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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo explorar o trabalho das assistentes sociais que 

atuam junto à população transexual no Rio de Janeiro. A partir da desconstrução do 

padrão de ser humano universal atrelado ao Estado moderno e ao modo de produção 

capitalista, pretendemos explorar a construção das hierarquias sociais presente nos dias 

de hoje destacando o lugar subalterno que as pessoas LGBTT´s ocupam nas políticas 

sociais. Lugar este que se reflete tanto na desresponsabilização do Estado frente às suas 

demandas quanto nos dados referente à violência e à morte dos mesmos. Entendido este 

contexto, partimos para o trabalho das assistentes sociais que estão à frente do 

atendimento às pessoas transexuais no Rio de Janeiro, através da análise de entrevistas e 

materiais referente a quatro unidades de atendimento específicos para a população 

LGBTT e, em especial, as pessoas transexuais. Longe de esgotar nossas análises, 

pretendemos apresentar alguns dos desafios, potencialidades e mediações que vem 

sendo desenvolvidas neste campo de atuação. 

 

Palavras chave: Serviço social; Transexualidade, Processo Transexualizador; Políticas 

Públicas. 

 

ABSTRACT  

The present study aims to explore social workers’ labor with the transsexual population 

in Rio de Janeiro. From the standard of universal human being deconstruction tied to 

the modern state and the capitalist mode of production, we intend to explore today’s 

social hierarchies construction, highlighting the subordinate place that LGBTT people 

occupy in social policies. This place is reflected both in State’s lack of accountability to 

their demands and in data regarding violence and death of this population. Taking this 

context into account, we started with the work of social workers who are at the forefront 

of transgender’s people care in Rio de Janeiro, through interviews and materials related 

analysis of four specific LGBTT population’s units care and, especially, transsexuals 

people. Far from exhausting our analyzes, we intend to present some of the challenges, 

potentialities and mediations that have been developed in this field.  

Keywords: Social work; Transsexuality, Transsexual Process; Public policy. 
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APRESENTAÇÃO 

A pesquisa em questão consiste na dissertação de mestrado no âmbito do 

Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense (PPGSSDR - ESS/UFF). Tem por objeto de estudo o 

trabalho do Serviço Social junto as população transexual no Rio de Janeiro e tem como 

título: “O QUE PODE O CORPO? A (des)construção da prática do Serviço Social junto 

a homens e mulheres Transexuais no Rio de Janeiro. 

Nosso título tem por referência o 1º seminário sobre atendimento à população 

transexual e serviço social realizado pela ESS/UERJ em dezembro de 20151 que tinha 

em seu título esta mesma pergunta. Durante as falas de abertura deste seminário, os 

profissionais que compunham a mesa relembraram tal questionamento colocado pelo 

filósofo nascido em Amsterdã, no século XVII, Baruch Spinoza (1632-1677) e frisaram 

a importância de pensar nossa relação com o corpo a partir de seus significados, marcas 

e relações de poder. Impulsionadas por estas questões e envolvidas na pesquisa que deu 

origem ao seguinte trabalho, fomos pegas novamente por este questionamento, afinal, o 

que pode o corpo?  

Desde o primeiro momento em que entrei em contato com a população 

transexual, mergulhei em um campo, até então desconhecido, que me permitiu um novo 

olhar sobre mim, os sujeitos e os corpos que carregamos. Através deste contato e, hoje, 

tendo finalizado o processo de pesquisa que aqui se apresenta, entendo que o trabalho 

do serviço social junto à população transexual se configura enquanto uma prática em 

construção e descontrução que tem se transformado - não só no que tange ao cotidiano 

profissional, mas também aos próprios profissionais nele envolvidos. Neste sentido 

acreditamos que nos indagar sobre os limites, possibilidades e construções dos corpos, 

transformam nossa forma de enxergar o mundo e, será a partir destas (des)construções, 

principalmente no marco da sociedade capitalista, que partiremos nossas análises.   

De antemão, destacamos que este trabalho não é fruto somente do processo de 

inserção no mestrado. Tanto o contato com o campo como o aprofundamento teórico foi 

sendo construidos desde 2014, ano em que ingressei no programa de residência em 

serviço social no Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do 

 

1 Sobre este trataremos de explica-lo na metodologia. 
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Rio de Janeiro (HUPE-UERJ). Acreditamos que este momento merece uma maior 

explicação.  

A partir da inserção no HUPE-UERJ tive meu primeiro contato com o trabalho 

profissional e com a população transexual. De início me encantei e de alguma forma fui 

captada pelo campo de atuação com esta população, talvez pela realidade diferenciada 

que me era apresentada ou pelos próprios desafios diários postos pelo trabalho 

profissional. Desafios estes que, ao longo dos quatro ultimos anos, se modificaram e 

trouxeram um novo sentido a prática profissional do serviço social neste campo de 

atuação. Acredito, de alguma forma, ter feito parte deste processo e, por confiar no que 

tem sido construido sentimos a necessidade de explorar mais estas transformações. 

Este trabalho, portanto, é resultado da continuidade e da necessidade que 

sentimos, não só em dar um caráter acadêmico ao que tange o nosso trabalho junto à 

população transexual, mas em procurar respostas para alguns caminhos que vem sendo 

trilhados. Neste sentido, através das experiências que tive enquanto assistente social 

residente e, a partir do contato com diferentes áreas e campos referentes da política 

LGBTT e, em especial, ao Processo Transexualizador no Rio de Janeiro, resolvemos 

encarar o desafio de articular o que vem sendo desenvolvido pelas assistentes sociais à 

frente destes atendimentos. 

Ao longo de minha experiência pude participar de diferentes espaços de 

representação e discussão acerca da implementação do Processo Transexualizador no 

âmbito do Rio de Janeiro. Em uma primeira aproximação, desenvolvemos um estudo 

acerca da trajetória da inserção profissional no atendimento a homens e mulheres 

transexuais no HUPE2. Fruto deste surgiram muitos questionamentos referentes às 

frentes de trabalho que ocupamos e, foram a partir destes, que chegamos até aqui. 

 A partir da nossa participação em espaços colegiados de gestão da política 

LGBTT no Rio de Janeiro e de encontros entre diferentes atores institucionais que 

trabalham com a população transexual, notamos que existem diferentes concepções 

acerca do exercício profissional da3 assistente social e sobre o Processo 

 

2 Este estudo deu origem ao Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em Jan/2016: 

PRESTES, Elisa Teruszkin “A trajetória do serviço social no atendimento a mulheres e homens 

transexuais no Hospital Universitário Pedro Ernesto”, 2016. 
3 Ferindo a norma culta, optamos por nos referenciar as profissionais de serviço social no feminino, uma 

vez que as profissionais aqui envolvidas são em sua maioria do gênero feminino. Destacamos ainda que, 

desde a Resolução Nº 594/2010 do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) os textos referentes ao 
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Transexualizador. Nesse sentido, esses espaços têm se tornado, junto a outras 

profissões, um campo de disputas por caminhos que tendem a trilhar não só o 

atendimento a essa população como também o trabalho das próprias assistentes sociais 

neste meio. Portanto, afirmar o papel do serviço social na defesa dos interesses de 

nossos(as) usuários(as), nossa visão sobre o papel e limite das políticas públicas no 

âmbito institucional e do Estado e, o lugar estratégico que as assistentes sociais podem 

tomar nesses espaços, se torna central.  

Em nosso estudo, partimos do princípio de que toda política social desenhada 

pelo Estado possui múltiplos significados e, por natureza, são expressões de dinâmicas 

contraditórias. Isto é, se por um lado responde, mesmo que pontualmente, à necessidade 

de determinada população, por outro, normatiza e regula a mesma a partir de um padrão 

de sujeito e de sociabilidade específico, engendrando os processos e limitando sua 

expansão. Sendo assim, há a necessidade de nos questionarmos e entendermos, 

primeiramente: qual o papel do Estado e das políticas sociais na contemporaneidade? 

Se, supostamente, existe um sujeito universal no qual as políticas públicas são pautadas, 

como se deu a formação desse sujeito? Como as demandas da população LGBTT como 

um todo e, especificamente das pessoas transexuais, entram neste processo? 

Aqui, há de se destacar que, como já sinalizado, existem diferentes concepções 

de leitura do próprio Estado e das políticas sociais, os quais pretendemos trabalhar ao 

longo da dissertação. Porém, antes de refletirmos sobre concepções e mediações do 

Estado - e aqui tratamos do Estado capitalista ocidental em sua fase mais avançada-, 

este estudo está pautado na leitura da construção de uma sociabilidade enquanto 

formação na crença em um Estado neutro, voltado à promoção do “bem comum” e de 

um indivíduo abstrato, universal, que é “invocado” quando se fala em sujeito de 

direitos. Que sujeito é esse que tanto se fala como portador de direitos materializados 

nas políticas sociais? Como e quando ele surgiu? Em quais bases foi construído 

socialmente? A quem ele representa e beneficia? 

 

código de ética do Serviço Social adotaram a linguagem de gênero feminina e masculina uma vez que: “a 

necessidade de garantir a linguagem de gênero, incluindo nos textos do Código de Ética a menção de 

“ambos os gêneros”, conforme procedimento que vem sendo adotado em todos os textos e publicações do 

CFESS, de forma a contribuir com uma atitude de desconstrução do machismo na linguagem gramatical; 

Considerando, ainda, a supremacia da categoria dos assistentes sociais representada, nacionalmente por 

mais de 95% de mulheres.” DE SERVIÇO SOCIAL, 2010, p.39. 
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Entendendo o papel e o limite do Estado e das políticas sociais no nosso modelo 

de sociabilidade na contemporaneidade e na atual fase do capitalismo, mesmo para 

alcançar o que se propõe, precisamos explorar o papel do serviço social neste contexto. 

Historicamente, no Brasil, o serviço social foi chamado a atuar em diferentes contextos 

e demandas sociais quando se acentua o processo de urbanização tardia e de integração 

periférica do país na dinâmica de acumulação no início do século XX. Contudo, a partir 

da década de 1970, com o chamado Movimento de Reconceituação da profissão, se 

inicia um processo de se afirmar o seu caráter crítico em relação à leitura da realidade e 

dos sujeitos com que atua. A partir, legalmente, do Código de Ética de 1993 (Lei nº 

8662/93), o serviço social assume seu viés profissional articulado à defesa dos 

interesses da classe trabalhadora na construção de uma nova ordem societária sem 

dominação, exploração de classe, etnia e gênero (8º Princípio do Código Ética, 1993). 

Contudo, e situado no tempo e espaço, apesar de seu caráter legal e posicionado 

politicamente, a profissão sempre teve de enfrentar as contradições presentes deste 

modelo de sociedade que, ao longo dos anos tem trazido cada vez mais desafios à 

efetivação de seu exercício profissional e de seu projeto societário. 

No que diz respeito à nossa atuação junto ao Processo Transexualizador, estes 

desafios são muito claros uma vez que, se de um lado atuamos na organização, 

mobilização de gestores e diferentes atores, para fazer parcerias, discutir e construir, de 

fato, um atendimento de qualidade para homens e mulheres transexuais no Rio de 

Janeiro, e, ao mesmo tempo, trabalhamos na desconstrução do modelo biomédico pela 

qual a política é pautada, por outro, nosso “fazer profissional” se dá através de uma 

lógica institucionalizada e centrada na própria política pública. Notamos que, de alguma 

forma, estas duas dimensões são contraditórias, ao passo que, se busca a efetivação e 

mudança de uma política dentro de uma concepção que entende o quão limitada é a 

própria política e o Estado em relação a esses princípios éticos. O que estamos querendo 

problematizar é, como e através de quais mediações é possível o serviço social 

responder a demandas reais e pontuais dos usuários dos serviços, ao mesmo tempo, 

avançar em uma construção de um exercício profissional vinculado a construção de 

uma nova ordem societária, se temos a concepção de que a própria política pública e o 

Estado expressam limites ao institucionalizar demandas a partir de uma realidade que 

por si só é contraditória? Isto é, como avançar para uma sociedade livre através do 

trabalho profissional, se o mesmo é alocado e pensado dentro da lógica da produção e 

reprodução deste modelo de sociedade? E neste sentido, como se dá a atuação 
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profissional neste movimento conflitante e quais estratégias e mediações tem sido 

pensadas para o enfrentamento desta realidade? 

Nossa hipótese, que pretendemos explicar ao longo do trabalho, é de que 

existem estratégias possíveis para se pensar o fazer profissional, que criem alternativas 

ao enrijecimento da política institucional e a própria política social onde o profissional 

se encontra. Para isso, usaremos o trabalho das assistentes sociais que atuam 

diretamente com a população transexual no Rio de Janeiro, como experiências que têm 

ressignificado o seu trabalho frente aos embates e contradições existentes. 

Para alcançar as discussões e problematizações apresentadas, optamos por 

utilizar uma metodologia que combina dados quantitativos e qualitativos e que serão 

apresentadas ao longo de todo o trabalho. Destacamos um breve subitem somente para a 

explicação das metodologias utilizadas. De antemão gostaríamos de sinalizar que apesar 

da pesquisa se fazer presente em todos os capítulos do trabalho, reservamos o capítulo 

três para a análise profunda das entrevistas realizadas com as assistentes sociais a fim de 

alcançar o objetivo proposto. Neste sentido dividimos o trabalho em três capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado “Modernindade, Estado e a naturalização das 

desigualdades na construção do “sujeito universal”, buscamos entender as bases da 

instauração do Estado e do modo de produção capitalista. Realizamos uma abordagem 

estrutural, no que diz respeito à construção da modernidade e do sujeito universal 

atrelado a ela. Tentamos identificar, de que forma as grandes estruturas que (re) 

produzem nossa vida social, se formaram sob bases hierárquicas através do uso da 

violência e de imposição de padrões normatizadores, que nos alienam junto ao processo 

de um olhar critico sobre a realidade e as contradições presentes. 

No segundo capítulo, “A construção dos corpos e a resistências dos movimentos 

sociais LGBTT´s”, procuramos aprofundar estas questões, pensando especificamente 

nesse sujeito universal e sua construção a partir de padrões sobre o corpo, o gênero e 

sexualidade.  

Tentamos, no primeiro capitulo, dar uma visão mais geral e no segundo 

esmiuçar essa contrução para depois, então, pensar o lugar das pessoas transexuais na 

realidade. Optamos por fazer esta construção junto às lutas e leitura dos movimentos 

sociais, a fim de demonstrar que, a pesar de viveros em uma estrutura hierarquica de 

dominação e controle da classe dominante, a leitura crítica e a resistência de diferentes 

grupos e da diversidade dos seres humanos, se deu através de muitas lutas pelo direito 

de existir. Fazemos este debate debruçado em diferentes autores, contudo, destacamos 
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aqui os argumentos de Silvia Federici (2017) no seu processo de construção dos papeis 

sexuais atrelado à mudança do novo mundo, como base de nossa linha de 

argumentação. Ao explicar quem são então as pessoas transexuais, utilizamos a 

pesquisa realizada de análise do perfil dos usuarios no HUPE, a qual explicaremos com 

uma maior riqueza de detalhes na metodologia. 

Feitas todas estas construções e as entendendo enquanto o meio e espaço que 

nós, assistentes sociais, desenvolvemos nosso trabalho, partimos então para a análise do 

serviço social frente ao Processo Transexualizador no Rio de Janeiro, no terceiro 

capítulo, intitulado “A prática do Serviço Social junto a homens e mulheres Transexuais 

no Rio de Janeiro”. Acreditamos ter sido necessário percorrer toda esta trajetória, 

entendendo que, a partir da análise e leitura não só do nosso lugar na divisão social e 

técnica do trabalho, mas também da construção de nós mesmos e de nossos usuários, 

enquanto reproduçao dos valores presentes, enraizados em nossa sociabilidade é que 

conseguiremos ter uma totalidade daquilo que trabalhamos e lutamos.  

Conforme colocado por Iamamoto (2013), 

(...) entender a prática profissional supõe sinseri-la no jogo das 

relações das classes sociais e de seus mecanismos de poder 

econômico, político e cultural, preservando, no entanto, as 

particularidades da profissão enquanto atividade inscrita na divisão 

social e técnica do trabalho. (p.142)  

Defendemos aqui uma produção acadêmica que se aproxime do trabalho4 

cotidiano, não só dos assistentes sociais, mas também das demais categorias, por 

entendermos que o conhecimento deva fazer parte da realidade, de aprofundamento da 

análise desta. Se acreditamos na luta por verdadeiras formas de não opressão e aqui 

trabalhamos especificamente com construções dos corpos, se fez necessário 

entendermos, como esta construção foi sendo feita do ponto de vista ideológico e 

institucional. 

Antes de passarmos para a metodologia gostariamos de explicar a escolha da 

sigla LGBTT. Entendemos que a sigla que representa e expressa os movimentos pelas 

diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, vem sofrendo mudanças ao 

 

4 Optmos por utilizar a categoria trabalho no que se refere ao exercício profissional das assistentes 

sociais, contudo, destacamos que aqui não entraremos no debate a cerca desta categoria paa o Serviço 

Social. Sobre este ver: IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 

formação profissional. São Paulo: Cortez, 2015. 
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longo dos anos. Compreendendo ser este um campo em constante construção e luta por 

identidades, optamos por utilizar a sigla LGBTT. Ao realizar tal escolha, pretendemos 

dar visibilidade as identidades Travestis, geralmente invisibilizadas neste procecsso. 

Contudo, ao longo do trabalho faremos referência às políticas sociais inscritas neste 

campo e, respeitando a nomenclatura utilizada pelos orgãos competentes, ao falar 

destas, utilizaremos somente a sigla LGBT.  

A diferença entre nossa escolha e aquilo que se apresenta no campo legal, já nos 

serve de primeira sinalização do quanto o movimento das políticas sociais e de 

discussão não é acompanhado, muitas vezes, do movimento do real. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Para problematizar a complexidade do trabalho do Serviço Social junto ao 

Processo Transexualizador no Rio de Janeiro, bem como explorar as possíveis 

mediações do exercício profissional realizadas neste campo, utilizamos em nosso 

método de pesquisa diferentes instrumentos. Optamos por uma metodologia a qual 

combina estudos quantitativos e qualitativos no intuito de nos aproximarmos do 

movimento do real. 

 Como ponto de partida, e já sinalizado na apresentação do trabalho, utilizaremos 

o estudo sobre a história do Serviço Social no atendimento a homens e mulheres no 

HUPE/UERJ. Durante os dois anos de residência (especialização que se configura 

enquanto formação em serviço) onde me aproximei pela primeira vez desta temática, 

pudemos acompanhar os diferentes espaços ocupados pela equipe de serviço social, 

responsável pelo atendimento de homens e mulheres transexuais nesta instituição. 

Assim sendo, através de entrevistas com antigas e atuais assistentes sociais que 

passaram por este trabalho e, de relatos da observação e participação dos membros da 

equipe, resgatamos os movimentos e a histórias destas profissionais. Utilizaremos este 

material já apresentado e aprovado5, bem como as entrevistas realizadas para tal, como 

fonte de pesquisa não só histórica, mas também de análise da prática profissional 

relatada por estas.   

Durante o trabalho na residência, desenvolvemos uma análise de perfil dos 

usuários transexuais atendidos até o momento. Este resultou em um levantamento de 

130 usuários atendidos, que correspondiam aos dados relatados existentes de janeiro de 

2011 a outubro de 2014. Dentre as questões apontadas estão, idade, cor/raça, identidade 

de gênero, escolaridade, dentre outros. Apesar de sua defasagem quanto ao tempo, 

utilizaremos partes deste material como forma de melhor ilustrar o que pretendemos 

apresentar.  

 Ainda neste espaço, tive a oportunidade de integrar o Comitê Estadual de Saúde 

da população LGBT do Rio de Janeiro, o qual tem por objetivo, fomentar as discussões 

e propor ações para subsidiar o avanço na atenção à saúde para essa população, assim 

 

5 PRESTES, Elisa Teruszkin “A trajetória do serviço social no atendimento a mulheres e homens 

transexuais no Hospital Universitário Pedro Ernesto”, 2016. Aprovado em Jan/2016. 
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como, fortalecer o combate à discriminação, homofobia e transfobia no Estado6. A 

principal atribuição do comitê é trabalhar em prol da elaboração e implementação da 

política de Saúde Integral LGBT no âmbito do Estado. Desde 2011, vem tendo reuniões 

mensais sistemáticas, envolvendo representantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES-

RJ), de Atenção Penitenciária, de Educação, de Direitos Humanos, Movimentos Sociais, 

Institutos de pesquisa e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bem como os 

Centros de Referencias de Saúde LGBT do Estado. A inserção do serviço social neste 

espaço, se deu em função do trabalho realizado pela equipe da qual fazía parte, onde 

utilizamos o material sistematizado enquanto membra, e, portanto, observadora-

participante, de abril 2014 até abril de 2016, para enriquecer nosso estudo sobre a 

politica LGBTT no Rio de Janeiro e sobre a participação do serviço social neste 

contexto. 

 Outro instrumento utilizado em nossa metodologia foi o material construído pelo 

projeto de pesquisa “Redes de atendimento, profissionais e pessoas trans no estado do 

Rio de Janeiro: conhecendo limites, possibilidades e demandas” do Laboratório 

Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direito (LIDIS), vinculado 

institucionalmente à sub-reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), organizada pelo professor Guilherme Almeida. Ele tem por objeto o 

mapeamento da rede de atendimento da população LGBT no Rio de Janeiro e do qual 

fizemos parte enquanto pesquisadoras voluntárias. 

O material sobre o qual nos debruçaremos, serão: as entrevistas realizadas com 

as assistentes sociais, que trabalham diretamente com a população transexual no Rio de 

Janeiro, onde foi explorado não só a percepção destas sobre o seu trabalho, como a 

 

6
 Em 2004 foi instituído o programa “Brasil sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à 

Discriminação contra GLTB (sigla adotada na época) e de Promoção da Cidadania Homossexual”. Este 

constituiu-se de amplas recomendações aos distintos setores do governo, no intuito de assegurar políticas, 

programas e ações contra a discriminação e que, sobretudo, promovam equidade de acesso a ações 

qualificadas aos serviços públicos. Dentre eles a Constituição do Comitê Técnico de Saúde da População 

GLTB, com vistas à construção de uma política específica para o SUS. A partir da aprovação e publicação 

da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, em 2011, esse Comitê foi redefinido por meio da Portaria 

nº 2.837, de 1º de dezembro de 2011, passando a ser denominado Comitê Técnico de Saúde Integral 

LGBT. Este grupo de técnicos e representantes dos movimentos sociais manteve até abril de 2014 a 

denominação de “Câmara Técnica de Saúde LGBT” quando, atendendo as diretrizes do Ministério da 

Saúde, formalizaram a constituição do Comitê Técnico estadual de saúde LGBT. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2837_01_12_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2837_01_12_2011.html
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articulação da rede que vem sendo desenvolvida, as contradições e desafios presentes no 

cotidiano profissional e suas estratégias utilizadas para o enfrentamento de sua atuação7.  

As entevistas foram realizadas em diferentes momentos, sendo a primeir no dia 

23 de julho de 2015 com a equipe do HUPE/UERJ e do IEDE onde estavam presentes: 

a assistente social servidora e coordenadora ambulatorial do Processo Transexualizador 

do HUPE, três estagiárias, duas residentes, uma ex estagiária (e entrevistadora), a 

assistente social do IEDE e uma entrevistadora pesquisadora. A segunda aconteceu no 

dia 12 de novembro de 2015 no NUDIVERSIS, onde estavam presentes a Defensora 

Pública responsável pelo núcelo, a psicóloga e assistente social também do núcleo, uma 

técnica judiciária, uma estagiária do direito, e dois entrevistadores vinculados à 

pesquisa. 

O NUDIVERSIS consiste em um núcleo da defensoria do Estado do Rio de 

Janeiro voltada para a defesa das questões relacionadas à diversidade sexual e direitos 

homoafetivos. O núcleo conta com somente uma Assistente Social e tem se tornado uma 

referência de atendimento e defesa, principalmente, no que diz respeito a retificação de 

nome e gênero de homens e mulheres transexuais8. Sobre o HUPE e o IEDE, mais a 

frente, ao resgatar a história do Processo Transexualizador no Rio de Janeiro, 

explicaremos sobre estas instituições. 

Tivemos ainda a oportunidade de ter acesso à transcrição (em mimeo) do “1º 

Seminário Desafios e Possibilidades de Serviço Social: discutindo as possibilidades de 

atuação junto a população trans”, realizado em 15 e 16 de dezembro de 2014 na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro9. 

 

7 Infelizmente, devido à crise que se alastrou e se intensificou no período de 2016-2017 na UERJ com a 

falta de pagamento dos professores, bolsistas e da própria infra estrutura da instituição, os encontros da 

pesquisa foram prejudicados, portanto, não tivemos encontros para debater e trabalhar o material 

acumulado. Neste sentido as análises aqui presentes são feitas a partir do material bruto. 
8 Destacamos que não existe uma lei que garanta a mudança de nome e gênero na certidão de nascimento. 

Contudo no dia 1º de março de 2018 o Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu que transexuais e 

transgêneros possam alterar seu nome no registro civil sem a necessidade de realização de cirurgia.A 

maioria dos ministros decidiu também que não será preciso autorização judicial para que o transexual 

requisite a alteração no documento, que poderá ser feita em cartório. A partir deta decisão cabe aos 

municipios e aos cartorios organizarem e cumprirem esta nova decisão. 
9 “Esse seminário foi produzido como conseqüência de um conjunto de atividades de extensão e de 

assessoria desenvolvidos a partir de 2010 e que se consolidaram a partir de 2012. Essas atividades de 

extensão somente se tornaram possíveis em razão de duas parcerias estabelecidas entre a faculdade de 

Serviço Social, o LIDS/UERJ, a equipe de Serviço Social do HUPE e também a Superdir, a Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos no trabalho de implementação dos Centros de Cidadania LGBT, 

recentemente desconstruído o processo de assessoria sistemática a diferentes equipes técnicas atuantes 

nos Centros de Cidadania que recentemente se encerrou também, ao longo desses anos a gente trabalhou 
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Nos apropriaremos do mesmo, no intuito de captar as apresentações das 

assistentes sociais dos centros de cidadania LGBT´s. Durante o seminário as mesmas 

tiveram a oportunidade de apresentar, em uma das mesas, casos de usuários atendidos e 

problematizar o campo em que atuam. Resgatando suas falas, procuramos destacar 

aquilo que mais nos chamou atenção, no que se refere a suas atuações junto à população 

transexual. 

Os Centros de Cidadania LGBT são um equipamento do Programa Estadual Rio 

Sem Homofobia, que compõem a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente eles são quatro: Região Serrana, 

localizado em Nova Friburgo; Rio de Janeiro, na capital;  Baixada Fluminense, em 

Duque de Caxias; e Região Metropolitana, em  Niterói.  

Contudo, conforme destacado no livro “Retratos da Política LGBT no Estado do 

Rio de Janeiro”10 o primeiro centro a existir foi o da região que, a partir da iniciativa de 

alguns ativistas, juntamente com a prefeitura e com a secretaria de direitos humanos do 

governo federal, comecou a funcionar em 2006, antes mesmo do programa Rio Sem 

Homofobia. 

 

junto e considerando a riqueza do trabalho de assessoria com essa última equipe, especialmente dos 

Centros de Cidadania, mas também com o HUPE, esse evento foi idealizado. Então a idéia desse evento é 

a gente socializar algumas das experiências que a gente pôde acumular ao longo desse tempo, né, com os 

alunos, professores da faculdade, com assistentes sociais, ativistas, pessoas que vieram saber o que que a 

gente ta pensando, o que que a gente vem fazendo.(...) A realização desse evento foi sonhada por várias 

pessoas que aqui estão. Jamais tivemos a pretensão de esgotar essa apreensão sobre esses temas, né? Ou 

de apresentar fórmulas mágicas, mecânicas de trabalho com estas ou com outras populações, mas 

queremos o debate. E foi com isso que sonhamos. Esse evento ocorre, entretanto numa conjuntura que 

nos entristece e nos indigna. Esperávamos que ele pudesse ocorrer em condições mais tranqüilas e não no 

momento em que a UERJ enfrenta o que parece ser uma das maiores crises da sua história. E grande parte 

dos trabalhadores contratados no Estado do Rio de Janeiro que rotineiramente já tem condições de 

trabalho marcadas pela precarização dos vínculos e condições de trabalho, ainda estão mais prejudicados 

pelo atraso dos seus salários. Não há tempo aqui e nem é este espaço devido para analisar a fundo as 

determinações dessa crise, mas é preciso denunciar os seus efeitos. A UERJ sofre o agravamento de um 

problema histórico que é a ausência de uma votação orçamentária fixa pelo governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Desfinanciada vira uma série de problemas estruturais que comprometem o seu funcionamento, 

inclusive do Hospital Pedro Ernesto.” – Fala de abertura do seminário pelo professor Guilherme Almeida, 

um dos idealizadores do mesmo. 
10 Retratos de Política LGBT no Estado do Rio de Janeiro, de Sérgio Carrara, Silvia Aguião, Paulo Víctor 

Leite Lopes e Martinho Tota, é fruto do trabalho conjunto do Laboratório Integrado em Diversidade 

Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos (LIDIS) e do Centro Latino-Americano em Sexualidade e 

Direitos Humanos (CLAM), ambos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Apoiada nos 

resultados de uma série de investigações articuladas, a esquipe de pesquisa desenvolveu uma análise 

abrangente dos padrões de violência e discriminação que atingem a população LGBT do estado, além de 

acompanhar a implantação do Programa Rio sem Homofobia.. Disponível em: 

http://clam.org.br/uploads/arquivo/RetratosDaPoliticaLGBT_RJ_Miolo_170526.pdf. Acessado em 12 de 

Setembro de 2018. 

 

http://clam.org.br/uploads/arquivo/RetratosDaPoliticaLGBT_RJ_Miolo_170526.pdf
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Optamos por utilizar estes materiais por entender que, por mais que existam 

outras assistentes sociais que atuem com esta população, hoje são estas quatro 

instituições e, consequentemente, estas equipes as que estão diretamente envolvidas 

com o atendimento específico a esta população, no que se refere às questões que 

perpassam a transexualidade no Rio de Janeiro.  

Apesar de não termos realizado entrevista direta com as assistentes sociais dos 

centros de cidadania LGBTT´s, acreditamos que o material proveniente do seminário 

contribuiu com os pontos centrais aqui propostos para as análises. Contudo, acreditamos 

que para uma futura continuidade e aprofundamento do tema, seria ideal ouvir, através 

de uma entrevista semiestruturada, outras assistentes sociais.  

Para além do conteúdo extraido destes encontros para análise geral, 

trabalharemos com fragmentos das falas das assistentes sociais entrevistadas e das que 

se apresentaram durante o seminário na UERJ. Por ser um material extenso algumas 

respostas às perguntas e colocações das mesmas não foram utilizados na íntegra, 

contudo, mesmo realizando um recorte destas, assumimos um comprometimento ético 

de não altera-las quanto ao seu conteúdo e/ou significado.  

Utilizamos também como fonte secundária de pesquisa: 

• Sites e pesquisas relacionadas ao índice de violência contra a mulher e à 

população LGBT no país,em busca realizada a partir de palavras chaves 

como: violência contra a mulher; violência no Brasil contra população 

LGBTT; taxa de homícidios LGBTT; 

• Relatos de observações em seminários e congressos da temática de 

gênero, sexualidade e transexualidade que participamos ao longo dos 

quatro últimos anos (2014 – 2018); 

• Análises de materiais referente ao Processo Transexualizador 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS-Governo Federal, Brasil); 

• Trabalhos de conclusão de curso e residência, dissertações e teses 

produzidas nos útlimos anos a cerca da temática que envolve 

transexualidade e serviço social11; 

 

11 Como critério de busca pelos trabalhos referentes ao Trabalho do serviço social e questões referentes a 

população LGBTT utilizamos a indicação de teóricos da referida área bem como as referências utilizadas 

nestes trabalhos. 
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Optamos por utilizar estas entrevistas e demais fontes de pesquisa durante todo o 

trabalho, no intuito de ilustrar e elucidar algumas questões que serão apresentadas. 

Contudo, reservamos o último subitem do terceito capítulo para uma análise 

aprofundada sobre as entrevistas acima destacadas, procurando articular com os temas 

que envolvem o serviço social, objeto deste trabalho. 

 Através do exposto, notamos que nossa pesquisa faz parte de um movimento 

recente e em acelerada transformação. Logo, algumas análises e avaliações de certos 

processos, estão limitadas ao tempo-espaço em que elas estão ocorrendo. Justamente 

por ser um movimento relativamente “novo” para a categoria profissional do Serviço 

Social, como mostraremos mais a frente, optamos metodologicamente por utilizar como 

campo empírico de estudos, os espaços que vivenciamos e participamos a fim de 

enriquecer as análises aqui propostas. Contudo, sabemos que, realizar a escolha 

metodológica de usar espaços no qual estamos inseridas, possui muitos desafios. Freitas 

(2002) explora a ideia de que o (a) pesquisador (a), por mais que tente se afastar de seu 

objeto de estudo, sempre fará parte da situação. Como no nosso caso, pois por mais que 

tentemos nos colocar somente como pesquisadoras, fazemos parte do serviço e 

conhecemos a realidade da equipe, sabemos que uma neutralidade total é impossível.   

O autor coloca em discussão ainda, de que é justamente nessa falta de 

neutralidade, que o pesquisador deve buscar aprender e ressignificar o seu trabalho, 

afinal, todo conhecimento é produzido em relações e  explorações destas.   

Neste sentido, esperamos alcançar as análises necessárias para o fortalecimento e 

ressignificação desta prática profissional, a fim de servir de exemplo para o trabalho do 

serviço social em outros campos. 
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CAPÍTULO I – MODERNINDADE, ESTADO E A NATURALIZAÇÃO DAS 

DESIGUALDADES NA CONSTRUÇÃO DO “SUJEITO UNIVERSAL”. 

 

Vivemos em uma sociedade organizada, através de instituições que regulam e 

organizam a vida social12. Estas são expressões materiais, jurídicas e procedimentais das 

relações sociais que se organizam através do Estado. Este, por sua vez, atua enquanto 

uma instituição maior que, segundo perspectivas hegemônicas, estaria à parte e acima 

dos interesses de classes e teria o papel de organização da vida em sociedade. Contudo, 

partimos do pressuposto que o chamado Estado democrático, no qual vivemos, não é 

nem nunca foi uma instituição neutra, acima dos interesses individuais, Pelo contrário, 

sempre esteve relacionado ideopoliticamente a interesses de uma determinada classe 

social.  

Neste sentido nos questionamos:de onde vem a ideia de um suposto Estado 

neutro? Como surgiu a noção de que um agente  atuaria acima dos interesses individuais 

em prol do coletivo ?  

Entendemos que, é através da busca pelas raízes da construção do Estado, das 

ideologias e da filosofia, que se encontram em sua base fundante, que conseguiremos 

explorar e entender as diretrizes e os objetivos de suas ações hoje. Isto é, entender 

porque o Estado decide organizar e proclamar determinadas políticas sociais. É uma 

concessão do Estado? Em que sujeito de direitos ele está se baseando para pensar e 

legislar?  

Partindo dessas indagações, pretendemos, ao longo deste capítulo, explorar os 

ideais atrelados à construção do Estado, para então entendermos onde os direitos e 

demandas da população LGBTT e aqui em especial das pessoas transexuais, se 

encontram. Para tanto, nos apropriaremos de releituras dos clássicos do pensamento 

político moderno e trataremos de analisar, como os modelos propostos por estes, estão 

presentes na formação ideopolítica de organização da vida social até os dias de hoje.  

Neste sentido, além da análise do Estado enquanto instituição, procuraremos 

entender como se deu o advento do Capitalismo e como este modo de produção se 

debruça na ideia de um Estado mediador, para se instaurar através de promessas 

civilizatórias da construção de um “bem comum”. Tentaremos esmiuçar ainda como se 

 

12 Aqui nos referimos à família, à escola, à igreja e a todas as demais instituições que fazem parte da vida 

em sociedade. 
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deu, com a entrada na era moderna13, a construção do sujeito universal e da noção de 

direito neste modo de produção, a fim de naturalizar as desigualdades e hierarquias 

sociais.   

Apesar de centralizarmos nossas reflexões no pensamento Europeu, tentaremos, 

mesmo que brevemente, destacar alguns autores que possuem um olhar distinto, 

analisando o processo da modernidade atrelado à colonização dos povos. Eles nos 

ajudarão a melhor compreender a formação das opressões e, consequentemente, nos 

aproximar da realidade brasileira e das particularidades em torno das relações sociais 

aqui constituídas. 

 

1.1 O marco da modernidade e a construção de hierarquias. 

 

 Como ponto inicial de nossa análise é importante destacar o começo do declínio 

do modo de produção feudal e as grandes navegações do século XV, que geraram as 

condições para a acumulação primitiva, como marcos de passagem para a modernidade 

– ou como processo pertencente ao que se nomeia, para alguns autores (HOBSBAWM, 

2015) como “era moderna”. 

Neste processo temos um divisor de águas no que diz respeito aos valores, às 

relações sociais e ao sentido e centralidade do trabalho. Se antes a sociabilidade entre os 

indivíduos era baseada na servidão ou parentesco, a partir da dependência pessoal e o 

trabalho era submetido às “condições naturais da natureza”14, com a passagem para o 

modo de produção Capitalista e, principalmente, a partir das ideias vindas do 

Renascimento15 , do Iluminismo16 e dos valores das Reformas Protestantes na Europa17, 

estas relações começam a se consolidar sob novas bases.  

 

13 Destacamos que não há um consenso, dentre as diferentes vertentes teóricas, sobre a passagem para o 

mundo moderno. Ao longo deste primeiro capítulo pretendemos apresentar estas diferenças e o que, para 

cada teoria, marca o início do mundo moderno. 
14 Acreditava-se que o homem não tinha controle sobre a natureza, portanto, o trabalho era submetido às 

condições existentes. Isto significa que, se utilizava a matéria-prima que se tinha como “herança” e as 

atividades agrícolas eram baseadas praticamente para a subsistência. No que diz respeito à condição 

social dos indivíduos estes eram denominados ao seu nascimento de acordo com a família e o meio em 

que se nascia sem possibilidade de passagem de um para o outro respeitando a hierarquia: Senhores 

Feudais, Clero, Nobres e Servos. 
15 O Renascimento foi um movmento cultural que ocorreu no Ocidente no século entre os séculos XIV e 
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Impulsionadas por estas descobertas, surgem novas compreensões sobre a vida 

em sociedade. A busca de progresso, na qual a racionalidade científica vai tomando 

lugar e o ser humano18 acredita possuir uma relação de exterioridade e de controle sobre 

a natureza.  

Se antes se temia e se agia a partir do que era anunciado como saberes divinos e 

extras mundanos, esta nova forma de pensar, inaugura a centralidade das ideias, 

partindo de provas empíricas, ou seja, contradizendo o saber religioso da vontade 

divina, fundamentando-se na razão onde o instrumental e o ser humano racional ganham 

centralidade.  

Assim, como nos aponta Menegat (2000), 

A ciência se desenvolveu suficientemente para explicar o mundo 

objetivo sem a intermediação de uma força transcedental de tipo 

divino. As técnicas de produção também se desenvolveram ao ponto 

de permitir uma verdadeira revolução produtiva. O esclarecimento, 

como disse Kant, era a maioridade do homem, a realização estrita de 

suas potencialidades, sem a dependência de forças sobrenaturais. A 

determinação do destino do homem em sociedade dependia 

exclusivamente da obediência as razões da ordem natural, na qual se 

 

XVI e influenciou a literatura, arte, religião e principalmente a política, marcou a fase de transição dos 

valores e das tradições medievais para um mundo moderno protagonizado pela burguesia emergente, em 

que o Homem passa ser o centro em detrimento de Deus, originando a vertente renascentista Humanista 

ou Humanismo (CARVALHO, 2016, p.32). 
16 O Iluminismo se constitui em um movimento filosófico, político, social, econômico e cultural, iniciado 

no século XVIII na Europa, especialmente na França, que defendeu o uso da razão como o melhor diretriz 

para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. De acordo com Menegat (2000) o Iluminismo 

do século XIX dividiu-se em duas vertentes: o Positivismo e as críticas às Ilustrações (de Marx e 

Nietzsche). O Positivismo insistiu no progresso, na imposição da ordem e na elevação da ciência como 

modelo de racionalidade, se caracterizou por ser um polo de contradições do projeto iluminista. 

Representa a perda do conceito de totalidade da razão, dessa forma, não é mais uma razão, se tornou 

apenas uma racionalidade científica. O sucesso do Positivismo se deu por sua concepção acrítica dos 

meios para se chegar ao progresso. Sendo assim, legitimou os meios usados pela sociedade civil (esfera 

econômica) e pelo Estado moderno para se alcançar o progresso. (CARVALHO, 2016, p.35) 
17 No século XVIII, com o surgimento da filosofia da história em meio ao ambiente iluminista 

potencialmente revolucionário e anti-eclesiástico, o movimento conhecido como Reforma protestante era 

inserido no processo de modernização da sociedade ocidental, conforme as idéias de Hegel. Era a 

“mundanização positiva”, diferente da conotação negativa atribuída pelo filósofo alemão ao contexto 

anterior da Escolástica. Enquanto estudiosos laicos entendiam a Reforma como fundação do caminho 

para a liberdade, católicos ultramontanos, defensores da infalibilidade papal, observavam na como um 

equívoco que desestabilizou princípios de autoridade, ordem social e disciplina, característicos da 

cristandade medieval (MONTEIRO,2007). 
18 Ao longo do trabalho optamos por usar o termo “Ser humano” ao invés do termo “homem” comumente 

usado. Fizemos esta escolha justamente por se tratar de um estudo que problematiza a construção do 

“homem” enquanto ser universal, como colocado por DE Beauvoir (2016) “O homem representa a um 

tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos “os homens” para designar seres humanos, tendo-se 

assimilado ao sentido singular do vocábulo latino vir o sentido geral do vocábulo homo.” (p.11). 

Acreditamos que ao longo destes dois primeiros capítulos nossa escolha se fará mais clara. 
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inseria a cultura do esclarecimento como manifestação da natureza 

humana e sua busca de progresso (p.201). 

 Segundo as ideias propostas por Hegel, a partir do momento em que o ser 

humano passa a reproduzir racionalmente e conscientemente, temos a passagem para o 

mundo moderno. Contudo, a partir dessa racionalidade e do crescimento 

(principalmente comercial), as relações sociais passam a se desenvolver a nível mundial 

e o comércio vai se transformando em relações de trocas por interesses e não mais para 

necessidades de sobrevivência. Como nos aponta Teixeira (1995), 

A modernidade é parteira de uma nova forma de sociabilidade na qual 

estão presentes duas forças que se excluem e incluem-se mutuamente. 

De um lado, tem-se a divisão social do trabalho, que amplia e 

diversifica as relações entre os homens e os países, prendendo-os aos 

laços invisíveis da troca de mercadorias. De outro, tem lugar o 

nascimento de relações excludentes, na medida em que cada indivíduo 

está exclusivamente voltado para atender aos seus interesses 

particulares. Em resumo, a universalidade e a particularidade 

assumem um caráter contraditório e ao mesmo tempo complementar 

(p. 18). 

 Essa “passagem para a era moderna”, marcada pela expensão do comércio e da 

contradição entre o individual e o coletivo, impulsionará diferentes filósofos a pensar 

uma nova estrutura. Isto é, vivenciando diferentes momentos da era moderna e 

fundamentados em valores e crenças distintas, subsidiarão a criação de algo novo e 

desconhecido, no que virá a ser, a partir do século XVIII, a sociabilidade mediada pelo 

Capital e o própio modo de produção capitalista. Neste sentido, baseados na ideia de um 

suposto “estado de natureza” dos seres humanos, de uma essência inerente ao ser 

humano, alguns autores pré-liberais e liberais idealizam de distintas formas, o que seria 

o Estado, uma instituição necessária para mediar a incapacidade do ser humano de viver 

em sociedade. Trataremos de explicar esta questão mais a frente. 

Se contrapondo à leitura positivada sobre a modernidade atrelada à mudança de 

modo de produção e relações sociais vivenciadas na Europa, teremos autores19 do 

 

19
 Destacamos aqui o trabalho desenvolvido por Carvalho (2016) em sua dissertação que, ao construir a 

noção de Estado o faz debruçada sobre autores descoloniais como Aníbal Quijano. Ver: CARVALHO, 

Silvia Cristina de Souza. Quando o corpo calma e a alma chora: a formação social brasileira e a sua 

contribuição no genocídio da juventude “negra” em São Gonçalo. Dissertação defendida no Programa de 

Pós Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Faculdade Federal Fluminense. 

Niterói, 2016. 
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pensamento descolonial, que irão afirmar que, o que marcará a mudança nas relações 

sociais e, principalmente o modo de produção, é o projeto colonial.  

Segundo Carvalho (2016), 

A perspectiva descolonial considera o final do século XV, mais 

precisamente o ano de 1492 como momento embrionário do 

capitalismo e inclui o projeto colonial para a análise. De acordo com 

Lander (2000) a conquista do continente americano é o momento que 

inaugura dois processos que simultaneamente conformaram a história 

posterior: a modernidade e o colonialismo (p.31) 

 Pensar o advento do capitalismo e o marco da modernidade atrelado à ideia de 

colonialidade, nos permite entender que a construção de determinadas hierarquias, (aqui 

se fala especificamente da questão racial), se dá como meio para implementação de tal 

modelo de dominação. Carvalho (2017), ao apresentar os princípios que nortearam a 

conformação de classes sociais nos territórios colonizados, dirá, 

(...) a conformação das classes sociais no mundo das mercadorias se 

dera por meio de uma hierarquização racial sob o fetiche do discurso 

civilizatório e de progresso em que seu real propósito estava na busca 

por poder econômico, político, cultural e ideológico (p.298). 

Notamos que a autora apresenta argumentos de que a passagem para o “mundo 

moderno” e o advento do capitalismo, se deram sob bases civilizatórias, 

problematizando o que é essa noção de “civilizado”. Para ela, significa dizer que, o 

chamado “progresso” para a vida em sociedade, defendido pelos europeus, se deu frente 

à escravidão de seres humanos e aniquilação de povos20.  

Esta construção fez com que se criasse uma relação hierárquica e desigual entre 

conquistadores e conquistados, onde estes últimos eram forçadamente, obrigados a se 

submeter aos primeiros, de modo que sua figura, aquilo que representava, e seu modo 

de ser (identidade, cultura, custumes) fossem minorizados. Durante todo este período os 

povos colonizados passaram a ser “coisificados” e tratados como não “seres 

humanos”21, algo que deveria ser explorado enquanto mercadoria.  

 

20 A autora realiza seu argumento pensando os povos africanos que foram escravizados, contudo, 

podemos pensar no caso do Brasil, onde foram os povos indígenas que, com a chegada dos Portugueses 

tiveram sua cultura e figura transformada sendo obrigados a se converter e se ajustar ao modo de vida 

europeu. 
21 Carvalho (2017) ainda chamará a atenção de que foi a partir dessa relação imposta pelos Europeus, 

através do uso brutal da força e violência que se cria a noção de raça. Noção obviamente criada com uma 

hierarquia entre raças superiores e inferiores onde, aqui, os negros eram vistos como inferiores, 
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Na maneira de pensar, classificar e imaginar os mundos distantes, o 

discurso europeu, tanto o erudito como o popular, foi recorrendo a 

processos de efabulação. Ao apresentar como reais, certos ou exatos, 

fatos muitas vezes inventados, foi-lhe escapando a coisa que tentava 

apreender, mantendo com esta uma relação fundamentalmente 

imaginária, mesmo quando a sua pretensão era desenvolver um 

conhecimento destinado a dá-la a conhecer objetivamente. As 

características principais desta relação imaginária estão ainda longe de 

ser esclarecidas, mas os processos graças aos quais o trabalho de 

efabulação se avolumou, assim como as consequências da sua 

violência, são, atualmente, assaz conhecidos. Nesse sentido, há poucas 

coisas a acrescentar. No entanto, se existe objeto e lugar onde esta 

relação imaginária e a economia ficcional que a sustenta são dadas a 

ver de um modo mais brutal, distinto e manifesto, é exatamente este 

signo ao qual se chama Negro e, por tabela, o aparente não-lugar a que 

chamamos África e cuja característica é ser não um nome comum, e 

muito menos um nome próprio, mas o indício de uma ausência de 

obra (MAMBEMBE, 2014, p.29-30). 

 Foi sobre este “não lugar”, esta figura “não humana”, que foi se criando as bases 

sobre o mundo moderno. O autor acima destacado chamará atençaõ ainda para alguns 

filósofos que viam na figura do negro um animal não sociável e, portanto desprovido de 

universalidade (MAMBEMBE, 2014, p.29), o que justificaria sua dominação e, 

consequentemente, subordinação aos povos Europeus. 

Junto a essa hierarquia se dá a construção do termo barbárie que, sob o projeto 

de colonização de povos, estipulará um padrão de quem seriam os “bárbaros”22, ou seja, 

todos aqueles que não correspondessem ao padrão do colonizador europeu (homem 

branco), são inferiores e mesmo não humanos, e devem ser moldados sob as normas e  

seus costumes. Como exemplo, aqueles que eram tidos como “sem alma”, eram 

“coisificados” e utilizados como mão de obra escrava.  

O poema de Rudvard Kipling, em escritos de 1894, sobre a colonização inglesa, 

elucida bem essa relação, 

 

“(...)corroboramos como sendo fundante da sociedade/Estado capitalista, por se tratar da divisão do 

mundo entre conquistadores e conquistados, no qual a raça se conformou como um requisito legitimado 

pelo eurocentrismo. Uma relação de poder que coloca o homem branco, ocidental, heterossexual e 

cristão numa posição de superioridade dessa racionalidade.” (CARVALHO, 2017, P.297) 
22 Sobre a ideia de barbárie, Menegat (2000) recupera a construção do termo pelos gregos justamente 

associada a um estado universal humano, que se opõe à cultura (p.28). Aos poucos o termo vai ganhando 

novos significados, no Renascimento (séculos XIV-XVI) estará ligada aos gostos e costumes de se 

relacionar com o outro, às chamadas boas maneiras. Já na entrada do Iluminismo (séculoXVIII), 

influenciado pelo movimento da Revolução Francesa (1789), o termo vai sendo associado à ideia de 

ausência de civilização. Ver: MENEGAT, Marildo. A crise da modernidade e a barbárie. Physis: Saúde 

coletiva.Rio de Janeiro, 197-216, 2000.  
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Toma o fardo do homem branco/Envia o melhor de tua prole/Impõe o 

exílio a teus filhos/Para servir a necessidade do cativo/Para assistir, 

em pesada labuta,/A povos alvoroçados e incultos - /Indolentes raças 

que acabam de conquistar,/Mescla de demônio e criança (KIPING 

apud CARVALHO, 2016, p.30). 

 Ampliando esta noção de construção da modernidade-colonialidade e imposição 

dos padrões europeus para os “colonizados” e “bárbaros”, podemos pensar a construção 

de outras classificações e consequentes hierarquias fundantes deste modelo de 

produção.  

Destacamos, para além da naturalização da superioridade branca, a superioridade 

do homem enquanto indíviduo superior à mulher. Beauvoir (2016) em seu livro “O 

Segundo Sexo”, já na sua parte introdutória, ao questionar a construção da feminilidade, 

apresenta a ideia do essencial e inessencial junto à construção social da noção do que 

seria “ser mulher”. A autora apresenta a ideia de que, atrelada à leitura do mundo, a 

mulher, enquanto sujeito inessencial, possui um lugar subalterno. Contudo, defende que 

essa desigualdade, surge correlacionada e imposta por aquele que se (im)põe como 

essencial. Para ela, 

Nenhum sujeito se define imediatamente e espontaneamente como 

inessencial; não é o Outro que se definindo como Outro define o Um; 

ele é posto como Outro pelo Um definindo-se como Um. Mas para 

que o Outro não se transforme no Um é preciso que se sujeite a esse 

ponto de vista alheio (p.14). 

No próximo capítulo aprofundaremos este debate, contudo, aqui sinalizamos que 

estas construções classificatórias e hierárquicas, estão na base fundante da formação 

social moderna e possuem utilidade particular ao Capitalismo. Não que elas não 

existissem anteriormente a este modo de produção. Contudo, não só foram nomeadas, 

fundamentadas na razão e fortalecidas, como serviram de base, para que se instaurassem 

novas formas de produção e reprodução da vida em sociedade, com base na formação 

de saberes e estruturas pela negação do outro.  

Nesse sentido, estas hierarquias vão nos ajudando a entender o lugar subalterno 

que as pessoas transexuais podem ocupar, no sentido de representarem “figuras” 

totalmente fora destes padrões considerados superiores. Voltaremos a isso mais tarde. 

Será no meio destas transformações que teremos alguns autores, considerados 

clássicos da filosofia moderna europeia, que irão propor diferentes modos para se 

pensar a vida em sociedade. Influenciados por todos estes movimentos e, naturalizando 

o processo de construção das desigualdades aqui apresentadas, analisavam contradições 
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existentes entre os interesses individuais e coletivos. Na tentativa de procurar superar 

essas contradições, apresentarão diferentes formas de contrato social entre os homens, 

como único meio de sua sobrevivência. 

 

1.2 O pensamento político clássico – a construção da noção de Indivíduo, Estado 

sob a ideia de “essência humana”. 

 

Ao se pensar os princípios norteadores por detrás da construção da ideia de 

Estado, se torna central, pensando em nosso objeto de estudo, entender a noção de 

indivíduo atrelado a ele, uma vez que esta instituição baseará suas ações e decisões 

pensando a sociedade enquanto expressão coletiva de um determinado indíviduo. O que 

estamos querendo dizer é que, a noção da existência de um indivíduo portador de 

direitos e de ser humano universal surgiu justamente atrelado à ideia do Estado. E será a 

partir desse “humano universal” que o Estado proclamará e regulará suas leis, sua moral 

e seus custumes. 

Destacamos Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Rousseau 

(1712-1778), autores de tempos e lugares distintos na Europa, que possuíam reflexões 

diferentes sobre o ser humano e a sua possibilidade de vida em sociedade. Com 

argumentos diferentes entre si, defendiam a existência de uma essência humana inata às 

pessoas, a ideia de que os homens possuíam um “estado de natureza”.  

Idependentemente de suas diferenças23 sobre a concepção dessa condição inata 

do ser humano e do quanto isso moldava seu caráter e comportamento em sociedade, o 

 

23 Para Thomas Hobbes, autor inglês, pré-liberal (1588-1679), em um suposto estado de natureza, pré-

capitalista, os homens não sobreviveriam, pois, em busca de uma necessidade e vontade individual 

acabariam matando uns aos outros. Neste sentido acreditava que, naturalmente, o homem não nasceu para 

viver em sociedade e, portanto, necessitava de um órgão acima de si para controla-lo. A criação desse 

Estado se daria de forma “natural” uma vez que, o medo e a insegurança do “estado de natureza” 

levariam os homens a um contrato social como único meio de sua sobrevivência. John Locke (1632-

1704), filósofo inglês, entendia que a natureza humana não é má, e sim relativamente harmônica. Sendo 

considerado um dos “pais” do liberalismo clássico desenvolve a ideia de que o que o homem produz, 

através de sua força e vontade própria, no “estado de natureza”, é sua propriedade privada por direito. 

Defende a ideia de que os homens começaram a trabalhar, produzir e trocar, em um processo evolutivo e, 

nessa evolução os homens chegaram ao ouro e prata (ainda no estado de natureza). Analisa que foi a 

partir da descoberta do ouro e prata que os homens se “desviam” e, conforme as trocas vão crescendo e a 

igualdade vai diminuindo, o conflito entre eles aumenta, sendo necessário uma 3ª instância para regular 

esses possíveis confrontos. Rousseau (1712-1778), que além de teórico político, escritor e compositor 

autodidata suíço é considerado um dos principais filósofos do iluminismo e precursor do romantismo, 

diferentemente de Hobbes e Locke, acreditava que o homem, por natureza, é modificável, a depender de 
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que está por detrás destes pensadores é a ideia da existência de uma essência humana. 

Isto é, da existência de algo inerente ao ser humano, algo que ele mesmo não controla. 

A existência de uma estado “pré-civilizatório”, onde todos viviam livres com suas 

paixões e desejos.  

Nomeados posteriormente como autores “contratualistas”, defendiam a ideia de 

que a origem do Estado estava em um contrato social feito pelos seres humanos, e que, 

através desse pacto, surgiram as regras de convívio social e de subordinação política 

(Weffort, 1991, p.53) para assegurar as condições de vida em sociedade. Segundo suas 

teorias, foi através deste contrato que se deu a passagem do “estado de natureza” para o 

“estado civil”. 

Para nós, é central este pensamento uma vez que, elaborando suas teorias sobre 

os seres humanos e sobre o Estado, todos estes pensadores, defenderão a noção de que 

há questões imutáveis nos seres humanos e, consequentemente, na vida em sociedade. 

Sendo assim, se torna indispensável uma insituição, “fora dos humanos” para mediar e 

controlar seus instintos e paixões, como única forma de garantir a sobrevivência de 

todos. 

É importante destacar que, essa construção foi fortemente influenciada por 

valores cristãos e se insituiu na tentativa de se contrapor as opressões absolutistas 

vivenciadas na época. Contudo, são construções que se deram por novas formas de 

opressão uma vez que, como destacado no sub item acima, o indivíduo universal 

pensado junto a esse estado não corresponde aos povos dominados, ou seja aos 

africanos, ou aqueles que não corespondem ao padrão homem branco europeu. Assim, 

ao declararem que todos eram iguais, apesar de possuirem interesses ou instintos 

diferentes e, ao afirmarem a necessidade de um ente externo à sociedade, expresso na 

figura do Estado, para regular estas diferenças naturais dos humanos, o faziam dentro de 

um ideal que correspondia ao tipo histórico burguês24, ocultando as hierarquias e 

 

sua sociabilidade, pois tem diferentes instintos. A origem desigual da propriedade privada cria diferentes 

instintos, produz egoísmos, e neste sentido o contrato seria desigual, logo, o Estado é ilegítimo. A solução 

seria mexer na raiz da questão, a propriedade privada. Diminuir a propriedade privada abriria espaço para 

a compaixão, colocaria o coletivo antes do indivíduo. Assim defende a ideia do Estado onde todos são 

governantes e governados. Acreditava que, se há desigualdade econômica, há desigualdade política, logo, 

se diminui um, diminui o outro. Defendia que através da democracia, onde todos participam de tudo, 

através de um canal aberto de comunicação a sociedade viveria em harmonia. 

 



    

37 
 

opressões construídas entre os povos da épca, através do processo de colonização e/ou 

de exploração do trabalho. 

Analisando a obra “Dois tratados sobre o governo civil” de Locke (1998), nos 

fica claro essa falsa ideia de igualdade atrelada ao Estado, 

Um estado, também, de igualdade, onde a reciprocidade determina 

todo o poder e toda a competência, ninguém tendo mais que os outros; 

evidentemente, seres criados da mesma espécie e da mesma condição, 

que, desde seu nascimento, desfrutam juntos de todas as vantagens 

comuns da natureza e do uso das mesmas faculdades, devem ainda ser 

iguais entre si, sem subordinação ou sujeição, a menos que seu senhor 

e amo de todos, por alguma declaração manifesta de sua vontade, 

tivesse destacado um acima dos outros e lhe houvesse conferido sem 

equívoco, por uma designação evidente e clara, os direitos de um amo 

e de um soberano (p.36, grifos nossos). 

Para além da passagem destacada, podemos analisar ainda, a leitura do autor 

sobre propriedade privada. Ao defender a ideia de que a propriedade é fruto do esforço 

pessoal e individual, baseado na premissa de que os homens são iguais por “natureza”, 

Locke defendia que a falta de propriedade privada assinalava a falta de trabalho. Isto é, 

defendia a construção de um ideal onde o sujeito, por não ter propriedade, não teria feito 

bom proveito da sua força corporal e, portanto, não teria direitos. Segundo sua filosofia, 

a propriedade já existia no estado de natureza onde os homens viviam livres e 

harmonicamente, sendo  um direito natural do indivíduo.  

Importante frisar aqui, novamente, a influência das reformas protestantes e da 

ressignificação do trabalho. Se anterior a este movimento o trabalho era visto com meio 

de sustentação das famílias, a concepção Calvinista,25 de que o trabalho constituia um 

fim em si próprio, levou a uma nova mentalidade,  que  está diretamente relacionado a 

uma vocação e vontade divinia. Estes novos volores vinham de encontro com a 

acumulação capitalista, uma vez que os indivíduos bem sucedidos eram vistos como 

cumpridores de sua vocação moral. Corroborando então para a proteção da propriedade 

privada. 

Como explicitado por Weffort (1991), 

O homem era naturalmente livre e proprietario de sua pessoa e de seu 

trabalho. Como a terra fora dada por Deus em comum a todos os 

 

25 O Calvinismo foi um movimento protestante conduzido no século XVI por João Calvino (1509-1564), 

estudioso francês que da continuidade à Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero (1483-1546).  
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homens, ao incorporar seu trabalho a materia bruta que se encontrava 

em estado natural o homem tornava-a sua propriedade privada, 

estabelecendo sobre ela um direito próprio do qual estavam excluidos 

todos os outros homens. O trbalho era, pois, na concepção de Locke, o   

originario da proriedade (p.85). 

 Nese sentido e sob essas bases, Locke vai criando a noção de direito e justiça 

atrelado ao trabalho individual. Em sua análise já nos dá indícios da existência de 

pessoas não pertencentes a este mundo do trabalho e da produção, contudo sem 

problematizar tais questões, 

Cada um é “obrigado não apenas a conservar sua própria vida” e não 

abandonar voluntariamente o ambiente onde vive, mas também, na 

medida do possível e todas as vezes que sua própria conservação não 

está em jogo, “velar pela conservação do restante da humanidade”, ou 

seja, salvo para fazer justiça a um delinqüente, não destruir ou 

debilitar a vida de outra pessoa, nem o que tende a preservá-la, nem 

sua liberdade, sua saúde, seu corpo ou seus bens (LOCKE, segundo 

tratado, p.36, grifos nossos). 

 Notamos que, juntamente à construção da noção de propriedade privada ligada a 

um “estado natural”, há a ideia de proteção desta e da liberdade, também como algo 

sagrado. Logo, mais uma vez vemos a presença das desigualdades sendo naturalizadas, 

e a noção de proteção do “bem comum” através da justiça. Aqui vale destacar 

novamente, que estes “delinquentes” eram aqueles não considerados aptos para a vida 

social, ligado à ideia dos “bárbaros”, como aqui já mencionamos anteriormente. Assim, 

tanto na ideia da propriedade, quanto na ideia de justiça para a manutenção dos “dons 

divinos” da vida, que deveria ser honrada com o trabalho e esforço pessoal, há a forte 

presença da separação de um padrão de quem seriam os seres humanos a viver em 

socidade. 

 Wood (2000) ao analisar o “surgimento” do Capitalismo, chama a atenção para a 

origem da palavra melhoramento,  utilizada até os dias de hoje como algo progressista, 

que está justamente realacionada a expropriação da terra e da propriedade privada 

defendida por Locke, 

A interpretação convencional da teoria da propriedadede de Locke 

sugere que o trabalho estabelece (ou funda) o direito a propriedade, 

mas, se lermos cuidadosamente o capitulo de Locke sobre a 

propriedade, veremos com clareza que o que está em questão não é o 

trabalho enquanto tal, mas a utilização da propriedade de modo 

produtivo e lucrativo, seu “melhoramento”. Um proprietario (ou 

senhor de terra) empreendedor, disposto a realizar os 

“melhoramentos” fundamenta seu direito a propriedade nao pelo seu 
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trabalho direto, mas pela exploração produtiva da sua terra pelo 

trabalho de outras pessoas (p.21-22). 

 Isto é, a defesa da propriedade em nome de um “melhoramento”, o “avanço” se 

dá pela exploração de uns sob os outros, o que gera uma grande contradição, 

A ética dos “melhoramentos”, no seu sentido original, no qual 

produção e lucro são indissociaveis, é tambem a ética da exploração, 

da pobreza e do desemparo (WOOD, 2000, p.27).  

 Junto a estes novos valores que vão se construindo e se enraizando, podemos 

identificar as bases para se pensar o Estado e a “emergência” do modo de produção 

capitalista. Neste sentido é importante termos claro, que o Estado sempre esteve 

presente no modo de produção capitalista,  surgindo justamente para dar conta dos 

antagonismos de classe ao longo da história. Assumindo diferentes formas e sempre 

com uma “aparência neutra”, surge como algo que teria uma atuação independente e 

conciliadora (HARVEY, 2005). 

Através do uso da ideologia26 e de padrões que trariam o “melhoramento” e o 

“progresso” para a vida em sociedade o Estado surge como agente transformador dos 

interesses da classe dominante em interesse do “coletivo”, do suposto universal. Como 

apontado por Harvey (2005), 

As conexões entre a formação da ideologia dominante, a definição do 

“interesse ilusório” na forma do Estado, e os interesse específicos 

reais da(s) classe(s) dirigente(s) são tão sutis como complexos (p.82). 

Assim, Harvey (2005) nos mostra ainda como Engels problematiza que,  

(...) o Estado não é de modo algum, um poder, de fora, imposto sobre 

a sociedade; assim como não é “a realidade da ideia moral”, “a 

imagem e a realidade da razão”, como sustenta Hegel. Em vez disso, o 

Estado é o produto da sociedade num estagio especifico do seu 

desenvolvimento; é o reconhecimento do que essa sociedade se 

envolveu numa autocontradição insolúvel, e esta rachada em 

antagonismos irreconciliaveis, incapazes de ser exorcizados. No 

entando, para que estes antagonismos não destruam as classes com 

interesses economicos conflitantes e a sociedade, um poder, 

aparentemente situado acima da sociedade, tornou-se necessário para 

moderar o conflito e mante-lo nos limites da “ordem”; e esse poder, 

nascido da sociedade, mas se colocando acima dela e, 

 

26 Em geral, Marx e Engels sustentam que a classe dirigente “domina também como pensadora, como 

profutora de ideias, e regula a produção e distribuição de ideias de sua época: assim, suas ideias as ideias 

dominantes da época” Marx e Engels, 1970:65 in: Harvey, 2005, p.81. 
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progressivamente, alienando-se dela, é o Estao (Engels apud Harvey, 

2005, p.80).  

Neste sentido é de interessante destaque ainda que, como forma de apaziguar os 

conflitos de classe, uma estratégia fortemente utilizada pela burguesia que se mantem 

no poder, é a propagação de sua ideologia. Esta se manifesta em estratégias de produzir 

o consenso, que encubram as ações do Estado em sua essência, isto é, ações que tem por 

objetivo a manutenção da ordem e lucro do capital, vão se apresentar enquanto meios de 

sobrevivência e organização da vida social, como um bem comum a todos.  

Ademais, vemos que, o que predomina até os dias de hoje, é a ideia de um 

Estado acima dos homens, que tem por função mediar os conflitos advindos de uma 

desigualdade “natural”, constituída a partir das diferentes capacidades individuais. Não 

há a presença de uma sociedade dividida em classes na leitura atrelada ao Estado, o que 

resulta em uma não leitura do mesmo enquanto agente de uma dessas classes.  

Baseado nesses conceitos, Mascaro (2013) expõe o Estado enquanto um 

fenômeno tipicamente Capitalista. O autor irá defender a ideia de que nas sociedades 

que antecederam ao modo de produção Capitalista, a relação entre quem detinha o 

poder e os demais era direta. No Feudalismo, por exemplo, os Senhores Feudais 

possuíam uma relação de poder direta sobre os servos, no Absolutismo, os reis 

detinham o poder sobre a população27, contudo, no Capitalismo, como forma de 

apaziguar o conflito na relação de classes e como meio de legitimar a exploração do 

trabalho, surge a ideia de Estado como um “terceiro”, para mediar esta relação, como 

instancia supostamente “neutra”, 

Este terceiro não é um adendo nem um complemento, mas parte 

necessária a própria reprodução capitalista. Sem ele, o domínio do 

capital sobre o trabalho assalariado seria domínio direto – portanto, 

escravidão ou servidão. A reprodução da exploração assalariada e 

mercantil fortalece necessariamente uma instituição política apartada 

dos indivíduos. Daí a dificuldade em se apercebe, a primeira vista, a 

conexão entre capitalismo e Estado, na medida em que, sendo um 

 

27 “Nas sociedades pré-capitalistas, o poder político e poder econômico quase sempre são indistintos. No 

modo de produção escravista, a eventual relação entre os senhores gera uma ação política de arranjos 

instáveis, que varia em termos de envergadura e possibilidades conforme as especificidades de cada 

sociedade. Há aquelas mais vinculadas a um mando centralizado, de um grande senhor, como foi o caso 

egípcio, e há aquelas mais pulverizadas, que demandam uma interação política maior, como o caso das 

sociedades gregas e romanas. Mas, em todos esses povos, não se pode identificar o poder tampouco a 

administração compartilhada ou comum aos senhores e escravos, independente e acima de suas vontade 

róprias.” (MASCARO, 2013, p. 54). 
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aparato terceiro em relação a exploração, o Estado não é nenhum 

burguês em especifico nem esta em sua função imediata. 

(MASCARO, 2013, p.18). 

Deste modo, acreditando na crença de um Estado a favor da população e 

mediador dos conflitos,. Vai se fortalecendo uma ideia romântica sobre este, de tal 

modo que dificulta a leitura crítica sobre o mesmo. Um exemplo do que estamos 

falando, é a leitura positivada sobre as políticas sociais. Ao romantizar o Estado, muitas 

vezes, temos a falsa ideia de que aquilo que é concedido pelo Estado para a população, 

como uma política assistencial, por exemplo, será para a melhoria da população e para 

“dar conta” de determinado problema. Contudo, se conseguirmos fazer uma leitura mais 

ampla e entender o Estado enquanto instância contraditória, em sua essência, a favor da 

classe dominante, veremos que seria um “tiro no pé” uma política que sanasse as 

condições das populações pauperizadas, uma vez que o pressuposto do modo de 

produção capitalista, é a acumulação e esta, segundo Marx, está subordinada a máxima 

acumulação. Logo, nunca uma política social poderá dar conta do conflito oriundo de 

uma sociedade de classes. 

É importante destacar que, apesar de ser o agente de determinada classe 

dominante, a burguesia, o Estado moderno não se reduz a isso. Para legitimar seu 

suposto caráter neutro e a separação entre esfera política e econômica, o Estado cria 

funções, leis e diferentes formas de organização para tal. Contudo, nem sempre todas 

estas instâncias estão sob o mesmo domínio de classe, isto é, o conflito e a resistência 

de classe sempre se fará presente e são nesses espaços que temos que ter atenção. 

Guardemos esta ideia para mais a frente.  

 Vimos então que, apoiados em ideias dos pensadores clássicos, “aceitamos” o 

Estado enquanto uma instituição neutra, voltada para o bem comum, acima dos 

interesses individuais e que, como pilar central para o Capitalismo, tivemos a 

institucionalização não só de uma forma de governabilidade mas de sujeito, aquele que 

“não é bárbaro”. Como já apontado, acreditamos que tanto a modernidade quanto o 

Capitalismo, se estabeleceram em cima de padrões que hierarquizam os indivíduos e 

estabelecem o que é correto ou não. Neste sentido, se ampliarmos a leitura de Estado 

para todas as instituições e/ou formas de organização que o organizam, estes padrões 

tendem a se tornar uma verdade incontestável, que regem tudo que a ele está atrelado. 

 Um bom exemplo do que estamos tentando dizer, são os padrões existentes nas 

politicas sociais. Dentro da construção do sujeito universal, que aqui vimos ser certa 
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representação do homem europeu, todo o indivíduo que deseja acessar determinada 

politica, deve “se encaixar” neste modelo. Nesta lógica todos aqueles que não se 

“encaixam” vivem na subalternidade e tem de lutar para o mínimo da sobrevivência. 

Aqui destacamos as mulheres negras e as pessoas transexuais como expressão máxima 

de subalternidade , dentro da construção destes padrões hierárquicos. Acreditamos que o 

próximo capítulo nos ajudará a elucidar melhor estas questões.  

1.3 O poder e a violência do Estado frente à construção das identidades na 

particularidade brasileira 

 Entendendo o Estado enquanto essência contraditória e, de seu uso de diferentes 

mecanismos e funções para a manutenção de interesses da classe burguesa através da 

propagação de um falso “bem comum”, acreditamos que se faz necessário o destaque do 

uso do poder e da violência no seu processo de regulação da vida social e os impactos 

destas sobre a construção das identidades dos seres humanos. 

 Não pretendemos aqui, entrar em uma discussão de como são formadas as 

identidades em seu caráter subjetivo e individual. Pretendemos  demonstrar como e 

através de quais mecanismos o Estado, enquanto agente de organização da vida social, 

institucionaliza e regula essas identidades de acordo com a construção de sujeito 

universal atrelado a ele. Como estas identidades, que são “funcionais” ao modo de 

produção capitalista, transitam pelas instituições e são reguladas através da manutenção 

de um “status quo” das hierarquias sociais.  

 Ao fazermos esta opção, defendemos a ideia de que discutir identidade atrelada 

ao Estado como forma de regulamentação da vida social, significa colocar a discussão 

das identidades como parte de uma superestrutura, como algo que deve estar atrelado a 

essência do modo de produção capitalista, algo intríscico a sua (re)produção. Assim, de 

antemão, fazemos uma crítica às abordagens denominadas “pós-modernas”, de diluição 

das identidades, por acreditarmos que não se trata da negação da modernidade ou de sua 

superação e sim de uma crítica a leitura positivada sobre a mesma. Como já destacado 

por Cisne e Santos (2018), 

Os dilemas e conflitos subjetivos, além das implicações das formas de 

opressão na singularidade de cada indivíduo, ou seja, o modo como 

serão vivenciados emoções, dores e desafios, se articulam ao tempo 

histórico, à sociabilidade, às experiências as mais diversas, não se 

constituindo, portanto, algo isolado ou que possa ser entendido em um 

movimento exclusivamente subjetivo. Talvez não seja exagero afirmar 
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que o exclusivamente subjetivo não existe. Objetividade e 

subjetividade estão imbricadas numa complexa relação de 

determinação (p.188). 

 Neste sentido, falar em liberdade de identidade em uma socieade fortemente 

regulada pelo Estado e suas intituições, seria cair no erro de encarar os individuos como 

“livres”, como autônomos em seu processo de (re) produção da vida; Contudo, 

acreditamos que por mais que exista uma “autonomia relativa” dos indivíduos,  

dependendo do lugar que ocupam na divisão sexual e racial do trabalho, esta sempre 

estará submetida à força e à regulação do Estado, que sempre estará atrelado aos 

interesses da classe burguesa de manutenção desta forma de sociabilidade e 

(re)produção da vida. 

 Há de se destacar ainda que, quando nos referimos a manutenção do “status quo” 

referente ao padrão de indivíduo e de forma de (re) produção da vida no capitalismo, 

nos referimos a um modelo que organiza a vida social visando o lucro. Ou seja, 

(re)produz valores, normas e condutas de forma que se maximize o lucro e a fabricação 

de mercadorias. Neste processo temos as relações e os próprios seres humanos 

transformados em mercadoria.  

 Entendido estes apontamentos inciais, seguimos na construção social, histórica e 

política do ser humano universal, pautado no padrão “homem, europeu, branco, 

heterossexual”. Dentro desta construção vimos que a forma que se deu este processo, foi 

através do projeto colonial e da insituição do Estado. Na constituição deste, um ponto 

levantando também pelos teóricos já aqui apresentados, diz respeito às formas de se 

valer o Estado, de se fazer respeitar os governantes. Neste sentido um dos meios para 

fazer valer seus interesses que o Estado utliza é a violência. Podemos encontrar nos 

autores contratualistas a ideia de que o medo faz valer o poder e a necessidade de 

funcionamento do Estado. Segundo Weffort (1991) sobre o pensamento de Hobbes, 

Porque, sem medo, ninguém abriria mão de toda a liberdade que tem 

naturalmente; se não temesse a morte violenta, que homens 

reuninciaria ao direito que possui, por natureza, a todos os bens e 

corpos? (p.71). 

 Para além da construção do medo, temos a violência direta e indireta como 

forma de impor e fazer valer o Estado. Carvalho (2017) ressalta a relação entre a 

destruição de culturas e identidades através da violência de gênero, por exemplo, como 

formas de impor determinados padrões tidos como absolutos. A autora irá ressaltar, 
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Há uma vasta literatura que demonstra a desconstrução da identidade, 

da cultura e da linguagem de um povo como uma forma de opressão e 

dominação. Miranda (2013) aponta esse caráter no enlouquecimento 

de mulheres afrodescendentes pela opressão de sua criatividade. A 

autora escreveu sobre poesias escritas por mulheres e avalia como a 

falta de memória com suas raízes implicam na manutenção da 

dominação e opressão das mesmas. Baseou-se na pesquisa de Jean 

Toomer, da década de 1920, no sul dos Estados Unidos, que relata um 

grande número de mulheres descendentes de escravizados levadas à 

loucura por serem tolhidas de expressar sua veia artística. A repressão 

ao talento das mulheres na escravidão afetou as suas filhas e netas, 

que não encontraram uma identificação com a tradição literária 

(p.304). 

 E ainda completa, 

Neste sentido, pensamos que a desconstrução da identidade, da cultura 

e da linguagem de toda uma pluralidade étnica se estabelece como 

uma forma de desapropriação do seu lugar de sujeito e, sendo assim, 

como uma forma de opressão e dominação intrínseca à sociedade 

capitalista (p.305). 

 Podemos utilizar esta mesma forma de violência elucidada pela autora, para 

pensar algumas ações do Estado hoje, que vem neste mesmo sentido de descontrução de 

identidades. Se pensarmos, por exemplo, a própria regulamentação a cerca do aborto no 

Brasil que, ao criminalizar a prática, aliena as mulheres do seu processo de escolha, 

conhecimento e controle sobre o próprio corpo28.   

  Sobre o controle do corpo temos também a legislação sobre a saúde das pessoas 

transexuais. Recentemente publicou-se nova regulamentação que retira as a 

transexualidade do rol de doenças do campo psiquico29. Isto é, sem dúvidas, um marco e 

 

28 Destacamos que, no Brasil, o aborto é considerado crime contra a vida humana pelo Código Penal 

Brasileiro, em vigor desde 1942. Ele só é permitido em caso de estupro, de feto anencéfalo e em casos em 

que a vida da mãe está em risco. Destacamos ainda que foi movida uma ação pela ONG Anis-Instituto de 

Bioética e pelo PSOL pela descriminalização do aborto que esta sendo tema audiência pública do 

Supremo Tribunal Federal (STF). As audiências são parte do processo que julga uma ação que pede a 

exclusão do Código Penal dos artigos (124 e 126), os quais definem como crime a interrupção da 

gravidez, tanto para a mulher, quanto para quem a ajuda a abortar. Fonte: 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-brasil-vai-continuar-a-tratar-o-aborto-como-um-crime. 

Acessado em 15 de maio de 2018. 
29 A Transexualidade, até então era classificada como Transtorno de Gênero e incluída no Código 

Internacional de Doenças (CID-10), como "transexualismo", que é definido como "transtorno da 

identidade sexual (F64. 0). Contudo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que na nova 

versão do CID, que será apresentada para aprovação final na Assembleia Mundial da Saúde em maio de 

2019,  todas as categorias relacionadas às pessoas trans foram excluídas do Capítulo da CID sobre 

Transtornos Mentais e Comportamentais. Ao mesmo tempo, novas categorias relacionadas foram 

introduzidas: Incongruência de gênero na adolescência e idade adulta e Incongruência de gênero na 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1942
http://cartacapital.com.br/sociedade/nem-uma-menos-no-stf
http://cartacapital.com.br/sociedade/nem-uma-menos-no-stf
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-brasil-vai-continuar-a-tratar-o-aborto-como-um-crime
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uma vitória muito grande no que diz respeito à luta das pessoas transexuais pelo seu 

reconhecimento e direito de existir sem sofrer patologização.  

Contudo, não podemos deixar de sinalisar que, mesmo que a transexualidade 

tenha saído do código de doenças mentais, as pessoas transexuais continuam sofrendo o 

mesmo preconceito e violência em suas vidas.  Necessitando passar por diferentes 

aprovações de equipe médica para, realizar modificações corporais. Isto é, apesar de 

termos avançado quanto à despatologização da transexualidade, o que se demonstra no 

cotidiano para pessoas transexuais, no que tange ao acesso e ao cuidado à saúde, essa 

mudança ainda não impactou positivamente suas vidas. Ela também não veio 

acompanhada de investimentos públicos orçamentários e de políticas públicas voltadas 

para esse segmento. 

 Pensando ainda as diferentes formas jurídico-normativas de controle dos corpos 

e de construção das identidades e sobre as contradições presentes nessa relação, 

destacamos o debate feito por Segato (2012) que, ao analisar as diferentes formas de 

feminicídio30 e as “propostas” oferecidas pelo Estado, chama atenção para o caráter 

contraditório de ação do Estado. Tendo como processo para sua implementação, o 

modelo colonizador e de imposição dos padrões europeus, o Estado, aqui pensado em 

sua fase capitalista, cria mecanismos para oferecer “direitos” que ele mesmo destruiu 

em sua essência. Nas palavras da autora,  

O Estado entrega aqui com uma mão aquilo que já retirou com a 

outra: cria uma lei que defende as mulheres da violência à qual estão 

expostas porque esse mesmo Estado já destruiu as instituições e o 

tecido comunitário que as protegia. O advento moderno tenta 

desenvolver e introduzir seu próprio antídoto para o veneno que 

inocula. O polo modernizador da República, herdeira direta da 

 

infância. Essas categorias foram incluídas em uma nova localização da CID, o capítulo 17, sobre 

condições relacionadas à saúde sexual. Portanto, a OMS decide que ser uma pessoa diferente trans não 

significa sofrer de um transtorno mental. Fonte: http://www.who.int/health-topics/international-

classification-of-diseases . Acessado em 23 de Outubro de 2017. 
30 O Dossiê de violência contra as mulheres conceitua o Feminicídio como, assassinato de uma mulher 

pela condição de ser mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o sentimento de 

perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela associação 

de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro. Contudo, ampliamos o conceito a partir 

de Russel e Caputti (1992) que definem o femicídio como uma forma de terrorismo sexual ou genocídio, 

ampliando o conceito para além das mortes cometidas por parceiros íntimos e mostrando que há mortes 

de mulheres relacionadas ao fato de serem mulheres, mas que não eram percebidas como tal. Os 

feminicídios possuem determinantes generificados, racializados e sociais. As frequências são maiores em 

locais onde as normas societárias são rompidas por conflitos bélicos e em territórios dominados pelo 

tráfico, embora também ocorram em locais onde normas de honra são tão rígidas, que uma mulher 

(GOMES et al, 2018, p.1988). 
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administração ultramarina, permanentemente colonizador e 

intervencionista, debilita autonomias, irrompe na vida institucional, 

rasga o tecido comunitário, gera dependência e oferece com uma mão 

a modernidade do discurso crítico igualitário, enquanto com a outra 

introduz os princípios do individualismo e a modernidade 

instrumental da razão liberal e capitalista, conjuntamente com o 

racismo que submete os homens não brancos ao estresse e à 

emasculação (p.110). 

Este pensamento vem de encontro com o que temos elaborado ao longo deste 

primeiro capítulo. A construção de um Estado tendo como base a exploração dos negros 

e das mulheres, nos atenta a duvidar de políticas e mecanismos ditos “afirmativos” neste 

campo.  

Mais uma vez gostariamos de deixar claro, que não negamos o avanço de 

políticas inseridas no campo das identidades como, por exemplo, a legislação que 

garante o uso do “nome social” ou até mesmo o processo de retificação do nome civil 

para as pessoas transexuais31. Contudo, chamamos a atenção de que, se todos realmente 

fossem iguais perante a lei, como preconiza o Estado moderno, não seria preciso criar 

leis de inclusão e de igualdade. Logo, é como se estas construções fossem um “looping” 

eterno pelo direito de existir, em um modelo de socidade que nunca incluirá de fato a 

todos. 

Dentro deste contexto, Mascaro (2013) nos chamará a atenção sobre as formas 

sociais que o capitalismo, através do aparato do Estado, se organiza para a (re)produção 

de um modelo ideológico, visto como único, correto, justo e democrático (como já 

apontado). Uma das formas adotadas, é a ideia de que aqui estamos chamando a atenção 

do Estado de direito, a ideia de que todos os indivíduos são iguais perante a lei e 

portadores de direito. Nessa relação o Estado, através de seu aparato jurídico, possui o 

poder “soberano” de mediar e solucionar os conflitos de acordo com leis e regimes 

próprios.  

Nota-se, novamente, a postura do Estado expondo-se de forma supostamente 

neutra. Mesmo se utilizando de meios que podem ser construídos com a presença de 

ambas as classes32, reforçamos, mais uma vez, que este sempre estará diretamente 

 

31 Trataremos das politicas para a população Transexual nos próximos capítulos. 
32 Um exemplo de aparatos de suporte do Estado construído a partir de diferentes resistências é a 

Constituição Federal do Brasil de 1988. A partir do período conhecido como “redemocratização” política 

no pós ditadura, diferentes atores da sociedade civil estiveram presente na formulação, discussão e 

implementação da chamada “constituição cidadã”. Chamamos atenção ao fato de que, mesmo com a 
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ligada aos interesses da classe burguesa. Contudo, notamos que, cada vez mais esta 

forma de disseminar sua ideologia com a ideia de Estado de direito, está em todas os 

setores da vida social, escola, família, trabalho, políticas sociais e pode adotar posturas 

muito engendradas de determinados processos. 

Um bom exemplo de “falsa igualdade” perante a lei que atravessa todas as 

esferas da vida social, são as diferentes formas ideológicas de se trabalhar a família e a 

sexualidade. Na escola, na televisão, na propagando e inclusive na lei, há uma forma 

especifica que dissemina o modelo de família tradicional (a saber, famílias 

heterossexuais), aquelas famílias compostas por casais homoafetivos ainda são tratados 

como “diferentes” e não possuem os mesmos direitos que um casal heterossexual. Este 

exemplo nos deixa claro que o Estado, junto às instituições que o complementam 

sempre estarão ligadas a determinado pensamento, que, consequentemente, favorece 

uma determinada classe social e que, através de uma ideologia específica determina e 

dissemina a ideia do que é certo e errado, do que é natural ou não33. 

Uma boa maneira ainda, de elucidarmos o que estamos falando, são os dados 

referentes à violencia contra as mulheres, a população negra e às pessoas LGBTT´s no 

Brasil. Segundo diferentes fontes de pesquisas, 

• 445 pessoas LGBT´s morreram no Brasil em 2017 (incluindo-se três 

nacionais mortos no exterior) vítimas da homotransfobia: 387 

assassinatos e 58 suicídios. Um aumento de 30% em relação a 2016, 

quando registraram-se 343 mortes34; 

 

presença de diferentes atores envolvidos e a Constituição ser considerada um marco da democracia 

Brasileira ela, de fato, nunca foi efetivada em sua totalidade, e, já na entrada dos anos 1990 começa um 

desmonte de direitos garantidos constitucionalmente.  
33 Defendemos aqui a ideia de que apoiar determinado posicionamento ideopolítico está diretamente 

relacionado a manutenção do poder da classe dominante. Sobre o exemplo dado e nossa afirmação ler: 

FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Ed. Elefante, 

2017; DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Trad. Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. 
34 Dados extraídos da pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), que ainda informa que, “Das 

445 vítimas de homotransfobia documentados em 2017, 194 eram gays (43,6%), 191 trans (42,9%), 43 

lésbicas (9,7%), 5 bissexuais (1,1%) e 12 heterossexuais (2,7%). Na categoria gay foram incluídos 

homossexuais masculinos, andróginos, drag queens, transformistas e crossdressers, posto que embora 

esses últimos adotassem esporadicamente performance do gênero feminino, manifestavam identidade e 

eram socialmente reconhecidos como homossexuais. A categoria trans inclui travestis, mulheres 

transexuais e homens trans. 12 das vítimas foram identificadas como heterossexuais, justificando-se sua 

inclusão neste relatório pelo fato de terem sido mortos devido a seu envolvimento com o universo LGBT, 

seja por tentarem defender algum gay ou lésbica quando ameaçados de morte, seja por estarem em 

espaços predominantemente gays ou serem “T-lovers”, amantes de travestis. Do mesmo modo que um 

branco morto por defender quilombolas deve ser incluído sem sombra de dúvida entre as vítimas do 
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• A taxa de feminicídios no Brasil é registrada como a 5ª mais alta do 

mundo. Segundo o Mapa de Violência 2015, o número de assassinatos 

chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mesmo Mapa aponta que, 

entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram por serem mulheres. O 

Dossiê Feminicídio destaca que no ano de 2010 se registravam 5 

espancamentos a cada 2 minutos, em 2013 já se observava 1 feminicídio 

a cada 90 minutos e, em 2015, o serviço de denúncia Ligue 180 registrou 

179 relatos de agressão por dia. Recentemente, uma reportagem da 

organização Gênero e Número revelou também que a taxa de homicídios 

de mulheres negras aumentou 22% enquanto a taxa de homicídios de 

mulheres brancas diminuiu 15% entre os anos de 2006 e 201535; 

• Entre 2006 e 2016, último ano com dados disponíveis para o 

levantamento, a taxa de homicídios de indivíduos não negros diminuiu 

6,8%. No mesmo período, a taxa entre a população negra saltou 23,1% e 

foi a maior registrada desde 2006 - ano inicial da série histórica. No país, 

somando todas as raças, a taxa de homicídios cresceu 13,9% no mesmo 

período. O estudo revela que, em 2016, a população negra registrou uma 

taxa de homicídios de 40,2 mortes por 100 mil habitantes, o mesmo 

indicador para brancos, amarelos e indígenas foi de 1636;37  

 

racismo. Tais números alarmantes são apenas a ponta de um iceberg de violência e sangue, pois não 

havendo estatísticas governamentais sobre crimes de ódio, tais mortes são sempre subnotificadas já que o 

banco de dados do GGB se baseia em notícias publicadas na mídia, internet e informações pessoais”  

Mortes violentas de LGBT no brasil, Relatório 2017, p.13. Disponível em: 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/12/relatorio-2081.pdf. Acessado em 20 de Julho de 

2018. 
35 Dados extraídos da pesquisa realizada pela ONG ARTIGO 19 que lançou no dia 7 de março de 2018 

uma pesquisa com informações sobre feminicídio no Brasil. O documento, denominado “Dados Sobre 

Feminicídio no Brasil traz uma análise sobre a disponibilização de dados sobre o feminicídio no país. 

Disponível em: http://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2018/03/Dados-Sobre-

Feminic%C3%ADdio-no-Brasil-.pdf. Acessado em 15 de Agosto de 2018. 
36 Dados extraídos do Atlas da Violência 2018, que traz dados do Ministério da Saúde, divulgado pelo 

Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível 

em: http://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&listid=10-

avisos-de-pauta&mailid=657-negros-sao-dois-a-cada-tres-assassinados-aponta-estudo-do-ipea. Acessado 

em 15 de Agosto de 2018. 
37 Dentro deste contexto e dos dados apresentados, vale destacar ainda o senário eleitoral que estamos 

vivenciando onde o atual canditato que lidera as pesquisas possui discursos claramente, LGBTTfóbicos, 

racistas e misóginos. Para além dos seus discursos de ódio o que nos espanta é a popularidade e a 

possibilidade do mesmo ganhar as eleições. Cenário em que estes dados poderão se fazer ainda mais 

expressivos. 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/12/relatorio-2081.pdf
http://artigo19.org/
http://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2018/03/Dados-Sobre-Feminic%C3%ADdio-no-Brasil-.pdf
http://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2018/03/Dados-Sobre-Feminic%C3%ADdio-no-Brasil-.pdf
http://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&listid=10-avisos-de-pauta&mailid=657-negros-sao-dois-a-cada-tres-assassinados-aponta-estudo-do-ipea
http://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&listid=10-avisos-de-pauta&mailid=657-negros-sao-dois-a-cada-tres-assassinados-aponta-estudo-do-ipea
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Dentro deste cenário, gostariamos ainda de trazer a discussão de Hannah Arendt 

(1906-1975). A filósofa em questão, tendo vivenciado o contexto da 2ª guerra, analisará 

o julgamento de Eichman38 e apresentará a ideia de que a foi a obediência e o 

cumprimento de ordens superiores, que fez este participar da exterminação de 

prisioneiros durante a guerra39. Defenderá que, ao contrário do que pregava a razão 

iluminista de condição natural dos humanos, onde existe uma moral boa ou má, a 

condição humana cria leis, normais, status e, através de mecanismos de massa, políticos, 

faz com que as mesmas sejam cumpridas, sem nenhuma capacidade reflexiva - gerando 

assim uma banalização do mal. 

Salvo as proporções do caso analisado, gostariamos de resgatar este pensamento 

para se pensar a violência hoje. Como demonstramos as leis e normas que regulam a 

vida social, colocam as mulheres e os padrões de ser humano em categorias e 

hierarquias e, pensando os dados acima apesentados, junto a ideia de banalizaão do mal, 

não é de se espantar de que, apesar dos altos índices de feminicídio e mortes LGBTT´s 

não exista uma comoção da população. Existem ONG´s e movimentos sociais que lutam 

“contra” esses números e em pro dal vida das pessoas, contudo, o que estamos querendo 

chamar a atenção é que, muitas destas violências, por serem entendidas enquanto 

“afronta” a um sistema de regulações, muitas vezes, são banalizadas.  

É muito comum ouvirmos frases do tipo, “ah, mas com essa roupa ela pediu para 

ser estuprada” ou “o cara não precisa andar afeminado por ai, depois reclama de 

apanhar”. Estas frases recorrentes no senso comum, bem como os números apresentados 

, demonstram a existência de uma banalização não só do mal mas como de algumas 

vidas que, por estarem “fora da norma” não importam40.  

Como nos apontam as autoras Cisne e Santos (2018), 

 

38 Em 1961 o The New Yorker enviou Hannah a Israel para cobrir o julgamento de Eichmann, que viveu 

incógnito, sob outra identidade, na Argentina até 1960, quando os serviços secretos israelitas o “levaram” 

para Israel para ser julgado por crimes contra a Humanidade, contra o povo judeu e crimes de guerra 

durante o período da II Guerra Mundial. Eichmann foi condenado à morte e enforcado em 1962, naquela 

que foi considerada uma excepção à lei israelita que não prevê a pena de morte. Desta reportagem 

resultou o livro Eichmann em Jerusalém - Uma reportagem sobre a banalidade do mal, traduzido para 

português pela Editora Tenacitas, em 2004, originalmente publicado em 1963 (de Carvalho, 2012, p.1). 
39 Arendt, ao relatar o julgamento, torna cada vez mais evidente a sua linha de argumentação: trata-se de 

um homem banal, trata-se de actos banais, trata-se da banalidade do mal, trata-se de obedecer ao Estado, 

trata-se de ser humano sem questionar, tratase de manter um status social (de Carvalho, 2012, p.2). 
40 Dentro desta construção de vidas “quem importam mais que outras” gostaríamos de destacar o 

extermínio da vereadora Mariele Franco, em 14 de março de 2018. Apesar de existirem alguns políticos 

que assumem a mesma postura da vereadora, de enfrentamento das injustiças e iniquidades sociais, foi 

ela, sendo mulher, negra, lésbica que foi brutalmente assassinada. 
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Diferentemente das tragédias coletivas que comoveram e comovem o 

mundo, os massacres à população LGBT [e aqui acrescentamos as 

pessoas negras] são considerados, na maioria das vezes, fatos 

isolados, individuais, meras crônicas policiais, ou como provoca 

Arruda (2001, trata-ses de “assassinatos autorizados”. Esses crimes, 

que questionam a efetividade do Estado de Direito, são, em muitos 

casos, acompanhados de requintes de crueldade, caracterizados como 

“matanças” que acontecem, rotineramente, em quase todos os Estado 

brasileiros (p.129). 

Ademais das diferentes formas de violência praticadas pelo Estado, de forma 

direta ou indireta, um dos pontos centrais de continuidade dos padrões está nas 

diferentes formas de preconceito existente em nosso cotidiano. Sobre cotidiano é 

importante destacar, que este é um dos meios onde há a repodrução de valores e 

condutas sociais, sendo central para se pensar a propagação da violência e da 

“naturalização” dos sujeitos universais, com as hierarquias e preconceitos que a ele 

estão atrelados. Heller (2008) caracterizará o mesmo da seguinte maneira, 

Devemos nos aproximar da compreensão dos preconceitos partindo da 

esfera da cotidianidade. São traços característicos da vida cotidiana: o 

caráter momentaneo dos efeitos, a natureza efemera das motivações e, 

a fixação do ritmo, a rigidez do modo de vida (p.43). 

Neste sentido, a autora irá defender a ideia de que é no cotidiano que os 

preconceitos se fazem presentes, 

Assumimos estereótipos, analogias e esquemas já elaborados (...) eles 

nos são “impingidos” pelo meio em que crescemos e pode-se passar 

muito tempo até percebermos com atitude ccrítica esses esquemas 

recebidos, se é que chega a produzir-se uma tal atitude (Heller, 2008, 

p.44). 

A autora avança em sua teoria destacando que os preconceitos estão articulados 

aos processos de coesão entre economia, politica e ideologia, quando estes de alguma 

forma são ameaçados por aqueles que detêm o controle. Através de um processo que 

tenta transformar a manipulação de massa em sentimento e ato individual, a autora 

relata que foi, principalmente, a classe burguesa que mais produziu preconceitos. 

Deve-se observar ainda, neste contexto, que a classe burguesa produz 

preconceitos em muito maior medida que todas as classes sociais 

conhecidas até hoje. Isso não é apenas consequência de suas maiores 

possibilidades técnicas, mas também de seus esforços ideológicos 

hegemônicos: a classe burguesa aspira a universalizar sua ideologia. 

(...) Mas, embora não necessitasse sancionar com preconceitos os 

limites aristocrático-estatamentais, tornou-se-lhe absolutamente 

necessário o preconceito no mundo da igualdade e da liberdade 
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formais, precisamente porque agora passavam a existir essas noções 

formais. A coesão da sociedade burguesa foi, desde o primeiro 

momento, mais instável que as da antiguidade ou do feudalismo 

clássico. Por isso, os chamados preconceitos de grupo (os 

preconceitos nacionais, raciais e étnicos) só aparecem no plano 

histórico, em seu sentido próprio, com a sociedade burguesa. (p.78) 

 Pensando ainda na vida cotidiana e no que nela se (re)produz, Segato (2016) 

apresenta a ideia de que a violência praticada contra as mulheres, mais do que um efeito 

das grandes guerras, se tornou estratégia central das mesmas. Isto é, o feminicídio (e 

aqui, podemos pensar e ampliar para todas as formas de violência e mortes praticadas 

em relação ao gênero considerado “inessencial”, podendo ser estendidas tambem às 

pessoas transexuais) e às diferentes formas de violência contra a mulher se tornaram 

central na ordem bélica. O que a autora apresenta é que a violência sobre as mulheres, 

em especial a seus corpos, se tornou, de maneira institucionalizada, uma das formas de 

se fazer valer as guerras, por provocar um domínio moral sobre o inimigo, 

A impressão que emerge dessa nova ação de guerra é que a agressão, 

a dominação e o estupro não são mais, como eram anteriormente, 

componentes da guerra, danos colaterais, mas adquiriram centralidade 

na estratégia de guerra.  Precisamente por causa desta mutação, após a 

sua invisibilidade inicial e como consequência da pressão de entidades 

de direitos humanos, "violação e violência sexual" praticada como 

parte de um processo de ocupação, extermínio ou sujeição de um povo 

a outro, foram gradualmente incorporados à legislação sobre crimes 

de guerra, genocídio e humanidade. (...) Nessas guerras de baixos 

níveis de formalização, uma convenção ou código parece estar 

tomando conta: a afirmação da capacidade letal das facções 

antagônicas no que eu chamava – a escritura no corpo das mulheres – 

(Segato, 2006 e 2013), e de forma genérica por sua associação com a 

jurisdição inimiga, como um documento eficiente da vitória efêmera 

sobre o moral do antagonista. E porque as mulheres? E porque por 

meio de formas sexuais de agressão? Porque é na violencia executada 

por meios sexuais onde se afirma a destruição moral do inimigo, 

quando nao pode ser encenado pela assinatura pública de um 

documento formal de rendição. Neste contexto, o corpo da mulher é o 

quadro ou suporte sobre o qual a derrota moral do inimigo é escrita 

(p.59-60). 

 Nos fica claro então que, o corpo das mulheres e ao que ele é atribuido dentro 

das normas de gênero se traduz em mercadoria e moeda não só de troca como de 

dominação e disputa entre povos. Dentro deste modelo mais uma vez vemos o homem, 

branco como hegemônico nos processos de contrução das relações sociais. 

Neste sentido, pensando estas questões e nos aproximando ainda dos dados 

apresentados, gostaríamos de destacar o Brasil enquanto país periferico do capital, onde 
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estas relações e desiguladades se acirram ainda mais. Se até agora temos construído 

uma noção de Estado e individuo, pensado dentro do modelo Capitalista, há de se 

destacar que este se manifesta de diferentes formas pelo mundo. E aqui, no Brasil, dado 

o nosso processo sócio histórico, estas diferenças e construções, assim como as 

conquistas de direitos mínimos se fazem ainda mais cruéis. 

Dentro deste contexto Fernandes (1975) irá situar o Brasil junto aos países da 

América Latina, enquanto país dependente do capitalismo mundial. O autor irá defender 

que, sob uma base de formação escravista e colonial vinculado as economias de países 

do capitalismo central, o Brasil possui uma relação dependente no espaço econômico, 

cultural e político das nações. Neste sentido, aqui, mais do que em outros países, os 

interesses particularistas, das camadas privilegiadas serão apresentados como interesses 

da nação e, desta forma, a conquista de direitos se tornam ainda mais dificeis. 

 Outro ponto destacado pelo autor é que aqui, por termos uma burguesia 

submetida a interesses e relações externas vivemos a “arcaização do moderno e a 

modernização do arcaico”. Isto é, temos aquilo de mais antigo sendo modernizado 

(como o trabalho escravo contemporâneo, por exemplo) e de “mais moderno” sendo 

arcaizado (como as leis trabalhistas, por exemplo). Como colocado pelo autor, 

A conjunção de estruturas arcaicas e de estruturas modernas 

simboliza, assim, uma dupla impotência: de romper totalmente com o 

passado e de eliminar os vínculos de subordinação no plano 

internacional (FERNANDES, 1968, p. 98). 

Desta forma, pensar as diferentes formas de construção das desigualdades no 

Brasil, bem como as identidades e controle do corpo, se torna uma tarefa árdua. 

Pensamos que, mais uma vez, torna os dados sobre violência e morte de mulheres e 

pessoas LGBTT´s “compreensíveis”, uma vez que traduz o lugar que ocupamos 

enquanto país periférico. 

Entendido o desafio do campo onde estamos inseridas, para nos aproximarmos 

ainda mais de nosso objeto, adentrando na discussão a cerca da construção das próprias 

políticas no campo LGBTT e para as pessoas transexuais, se faz necessario entender 

como seus corpos e os padrões que o configuram, fazem parte de um processo de 

construções ideais de papeis sociais. Acreditamos que o próximo capítulo dará conta 

destas questões.  
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CAPÍTULO II – A CONSTRUÇÃO DOS CORPOS E A RESISTÊNCIAS DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS LGBTT´s. 

 

Tendo como pressuposto a construção histórica social e política de um sujeito 

universal, em seu sentido amplo de institucionalização de indivíduo e Estado, já 

debatido no capítulo anterior, passaremos para a análise sobre como este foi sendo 

moldado até se transformar em universal. Isto é, a especificidade e a construção desse 

sujeito até se chegar no padrão homem, branco, europeu, heterosexual. Para isso, nos 

debruçaremos sobre diferentes teóricos do campo do gênero e sexualidade, para 

procurar entender, como as noções de corpo, gênero e sexualidade foram sendo 

construídas. Como determinados padrões forem sendo naturalizados? A quem eles 

favorecem?  

Defendemos a ideia de que a construção desse sujeito, se faz a partir da história 

das relações sociais em diferentes momentos e que, com o advento do capitalismo, se 

construiu sob as bases de uma sociedade que é por sua essência classista, patriarcal, 

racista e heteronormativa41.  

Para isso, a partir de distintas abordagens e matrizes teóricas, procuramos 

entender como se construíram concepções sobre identidades de gênero e sexuais – e, 

necessariamente, disputas em relação a uma noção de ser humano universal. Isso se 

torna necessário, na medida em que tratamos de como essa concepção determina ou 

orienta mediações do Estado na forma de direitos institucionalizados – podendo até 

atender às requisições, lutas e resistências de movimentos sociais. Mas, muitas vezes, 

acaba por impor formatações e limites às múltiplas possibilidades de ser. 

Antes de iniciar, contudo, destacamos que todos os campos de debates 

acadêmicos, foram se formando e adensando a partir das lutas sociais, de movimentos 

muito complexos, muitas vezes difíceis de apreender e captar na sua dinâmica real.  

Isto é, ao se entrar nos estudos sobre identidade de gênero e sexualidade, temos 

que ter em mente que estes foram aparecendo e sendo aprofundadas de acordo com o 

movimento do real de organizações e aclamações, por (re) contar a história do que 

vivemos hoje e como viemos parar aqui. Neste sentido, acreditamos ser necessário 

 

41 Ao longo do capítulo trataremos de esmiuçar as categorias aqui apresentadas. 
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destacar a questão transexual como um subitem próprio, por se tratar da população alvo 

do nosso objeto mais a frente analisado. Ressaltamos que, percorrer estes caminhos não 

foi um movimento fácil, porem estão aqui nossos esforços para procurar entender as 

diversas abordagens e interpretações deste movimento.  

2.1 A construção dos corpos (identidade, sexualidade e etnia-raça) e das normas 

“sexuais”. 

 

Ao longo da história da humanidade diferentes normas e comportamentos foram 

implementados à idéia de indivíduo, no sentido de construir um determinado padrão de 

normalidade a estes e as relações sociais. Assim, foram se criando formas determinadas 

de ser e de se relacionar entre os indivíduos e em sociedade através de modelos tidos 

como certos e errados.  

Estes, por sua vez, e com grande força do pensamento e ação do campo médico 

e jurídico, foram sendo naturalizados e fizeram com que se criasse uma verdade sobre 

os corpos e a sexualidade, sobre o verdadeiro “modo” de ser e existir.   

Federeci (2017), ao resgatar o processo que as mulheres passaram por mais de 

dois séculos na Europa, no chamado período histórico de “caça às bruxas”, irá 

apresentar a ideia de que a caça às mulheres, traz elementos significativos e decisivos 

para pensarmos as conceituações e hierarquias de gênero vivenciadas hoje. 

 Mais do que uma resposta às resistências das classes existentes no período pré-

capitalista42, a morte violenta de mulheres, em sua maioria pobres, serviu para a 

institucionalização de padrões do que a mulher poderia ser ou não e, consequentemente, 

para miná-las quanto à autonomia sobre seus corpos e expressões de sua sexualidade.  

Para a autora, este período serviu ainda como transição para a instauração do 

capitalismo em toda a Europa e, consequentemente, nas Américas através do processo 

 

42A autora chamará atenção para as intensas guerras do período do feusalismo realizadas enquanto 

movimento de resistência a realidade vivenciada na época. “Contrariamente à descrição da sociedade 

feudal como um mundo estático no qual cada estamento aceitava o lugar que lhe era designado na ordem 

social – descrição que costumamos encontrar nos livros escolares –, o retrato que emerge o estudo sobre o 

feudo é, na verdade, de uma luta de classes incansável. (...) A atitude dos servos ante a corveia, outa das 

denominações dos serviços laborais, se faz visível por meio das anotações nos livros das cortes senhoriais 

em que se registravam os castigos impostos aos arrendatários. Em meados do séclo XIII, há provas de 

uma “deserção massiva” dos serviços laborais” (FEDERICI, 2017, p.54-55). 
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de colonização. Segundo seus argumentos, que aqui partilhamos, para a implementação 

de um modelo de produção e de sociabilidade capitalista, (produção de riqueza 

excedente através da exploração da mão de obra de trabalhares/as), era necessário 

transformar as relações de produção da época. Oriundos de uma economia nos limites 

da subsistência e de relações sociais feudalistas, a Europa vivia um período de extrema 

pobreza. Neste contexto e como resistência às relações de opressão da época, 

manifestavam-se distintas organizações e movimentos (muitos destes chefiados por 

mulheres) que apresentavam alternativas igualitárias de vida social43. Assim sendo, uma 

mudança entre as relações e no comportamento se fazia necessária, para que o processo 

de exploração da mão de obra se tornasse viável.  

 Assim, através, principalmente, do uso da violência de diferentes formas, o que 

ocorreu foi a intervenção direta no modo de ser e de estar desses indivíduos, de modo 

que seus corpos se transformassem em uma máquina de trabalho. Esse novo ideal de 

coisificação dos indivíduos sujeitou as mulheres à esfera da (re)produção da força de 

trabalho, criando assim uma divisão sexual do trabalho que intensificou as diferenças 

anteriores existentes. Para a autora, 

Acumulação de diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora, 

em que as hierarquias construídas sobre o gênero, assim como raça e 

idade se tornaram constitutivas da dominação de classe e da formação 

do proletário moderno (FEDERICI, 2017, p. 119). 

 Isso não significa dizer que anteriormente ao modo de produção capitalista, não 

havia exploração da mulher ou hierarquias de gênero. Contudo, no processo de 

implementação do modo de produção capitalista, essa diferença se intensifica e, com a 

caça às bruxas, as resistências existentes foram sendo aniquiladas, abrindo espaço para 

uma estagnação e enrijecimento das funções de gênero, que passaram a ser cada vez 

mais naturalizadas. Se antes os camponeses viviam em comunidade e trabalhavam no 

campo tanto para seus “Senhores” como para sua subsistência, com a imposição, através 

do uso da força, de novas formas de se relacionar e trabalhar, o comportamento e modo 

de vida destes trabalhadores vai se transformando em relações sociais de produção e, 

 

43 Um exemplo de movimento organizado que propunha uma vida mais igualitária eram os hereges. 

Segundo Federici, 2017, “As principais seitas hereges tinham um programa social que reinterpretava a 

tradição religiosa e, ao mesmo tempo, eram bem organizadas do ponto de vista de sua disseminação, da 

difusão de suas ideias e até mesmo de sua autodefesa. Não foi por acaso que, apesar da perseguição 

extrema que sofreram, persistiram durante muito tempo e tiveram um papel fundamental na luta 

antifeudal.” (p.68) 
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cada vez mais, com uma diferenciação do que seria trabalho da mulher X do homem, 

em relações sociais de produção. 

A autora relaciona ainda a violência sofrida pelas mulheres na Europa, com a 

que é vivenciada pelos índios nas colônias americanas e pelos/as negros/as 

escravizados/as da África. Através de um ideal normatizador para o trabalho, as classes 

dominantes impunham sua cultura e suas leis a todos aqueles que mostrassem algum 

tipo de ameaça ao seu modelo vigente. Logo a história da “caça às bruxas” nos ajuda a 

entender a dimensão patriarcal na formação da história do proletariado, no início do 

chamado “novo mundo” e o aprofundamento das diferenças entre gêneros, bem como os 

papéis a cada um destinado. 

(...) o ataque contra as mulheres justificou a apropriação de seu 

trabalho pelos homens e a criminalização do seu controle sobre a 

reprodução. O preço da resistência era sempre o extermínio 

(FEDERICI, 2017, p. 203). 

 Contudo, antes de seguirmos debatendo sobre como normas e padrões foram 

impostos às mulheres e, assim, determinando padrões de gênero, se faz necessário 

entendermos que estamos falando de uma determinada leitura sobre a construção do 

início do chamado “novo mundo” e da exploração das mulheres. Para a autora, o 

período histórico chamado de “caça às bruxas” marca o início da modernidade. 

Entretanto, outras autoras, no campo do debate de mulheres negras, por exemplo, irão 

defender que este marco se dá com o escravismo colonial.  

O ponto central que queremos destacar é que, independente da leitura do que 

seria o marco fundador de valores da modernidade, o que se faz presente por detrás da 

construção deste “novo mundo”, é a ideia de paz e superação da barbárie vivenciada no 

feudalismo como algo associado a mecanismos civilizatórios. Ideia esta que foi 

difundida e implementada justamente através de extrema violência e imposição de 

condutas e normas, em cima de padrões categorizados entre certos e errados (como já 

debatidos no capítulo anterior). 

Além disso, diferentemente da autora apresentada, iremos encontrar, 

principalmente na área da antropologia, autores que apresentam outro tipo de relações 

entre homens e mulheres ou até mesmo sem essa leitura binária44 dos corpos e 

 

44 Quando nos referimos à leitura binária estamos nos referindo à leitura e construção da história e vida 

social dos indivíduos somente entre com as categorias de feminino e masculino ditas enquanto naturais. 
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comportamentos (HERDT, 1994)45 . Porém, como aqui nos detemos a explicar as 

hierarquias de gênero e construção dos corpos fundamentados pelas relações consituídas 

entre as classes sociais e distinções de raça e etnia - compartilhamos dos estudos que 

trilham este mesmo caminho. 

Voltando à “caça às bruxas”, dentre os motivos de suas condenações estava a 

proibição de acesso ao “mundo da magia”. Entendido como algo que poderia contribuir 

com o trabalho livre e ligado às superstições que atrapalhariam a disciplina do trabalho, 

tudo que era considerado do mundo da magia deveria ser aniquilado. Neste mesmo 

período, não por acaso, emergia uma nova maneira de pensar: a filosofia mecanicista. 

Esta estava baseada no entendimento do corpo somente como uma coleção de membros, 

pois  quem dava sentido às ações e a vida, era a mente.  

Do mesmo modo que a terra, o corpo tinha que ser cultivado e, antes 

de mais nada, decomposto em partes, de tal maneira que pudesse 

liberar seus tesouros escondidos. Pois, enquanto o corpo é a condição 

de existência da força de trabalho, é também seu limite, já que 

constitui o principal elemento de ressistencia a sua utilização 

(FEDERICI, 2017, p. 257). 

Portanto, entendemos que a destruição da magia casava não só com a forma de 

dizimar as mulheres e impor novas normas, como também com uma nova maneira de 

pensar sobre os indivíduos. Neste sentido essas proibições e cassações expulsaram ainda 

as mulheres do campo, que se voltaram para o cuidado com o corpo. Responsáveis não 

só pelos partos e cuidados de saúde, através de ervas e chás passados entre gerações, as 

mulheres tinham uma relativa liberdade sobre seus corpos e o uso de contraceptivos 

para o seu controle de natalidade. Contudo, com esse processo de proibições e cassações 

o corpo foi se tornando algo alienado aos indivíduos e a medicina tradicional foi 

ganhando espaço, se tornando central para as determinações do que seria o “uso 

correto” destes. 

 

Assim destacamos mais um vez esta construção binária ao modelo capitalista ligados diretamente aos 

interesses da burguesia: [...] os ideais igualitários da revolução democráticoburguesa tinham que justificar 

a desigualdade entre homens e mulheres, com fundamento numa desigualdade natural [...]. Para que as 

mulheres, assim como os negros e os povos colonizados, não pudessem ter os mesmos direitos de 

cidadãos homens, brancos e metropolitanos, foi necessário começar a inventar algo que, na natureza, 

justificasse racionalmente as desigualdades exigidas pela política e pela economia da ordem burguesa 

dominante (COSTA, 1995, p.6). 
45 Para maiores informações sobre estas linha de abordagem ver: HERDT, Gilbert. Third Sex/Third 

Gender: Beyond Sexual Dimorphism In Culture and History. New York: Zone Books, 1994. 614 pp. 
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 Dentre estes corpos normatizados se estabelecia o que era e deveria ser conduta 

de homens e mulheres, através da construção do feminino e masculino. Sobre isso é 

importante destacar, que estamos falando de um período da história em que o 

entendimento de homens e mulheres era diferente do que temos hoje. Isto é, não existia 

ainda a leitura de genitália determinante de uma representação (homem ou mulher) e 

comportamento a ser seguido. É justamente neste período e nos que o seguem, que esta 

relação direta irá se estabelecer. Ou seja, a idéia de feminino ligado a um suposto 

determinismo biológico junto às condutas de sensibilidade, cuidado e fraqueza irá surgir 

mais tarde. 

Destacamos neste sentido a presença de indivíduos que não faziam parte desta 

binaridade. Jorge Leite Junior (2009) destaca a importância da pessoa hermafrodita na 

antiguidade para se pensar a discussão de gênero atual.  

O importante deste período, da antiguidade grega clássica até 

aproximadamente o século XVIII, é que ser homem ou ser mulher 

fazia parte de um todo envolvendo posição social, grau de liberdade, 

desejos, roupas, comportamentos, e espiritualidade, sendo a 

diferenciação genital apenas mais um, mas não o principal, dos 

elementos que caracterizavam essa distinção, pois o corpo era visto 

como um só para os dois, variando apenas seu grau de 

desenvolvimento (LEITE JUNIOR, 2009 , p.288). 

 Para o autor, apesar da existência de pessoas com genitálias ambíguas ou ditas 

andrógenas, essas faziam parte da vida social e das relações, pois, 

Uma genitália ambígua era sim um sinal de desordem espiritual-

social-corporal, como o era uma vestimenta ambígua ou um 

comportamento ambíguo, e o que variava a periculosidade de tal 

situação era o grau quantitativo de tal mistura. Por isso que, durante 

muito tempo, se não fosse em textos médicos específicos, o termo 

andrógino era muitas vezes usado como sinônimo de hermafrodita, 

cujo sentido principal residia na união homem/mulher ou 

masculino/femino em um mesmo ser (LEITE JUNIOR, 2009, p.290). 

 Foi somente a partir deste novo modelo de pensamento, da separação entre 

corpo e mente e da institucionalização dos corpos para o trabalho que o “ser 

hermafrodita” passa do “ser místico”, um monstro fascinante, para um anormal. 

Notamos que a discussão de ambos os autores, apesar de não partirem de uma mesma 
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matriz teórica46, tem pontos centrais interessantes, na medida em que a primeira autora 

apresenta as causas e ideologias presentes por detrás da normatização dos corpos em 

especial das mulheres, Leite Junior nos mostrará de que forma essa diferenciação coloca 

as pessoas transexuais e travestis e a discussão de diversidade de gênero, num campo de 

anormalidade. 

 É importante destacar que no período de “caça às bruxas”47, as pessoas 

hermafroditas eram também perseguidas e queimadas nas fogueiras, por serem 

entendidas enquanto má formadas e, portanto, assim como as mulheres de sexualidade 

aflorada ou de práticas homossexuais, eram condenadas por uma suposta ligação com o 

diabo. Isto nos demonstra que, quanto mais a noção de feminino e masculino vai se 

conformando, mais as mulheres e as pessoas que não pertenciam a esta norma sofriam 

opressão e exclusão. Assim, as pessoas consideradas “hermafroditas” eram obrigadas a 

escolher um “sexo social” e a viver como ele, 

(...) a partir de agora, os hermafroditas devem escolher um sexo social 

e vive de acordo com ele: roupas, atitudes, sentimentos, papeis 

sociais, hierarquias, tudo dever estar em conformidade com o sexo 

escolhido, sem espaços para a ambiguidade de gênero, sob a pena de 

perseguição, prisão, ou mesmo, nos casos em que a definição como 

um homem ou mulher não se mostrava clara e satisfatória, a pena de 

morte (LEITE JUNIOR, 2009, p.299).  

 Ainda sobre este “novo” saber cientifico que adquire centralidade 

principalmente a partir do século XVIII, Foucault (2005) chama atenção sobre a 

importante ligação entre saber, poder e sexualidade, isto é, como a propriedade sobre 

determinado discurso ganha poder sobre uma população.  

Neste sentido o autor resgata a multiplicidade de discursos, que adquirem 

“interesse público” acerca da sexualidade, como uma ferramenta de regulação via 

 

46 Silvia Federici analisa as relações sociais e sua causa/efeito junto ao processo de acumulação primitiva. 

Já Jorge Leite Junior possui uma análise sobre a construção e a presença de diferentes identidades voltada 

para a leitura do individuo. 
47

 Federici destaca, ao final do livro, diferentes experiências de caça as bruxas na América Latina, 

sofrida pelos povos indígenas e também em povos africanos de diferentes comunidades nas décadas de 

1980 e 1990. Segundo a autora, “Se aplicarmos, no entanto, as lições do passado ao presente, nos damos 

conta de que a reparição da caça às bruxas em tantas partes do mundo durante a década de 1980 e 1990 

constitui um sintoma clao de um novo processo de “acumulação primitiva”, o que significa que a 

privatização da terra e de outros recursos comunais, o empobrecimento massivo, o saque e o fomento de 

divisões de comunidades que antes estavam em coesão tem voltado a fazer parte da agente 

mundial.”(FEDERICI, 2017, p.417) 
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normas, as quais seriam úteis e verdadeiras e não mais necessariamente através da 

proibição. Para ele, 

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz, 

é preciso tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer, como 

que são distribuídos os que podem e os que não podem falar, que tipo 

de discurso é autorizado ou que forma de discrição é exigida a uns e 

outros (FOUCAULT, 2005, p.31). 

 O autor chamará a atenção, ainda, para a centralidade que se dá, neste caminho, 

ao discurso médico que, “substituindo” a antiga confissão clerical, que examinava todos 

os tipos de atos e formas sexuais, passa a racionalizar estas mesmas “confissões” dentro 

da relação entre normalidades e patologias. Desta forma, vão surgindo diferentes 

discursos sobre determinadas práticas e comportamentos através da ciência médica, 

como produtora de “verdades” a serviço de um tipo de sociedade moderna disciplinar. 

 Se vimos no início do capítulo que as mulheres passaram por anos de 

perseguição voltadas para o controle do seu corpo e de sua organização, enquanto uma 

possível ameaça às formas de dominação , não é de se espantar que com a instauração 

do capitalismo como algo sistêmico, a racionalização científica continuasse ligada a esta 

lógica de controle, não só sobre as mulheres, mas sobre todas as diferentes formas de 

expressão de sexualidades que fugissem ao padrão heteronormativo.  

Dentro desta racionalização, é interessante pensar, por exemplo, como casos de 

pessoas de genitália ambígua e intersexo48 eram tratadas. Se, até hoje há uma enorme 

invisibilzação destas pessoas e, consequentemente, de suas identidades, no século XIX 

estes casos eram tratados com frieza, racionalidade e extrema violência. Weeks (2016) 

lembrará do caso apresetado por Foucault (1982) sobre Herculine Barbin. Tendo 

nascido com característiacas femininas e masculinas “de difícil classificação”, a menina 

fora criada com caracterísitcas femininas, contudo, ao apresentar características ditas 

masculinas foi obrigada, judicialmente, a mudar seu comportamento, estado civil e 

 

48 Pessoas que nascem com traços considerados femininos e masculinos em seus corpos e DNA são 

chamadas de intersexo. Muitas destas possuem, algumas vezes, genitália ambígua, isto é, a presença de 

ambas genitálias no mesmo corpo. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina dá, por meio da resolução 

1.664 de 2003, suporte a procedimentos que buscam alterar os corpos de bebês e definir sexo e gênero. 

Segundo reportagem disponibilizada pelo jornal nexo sobre o debate sobre bebês intersexo tem crescido o 

número de militantes intersexuais que rechaçam a ideia de que seus corpos precisam passar por 

intervenções quando bebês, um ponto de vista endossado pela Organização das Nações Unidas. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/02/10/O-debate-sobre-se-beb%C3%AAs-

intersexuais-devem-ou-n%C3%A3o-ser-operados. Acessado em 12 de Setembro de 2019. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/02/10/O-debate-sobre-se-beb%C3%AAs-intersexuais-devem-ou-n%C3%A3o-ser-operados
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/02/10/O-debate-sobre-se-beb%C3%AAs-intersexuais-devem-ou-n%C3%A3o-ser-operados
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sexo, e, por nao se adequar à “nova identidade”, acabou suicidando-se. Esta caso se 

torna ilustrativo de como as características e comportamentos femininos e masculinos 

ligados ao corpo tomaram e até hoje, tem um lugar central em nossa sociedade. 

Ainda em tempo, segundo Cisne e Santos (2018, p.25), “a passagem para o 

Capitalismo se deu sob diferentes pilares, um deles é o modelo heteropatriarcal” (grifo 

nosso). A ideia de patriarcal se refere a uma sociabilidade ancorada no poder do homem 

sobre a mulher. Através da necessidade de intesificar a exploração do trabalho e mediar 

a vida social, o modelo patriarcal se torna central uma vez que, através da divisão sexual 

do trabalho, garante a produção e reprodução de uma força de trabalho a ser explorada, 

através da separação e naturalização do que seria trabalho feminino e masculino, 

O patriarcado, embora atinja de forma estrutural a sociedade, dirige 

suas implicações centralmente as mulheres; há, contudo, outros 

sujeitos que ao transgredirem o “modelo” patriarcal do “macho” 

também sofrem sua opressão. Todos eles, porém, são associados 

pejorativamente ao sexo feminino. Assim ainda que atinja outros 

sujeitos, a lógica que estrutura o patriarcado é de privilégio e 

dominação masculinos relacionados a subalternização e a 

invisibilização das mulheres e do que é associado ou considerado e 

identificado como feminino, a exemplo das travestis e das mulheres 

transexuais (CISNE e SANTOS, 2018, p. 43). 

 Acrescentando à analise das autoras, destacamos que essa construção do 

feminino e masculino não corresponde somente a uma leitura das funções e 

comportamentos e sim, a leitura sobre os corpos. Isto é, através de um sistema que 

relaciona corpo-comportamento, engendra o padrão de feminino e masculino, sobre 

verdades na leitura do que é ser homem e mulheres. Neste sentido homens e mulheres 

transexuais, pessoas não binárias e as diferentes expressões de orientação sexual, estão 

sujeitos ao modelo patriarcal também. 

Ainda segundo Cisne e Santos (2018), o modelo de exploração do trabalho sob o 

pilar do patriarcado e da relação heteronormativa vem de encontro com a construção 

dos corpos dos indivíduos para o trabalho. Através da hierarquização dos homens sobre 

as mulheres, na qual cabe ao poder masculino o trabalho produtor de riqueza e à mulher, 

o de reprodução da força de trabalho, tudo aquilo que foge a esta forma de relação e 

(re)produção é condenável.  

Neste sentido, pessoas que não se enquadram na ideia de homem trabalhador e 

mulher reprodutora, assim como relações homoafetivas que não resultavam em 

reprodução, foram sendo construídas como erradas e anormais.  
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Como bem destacado também por Davis (2016),  

O lugar das mulheres era mesmo em casa – mas não apenas porque 

elas pariam e criavam as crianças ou porque atendiam as necessidades 

do marido. Elas eram trabalhadoras produtivas no contexto da 

economia doméstica, e seu trabalho não era menos respeitado do que 

o de seus companheiros. Quando a produção manufatureira se 

transferiu da casa para a fábrica, a ideologia da feminilidade começou 

a forjar a esposa e a mãe como modelos ideais. No papel de 

trabalhadoras, ao menos as mulheres gozavam de igualdade 

econômica, mas como esposas eram destinadas a se tornar apêndices 

de seus companheiros, serviçais de seus maridos. No papel de mães, 

eram definidas como instrumentos passivos para a reposição da vida 

humana. A situação da dona de casa branca cheia de contradições 

(p.45)49. 

 Ainda dentro desta lógica, a construção da ideia de família se torna central. 

Através da estipulação de uma única determinada forma de se relacionar, heterossexual 

, entre homens e mulheres, a produção de riqueza e reprodução da classe trabalhadora 

estavam garantidas e, assim, o capitalismo triunfaria.  

 Sobre os termos (e a dualidade) heterossexual e homossexual, é interessante 

pontuar que tratam-se de nomenclaturas relativamente recentes em relação ao que 

estamos apresentando. Se a história de diferenciação e hierarquização dos corpos e 

comportamentos se deu desde a “caça às bruxas”, a imposicação da heterossexualidade 

se configura enquanto modelo “normal”, somente no fim do século XIX. Segundo 

Weeks (2016) a primeira vez que o termo heterossexualidade foi empregado, foi em 

1869, justamente para se configurar enquanto padrão normal e fazer oposição à então 

“anormalidade” denominada de homossexualidade.  

O autor irá destacar que, antes destes surgirem, relações com pessoas 

consideradas do mesmo sexo, eram tratadas por sodomia e esta era vista como uma 

prática condenável. Contudo, ressalta a importância e relevância do surgimento dos 

termos, por tranformarem o que era uma prática condenável em indíviduos errados e 

abomináveis. Como destacado pelo autor em referência a Foucault, 

 

49 A autora ainda irá destacar, pensando o movimento de mulheres nos Estado Unidos, que será a partir da 

resistência dessas mulheres, frente a sua condição inferior da vida doméstica em relação aos homens, que 

fará com que muitas mulheres brancas trabalhadoras e de classe média se unissem aos movimentos 

aboliscionistas (década de 1830). Por compararem sua condição doméstiva a escravidão, muitas mulheres 

iniciam a entrada na cena política em relação ao fim da escravidão. Para mais informações ver DAVIS 

(2016). 
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Como notou Michel Foucault, o sodomita era visto como uma 

aberração temporária, enquanto que o homossexual pertencia a uma 

espécie própria (WEEKS, 2016, p. 61). 

  Gostaríamos de destacar que a leitura que aqui estamos recorrendo se refere, 

mais uma vez, em como esses comportamentos foram sendo construídos e 

hierarquizados na Europa, entretando, sinalizamos que em outras culturas a construção 

foi outra. Estamos falando especificamente aqui de povos que viviam no continente 

africano, nomeadas como pessoas negras. Escravizadas e exploradas desde o início das 

grandes navegações (século XV), homens e mulheres negros/as passaram por outro 

processo de socialização e diferenciação, no que diz respeito à leitura dos seus corpos e 

comportamentos.  

Tidos como “não humanos” e como propriedade “do outro” os escravos (homens 

e mulheres) eram submetidos a processos de trabalho sem distinção de gênero e sem a 

preocupação sobre seus comportamentos, no que diz respeito às suas relações. O 

controle dos seus corpos era totalmente voltado para a exploração da sua mão de obra e 

não para cumprir outras condutas sociais. As mulheres negras só eram “tidas” como 

“femininas” quando havia a necessita da reprodução, de mais força de trabalho ou 

quando eram estupradas50. Contudo, mesmo tendo essa função, não viviam do mesmo 

“privilégio” das mulheres brancas em sair do campo do trabalho, pelo contrário, tinham 

de reproduzir e continuar com o trabalho pesado.  

A postura dos senhores em relação as escravas era regida pela 

convivência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem 

homens, eram vistaas como desprovidas de gênero; mas quando 

podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis 

apenas as mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente a sua 

condição de fêmeas (DAVIS, 2016,p.19). 

 Outro ponto muito interessante também que merece destaque, é que, segundo 

Davis (2016), a relação entre homens e mulheres no interior das cabanas escravistas, no 

que dizia respeito às suas vidas domésticas, era completamente diferente. Segundo a 

autora, os escravos tinham em sua vida doméstica o único meio de se sentirem 

humanos, de promoverem um auto cuidado e, no que mostram os estudos originários 

 

50 O estupro era uma arma de dominação, uma arma de repressão, cujo objetivo era aniquilar o desejo das 

escravas de resistir e, nesse processo, dermoralizar seus companheiros (DAVIS, 2016, p. 36). 
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deste período não parecia existir hierarquias em relação às tarefas domésticas ou à 

igualdade sexual. Nas palavras da autora, 

A questão que se destacava na vida doméstica nas senzalas é da 

igualdade sexual. O trabalho que escravas e escravos realizavam para 

si mesmos, e não para o engradecimento de seus senhores, era 

cumprido em termos de igualdade. Nos limites da vida familiar e 

comunitária, portanto, a população negra conseguia realizar um feito 

impressionante, tranformando a igualdade negativa que emanava da 

opressão sofrida como escravas e escravos em uma qualidade positiva: 

o igualitarismo característico de suas relações sociais (DAVIS, 2016, 

p. 30). 

 Podemos analisar, portanto, mais uma vez, que essa relação entre hierarquias de 

gênero e funções sociais é imposta aos povos dominados enquanto modelo correto, 

essencial e único. Notamos então que a construção de padrões e condutas, por mais que 

hoje tenham assumido um caráter universal sobre as diferentes identidades de gênero, 

elas não se manifestam das mesmas formas. Para entendermos seu movimento se faz 

necessário analisarmos a dinâmica de classe social, de gênero e de raça presente nas 

relações, entendendo que uma sociedade que teve seus pilares construídos sob a 

imposição de subalternação destas categorias, nunca poderá ser igualitária.  

2.2 Quem são então as pessoas transexuais? 

 

Entendido o processo de construção de determinações dos corpos e funções dos 

gêneros, se faz necessário explicar quem são as pessoas transexuais pois, ao longo da 

história, mesmo se fazendo presentes com diferentes expressões e nomenclaturas, e 

tendo também sua subalternidade diretamente relacionada à construção da leitura 

binária masculino X feminino, terão seu lugar demarcado somente a partir da metade do 

século XIX. 

Ainda dentro de uma leitura dos corpos, a partir de contribuições dos debates de 

gênero51 em seu sentido ampliado (aqui entendido enquanto diversidade de gênero e 

 

51
 Existem, dentro das ciências sociais, diferentes debates sobre a categoria gênero e suas análises. Cisne 

e Santos (2018) irão chamar atenção que, muitas vezes, as teóricas deste campo não dão conta de analisar 

a totalidade social articulada à realidade de classe e raça presente nestas relações. Destacamos que, apesar 

de utilizar autores que se encontram neste campo entendemos seus limites teóricos e os utilizamos no 

sentido de avançar em sua discussão entendendo que a única forma de analisar a totalidade de opressão e 
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construção de modelos para além da relação binária masculino X feminino), Laquer 

(2001) irá nos apontar a diferente leitura dos corpos ao longo da história da 

humanidade, justamente orientado pela ideia, já defendida aqui, de que nem sempre 

existiu uma relação direta na leitura dos corpos e de suas genitália em relação à sua 

representação social.  

De acordo com Almeida (2007), ao se considerar gênero como uma categoria de 

análise histórica das relações sociais, se torna possível entender os diferentes padrões de 

organizações da vida social que, criam diferenças entre homens e mulheres baseadas em 

sua biologia e/ou comportamento, estabelecendo assim uma hierarquia entre o 

masculino e o feminino.  

Importante ressaltar que aqui não negamos a real diferença entre corpos, 

contudo, ressaltamos e condenamos que essas diferenças sejam utilizadas para construir 

padrões de subordinação e formas tidas como imutáveis (do que é ser mulher e ser 

homem) e da valoração que se constrói em cima destes e, para além, como o modelo de 

sexo, gênero ligado a genitália também faz parte desta construção de modelos e 

hierarquias. Como colocado por Scholz (1996), 

Obviamente, não é que as diferenças biológicas entre os sexos sejam 

insignificantes. Em todas as culturas, determinadas noções prendem-

se as características biológicas dos sexos e procede daí a repartição de 

atividades. O modo de ver tais noções, porém, é extremamente 

variado de sociedade para sociedade, de tribo para tribo, e pode até ser 

contraditório. Em muitas culturas, além disso, existem três ou mais 

sexos. O sexo, portanto, é construído socialmente (cf. Gildemeister, 

1992) (p.18). 

É importante deixarmos claro que, ao se falar em transexualidade, entendemos 

que esta é “um desdobramento inevitável de uma ordem de gênero que estabelece a 

inteligibilidade dos gêneros nos corpos” (Bento, 2008, p. 26). Ou seja, esse movimento 

ocorre como uma consequência de uma sociedade fundada em leitura binária, onde as 

expressões de gênero, masculino e feminino, são estabelecidas a partir de regras morais 

de condutas construídas historicamente a partir de um determinado padrão de leitura de 

corpos, como aqui já foi discutido. 

 

hierarquias produtoras de desigualdades na sociedade capitalista é através da leitura de classe, raça e 

gênero presente no interior das relações sociais. 
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Para a autora, o termo mais correto seria “experiência transexual”, pois a 

transexualidade não é uma pessoa. Ela remete às experiências vividas por esse grupo, 

que são dotadas de subjetividade e de condições internas e externas, variando de acordo 

com a vida do/a pessoa transexual. Vale ressaltar a diferença entre “gênero atribuído”, 

ou seja, o gênero que é imposto à pessoa na hora em que ela nasce de acordo com o 

padrão, isto é, órgão sexual = gênero (ex: vagina - sexo feminino e pênis - sexo 

masculino) e “gênero identificado/gênero de destino/gênero adquirido”, que o indivíduo 

transexual (homem ou mulher) reivindica socialmente e legalmente para si, que nada 

mais é do que a identificação de gênero diferenciada do atribuído de acordo com seu 

órgão sexual, 

O conceito de dois sexos distintos e opostos, cada um possuindo uma 

psique característica distinta e a vinculação do comportamento ao 

sexo, do gênero à genitália, definindo o feminino pela presença da 

vagina e o masculino pelo pênis, remonta ao século XIX (Weeks, 

1999:39; Leite Jr., 2012:217; Bento, 2008:14). Ele não é, portanto, 

uma percepção que “sempre esteve presente na sociedade”, mas uma 

construção social fundamental à manutenção de uma determinada 

ordem econômica, política e cultural (ALMEIDA e SANTOS, 2014, 

p. 205). 

Outro ponto importante a se pensar, no que se refere às pessoas transexuais que 

vem de encontro com o que temos elaborado, é a sua condição de subalternidade na 

sociedade. Por não se “enquadrarem”, na maioria das vezes, nem ao feminino nem ao 

masculino no que diz respeito tanto a sua aparência quanto aos seus documentos civis, o 

acesso às políticas públicas e aos direitos de cidadania (estudos, trabalho, lazer...) se 

torna difícil e muitas vezes negado.  

Fernandes (2006) ao debater sobre as classes sociais nos países da América 

Latina e em especial o Brasil e o seu papel para a (re)produção do modo de produção 

capitalista, discorre sobre o que ele vai chamar de “condenados do sistema”. Estes são, 

justamente, parte da classe trabalhadora que se encontra a margem e é parte estruturante 

deste modo de produção. Pessoas “fora do padrão de cidadania” que possuem diversas 

barreiras para serem “aceitos” como sujeitos de direitos, não são um mero acaso deste 

modo de produção e sociabilidade, pelo contrário, são parte constitutiva do mesmo. Para 

ele, 

No fundo, quer se trate das metrópoles, das cidades ou do campo, as 

classes sociais propriamente ditas abrangem os círculos sociais que 

são de uma forma ou de outra privilegiados e que poderiam ser 

descritos, relativamente, como “integrados” e “desenvolvidos”. Tais 
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setores coexistem, com a massa dos despossuídos, condenados a 

níveis de vida inferiores ao de subsistência, ao desemprego 

sistemático, parcial ou ocasional, a pobreza ou a miséria, a 

marginalidade socioeconômica, a exclusão cultural e política etc. 

(FERNANDES, 2006, p. 37). 

Portanto, entendemos que a condição de classe social, gênero e etnia a qual 

determina a formação desse sujeito, irá impactar diretamente o seu acesso ou não à 

determinada política e serviço públicos. Afirmamos, então que, a condição transexual, 

muitas vezes, pode reforçar a condição subalterna na qual o indivíduo se encontra e, 

sendo esta uma condição estrutural, transformar esta realidade, só se torna possível na 

articulação destes aspectos na construção de uma nova ordem societária, onde não haja 

nenhum tipo de discriminação e de hierarquia. O que, por outro lado, não significa dizer 

que esta população nunca terá acesso a determinado serviço ou “condição cidadã”, mas 

sim que, para que este se torne, de fato, universal, independente da expressão de gênero, 

classe ou etnia, é necessário a superação deste modo de produção e sociabilidade. 

Neste sentido, ao se pensar a questão da incidência da diversidade de gênero nas 

políticas de saúde, por exemplo, é necessário considerar a transexualidade, a 

travestilidade e demais expressões de gênero/sexo, como um importante indicador de 

iniquidades em saúde, dado o forte preconceito e discriminação a que estão expostas 

essas pessoas. De acordo com Parker (apud MASSIGNAM, 2015), a discriminação pode 

ser conceituada como, 

[...] uma espécie de resposta comportamental ao estigma e ao 

preconceito, definidos como atitudes negativas em relação ao valor de 

grupos sociais específicos, ou como uma forma efetivada de estigma 

ou preconceito, [e dessa forma, constituindo uma] nítida distinção 

entre as ideias, atitudes ou ideologias, e suas consequências 

comportamentais em ações discriminatórias. 

Neste sentido, determinado pela construção social e política já destacada 

anteriormente, se faz necessário destacar que a ideia da(o) transexual advindo da 

medicina, explicitará justamente como a construção de normas e gênero na dicotomia de 

“verdadeiros”, ou não se torna central.  

Através de um modelo essencialista em torno da identidade sobre o que é 

adequado ou não aos corpos e às sexualidades, se criam campos de estudos que vão 

analisar o “verdadeiro” ou “falso” transexual, a partir de uma métrica patologizadora. 

Obviamente, dentro desta lógica, questões como o desejo por pessoas do “sexo” oposto 

e normas comportamentais passam a ser centrais nessas definições. Teixeira (2013) ao 
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analisar processos relacionados ao atendimento de saúde de pessoas Transexuais irá 

destacar, 

Os documentos analisados evidenciam a disputa entre o saber-poder 

médico e jurídico que, enquanto decidem e reiteram suas verdades 

sobre o que é legítimo para o outro, praticam violência institucional de 

quem impede o outro de dizer quem é. Os peritos aparecem ancorados 

na segurança de um exame psíquico, em que a história de vida 

refletida na aparência da(o) entrevistada(o) parece fornecer a eles 

subsídios suficientes para a confecção de laudos, a informação ao 

Promotor sobre a/o “verdadeiro/a transexual” e, principalmente, 

reiterar as certezas sobre um modelo essencializador de gênero (p. 

37). 

Sobre isso, para elucidar esta questão, gostaríamos de destacar uma discussão 

que presenciamos em um debate entre psiquiatras que analisavam o “caso” de uma 

jovem transexual no HUPE/UERJ. Durante a apresentação do “caso”, ao relatar o 

primeiro atendimento realizado, expôs-se um episódio em que a menina transexual teria 

“se embriagado” em uma festa e teria tido atração por uma outra menina. Segundo os 

psiquiatras ali presentes, este fato era de suma importância para a análise, uma vez que 

não condizia com a então denominação de sua orientação sexual, a qual deveria se 

traduzir em atração por meninos. Ao ler este relato, se iniciou uma discussão entre os 

professores do campo da psiquiatria presentes, se isto não condizia com uma “falsa” 

transexualidade, pois a sua orientação por uma menina não condizia com o seu desejo 

externalizado de “ser mulher”.  

Acredito que depois do apresentado ao longo do capítulo não precisamos 

problematizar o quão normalizador, conservador e essencializador é este pensamento. 

Através da postura adotada por estes, vemos presentes não só questões morais quanto ao 

episódio vivenciado pela jovem, como a confusão entre orientação sexual e identidade 

de gênero. 

 Para traduzir ainda mais o que temos trazido para o debate, gostaríamos de 

apresentar, brevemente, uma análise de perfil que realizamos no HUPE/UERJ, que nos 

ajudarão a entender como todas estas questões se manifestam no cotidiano52. 

 

52 Como explicado em nossa metodologia, este perfil foi desenvolvido em cima dos dados de 130 

usuários atendidos pelo serviço social até outubro/2014. Portanto, entendemos que estes possuem uma 

defasagem quanto a totalidade dos pacientes hoje em acompanhamento pela equipe, contudo, acreditamos 

que, mesmo que tenham sido alterados este perfil ele nos ajuda a dar uma noção do público que até então 

vinha sendo atendido pela equipe. Importante deixar claro, também, que aqui no perfil não foram 

incluídos os atendimentos realizados com adolescentes pois estávamos no início de sistematização. 
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Como explicado em nossa metodologia, o perfil a seguir foi desenvolvido pela 

equipe de serviço social que atua junto ao Processo Transexualizador no HUPE/UERJ. 

Foram analisados os dados referentes a 130 usuários atendidos pela equipe de janeiro de 

2011 a outubro de 2014. Entendemos que o mesmo possui defasagem quanto à 

totalidade dos pacientes hoje em acompanhamento, contudo, acreditamos que, mesmo 

que tenha sido alterado este perfil, ele nos ajuda a dar uma noção do público que até 

então vinha sendo atendido pela equipe e a traduzir a discussão que temos traçado até 

agora. 

 Dos 130 usuários que tiveram seus dados analisados, 83% se autodeclaravam 

mulheres transexuais e 17% homens transexuais (Gráfico 1). Destacamos que, até 

aquele momento não havia a autodeclaração de nehuma pessoa não binária ou mulher 

travesti. Portanto, ao longo do trabalho, nos capítulos que  seguem, iremos nos referir 

somente as pessoas transexuais. Contudo, é de importante destaque que pessoas não 

binárias53começaram a “aparecer” no serviço ao final de 2015, início de 2016 e, em 

encontro recente, a equipe relatou que têm aparecido cada vez mais pessoas que se 

autodeclaram não binárias e que o número de homens transexuais tem crescido 

consideraevlmente nos últimos anos.  

 

Gráfico 1 – Autodeclaação da Identidade de Gênero da população transexual atendida 

pelo Serviço Social do HUPE/UERJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados através das entrevistas sociais realizadas pela equipe de Serviço Social que atua 

junto ao Processo Transexualizador do HUPE/UERJ de janeiro de 2011 a outubro de 2014. 

 

 

53 Pessoas não binárias são aquelas que se identificam com identidades de gênero que não se restrigem 

exclusivamente a homem ou mulher. Por não se identificarem nem com um ou outro se auto dominam 

não binárias ou queer. 
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No que se refere à identidade travesti temos uma hipótese sobre o não 

aparecimento das mesmas. Enquanto o termo travesti surge ainda na década de 1960 

ligado à diferenciação das práticas sexuais realizadas por homens gays e passa a se 

configurar enquanto identidade no final desta mesma década, justamente relacionado ao 

estigma do homossexual no seu sentido pejorativo (CARVALHO, 2011, p.3), o termo 

transexual aparece, no Brasil, no final dos anos de 1990, início dos anos 2000 através da 

projeção da modelo  Roberta Close54.  

Ainda, segundo os movimentos sociais LGBTT´s a diferença da identidade se dá 

no campo político. Isto é, enquanto a travestilidade surge de um estigma pejorativo 

relacionado ao feminino e, pelo senso comum, é relacionado à prostituição55, a 

transexualidade surge relacionada aos estudos acadêmicos de identidade de gênero.  

Assim, entendemos que a autodeclaração da identidade travesti possui um 

estigma muito grande e, muitas usuárias, apesar de possuir esta identidade, “compram” 

o termo transexual para uma “maior” aceitação durante seu acompanhamento.  

Quanto à idade da população atendida, demonstrada no próximo gráfico (gráfico 

2), a maioria (57%) encontra-se entre os 25 e 40 anos. O que vem de encontro com os 

dados referentes à expectativa da vida desta população, uma vez que, segundo a União 

Nacional LGBT, a média de vida de uma pessoa transexual no Brasil é de 35 anos, 

enquanto, segundo o IBGE56, a da população no geral é de 75,5 anos. Outro ponto a ser 

destacado é que, apesar de estar de acordo com a estimativa de vida da população 

transexual, temos um número relevante acima dos 40 anos (37%), isto é, parte da 

população atendida que pode chegar a velhice. Este fato nos atenta para novas questões 

a serem enfrentadas tanto do ponto de vista da saúde quanto da cidadania e convivência.  

 

 

54 Destacada pela sua beleza e por sua figura “polêmica” Roberta Close foi a primeira Transexual 

Brasileira que ficou conhecida pelo “público” nos anos de 1980. Tendo nascido com características 

femininas e órgão sexual masculino a atriz e modelo também ficou conhecido como a primeira mulher 

Transexual a realizar a cirurgia da então denominada “mudança de sexo”. Em 1988 teve sua biografia 

lançada através do livro: “Muito Prazer; Roberta Close” pela editora Rosa dos Ventos e escrito pela 

jornalista Lucia Rito.  
55 É interessante destacar que os primeiros estudos realizados no Brasil sobre travestilidade tratam-se de 

etnografias realizadas com grupos de travestis prostitutas. Ver: SILVA, Helio. Travesti. Ainvenção do 

feminino. Etnografia. Rio de Janeiro: Dumará, 1993; KULICK, Don. Travesti: prostituição, sexo, gênero 

e cultura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz (1998) 2008;  
56 Dados referente aos resultados da pesquisa do IBGE divulgada em dezembro de 2016. 
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Gráfico 2 – Idade da população Transexual atendida pelo Serviço Socidal do 

HUPE/UERJ 

 

  

 

 

 

 

 Fonte: Dados coletados através das entrevistas sociais realizadas pela equipe de Serviço Social 

que atua junto ao Processo Transexualizador do HUPE/UERJ de janeiro de 2011 a outubro de 2014. 

No que se refere à autodeclaração da cor, conforme mostra o gráfico 3, as cores 

que apareceram foram branca, negra e parda, onde a maioria se autodelcarou branca 

(45%). Guardaremos este dado para, mais a frente, tecermos algumas considerações. 

Gráfico 3 – Autodeclaração de cor da população transexual atendida pelo serviço social 

do HUPE/UERJ 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados através das entrevistas sociais realizadas pela equipe de Serviço Social que atua 

junto ao Processo Transexualizador do HUPE/UERJ de janeiro de 2011 a outubro de 2014. 

 

 Sobre os dados referente à escolaridade da população atendida (gráfico 4), a 

maioria (62%) apresentou possuir ensino médio e/ou superior e/ou técnico, onde destes, 

uma parcela significativa (28%), já teriam ingressado em uma instituição de ensino 

superior.  Importante destacar, que todos os dados extraídos para este perfil, se referiam 

a pessoas acima de 18 anos, ou seja, não estão incluídas nestas análises, adolescentes, 

porque possivelmente estariam cursando o ensino fundamental e/ou ensino médio. A 
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equipe já acompanhava alguns adolescentes em meados de 2014, contudo, optaram por 

não utilizar seus dados. 

Gráfico 4 – Escolaridade da população transexual atendida pelo serviço social do 

HUPE/UERJ 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados através das entrevistas sociais realizadas pela equipe de Serviço Social que atua 

junto ao Processo Transexualizador do HUPE/UERJ de janeiro de 2011 a outubro de 2014. 

 

 Apesar dos dados positivos em relação à escolarização das pessoas atendidas, 

estes não se traduziram no que se refere a empregabilidade. Conforme vemos no gráfico 

5 (próxima página), há quase a mesma porcentagem de desempregados (32%) e 

empregados com vínculos formais (CLT ou concurso público 28%).   

Gráfico 5 – Empregabilidade da população transexual atendida pelo serviço social do 

HUPE/UERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados através das entrevistas sociais realizadas pela equipe de Serviço Social que atua 

junto ao Processo Transexualizador do HUPE/UERJ de janeiro de 2011 a outubro de 2014. 
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Temos construido ao longo deste trabalho, que o preconceito e a violência contra 

as pessoas transexuais se faz de diferentes formas. Aacreditamos que estes dados 

traduzem um pouco disso. Um exemplo é que, apesar do bom grau de escolaridade da 

população atendida, menos de 30% possui um emprego formal.  

Ademais, pensando em um perfil geral dete público que foi acolhido pela equipe 

de Serviço Social do Processo Transexualizador do HUPE/UERJ, gostariamos de fazer 

uma importante consideração. Para isso, faremos o uso da fala da assistente social 

coordenadora ambulatorial do processo transexualizador do HUPE/UERJ durante o 

processo de entrevista da equipe de pesquisa do LIDIS/UERJ57 sobre seu trabalho, 

Mas a gente não tem, a gente não atende uma maioria de pessoas 

negras, a gente não atende a maioria de pessoas extremamentes 

pobres. A gente tem, a gente tem pessoas pobres, mas elas não são a 

maioria, eu me eu me choquei quando eu fui ao Damas58 e que quando 

olhei ao Damas e só eu vi tudo preto. Gente, mas só tem gente preta 

aqui, preto e pobre. E quanto aos nosso atendimento, nossos usuários 

eles não sou pretos e pobres na sua maioria. Eu não posso dizer que 

eles são classe média, por que a inserção de classe eu penso que ela 

tem várias variáveis. Então, eles tem uma inserção de escolaridade 

que seria tipica de classe média, mas eles tem uma inserção no 

mercado de trabalho ou uma não inserção no mercado de trabalho de 

pobre. 

Durante as análises das entrevistas, também realizadas pelo grupo de pesquisa 

do LIDIS/UERJ com o NUDIVERSIS, uma fala semelhante ocorreu. Ao ser 

questionada sobre o público que procura o núcleo de diversidade da Defensoria Pública 

a defensora relatou que,“O público de população de rua, da favela, não chega nos 

serviços” (grifos nossos). 

Estas duas falas, junto ao breve perfil apresentado, nos demonstram que a 

população que vem acessando o serviço de saúde e defensoria, não é a mesmo que 

acessa outros serviços, como os da prefeitura, por exemplo.  

 

57 Material utilizado para análise conforme destacado na metodologia do presente trabalho. 
58 O projeto Damas ao qual a assistente social se referiu é um projeto, desenvolvido pela CEDS em 

parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Este, 

segundo site da insituição, busca combater a discriminação o preconceito e promover formação 

profissional para travestis e transexuais visando à reinserção social desses públicos. Segundo ainda fonte 

de pesquisa informal, o projeto, a partir de 2016 passou a se camar “Trans + Respeito” incluindo homens 

trans em seus cursos de capacitação e funcionando ainda vinculado a CEDS. 
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Entendemos serem estes dados expressivos, que podem demonstrar o quanto 

essa população acessa os serviços de cuidados. Isto é, se olharmos, mesmo que no senso 

comum, vemos muitas mulheres travestis negras nas ruas, contudo, essa visão não se 

traduz nos atendimento o que nos faz perceber que essa população nem chega aos 

serviços. 

Neste sentido, destacamos novamente a importância de ampliarmos o debate e 

acesso destas políticas, bem como da presença de captura do movimento de cor/raça, 

classe e gênero dos sujeitos envolvidos. 

Estes breves apontamentos elucidam o que estamos construindo. Em um país 

com forte traços escravocratas e classistas, a população mais necessitada, não chega às 

politicas sociais, aqui, em especial, aos serviços de saúde. Acreditamos que no próximo 

subitem, ao entendermos a mobilização da população LGBTT e, onde as pessoas 

transexuais e travestis se encontram, esta análise ficará ainda mais clara. 

 

2.3 As resistências nas e pelas contradições – A construção dos movimentos sociais 

LGBT´s no Brasil 

 

 Tendo como pressuposto a construção dos corpos, identidades e, 

consequentemente, das pessoas transexuais apresentado nos subitens acima, 

destacaremos como estes sujeitos tidos como “fora do padrão”, “anormais”, se 

organizaram em diferentes movimentos e momentos visando à luta pela resistência, pelo 

direito à vida e pela conquista de direitos civis. Destacamos estas construções e lutas a 

fim de tentarmos captar sujeitos e forças que estão envolvidos nas formas em que o 

Estado responde a tais questões. Pensando em uma relação indireta com o Estado, de 

indvíduos que sempre estiveram à margem e, de certa forma, foram subalternizados 

dessa forma de sociabilidade, tentaremos captar como estes se organizam e se fazem 

presentes para lutar muitas vezes pelo simples reconhecimento de (re)existir. 

Primeiramente, é importante deixar claro que, ao falarmos dos movimentos 

LGBTT´s, assim como dos movimentos sociais como um todo59, não estamos falando 

 

59 Ao longo do trabalho faremos alusão a diferentes “movimentos sociais” relacionados a diferentes 

organizações da sociedade civil. Destacamos que estes são constituídos e atrelados a diferentes projetos 

societários em diferentes espaços e tempo, portanto, não podemos homogeneizai-los nem entendê-los 
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de um grupo homogêneo. Apesar da luta coletiva, há grandes diferenças e 

particularidades de cada grupo específico. Porém, como estratégia de luta contra todas 

as formas de opressão e discriminação, quanto à identidade sexual e de gênero, o 

movimento é entendido em sua coletividade. Como pontuado por FACCHINI (2012) 

em seu estudo sobre conexões e processos políticos do movimento LGBTT, 

(...) partindo de pesquisa etnográfica, sugeri identidades coletivas, ou 

seja, as categorias utilizadas para nomear o sujeito político, eram 

produzidas a partir de relações estabelecidas no “campo” do 

movimento e que não necessariamente levavam em conta o que se dá 

na “arena” (FACCHINI, 2012, p. 10). 

Entendido isto, partimos para a leitura da relação que se estabelece sócio 

historicamente entre o Estado e os movimentos LGBTT´s. Assim como os movimentos 

feministas, a luta das pessoas LGBTT´s passam por momentos de enfretamentos direto 

com o estado, no sentido de buscar a garantia de acesso ao reconhecimento e aos 

direitos tidos como universais, mas que lhe são negados. Nessa relação, sabendo que o 

estado “democrático” no qual vivemos é, por essência, desigual e, no qual pessoas 

LGBTT´s são entendidas, muitas vezes, como um não sujeito, portanto, não portadoras 

de direito, fica claro que qualquer luta pela “inclusão” de acesso, seja ele qual for, é e 

sempre será limitada.  

Neste sentido, temos a leitura de que a luta destes, deveriam estar atreladas a 

construção de algo maior, algo que ultrapasse esse modelo de organização e 

sociabilidade. Contudo, como veremos a seguir, nem sempre os movimentos tiveram 

essa posição e tentaremos analisar se as conquistas obtidas, realmente podem ser vista 

do ponto de vista progressista, tendo em mente as contradições existentes na luta pela e 

a partir das identidades, entendendo que o poder e a resistência operam no mesmo lugar. 

Partindo para uma análise histórica não linear dos movimentos LGBTT´s60, 

podemos dizer que, de um modo geral, o final da década de 1970 e início da década de 

 

enquanto espaços sem contradições. Como ressaltado por Pereira “(...) as lutas sociais contemporâneas 

necessitam ser lidas a partir de processo histórico que forja a sociabilidade moderna – e não apenas na 

forma como se expressam. Mais do que isso, é preciso identificar suas determinações e como estas se 

expressam nas concepções de mundo dos sujeitos sociais que as vivenciam em territórios específicos, 

com os desafios postos pelo modelo de desenvolvimento construído a partir da integração às dinâmicas 

internacionais da acumulação capitalista” (PEREIRA,, 2014, p. 12).   
60 Alguns autores no campo das ciências sociais vem fazendo um trabalho no sentido de analisar e 

resgatar a trajetória dos movimentos LGBT´s no Brasil, destacamos: FACCHINI, Regina. Sopa de 

Letrinhas? Movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 90. Rio de Janeiro: 

 



    

76 
 

1980 é considerada um marco na luta pelos diferentes direitos desta população no 

Brasil. Acompanhando o movimento nacional de intensificação das lutas pelo fim da 

ditadura e redemocratização no país, o então chamado Movimento Homossexual 

Brasileiro (MHB) já se articulava, através de encontros e de vinculação em mídia 

própria (Jornal Lampião61) na luta pelo reconhecimento a liberdade sexual62. Nas 

décadas seguintes, com o alto índice de contaminação por homossexuais pela epidemia 

de HIV/AIDS no Brasil, essas lutas acabaram tendo seu foco voltado para a saúde. Esta 

relação direta fez com que movimentos sociais LGBTT’s, e aqui, em especial os 

movimentos gays63, se aproximassem da discussão junto aos agentes de saúde no intuito 

de ampliar o debate e dar uma resposta a esta epidemia. 

Foi a partir desta aproximação que, mais tarde, alguns investimentos e 

conquistas relacionados à saúde da população LGBTT foram implementados na agenda 

do governo durante os anos de 1990. Este processo não se deu sem barreiras, pois, se 

por um lado tínhamos a atenção do governo a esta população, esta só se deu pela ligação 

direta que se faziam entre os homossexuais e a AIDS, o que causava divergência dentro 

do próprio movimento. Para alguns era um “momento oportuno” de visibilidade 

política, para outros se tratava da estigmatização das práticas homossexuais a uma 

doença. Esta divergência fez com que boa parte do movimento perdesse força 

(FACCHINI, 2012). 

O surgimento da epidemia da AIDS, ao mesmo tempo em que foi 

devastador para o MHB, foi elemento que deu força organizacional ao 

movimento. O fato dos homossexuais serem classificados como um 

dos “grupos de risco” “acabou se revertendo em justificativa da 

importância de traçar estratégias especificas para essas populações” 

(FACCHINI, 2005, p. 165). Neste sentido, a atenção dada às políticas 

de enfrentamento à doença, possibilitou que grupos com dificuldades 

de captar recursos fossem financiados por agências de cooperação 

internacional e por organismos governamentais (GALVÃO, 2000, p. 

 

Garamond, 2005; SIMÕES, Assis Júlio e FACCHINI, Regina. Na trilha do arco- íris- movimento 

homossexual ao LGBT. Ed. Fundação Perseu Abramo, 2009. 
61 O Jornal Lampião da Esquina, que teve sua primeira circulação em 1978, é considerado como um dos 

principais meios de mobilização política da época no que se refere a questão da homossexualidade. Junto 

do grupo “Somos”, de São Paulo, foram as primeiras organizaçãos publicas que colocaram na cena 

política o debate sobre a liberdade sexual (NAZARE, 2011). 
62 Destacamos também a chamada 2ª onda do movimento feminista que dentre suas pautas tinha a luta 

pela liberdade sexual da mulher, da luta pelo autocontrole dos seus corpos.  
63 FACCHINI (2012) irá observar que segundo registros literários dos anos 1970, o movimento era 

inclusive chamado apenas de movimento homossexual e concentravam-se no eixo entre Rio de Janeiro e 

São Paulo. Será a partir dos anos 1990 que o movimento irá crescer e se diversificar. 
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81-84, apud, FACCHINI, 2005, p. 165). Os recursos advindos do 

Programa Nacional DST (Doença sexualmente transmissível) /AIDS 

(CN – DST/ AIDS), criado em 1988 para o desenvolvimento de 

projetos, contribuíram bastante para que o movimento homossexual se 

organizasse e ganhasse visibilidade política (NAZARE, 2011, p.46). 

Ainda sobre esta divergência, destacamos que trata-se de um movimento 

contraditório da realidade quando da entrada na cena pública:, pois, ao passo que se 

lutava pelo reconhecimento e pela liberdade sexual, a visibilidade obtida se dá via 

medicalização, pelo controle da epidemia do momento, e não pelo reconhecimento de 

um direito sobre o cuidado de seus corpos. Almeida (2009, p.307) nos chamará atenção 

de que, a partir da discussão do movimento de mulheres lésbicas sobre o corpo lésbico e 

sua relação com a AIDS e demais DST´s (até então negligenciado pelas autoridades), é 

que se começou um discurso em torno de uma saúde sexual, algo mais amplo e não 

somente voltado para a prevenção de HIV, com foco em homens que fazem sexo com 

homens. Contudo, mesmo com a diversidade de opiniões, este mesmo momento marcou 

a atuação destes grupos, voltada para a garantia de direitos civis e intensificação da luta 

contra a discriminação e violência sofrida por eles. 

É de importante destaque também que esta entrada na cena política via saúde 

vem de encontro, mais uma vez, com este modelo fora do padrão que temos enfatizado. 

Como defendido por Gomes et al (2018), 

Um dos modos pelos quais hierarquias e normatividades relativas a 

gênero se articulam a questões de saúde deriva da tomada das 

diferenças anatômicas entre homens e mulheres, sobretudo os genitais, 

como base para um dimorfismo sexual marcado por 

incomensurabilidade, que se articula à sexualidade, de modo a exigir 

coerência e continuidade entre sexo, gênero e desejo. Tais constructos 

culturais, imbricados ao próprio processo de constituição da 

Modernidade ocidental, podem determinar condições de saúde, 

relegam sujeitos e populações marcados por variações de gênero e 

sexualidade a um lugar de ininteligibilidade, não reconhecendo seu 

status de humanos (p.1999). 

Ademais, apesar das contradições presentes nessa forma de expressão coletiva 

no campo político, foi nesta mesma época que a violência, perseguição e assassinato das 

pessoas LGBTT´s, e aqui em especial aos homossexuais, crescem (SANTOS e CISNE, 

2018, p.129), ou, podemos supor ainda, que ganham maior visibilidade. Desta forma, a 

necessidade de organização política do movimento para pressionar o Estado quanto não 

só a epidemia mas as demais questões referentes a sobrevivência da pessoas LGBTT´s, 

se fazia mais do que necessário.  
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Voltando aos anos de 1980, uma importante pauta ganha destaque, a 

despatologização das homossexualidades64. Segundo Carvalho (2011) esta luta foi 

emplacada, principalmente pelo Grupo Gay, da Bahia e o Triângulo Rosa, do Rio de 

Janeiro. Após esta conquista a luta teve foco na inclusão do termo “orientação sexual”65 

na constituição66. Mesmo com a não efetivação da mudança de nomenclatura na “nova” 

constituição, esse segundo momento67 do movimento LGBTT se torna crucial para se 

pensar a entrada das diferentes formas das relações existentes na cena pública e política, 

isto é, o então questionamento sobre a heterossexualidade como única forma de se 

existir.  

Até então questões como a sexualidade eram tratadas somente como algo da 

esfera privada, individual. Com o debate sobre o HIV ganhando visibilidade e a 

crescente organização dos grupos LGBTT´s essas questões começam, aos poucos, a 

 

64
 Segundo MELLO et al (2012,p.152), “A primeira conquista significativa e de alcance nacional do 

movimento LGBT brasileiro ocorreu em 1985 e decorre de decisão do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), que deixou de definir a homossexualidade como patologia, como ocorria até então nos termos 

prevalecentes na Classificação Internacional de Doenças (CID), elaborada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). A própria OMS passou a ter o mesmo entendimento a partir de 17 de maio de 1990, data 

que se tornou marco histórico a ponto de este dia ser hoje internacionalmente reconhecido como Dia 

Mundial de Combate à Homofobia. Esse marco foi recentemente também referendado pelo governo 

federal, que, a partir de demanda do movimento LGBT, instituiu, por meio de Decreto Presidencial de 4 

de junho de 2010, o dia 17 de maio como Dia Nacional de Combate à Homofobia.” 
65

 “(...)a principal empreitada dessas organizações nos anos 1980 foi a luta pela inclusão do termo 

“orientação sexual” na Constituição. A escolha do termo “orientação sexual” foi um processo que 

envolveu a consulta a diversos pesquisadores na área de estudos de gênero e sexualidade. Importado da 

sexologia, a opção por este termo traz consigo o fortalecimento da separação entre performance de gênero 

e desejo sexual, contribuindo para afastar o estigma da efeminação. Assim, ao pleitear a inclusão do 

termo “orientação sexual” como direito e garantia individual relacionados à identidade homossexual, 

busca-se formalizar que a “diferença” na experiência homossexual está unicamente relacionada a se 

desejar um pessoa do “mesmo sexo” e não a desejar “ser do sexo oposto”. (CARVALHO, 2011, p.4). 
66 Na Constituição de 1969, no Título II – Da Declaração de Direitos, Capítulo IV – Dos Direitos e 

Garantias Individuais – Parágrafo 1º do Art. 153, estava garantido que: Parágrafo 1º - Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será punido 

pela lei o preconceito de raça. (...) A demanda do movimento gay era incluir a expressão orientação 

sexual (...) no Parágrafo 1º” (CÂMARA, 2002, p. 111, grifo no original). 
67

 FACCHINI e SIMOES (2009) em seu livro, “Na trilha do Arco Iris”, ao resgatarem o processo sócio 

histórico do movimento LGBT o fazem analisando-o em três diferentes momentos. O primeiro seria a 

organização de grupos (principalmente de homens gays) através de encontros para trocas de experiências 

e relatos a violência sofrida por estes; o segundo momento seria de organização política onde a luta pelo 

reconhecimento ganha expressividade e o MHB ganha destaque; o então terceiro momento seria o de 

crescimento do mesmo com entrada de novos grupos: lésbicas, travestis e transexuais, e das diferentes 

relações entre estado e movimento. Para maiores informações ver: SIMÕES, Assis Júlio e FACCHINI, 

Regina. Na trilha do arco- íris- movimento homossexual ao LGBT. Ed. Fundação Perseu Abramo, 2009. 
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entrar em todas as esferas da vida social (escola, trabalho, igreja...), como destacado por 

Nazaré (2011), 

Suas ações coletivas, ao relacionarem cultura e política em seus 

projetos e reconhecerem na cidadania uma estratégia de luta, tornaram 

possível ir além da noção clássica daquele conceito, baseado até 

então, em ideias liberais pautadas no universalismo de direitos, 

obcecadas por uma razão imparcial que se opõe ao desejo e a 

afetividade e suspende as particularidades dos indivíduos; na 

separação da vida social entre o público e o privado, em que no 

primeiro encontra-se o Estado, o exercício da cidadania e da 

racionalidade, e no segundo a família, o exercício da liberdade 

individual, da afetividade e do desejo (YOUNG, 1987) (NAZARE, 

2011, p.42). 

 Há de se destacar que, já nessa época, mesmo o movimento tendo certa 

visibilidade e direitos reconhecidos, o termo travesti e transexual não era muito comum. 

Carvalho (2011), em seu trabalho sobre a história dos movimentos de travestis chamará 

atenção de que até os anos 1960, as travestis eram vistas somente nos carnavais. Já na 

década de 1970 um número maior era visto nas ruas, principalmente através da 

prostituição (CARVALHO, 2011, p.3). Contudo foi a partir das lutas identitárias que as 

mesmas passam a ser incorporadas no movimento, 

Dotadas de uma identidade, as travestis só surgem como categoria a 

ser incorporada pelo então movimento homossexual quando a opção 

por uma política identitária começa a se consolidar e as categorias 

abarcadas pelo movimento passam a ser especificadas. A construção 

do movimento com base em identidades coletivas, em detrimento de 

um movimento em torno da questão da homossexualidade, 

possibilitaria a entrada de travestis sem que seus estigmas fossem 

relacionados à identidade “homossexual” ou “gay” (como se 

configuraria anos depois). Para isso, o conceito de orientação sexual 

foi fundamental para a distinção entre os dois coletivos (CARVALHO, 

2011, p.5). 

 Neste sentido, FACCHINI (2012) irá apontar a diversidade que o movimento 

ganha nos anos de 1990, 

Olhar para o processo de diversificação de formatos das próprias 

iniciativas ativistas a partir de meados dos anos 1990 permite perceber 

o impacto da ampliação e diversificação dos atores no campo do 

movimento. Além dos grupos comunitários, o movimento passa a 

contar, entre outros formatos, com associações e organizações 

formalmente registradas, com setoriais de partidos políticos, com 

grupos religiosos (entre eles, as igrejas inclusivas), e com grupos 

situados na interface entre ativismo e pesquisa, constituídos no 
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interior das universidades, que constituem o movimento universitário 

por diversidade sexual (FACCHINI, 2012, p.11). 

 Isto não significa dizer que anterior à participação do movimento junto aos gays, 

não existissem organizações de pessoas travestis. Destacamos a Associação das 

Travestis e Liberados, do Rio de Janeiro (ASTRAL), primeira ONG travesti que nasceu 

no Rio de Janeiro, a partir de uma necessidade em dar uma resposta à violência policial, 

principalmente nos locais tradicionais de prostituição da cidade, como a Lapa, a Central 

do Brasil, Copacabana e a própria Praça Mauá (CARVALHO, 2011, p.7). Sobre as 

diferentes identidades destacamos ainda que o termo transexual foi colocado em debate 

e abarcado pelo movimento em seu caráter político e público em um cenário mais 

recente (final dos anos 1990, início dos anos 2000).. Alguns estudos já faziam menção a 

tal identidade, contudo, principalmente a partir do discurso biomédico em torno do 

“transexualismo” e do caso público de Roberta Close, quando a luta no campo dos 

direitos começa a ganhar destaque.   

Em 1994, o então chamado MHB (Movimento Homossexual 

Brasileiro) passa a ser algumas vezes chamado de MBGL (Movimento 

Brasileiro de Gays e Lésbicas), assim como o Encontro Brasileiro de 

Homossexuais passa a se chamar Encontro Brasileiro de Lésbicas e 

Homossexuais. Somente em 1995, organizações de travestis 

participam em um espaço do movimento, no VIII Encontro Brasileiro 

de Gays e Lésbicas. Nessa ocasião, houve a criação da Associação 

Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) e o termo “travesti” 

passa a fazer parte da sigla, resultando na inclusão também no nome 

do encontro nacional de 1997, o EBGLT (Encontro Brasileiro de 

Gays, Lésbicas e Travestis). (SIMÕES; FACCHINI, 2009). Nesse 

momento, a letra “T” acrescida à sigla do movimento diz respeito 

apenas às travestis. A entrada da categoria “transexual” é mais tardia, 

só passando a ter maior presença no cenário político nacional em 

meados da década de 2000 (CARVALHO, 2011, p.11). 

 O processo de incorporação e “consolidação” das diferentes identidades e 

orientações em um movimento mais amplo não foi um processo simples. Apesar da 

proximidade em relação à vontade de luta em torno da liberdade sexual e de gênero, os 

processos individuais dos atores em questão, muitas vezes tinham diferenças grandes. 

Enquanto o movimento MHB tinha em sua liderança professores universitários e 

homens intelectualizados, no movimento de travestis, por exemplo, as lideranças eram 

pessoas, em sua maioria, que foram expulsas de suas casas, sofreram violência pela 
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família e trabalhavam como prostitutas68. Estas diferenças, para além da hierarquia de 

classes presentes, se fizeram (a ainda fazem) diferentes, muitas vezes, nas concepções e 

horizontes de luta que eram propostos.  

Há de se destacar que, nos anos que se seguiram houve alguns ganhos no campo 

dos direitos legais e organizativos, que ajudarão a entender o rumo que o movimento foi 

tomando: 

• Em 1996, houve o reconhecimento de direitos e a prevenção à violência 

contra homossexuais no Primeiro Programa Nacional de Direitos 

Humanos; 

• Em 2004 foi criada, pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), o 

primeiro programa desenhado para esta população: O Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT69 e de Promoção 

da Cidadania Homossexual, mais conhecido como Brasil Sem 

Homofobia (BSH). Este tinha como princípios: a não discriminação por 

orientação sexual e promoção de direitos humanos; a produção de 

conhecimento para nortear políticas públicas voltadas para o combate da 

violência e o combate à discriminação por orientação sexual; e o 

compromisso do Estado e de toda a sociedade no combate a homofobia e 

a promoção dos direitos humanos.  

• Entre os programas e ações do BSH existiam aqueles destinados ao 

direito a saúde, que tinham por objetivo, o tratamento e atendimento 

igualitário e, entre suas ações previa: a criação de comitês técnicos da 

“Saúde da população de Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais”; o 

apoio e investimento a criação de conhecimento cientifico sobre a saúde 

desta população; e o apoio e investimento a capacitação de profissionais 

 

68 Segundo relato de lideranças das primeiras organizações de mulheres travestis no Brasil, a formação do 

movimento se deu pelo apoio e ajuda mutua entre elas principalmente para proteção de casos de 

violência. “Muitas das que hoje são lideranças do movimento de travestis e transexuais, já gozavam de 

legitimidade e confiança por parte de outras travestis, antes mesmo de comporem algum tipo de 

organização formal. Essa posição de liderança se constituí pelo papel que elas assumiam em uma rede de 

apoio que as próprias travestis constituíam para lidar com problemas com a polícia, com acesso a serviços 

de saúde, entre outros.” (CARVALHO, 2011, p.14). 
69 No ano de 2004 a sigla do movimento social ainda era GLBT. Esta foi mudada, em 2008, durante a 1ª 

Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, para LGBT no intuito de 

dar maior visibilidades as Lésbicas. Mesmo com a mudança, destina-se a mesma população: Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
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no atendimento. Estas ações estavam voltadas a garantia do acesso 

igualitário, o respeito à diferença da orientação sexual e o acolhimento 

das especificidades de saúde desta população. 

• Em 2005, um ano após a criação do programa BSH, temos a realização 

do seminário nacional de saúde da população LGBT, que trouxe, junto ao 

Ministério da Saúde, questões como: inclusão de demandas lésbicas na 

política de saúde da mulher; inclusão do processo transexualizador nos 

procedimentos do SUS; direito ao uso do nome social em cadastros da 

saúde, dentre outros.  

• Destacamos ainda a realização da I Conferência Nacional LGBT em 

2008, com o tema: “Direitos Humanos e políticas Públicas: o caminho 

para garantir a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais”, que teve como ganho o lançamento, pela SEDH, do Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que nortearia as políticas 

públicas destinadas a esta população. 

• Em meio a estas conferências, seminários e lançamentos de planos, 

temos, também em 2008, o lançamento da Portaria Nº 1707 de 18 de 

agosto, que institui o processo transexualizador no âmbito do SUS e a 

Portaria Nº 457, do mesmo ano, que regulamenta este processo, mais 

tarde essa será revogada pela Portaria Nº 2803 de Novembro 2011. Mais 

tarde voltaremos a ela.  

• Em 2009, temos a divulgação do Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – PNDCDH-LGBT e o lançamento do lançamento do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3); 

• Ainda em 2009, teve a criação da Coordenação Geral de Promoção dos 

Direitos de LGBT, vinculada ao Departamento de Promoção dos Direitos 

Humanos, da Subsecretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos; 

• Em 2010, a implementação da Política Nacional de Saúde Integral 
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LGBTT (PNSILGBT), já prevista como ação no BSH e a criação do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação – LGBT, vinculado à 

Secretaria de Direitos Humanos (2010); e 

• Em 2011, a realização da II Conferência Nacional de Políticas Públicas e 

Direitos Humanos de LGBT, com o tema Por um País Livre da Pobreza e 

da Discriminação – Promovendo a Cidadania de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

Após essa historicização dos marcos legais e normativos que orientam políticas 

voltadas para a população LGBTT, é importante tecermos algumas considerações 

relevantes sobre as mesmas. Todos os direitos e espaços conquistados sinalizados, não 

se deram sem problemas, uma vez que, em um contexto fortemente marcado pela 

desresponsabilização do Estado frente às políticas públicas70, a condução destas se deu 

marcada pela lógica da transferência de responsabilidades. 

 A este respeito, Irineu (2013) aponta que a centralidade do diálogo e do apoio 

financeiro por parte do Estado, assumida no plano plurianual71 (PPA), era destinada 

substancialmente às instituições não governamentais para que estas executassem as 

ações previstas.  Assim, para a autora, as intenções propostas no PPA 2004-2007 

significaram um ato de transferência de responsabilidades, sob o discurso 

governamental de “participação”, dentro da lógica da cooperação e solidariedade, 

próprias ao discurso do terceiro setor72 e compatível com a retórica da Reforma do 

Estado (IRINEU, 2013). Isto significa dizer que, ao contrário do previsto nos próprio 

marcos legais, conquistados ao longo dos anos, principalmente os da primeira década do 

século XXI, o Estado não assume centralmente e de forma pública a responsabilidade 

 

70 Ver: BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda de 

direitos. Cortez Editora, 2003.  
71 O Plano Plurianual, previsto no Art. 165 da CF é um plano de médio prazo, que estabelece diretrizes, 

objetivos e metas a serem seguidos pelas três esferas do governo (União, Estado e Municípios) ao longo 

de um período de quatro anos. Este, tem vigência do segundo ano de um mandato presidencial até o final 

do primeiro ano do mandato seguinte. 
72A partir da lógica da Reforma do Estado, o 3º Setor é entendido como a esfera que congrega as 

organizações que, embora prestem serviços públicos, produzam e comercializem bens e serviços, não são 

estatais, nem visam lucro financeiro com os empreendimentos efetivados, estando incluídas aqui as 

associações, as organizações sociais, sociedades sem fins lucrativos e fundações. Para críticas 

contundentes e desvelamento das falácias desse paradigma ver: MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e 

questão social; crítica ao padrão emergente de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002. 
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de execução das ações propostas, transferindo-a por terceirização a entidades não 

governamentais. 

Cisne (2008) destaca, ainda, a mudança de direção ideológica e organizativa dos 

próprios movimentos ao longo dos anos de 1990 como efeito dessa relação. Com a 

entrada na onda neoliberal, temos a mudança na agenda política do estado que passa a 

se estruturar segundo a descentralização, focalização e novas formas de gerir as 

políticas públicas (FARAH, 2004, in CISNE, 2008, p. 52). Desta forma, não só a 

atenção que o Estado dará as reinvindicações dos movimentos muda, como os próprios 

também, 

Ao mesmo tempo, a revolução tecnológica e organizacional que marca 

os anos 1990 implicou mudanças na divisão do trabalho e na relação 

centro-periferia. Essas mudanças, combinadas com o processo de 

financeirização do capital e com o neoliberalismo, determinaram as 

principais transformações ocorridas na relação entre Estado, políticas 

sociais e movimentos sociais, na atualidade (CISNE, 2008, p.73). 

A autora apresenta que, junto a este processo de mudança se soma a propagação 

de uma nova mentalidade, uma nova ideologia, reprodutora de valores não conflitantes, 

Para garantir esse envolvimento, uma das formas é financiar as ações 

dos movimentos por meio da realização de convênios para ações 

pontuais que, antes de tudo, respondam as necessidades imediatas, não 

contempladas pelas políticas públicas. É esse processo que vai 

engendrar a institucionalização de muitos movimentos sociais em 

ONGs (CISNE, 2008, p.74). 

Segundo seu argumento, e indo de encontro com o já colocado por Irineu(2013), 

as ONGs assumem uma postura “mais comportada” de negociação com o Estado e, aos 

poucos, seu caráter político transformador vai se esvaziando e a focalização em políticas 

de tratamento a pobreza e as questões pontuais vão ganhando centralidade73. 

Facchini (2012) nos chama atenção ainda, que muitos dos financiamentos a esse 

que é nomeado “terceiro setor” é feito pelo capital internacional, o que fragiliza ainda 

mais as ações dos mesmos, 

(...) com a retirada do apoio financeiro de agencias de cooperação 

internacional, as organizações ativistas devem demandar a seus 

 

73Destacamos que assim como os diferentes movimentos aqui tratados as ONGs são plurais em suas 

formações e muitas, possuem ou se propõe a uma reflexão política de enfrentamento ao Estado, contudo, 

problematizamos aqui a transformação de movimentos de base, de sujeitos coletivos autônomos em 

instituições que funcionam via demanda e projetos. 
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governos; esse processo impacta a atuação das organizações, que se 

torna mais voltado para obtenção de resultados pontuais e passa a ser 

mediado por projetos de parceria, que envolvem setores públicos e 

necessitam de recursos, qualificação e avaliações para ganharem 

continuidade (FACCHINI, 2012, p.11). 

 Mello (2012) complementará ao analisar que uma questão recorrente nas 

pesquisas realizadas nesse campo, é a ausência de orçamento financeiro para a execução 

das ações previstas nos planos e nas demais iniciativas governamentais voltadas para a 

população LGBTT. Para além, destaca os entraves institucionais nas relações entre os 

governos estaduais, municipais e o federal no tocante a formulação de políticas 

intersetoriais, transversais e continuadas sendo até hoje pífias. 

 O que temos então, como efeito deste “novo” modelo de fazer política do 

Estado, é uma mudança de postura dos movimentos em suas ações e em relação ao 

Estado. Há uma (re) conceituação no que tange ao papel da sociedade civil em sua 

relação ao Estado, como se agora, por ser “chamado” a fazer parte da formulação das 

politicas, essas minorias fizessem parte do todo, fossem enfim, reconhecidos. A luta 

pela inclusão e pela garantia de “direitos legais” torna-se central e, aos poucos, a leitura 

de totalidade, de transformação do modelo de sociedade que vivemos, vai se afastando 

da bandeira de luta. 

 Há também, como já destacado, a diversificação do movimento como um todo, 

com atuações e frentes inclusive em partidos políticos, principalmente a partir dos anos 

200074. Nese sentido destacamos os grupos setoriais LGBTT´s de alguns partidos bem 

como as ações de alguns parlamentares com esta bandeira que vem se intensificando e 

aumentando, principalmente nos últimos anos.  

Acreditamos que essa entrada no cenário político enquanto participação e 

representatividade tem um sentido duplo. Se, por um lado, temos a luta mais próxima 

do seu sentido legal e institucional, esta é acompanhada por fortes resistências e 

conflitos, com partidos influenciados por interesses religiosos e seus parlamentares75 

 

74Ressaltamos que o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialista dos Trabalhadores Urbanos 

(PSTU) possuem grupos ligados aos movimentos LGBTT´s desde a década anterior (1990) (FACCHINI, 

2012). 
75 No Brasil, a questão do fundamentalismo religioso se expressa de diferentes formas, uma que tem 

ganhado muita força são as declarações públicas de muitos de nossos parlamentares em relação a defesa 

dos valores “bíblicos” e “religioso”, a chamada: ”bancada da Bíblia”. Sobre isso ver: 

https://br.boell.org/sites/default/files/fundamentalismo_religioso_e_estado_laico_-reuniao_ampliada.pdf. 

Acessado em 24 de setembro de 2018. 

https://br.boell.org/sites/default/files/fundamentalismo_religioso_e_estado_laico_-reuniao_ampliada.pdf
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contrários às pessoas de iniciativas do campo, da livre identidade de gênero e de 

orientação sexual, não pautada pela heteronormatividade.  

Um exemplo deste emblema é a discussão em torno da “ideologia de gênero”, 

que trata do debate em torno do ensino de diversidade de gênero nas escolas, 

combatidas por setores conservadores76, como sintetizada por FACCHINI (2012), 

O mesmo governo federal que aceita impedir a difusão do Kit anti-

homofobia nas escolas, convoca o processo da 2º Conferência 

Nacional LGBT, que inclui conferências estaduais e regionais ou 

municipais, num amplo processo de reflexão e pactuação no âmbito 

dos estados e municípios acerca dos direitos de LGBT (FACCHINI, 

2012,p.15). 

A autora irá complementar ainda que a complexidade das bandeiras de lutas dos 

movimentos, seus respectivos representantes e a institucionalidade que se dá a agenda 

de lutas, fragiliza ainda mais o movimento que acaba por se afastar de sua “base” e 

dificulta a articulação com outros atores que vão para além do Estado, 

Olhar para o campo do movimento sem negar sua complexidade ou 

descartar a importância – e a complexidade interna - de dados atores 

sociais pode ajudar a refletir sobre as ambiguidades que marcam o 

reconhecimento de LGBT como sujeitos de direitos. (FACCHINI, 

2012,p.15). 

 Hoje, podemos dizer que a população LGBTT como um todo já faz parte de uma 

discussão no campo político na cena pública. Como vimos, não necessariamente esse 

debate vem acompanhado de uma lógica progressista, de universalidade ou de um 

horizonte próximo a uma não exclusão social. O Brasil continua a ser o país no qual 

mais se mata pessoas transexuais no mundo77 e os dados sobre a violência LGBTT 

ainda não são precisamente contabilizados pelo poder público78. Reforçamos a 

importância da precisão oficial sobre esses dados, e da luta dos movimentos sociais, 

 

76Destacamos o atual candidato a presidência da república, Eduardo Bolsonaro como uma figura 

extremamente simbólica deste campo uma vez que o mesmo tem propagado, nos últimos anos, discursos 

de cunho atamente moralista e discriminatório incitando discursos de ódio contra pessoas LGBTT´s.  
77 No mapa de 'Monitoramento de Assassinatos de Trans', publicado no site da ONG alemã Transgender 

Europe (TGEU), entre os anos de 2008 e 2015, o Brasil encontra-se no primeiro lugar do ranking, entre 

os 65 países monitorados, com 802 assassinatos; seguido do México que registra 229 assassinatos e ocupa 

a segunda posição. No ranking mundial, a violência letal transfóbica no Brasil é 350% maior do que o 

segundo colocado. Do total de 2016 assassinatos, o Brasil é responsável por quase 40%. 78% ocorrem na 

América Latina. 
78 Neste sentido Cisne e Santos (2018) irão destacar: “A “ausência” de dados oficiais sobre esse tipo de 

violência mostra o quanto a polícia é uma instituição prenhe de preconceitos, dogmatismo e estereótipos” 

(p.131). 
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uma vez que é através da pressão de setores de resistência que alcançamos mudanças, 

mesmo que pontuais. Como bem destacado por Duarte (2012), 

(...) esses segmentos, na medida em que avançam em seus direitos, 

mais se apresentam também as formas discriminatórias e violentas 

pela publicização mesma na esfera pública. Desta forma, a 

radicalidade discriminatória, que se eleva à intolerância e ao seu 

aniquilamento na sociedade, pelo viés da violência e da morte, tem 

sido comumente chamada de homofobia, lesbofobia, travestifobia e 

transfobia e têm obrigado às gestões públicas - nos seus diversos 

setores e instâncias da administração pública, articulado ou não ao 

movimento social LGBT - à possibilidade de implantação de certos 

direitos e políticas públicas voltadas a essa população ( p.93). 

 A complexidade da consolidação do movimento LGBTT e as diferentes 

respostas dadas pelo poder público, bem como as diferentes relações estabelecidas entre 

estes e o Estado, demonstram que a luta no campo da diversidade sexual e de gênero 

não é, nem nunca foi uma arena fácil. Apesar das contradições aqui apesentadas, 

sabemos que algumas conquistas representam e impactam a vida dos indivíduos de uma 

forma expressiva, portanto não podemos dizer que não se avançou. Contudo, vivemos 

momentos incertos, em que a concentração das lutas, muitas vezes, no campo dos 

direitos legais e a não vinculação com uma luta estratégica de uma mudança mais 

ampla, nos levam para caminhos em que o avanço e o regresso caminham juntos. É 

como se “andássemos um passo para frente e dois para trás”. O ponto principal que, a 

nosso ver, é o direito de existir da forma que se escolher, sem sofrer nenhum tipo de 

violência (seja ela física, de negação de direitos, psicológica, dentre outras) ainda está 

longe de ser garantida. 

 Para além, estas conquistas, quando surgem, vem atreladas a determinadas 

condicionalidades que continuam associadas a determinados padrões e normas de 

manutenção deste mesmo “status quo”. Esse é um traço determinante de todas as 

políticas sociais. Um exemplo são as consultas com psiquiatras e psicólogas que as 

pessoas transexuais precisam passar para se ter acesso a modificações corporais, onde 

muitas vezes sua condição transexual é avaliada entre “verdadeira e falsa”, como já 

sinalizado.  

Sobre isto Teixeira (2013) problematiza que o acesso a determinados serviços 

via condicionalidades, dá a impressão de uma falsa liberdade e chama atenção ao 

paralelo feito entre o acesso a cirurgia e carta de alforria (feito por um dos seus 

entrevistados). Sua análise se baseia na leitura de que, apesar de se conquistar aquilo 
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que se deseja, seus corpos sempre estarão marcados por determinados sentidos e lugares 

sociais, a pessoa Transexual “sempre” estará fora da norma assim como o negro, 

“mesmo livre” continuará sofrendo racismo.  

 É neste cenário que a política, foco deste trabalho, está inserida, e é, na teia 

dessa complexidade de ações e atores, que o trabalho do serviço social aqui analisado se 

insere. Trataremos de esmiuçá-los no próximo capítulo. 

 

CAPÍTULO III – A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO A HOMENS E 

MULHERES TRANSEXUAIS NO RIO DE JANEIRO. 

  

 Ao longo deste capítulo pretendemos explorar as questões referentes ao trabalho 

profissional das Assistentes Sociais do Rio de Janeiro, no que diz respeito ao seu 

trabalho com a população Transexual. Contudo, antes de entrarmos na análise do 

material já explicitado na metodologia, entendemos ser necessário alguns apontamentos 

a cerca do Processo Transexualizador. Portanto, em um primeiro momento contaremos 

um pouco da história do Processo Transexualizador no SUS e no Rio de Janeiro, 

explorando seu processo de implementação e institucionalização no Brasil e no 

município. Como também já destacado na metodologia, este ponto foi fruto do meu 

trabalho de Conclusão de Residência onde resgatei a história do atendimento a homens 

e mulheres transexuais no HUPE/UERJ e, para tal, elaborei uma pesquisa sobre o tema 

que aqui foi utilizada e ampliada. 

 Após este resgate histórico institucional e reflexões acerca da complexidade 

deste campo e área temática, expomos a prática profissional das Assistentes Sociais que 

hoje atuam frente a este trabalho no Rio de Janeiro. Destacaremos suas práticas diárias, 

analisando suas diferentes áreas de atuação, suas articulações com diferentes 

profissionais e sujeitos, a construção de seus projetos profissionais, mediações 

realizadas e perspectivas das mesmas sobre sua atuação com esta população. Neste 

sentido procuraremos apresentar o que vem sendo pensado e construído neste campo 

temático para e por estas profissionais, para pensarmos as mediações possíveis e 

necessárias para a (re)construção de um fazer profissional comprometido com os 

interesses da classe trabalhadora. 

Como apontado em nossa apresentação e metodologia ao longo deste capítulo, 

além da revisão e discussão de bibliografias pertinentes aos temas aqui trabalhados, 
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utilizaremos diferentes recursos metodológicos, para as análises do trabalho das 

assistentes sociais. Dentre estes estão: (i) registros em diários de campo da residência de 

março de 2014 a janeiro de 2016; (ii) registros de acompanhamento de seminários e 

oficinas realizados entre março de 2014 e janeiro de 2018 (iii)documentos institucionais 

e marcos normativos no que se refere ao Processo Transexualizador; (iv) material 

construido pelo projeto  “Redes de atendimento, profissionais e pessoas trans no estado 

do Rio de Janeiro: conhecendo limites, possibilidades e demandas” do Laboratório 

Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direito (LIDIS) da UERJ; e 

(v) material (mimeo) do “1º Seminário Desafios e Possibilidades de Serviço Social: 

discutindo as possibilidades de atuação junto a população trans”, realizado em 15 e 16 

de dezembro de 2014 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro;  

No que se refere aos materiais referentes às entrevistas e ao seminário realizados 

na UERJ, gostariamos de esclarecer, que trabalharemos em cima de fragmentos das 

respostas e colocoções dadas pelas assistentes sociais. Resgatada nossa metodologia, 

passaremos então para a análise do processo de implementação do Processo 

Transexualizador. 

3.1. Resgate Histórico do Processo Transexualizador no SUS 

 

 Entender e ampliar o conceito e a expressão referente ao Processo 

Transexualizador no SUS pressupõe ler este programa como um processo que vai para 

além da política de saúde. Tentaremos demonstrar, através da intervenção das 

assistentes sociais aqui analisadas, que o debate atravessa todas as esferas da vida social 

e, portanto, condiz com a leitura de saúde ampliada. Esta, não se resume somente a “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções 

e enfermidades”79, e sim a seu conceito ampliado colocado pelo movimento da Reforma 

Sanitária80, definido nos Anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde (1987), 

 

79 Conceito de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituido pela Constituição da 

Organização Mundial da Saúde na cidade de Nova York em 22 de Julho de 1946. 
80 Destacamos que tanto o conceito de saúde ampliado colocado pelo movimento da reforma sanitária 

assim como o próprio movimento, possuem ligação com um novo projeto societário, diferente do posto 

na então cena politica (ditadura militar) da época de seu surgimento. Este movimento possui estreita 

ligação com o movimento de reconceituação e transformação do serviço social. Para maiores informações 

ler: BRAVO, M.I. Serviço Social e Reforma Sanitária: lutas sociais e práticas profissionais. São Paulo: 

Cortez. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 1996. BRAVO, M.I.S.; MATOS, M.C. Reforma Sanitária e Projeto 

 



    

90 
 

Saúde não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem estar 

social, é o direito ao trabalho, a um salário condigno; é o direito a ter 

água, à vestimenta, à educação, e até, a informação sobre como se 

pode dominar o mundo e transformá-lo. É ter direito a um meio 

ambiente que não seja agressivo, mas que, pelo contrário, permita a 

existência de uma vida digna e decente; a um sistema, político que 

respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização e de 

autodeterminação de um povo. É não estar todo tempo submetido ao 

medo da violência, tanto daquela violência resultante da miséria, que é 

o roubo, o ataque, como a violência de um governo contra o seu 

próprio povo, para que sejam mantidos os interesses que não sejam os 

do povo (AROUCA, 1987, p. 36). 

 Tendo claro esta leitura, passaremos a construção sócio histórica do Processo 

Transexualizador no SUS. Este é resultado de um longo processo de lutas e conquistas 

da população LGBTT (como destacado no capítulo anterior), se constituindo na 

atualidade como um programa que compõe a política de saúde brasileira, abrangendo 

procedimentos e condutas de diferentes profissionais para efetivá-lo. O programa, 

apesar de ter o seu foco na cirurgia de transgenitalização81, não se restringe a essa, e 

cabe ao poder público, em conjunto com as demais políticas públicas intersetoriais, 

estabelecer um conjunto de ações que deem conta da demanda desta população. 

O marco embrionário das cirurgias de transgenitalização82 no Brasil se deu com 

a Resolução n°1482 de 1997 do Conselho Federal de Medicina (CFM), onde foram 

instituídas as diretrizes legais para a realização destas em Hospitais Universitários, 

através de caráter experimental83. Foi após a tomada de conhecimento desta resolução 

 

Ético-Político do Serviço Social: elementos para o debate. In: BRAVO, M.I.S. et al. Saúde e Serviço 

Social. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2006a. 
81 “Cirurgia de Transgenitalização: (...) é uma das etapas do processo transexualizador. Também 

conhecida como mudança de sexo, redesignação sexual (SRS), readequação sexual, cirurgia corretiva.” 

(BENTO, 2008, p. 187). 
82 Tal normativa foi reformulada em 2002 por meio de outra resolução do CFM, a de nº 1652/2002 que 

provocou mudanças importantes no marco regulatório do processo transexualizador uma vez que retirou o 

caráter experimental da cirurgia de construção da neovagina em mulheres transexuais. Importa registrar, 

contudo que essa nova resolução manteve a construção do neofalo em homens transexuais ainda em 

caráter experimental, o permanece até o presente momento. 
83

Anterior a esta resolução, as cirurgias passaram por diferentes períodos sem regulamentação própria, 

chegando a serem proibidas por alguns anos. As primeiras cirurgias datam os anos de 1970, onde destaca-

se o cirurgião Plástico Roberto Farina que, na época, trabalhava no no Hospital Oswaldo Cruz, em São 

Paulo e,  foi um dos cirurgiões pioneiros na realização de cirurgias de redesignação sexual em mulheres 

transexuais. Este iniciou as operações mesmo antes da regulamentação do CFM, contudo, chegou a ser 

processado e condenado por lesão corporal grave perdendo seu direito de exercer a profissão. Após a 

resolução de 1997 o mesmo teve seu direito de exercer a profissão restituído, Ver: TEIXEIRA e LEITE 

JR, 2011. 
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pelas pessoas transexuais que a demanda pela cirurgia cresceu, principalmente, através 

de ações judicias. 

Apesar de possuir caráter legal, somente em 2008, através da Portaria Nº 1707 e 

Nº 457 do MS, o Processo Transexualizador foi instituído no SUS. Tais dispositivos 

legais estabeleceram prerrogativas necessárias para o credenciamento das unidades84 de 

saúde que realizariam tais procedimentos. Em consequência de inúmeros embates 

políticos com os movimentos sociais LGBTT´s e os estudos acerca dos limites do 

modelo estabelecido por esta primeira portaria, o Ministério da Saúde ampliou e 

redefiniu as diretrizes do Processo Transexualizador85 através da Portaria Nº 2803 de 19 

de novembro de 2013. 

 É importante destacar que, do ponto de vista prático, a Portaria Nº 1707/2008 

determinou as providências para a implementação do Processo Transexualizador no 

SUS, definindo critérios mínimos para o funcionamento, o monitoramento e a avaliação 

dos serviços. Já a Portaria Nº 457/2008 do MS, definiu como atribuições da Unidade de 

Atenção Especializada do processo transexualizador, a constituição de equipe 

interdisciplinar e multiprofissional que deve se pautar na lógica da: 

Integralidade da atenção, não restringindo ou centralizando a meta 

terapêutica às cirurgias de transgenitalização e demais intervenções 

somáticas, bem como, na humanização da atenção, promovendo um 

atendimento livre de discriminação, inclusive através da 

sensibilização dos trabalhadores e demais usuários da unidade de 

saúde para o respeito às diferenças e à dignidade humana (Portaria 

457, alíneas a e b). 

E ainda acrescentou, colocando como parte da equipe mínima necessária ao 

credenciamento/habilitação das Unidades de Atenção Especializada do Processo 

Transexualizador no SUS conforme o item 3.4.2 do anexo I da referida Portaria n.457: 

 

84Em 2008 a Portaria Nº 457 credenciou como Centro de Referência para o Processo Transexualizador, 

quatro unidades de saúde que já realizavam tais procedimentos: Hospital das Clinicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre/RS; o Hospital Universitário Pedro Ernesto da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro/RJ; o Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo/SP; e o Hospital das clinicas da Universidade Federal de Goias, em 

Goiana/GO. Todos hospitais de ensino. Destacamos ainda que, em 2014 o Hospital das Clinicas de 

Pernambuco também foi credenciado. 
85 Tal redefinição não se deu sem polêmicas e intensos embates entre o Ministério da Saúde, 

pesquisadores, trabalhadores dos programas de atendimento às pessoas trans e movimentos sociais. Cf. 

entre outros, Bento. B. (carta desabafo sobre o Seminário: Processo transexualizador no SUS) 2012. Ver 

também: REIS, L. Uma arena de negociações e conflitos: análise das instituições estatais sobre a política 

de saúde para pessoas trans, 2013. 
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a.Médico cirurgião: médico com título de especialista em cirurgia 

urológica, sendo que a habilitação pode ser comprovada por 

certificado de Residência Médica reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC), título de especialista da Associação Médica 

Brasileira (AMB) ou registro no cadastro de especialistas dos 

respectivos Conselhos Federal e Regionais de Medicina; b. 

Anestesiologia: médico com certificado de Residência Médica 

reconhecida pelo MEC em anestesia, ou título de especialista em 

anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia; c. 

Enfermagem: enfermeiro coordenador e enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e auxiliares de enfermagem em quantidade suficiente; d. 

Equipe multidisciplinar: - Equipe Médica: equipe composta por 

psiquiatra e endocrinologista. Estes profissionais devem possuir 

comprovada certificação de Residência Médica reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), título de especialista da Associação 

Médica Brasileira (AMB) ou registro no cadastro de especialistas dos 

respectivos Conselhos Federal e Regionais de Medicina; - Psicólogo; - 

Assistente Social. 

 Por entender os limites desta primeira portaria, a ampliação deste programa 

respondeu a algumas questões, como a inclusão dos procedimentos às travestis, a 

possibilidade de mamoplastia masculinizante (retirada de mamas), assim como de 

extração do útero e ovários que até então não havia sido regulamentada, além da 

possibilidade de terapia hormonal para transexuais masculinos, deixando estes 

procedimentos de serem considerados de caráter experimental e permitindo sua 

realização em outras tantas unidades de saúde do SUS e da iniciativa privada. 

Porém, questões como o caráter experimental das faloplastias86 e a 

responsabilização entre as diferentes esferas do governo, ainda não foram pactuadas. E, 

é neste sentido que o Serviço Social tem tido um importante protagonismo no cenário 

do Rio de Janeiro, como veremos mais adiante. 

Destacamos ainda que as Portarias e as Resoluções do Ministério da Saúde 

referente ao processo transexualizador até então tomavam a transexualidade sob a 

perspectiva biomédica de patologia, classificada como Transtorno de Gênero e incluída 

no Código Internacional de Doenças (CID-10), como "transexualismo", que é definido 

 

86Reconstrução Genital do pênis em homens transexuais. Sobre estas destacamos ainda que, pelo que 

temos acompanhado, não há o interesse e o crescimento de estudos e práticas no que tangem a esta 

intervenção. Ainda segundo declaração do juiz Roger Raupp Rios em entrevista dada a TVE no dia 6 de 

Outubro de 2015, o caráter experimental da cirurgia de faloplastia se refere ao ambito bioético e não 

técnico. Ou seja, a questão de se avançar em relação a estas cirurgias esta relacionada muito a mais a 

vontade político e institucional do que a sua espertise.   
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como "transtorno da identidade sexual (F64. 0)87. Contudo, como brevemente 

apresentado em nota de rodapé no primeiro caítulo, a OMS anunciou que na nova 

versão do CID, que será apresentada para aprovação final na Assembleia Mundial da 

Saúde, em maio de 2019,  todas as categorias relacionadas às pessoas transexuais foram 

excluídas do Capítulo da CID sobre Transtornos Mentais e Comportamentais. Ao 

mesmo tempo, novas categorias relacionadas foram introduzidas: Incongruência de 

gênero na adolescência e idade adulta e Incongruência de gênero na infância. Essas 

categorias foram incluídas em uma nova localização da CID, o capítulo 17, sobre 

condições relacionadas à saúde sexual. 

Sobre esta questão há de se pontuar que a despatologização da transexualidade 

tem sido pauta da luta dos movimentos sociais e teóricos do mundo inteiro, uma vez 

que, no momento em que um indivíduo é considerado doente, reafirma-se que qualquer 

variação de gênero que, foge do considerado "normal" pela portaria, é ilegítima. Além 

de reforçar a intervenção cirúrgica como a única que adequará esse indivíduo à 

normalidade, desconsiderando outras possíveis escolhas que não se restringem à 

cirurgia.  

Como apontado por SANTOS et al (2017), 

(...) é necessário considerar a existência de percepções entre alguns 

transexuais de que a cirurgia é algo prioritário, independente de 

qualquer outro recurso. Assim, o serviço de saúde precisa estar 

preparado tanto para este fim quanto para acolher outras necessidades 

de saúde da população transexual, que pode se expressar, por 

exemplo, na possibilidade de retificação do nome de registro de 

nascimento (atualmente apenas pela via judicial) ou tão somente no 

acesso à hormonioterapia e outras modificações corporais (depilação, 

fonoaudiologia, entre outras...) (p360.). 

 

87Destacamos que a discussão acerca a mudança de nomenclatura e de retirada da Transexualidade do 

campo de doenças relacionadas a saúde mental está presente no Conselho Federal de Medicina. Dentre as 

discussões realizadas está a mudança do nome do programa e a mudança nos “pré-requisitos” para a 

realização da cirurgia, como a obrigatoriedade de 2 anos de acompanhamento por equipe de saúde mental 

para a concessão do “laudo transexual”, contudo, até o presente momento não existe nenhuma mudança 

legal. Destacamos ainda que o CFESS (conselho federal de Serviço Social) e o CFP (Conselho Federal de 

Psicologia) compõe o grupo de trabalho do CFM (Conselho Federal de Medicina) onde tal mudança está 

sendo discutida. 
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 Os autores acrescentam ainda que a centralidade do processo transexualizador na 

cirurgia de transgenitalização, para muitos, é o canal de acesso à cidadania88 e direitos 

sociais e só se efetivará através desta, 

Tal necessidade se expressa em experiências sociais marcadas por 

intenso sofrimento, interdição aos direitos humanos mais elementares 

e exclusão ocorridas muitas vezes desde a infância e, sobretudo, pela 

convicção de que sua vida só se torna suportável através da construção 

de corpos com o máximo possível de conformidade à imagem 

associada ao gênero afirmado. Desta forma, para estas pessoas, a 

diminuição ou supressão do sofrimento só é possível pela realização 

de modificações corporais e também do seu status jurídico legal, 

obtida pela mudança do nome e sexo do registro civil original. Neste 

sentido, as cirurgias de transgenitalização ocupam um lugar de 

centralidade para muitos/as pessoas que são diagnosticadas como 

transexuais, embora para alguns/as a realização de procedimentos e de 

cirurgias ditas complementares para adquirirem as características do 

gênero afirmado, baste para que possam usufruir o direito à vida 

(ALMEIDA e SANTOS, 2014, p.210). 

Mesmo com estes conjuntos de resoluções, coube às unidades de saúde 

credenciadas a responsabilidade da condução do conjunto de procedimentos 

estabelecidos pelas portarias. Diante da ausência de uma legislação específica acerca do 

tema no país, tem cabido a estas unidades a constituição do aprimoramento técnico e 

político que responda às atribuições que delas se esperam. 

Outro ponto importante é que, mesmo com a ampliação do atendimento previsto 

na nova portaria, este se deu sem nenhum acréscimo no que diz respeito ao 

financiamento público estatal e ao investimento em qualificação e/ou ampliação de 

recursos humanos ou materiais para que os mesmos ocorram. 

Porém, não há previsão orçamentária para contratação ou elaboração de 

concursos públicos, que garantam a efetividade desse aporte de demandas, cabendo aos 

hospitais credenciados o comprometimento com a organização interna para responder a 

estas prerrogativas. 

Se faz necessário destacar que, para a formulação da Portaria Nº 2803/2013 

ocorreu, em 2012, a realização do Seminário: Processo Transexualizador no SUS. Este 

contou com a presença de gestores, pesquisadores e usuários do programa no intuito de 

 

88Aqui, entendemos Cidadania, como sendo fruto de uma processo histórico de lutas sociais, no marco da 

sociedade capitalista, por onde os indivíduos são capazes de acessarem os bens socialmente criados 

(COUTINHO, 2008). 
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reformular a Portaria de 2008. Contudo, como apontado na carta-desabafo de Bento89 

(2012), já havia ali uma proposta sendo apresentada, 

Éramos dezenas e muitos de nós imaginávamos que ali estávamos 

para reformular a Portaria 457. Contudo, ao longo das nossas 

intervenções, nos demos conta de que já havia uma proposta de 

reformulação dessa Portaria. Quem a concebeu? Com quem foi 

debatida? Quem a havia recebido anteriormente? 

 Sobre este seminário, e as diferentes manifestações de indignação sobre a 

organização e o modo como o mesmo foi conduzido por pesquisadores e movimentos 

sociais, Reis (2013) aponta que esta falta de democracia representa as diferentes 

relações simbólicas de hierarquia presentes na formulação de políticas públicas. Os 

interesses em jogo não são só dos usuários do programa, como de coordenadores, 

profissionais e gestores nele envolvidos, 

Os três documentos são exemplos da articulação necessária entre 

variados atores sociais para garantir que uma política social seja 

formada, implementada e avaliada. Mas são os conteúdos das cartas e 

do parecer que auxiliam a mapear quais as disputas simbólicas que se 

colocam e se reatualizam nos processos de (re)formulação dos 

programas de ação que atendam a necessidades coletivas. Aponta-se 

que dentro das coletividades não estão somente as populações-alvo 

dos serviços, programas e políticas, e sim todos os outros agentes 

envolvidos nos e pelas políticas, programas e serviços, como gestores, 

trabalhadores e organizações de categorias profissionais (p.53). 

 

 Nos anos de 2014 e 2017 também foram realizados seminários organizados pelo 

MS referente ao Processo Transexualizador90. A estes gostaríamos de dar um maior 

destaque, pois, além de serem mais recentes tivemos a oportunidade de estar presente. O 

seminário realizado em novembro de 2014, intitulado “Transexualidade e Travestilidade 

no SUS: avanços e desafios” foi composto por diferentes gestores e profissionais, de 

diferentes estados e municípios, que realizavam atendimento a população transexual no 

âmbito do processo transexualizador, sejam estes credenciados ou não pelo ministério 

 

89
O documento intitulado Carta-desabafo trata-se do posicionamento da autora (Profª Dra. Berenice 

Bento) sobre a reunião que aconteceu nos dias 4 e 5 de junho de 2012, em Brasília, organizada pelo 

Ministério da Saúde, intitulada Seminário: Processo transexualizador no SUS. A qual tinha como objetivo 

compartilhar experiências e discutir a reformulação da Portaria No. 457, de 19 de agosto de 2008. 
90 As informações que seguirão acerca dos encontros de 2014 e 2017 foram retiradas de diários de campo 

da minha participação enquanto observadora presente dos mesmos. Destacamos que não há nenhum 

documento disponibilizado pelo ministério da saúde detalhando as informações e discussões realizadas 

nos mesmos. 
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da saúde. É de importante destaque que a maioria dos presentes no mesmo eram 

profissionais dos serviços ou representantes de entidades ligados ao controle social do 

programa (como gestores dos comitês de saúde LGBTT´s e representantes de 

movimentos sociais), não havia quase nenhum gestor dos estados ou municípios ligados 

as suas respectivas secretarias de saúde. Este fato se torna central e significativo uma 

vez que a maior dificuldade apontada nas diferentes mesas e falas era a falta de 

articulação entre as três esferas do governo. 

 Em 2017 tivemos a oportunidade de participar de uma oficina intitulada 

“Processo Transexualizador no SUS: avanços e desafios”. Identificamos importante 

mudança ocorrida entre o contexto dos seminários de 2012 e 2014 para o de 2017.  

De forma reduzida no que diz respeito aos convites para a oficina, era nítida a 

falta de orçamento para a realização do mesmo. Os profissionais e gestores convidados 

receberam ajuda de custo nas passagens, hospedagens e alimentação, contudo, a mesma 

não cobria todos os gastos para garantir a presença no mesmo91. Assim como em 2014, 

o público presente era composto em sua maioria por profissionais dos serviços, contudo, 

desta vez havia um número maior de municipios de diferentes estados do Brasil. 

Diferentemente de 2014, neste, as apresentações foram voltadas para o 

compartilhamento das diferentes experiências dos serviços existentes. Porém, as 

questões de dificuldade de articulação entre as três esferas do governo e de falta de 

orçamento permaneceram presentes.  

Gostaríamos de destacar um fato que surpreendeu a todos logo no início da 

oficina. Durante a apresentação do representante do Ministério da Saúde responsável 

pela coordenadoria geral de regulação e avaliação do SUS, foi pontuada a nova Portaria 

do MS, Nº 807/2017, a qual alterava o texto do 12º artigo da Portaria Nº 2803/2013, 

O acesso aos procedimentos cirúrgicos de que trata esta Portaria será 

regulado por meio da Central Nacional de Regulação de Alta 

Complexidade (CNRAC), quando houver ausência ou insuficiência do 

recurso assistencial no Estado de origem, cabendo ao Departamento 

de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC/SAS/MS) 

adotar as providências cabíveis para sua operacionalização.  

 

91Segundo justificativa do Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social (DAGEP) 

e  da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), setores do ministerio da saude responsáveis 

pela organização da oficina, o mesmo deveria ter ocorrido em 2016 contudo não foi disponibilizado verba 

para tal e se optou por realiazar um encontro no modelo de oficina, de forma reduzida, para que ao menos 

se garantisse um encontro dos serviços com o Ministério da Saúde. 
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 Para, 

O acesso aos procedimentos cirúrgicos de que trata esta Portaria, 

quando houver ausência ou insuficiência do recurso assistencial no 

Estado de origem, deve ser objeto de pactuação entre os estados 

solicitantes e executantes, submetidos à regulação de seus respectivos 

gestores de saúde (Portaria Nº 807 de março de 2017, Art 1, 

Ministério da Saúde). 

 Esta mudança, em poucas palavras, desvincula a responsabilidade do MS em 

prestar a assistência necessária aos estados e municípios no que se refere aos 

procedimentos cirúrgicos. Segundo a nova portaria cabe, agora, aos próprios estados se 

organizarem sem apoio direto da União. A nova portaria apresentada era desconhecida 

por todos os presentes que, ao tomarem ciência do mesmo, se posicionaram contrários à 

mesma alegando que justamente este tem sido o principal impasse para a melhoria e/ou 

implementação do programa em seus estados e municípios. 

 Destacamos com uma maior riqueza de detalhes os eventos que presenciamos 

por acreditar que estes são simbólicos e representativos no que diz respeito ao modo 

como o programa vem sendo tratado desde sua primeira regulamentação. Apesar da 

visivel ampliação dos serviços nos últimos anos92, esta é acompanhada de uma 

desresponsabilização sobre as ações centrais tanto por parte do Ministério da Saúde, 

quanto dos gestores dos estados e municípios. Os serviços crescem e ampliam seu 

atendimento de forma individual e sempre atrelado aos esforços pessoais dos 

profissionais envolvidos. Esta configuração dá ao Processo Transexualizador um caráter 

extremamente personificado. 

 Nos últimos anos, onde pudemos acompanhar de perto o desenvolvimento do 

programa, encontrávamos sempre os mesmos profissionais envolvidos no debate. 

 

92 Neste mesmo seminário, de 2017, foram apresentados os seguintes dados: cinco insituições 

credenciadas a nível ambulatorial e hospitalar: HC/UFRGS; HUPE/UERJ; HC/FMUSP/MECMPAS; 

HC/UFPE). E 14 instiuições credenciacadas somente a nível ambulatorial: IEDE/RJ, HCU/MG, 

CRT/DST/AIDS/SP, CPATT/CRE/CTBA, AMTIGOS/SP, NÚCLEOTRANS/UNIFESP, Ambulatório 

para travestis e transexuais/HUCFF/PB, AMBULATÓRIO TRANSEXUALIZADOR DA UREDIPE/PA, 

Ambulatório de Saúde Integral Trans DO HUL/UFS, AMBULATÓRIO DO HUMAP, AMBULATÓRIO 

DE TRANSEXUALIDADE/HGG/GO, AMBULATÓRIO DA CEDAP/BA, PROGRAMA 

TRANSEXUALIZADOR DO HUCAM/ES e Ambulatório de Saúde de Homens Trans do CISAM/UPE. 

Dados referentes a julho/2017.     
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Mesmos as experiências que possuem uma maior articulação com seus governos93 estão 

também articuladas à vontade profissional e à ação política de poucos atores.  

Não se tem um envolvimento ou a construção de uma política pública de Estado 

e sim ações pontuais restritas a governos e operada por atores específicos. 

 Dentre estes desafios postos apontamos ainda o caminho preocupante que o 

programa tem tomado. Justamente por estarem vinculados a determinados profissionais, 

e vontade dos mesmos em “fazer acontecer”, muitas vezes, o debate feito em torno do 

programa esta relacionado ao âmbito técnico. Tanto na oficina de 2017 como em outros 

eventos desta magnitude o que temos presenciado são falas e questionamentos de 

técnicas profissionais. Não há uma articulação dos problemas em questão com os 

princípios do SUS ou com a ideia ampliada tanto de saúde, quanto do próprio programa.  

 Era comum ver nas apresentações a falta de profissionais específicos nas equipes 

(como o caso de um cirurgião urologista que realizasse a cirurgia de neofaloplastia), 

contudo, essa falta não vinha de uma preocupação com o número reduzido de 

profissionais de todas as áreas da medicina, e da necessidade de implicar os conselhos e 

organizações das diferentes especificidades da mesma nas questões de saúde da 

população transexual, por exemplo. As discussões, muitas vezes, caíam no embate entre 

profissionais sobre as atribuições específicas de cada área e não avançavam para se 

pensar em um atendimento de fato interdisciplinar. 

 É importante lembrar que o programa se insere na Politica integral de saúde 

LGBT, que compõe o SUS e que tem como princípios básicos, 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia 

das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; IV - igualdade 

da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie. 

 Logo, defender o programa e sua ampliação implicaria defendê-lo enquanto 

parte de um projeto maior. Porem, não é o que temos observado, tanto do ponto de vista 

 

       93Uma experiência considerada exitosa de articulação entre os gestores é o caso do Estado de 

Pernambuco que, através da Portaria N° 060, de 11 de março de 2015 da Secretaria Estadual de 

Pernambuco, instituiu a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT. Ver mais em: 

http://portal.saude.pe.gov.br/programa/secretaria-executiva-de-atencao-saude/saude-integral-lgbt. 

Acessado em 10 de dezembro de 2017. 

http://portal.saude.pe.gov.br/programa/secretaria-executiva-de-atencao-saude/saude-integral-lgbt
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dos profissionais quanto, muitas vezes, da própria luta dos movimentos sociais. Neste 

sentido gostariamos de destacar um momento ilustrativo ocorrido no “I Encontro 

Brasileiro de Saúde Trans-BRPATH”94.  

Apesar da criação, neste mesmo seminário, da Associação Brasileira pela Saúde 

Integral de Pessoas Trans, Travestis e Intersexo (ABRASITTI)95 que, dentre suas ações 

e objetivos, afirma seu alimenhamento aos princípios do SUS. O que observamos 

durante todo o encontro, eram falas e apresentações descoladas do mesmo. Por diversas 

vezes ficou clara a falta de profissionais nas equipes de atendimento à população 

transexual, e o preenchimento dos mesmos com profissionais de vínculo voluntário sem 

nenhuma representação do que isso significa tanto do ponto de vista profissional, ou do 

o atendimento aos usuários, ou quanto da fragilidade que isso representa do ponto de 

vista de um programa inscrito nos modelos do SUS. 

 O resultante desta falta de articulação é a precariedade do programa à nível 

nacional. O que tem ocorrido é a dificuldade de acesso e, neste sentido, os usuários 

demandantes tem frequentemente acionado o sistema judiciário para terem suas 

requisições asseguradas. Tal medida gera uma série de outros problemas, tanto para as 

unidades especializadas, quanto para os próprios usuários, sem que haja uma 

responsabilização dos gestores locais na condução da política em seu território. Desta 

forma, não só a população fica desassistida, como as unidades de atenção especializadas 

acabam sendo, mais uma vez, responsabilizadas.  

Neste sentido, o que tem ocorrido no Rio de Janeiro é ilustrativo, uma vez que, o 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), por exemplo, tem de dar conta de todo o 

atendimento aos transexuais do Estado e muitas vezes de outras Unidades Federativas, 

 

94Evento organizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Coordenação Estadual de 

DST/Aids, em parceria com os Fóruns e Redes de Movimentos Sociais de Travestis e Transexuais 

(Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades 

– IBRAT e Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil – Rede Trans Brasil), realizado  entre os dias 1° e 4 

de novembro de 2017, no Teatro Marcos Lindenberg (Campus São Paulo - Unifesp). contará com a 

participação de palestrantes nacionais e internacionais com expertise em populações transgênero, além de 

membros da World Professional Association for Transgender Health (WPATH). Os coletivos trans, 

parceiros desse evento, protagonizarão a discussão do contexto e demandas da população trans no Brasil 

hoje, assim como o papel da militância, questões de empregabilidade e sua relação com o direito à saúde 

física, mental, e de reconhecimento da identidade autodeclarada (nome/gênero/sexo). Mais unformações 

em: http://www.unifesp.br/eventos-anteriores/item/2955-i-encontro-de-saude-trans-brpath. Acessado em 

10 de fevereiro de 2018. 
95Para maiores informações sobre a associação e seu conjunto de profissionais envolvidos ver: 

http://www.brpath.com.br/2017/11/06/brpath-agora-e-abrasitti/. Acessado em 10 de fevereiro de 2018. 

http://www.unifesp.br/eventos-anteriores/item/2955-i-encontro-de-saude-trans-brpath
http://www.brpath.com.br/2017/11/06/brpath-agora-e-abrasitti/
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quando na verdade esta responsabilidade deveria ser compartilhada entre as três esferas 

de gestão (governo federal, Estados e Municípios). 

Nesse contexto, de destituição de direitos e precarização da assistência, a 

garantia do acesso a uma atenção integral em saúde, bem como às ações especificas a 

estes usuários, se constituem, em um grande desafio para os amplos segmentos de 

sujeitos que lutam por um SUS universal e equânime.  

Estes desafios, como apontado acima, constituem uma pauta que vai para além 

da luta e reivindicações específicas do movimento LGBTT, alcançando a luta mais geral 

em prol de um sistema único de saúde para todos e radicalmente democrático. 

 

3.2 Notas introdutórias acerca da origem do Processo Transexualizador no Rio de 

Janeiro. 

O Processo Transexualizador no Rio de Janeiro, enquanto procedimento médico 

cirúrgico, se inicia no SUS antes mesmo da implementação da política nacional de 

saúde integral LGBT e das portarias que o regulamentam. Este fato é de suma 

importância no que diz respeito ao caráter que este vai tomar, a partir do momento em 

que as bases legais surgem, como veremos a seguir. 

A primeira instituição a oferecer assistência endocrinológica, psiquiátrica e 

psicológica a pessoas transexuais no Rio de Janeiro, foi o Instituto Estadual de Diabetes 

e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE). Segundo pesquisa realizada por 

TENENBLAT (2014) com profissionais e usuários desta instituição, os primeiros 

atendimentos ocorriam em parceria com o Instituto Médico Legal (IML). Os usuários 

davam entrada no seu processo de retificação de nome e gênero junto ao IML e lá, eram 

encaminhados ao IEDE para serem avaliados quanto a sua “verdadeira identidade”. 

Logo, presumimos que, de início, o atendimento do IEDE era voltado para a elaboração 

de laudos sobre a veracidade da condição transexual da pessoa. 

Estes primeiros atendimentos datam da década de 1970 onde, para além do 

contexto político da ditadura militar, o termo transexual não era muito conhecido pelos 

profissionais de saúde (como explicitado no capítulo anterior) e, aqueles que já tinham 

ouvido falar, o conheciam através da doença, o transexualismo, tendo por referência 

somente a literatura estrangeira. Outro dado importante deste período é que o CFM 

proibia a realização de hormonioterapia e a realização de cirurgias de “mudança de 

sexo”, o que tornou o trabalho dos profissionais do IEDE ousado, no sentido de 
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trabalharem sem nenhum respaldo legal de seus conselhos e, sem nenhum 

conhecimento prévio. Porém, como já sinalizado, este trabalho era realizado sob uma 

ótica patologizante de diagnosticar os “verdadeiros transexuais” (TENENBLAT, 2014). 

Apesar da ousadia em acolher a demanda desta população, a organização do 

atendimento, segundo os profissionais entrevistados pela autora, se deu pela vontade do 

professor José Sherman96 em estudar tal temática. Este interesse marca o início do 

atendimento personificado no professor e em seu estudo com a ajuda de outros 

profissionais. Não era um serviço visto como necessário, como uma política municipal, 

estadual ou até mesmo institucional. Assim, baseado em direcionamentos da literatura 

psiquiátrica estrangeira acerca do transexualismo, homens e mulheres transexuais 

iniciam seu acompanhamento com psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e 

endocrinologistas a fim de receberem um laudo quanto à veracidade de sua condição 

transexual (TENENBLAT, 2014).   

Trabalhamos com a ideia de que, ao atender esta população é impresso uma 

visão sobre estes corpos, e neste caso, há, mais uma vez, a afirmação de corpos doentes 

por não corresponderem ao padrão considerado “normal”. Esta visão demonstra, para 

além dos corpos, uma visão de mundo e de política de saúde, uma vez que, não há a 

preocupação, por estes profissionais, em institucionalizar ou regulamentar este 

atendimento. 

Parto do Princípio de que as diversas formas de compreender o papel 

do Estado e os conteúdos das políticas sociais e de que as 

importâncias dadas as categorias analíticas diferentes são constituintes 

do debate sobre política de saúde e transexualidade. As decisões e as 

ações de profissionais ligados ao tema – direta ou indiretamente – são 

condicionadas por suas respectivas concepções sobre como deve ser o 

mundo: como devem ser as políticas, como devem ser estruturados os 

serviços, como devem agir os profissionais, o que é a transexualidade, 

o que é o transexualismo, como o corpo deve ser percebido (REIS, 

2013, p.52). 

Não podemos esquecer que estamos falando em um período onde o SUS ainda 

não existia em seu sentido legal, portanto, este atendimento, segundo relato dos 

usuários, era de alto custo e oneroso tanto no que diz respeito à realização de exames 

quanto ao acesso a hormonioterapia (Tenenblat, 2014, p. 93). Tal fato fez com que, 

apenas ao final dos anos de 1990, já com a regulamentação do SUS e a resolução do 

 

96Renomado endocrinologista da instituição. 
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CFM, o instituto criasse um ambulatório específico para esta população. Portanto, da 

década de 1970 até os anos 1990, o atendimento permaneceu restrito, sem dispensação 

de hormônios e visto como um trabalho de alguns profissionais e não como política 

pública. 

Na entrada dos anos 2000 a equipe de profissionais desta instituição, já com um 

acúmulo teórico-prático sobre a temática, aos poucos, começou a modificar o viés de 

seu atendimento. Este era, agora, voltado para a saúde integral do indivíduo e não mais, 

somente, para a “veracidade de sua condição transexual”. Com um número grande de 

usuários e o fornecimento de hormônio pela própria instituição, esta se torna referência 

de hormonioterapia em pessoas transexuais. Aos poucos, o atendimento vai crescendo e 

a instituição começa a ter dificuldades em assegurar a demanda existente, que lá 

chegava. 

Sobre isso podemos elencar algumas suposições. A primeira seria referente aos 

recursos humanos, uma vez que a instituição contava com um número restrito de 

profissionais, que prestavam serviço a esta população. A segunda suposição, estaria 

relacionada à limitação de serviços oferecidos, uma vez que a instituição não realizava 

nenhum tipo de cirurgia, o que muitas vezes limitava o tratamento de alguns pacientes, 

como por exemplo, aqueles que necessitavam de alguma intervenção cirúrgica 

(TENENBLAT, 2014). 

Contudo, com o passar dos anos esse atendimento foi sendo modificado e 

ampliado97. Hoje, o IEDE é credenciado, na modalidade ambulatorial, para o 

atendimento a pessoas transexuais, junto ao Ministério da saúde. Além disso, conta com 

uma equipe de profissionais capacitados e um ambulatório específico para este 

acompanhamento98, disponibilizando 04 vagas semanais a nível Municipal e Estadual, 

no âmbito do Rio de Janeiro. Porém, há de se destacar que a instituição ainda não 

 

97É importante destacar que ao longo desse processo foram conduzidas tentativas de aproximação entre o 

IEDE e o HUPE com vistas a parceria entre as duas instituições para uma maior resolutividade no 

atendimento aos usuários. Nesse sentido, o HUPE absorveria os pacientes atendidos no ambulatório do 

IEDE e realizaria o procedimento cirúrgico. A partir dessa parceria muitos usuários chegaram ao HUPE 

com intuito de serem submetidos a cirurgia, mas com a entrada de usuários do próprio ambulatório do 

HUPE houve um acréscimo significativo de candidatos à cirurgia mediante uma equipe restrita bem como 

a acentuada falta de estrutura material. Esse fato só demostra o quanto que as instituições de “ponta” 

acabam por tentar estabelecer redes e fluxos para responder a ausência do gestor da política neste campo. 
98O ambulatório de hormonioterapia para pessoas transexuais recebe o nome de ambulatório de Disforia 

de Gênero (nomenclatura médica que referência a transexualidade como doença) e possui uma equipe 

multiprofissional com: Psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, endocrinologistas. fonte: 

http://www.iede.rj.gov.br/. Acessado em 12 de abril de 2018 
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oferece nenhum tipo de procedimento cirúrgico e muitos profissionais, a nosso ver, 

ainda trabalham na lógica da transexualidade como doença do campo psíquico. 

Outra instituição que oferecia atendimento às pessoas transexuais era o Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(HUCFF/UFRJ). Ali foram realizadas as primeiras cirurgias de transgenitalização do 

Rio de Janeiro. Segundo Tenenblat (2014), a primeira cirurgia foi realizada a partir da 

procura espontânea de uma usuária que, ao saber que o CFM autorizava a realização da 

cirurgia de transgenitalização, se dirigiu ao serviço de endocrinologia da Unidade. A 

partir deste primeiro atendimento, acolhido pela equipe, novas demandas foram 

chegando e, este movimento resultou no “programa Interdisciplinar de Assistência a 

Pacientes Transexuais e Cirurgia de Transgenitalização do HUCFF/UFRJ” 

(TENENBLAT, 2014, p.100). Este movimento data o ano de 1997. Sendo a primeira 

cirurgia realizada nos anos 2000, somente após esta usuária passar dois anos por 

acompanhamento psiquiátrico. 

É importante destacar que este programa não era regulamentado como uma 

política pública e não era pactuado em nenhuma esfera do governo. Nem mesmo com a 

direção do próprio hospital, ou seja, era um programa desenvolvido somente por alguns 

profissionais que, sensíveis à demanda, se organizaram para atendê-la. Contudo, não 

podemos deixar de esclarecer que, este atendimento não se deu de forma unânime 

dentro da mesma unidade, como bem apontado pela autora, 

Alguns profissionais designados a integrar a equipe multidisciplinar 

eram discriminados por colegas por atender a população transexual, 

bem como se sentiam bastantes desconfortáveis ao atuar em cirurgias 

que consideravam verdadeiras “mutilações” de órgãos genitais 

fisiologicamente saudáveis (TENENBLAT, 2004, P. 106). 

 O programa no HUCFF/UFRJ funcionou de 1997 a 2008, quando foi encerrado 

por inúmeros motivos. Para além da transfobia99 sofrida pelos usuários e profissionais 

envolvidos nas instalações da unidade, este não era um programa institucionalizado e 

 

99Usa-se a palavra transfobia para o preconceito por identidade de gênero. Assim como a Homofobia 

(preconceito em relação a identidade sexual) ou a Lesbofobia (preconceito dirigido a lésbicas), esta 

discriminação pode ser através de: injúria (palavras ofensivas); recusa ou diferença de atendimento em 

serviços públicos ou privados; recusa de emprego; assédio moral, Bullying; violência física em vários 

graus, até o assassinato; entre outros. Fonte:http://www.rcdh.es.gov.br/pagina/homofobia-lesbofobia-e-

transfobia. Acessado em 13 de março de 2018.  

http://www.rcdh.es.gov.br/pagina/homofobia-lesbofobia-e-transfobia
http://www.rcdh.es.gov.br/pagina/homofobia-lesbofobia-e-transfobia
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não havia envolvimento da direção em sua contnuidade, logo, este se tornou 

insustentável frente à demanda apresentada.  

Em 2008 as cirurgias cessaram e aos poucos o atendimento foi acabando, o que 

fez com que muitos usuários migrassem, por conta própria, para outra unidade que 

suprisse suas demandas. Destacamos que o fim do programa neste hospital, assim como 

a continuidade de atendimento aos usuários, foi feito sem nenhum planejamento e 

comprometimento institucional no que diz respeito ao processo de cuidado de saúde. 

A terceira instituição a oferecer assistência específica às pessoas transexuais, foi 

o Hospital Universitário Pedro Ernesto100. No que se refere mais especificamente ao 

início desse atendimento, destacamos que se deu de forma muito diferente do IEDE e do 

HUCFF/UFRJ. A primeira cirurgia de transgenitalização realizada na unidade data o 

ano de 2003 e ocorreu por conta de uma demanda do poder judiciário. Diferente do 

outro hospital, no HUPE/UERJ havia médicos com experiência no tema, um cirurgião 

Urologista especializado em Urologia Reconstrutora, e um psiquiatra com experiência 

no campo da transexualidade (TENENBLAT, 2014). Apesar da familiaridade com a 

cirurgia, em função de sua experiência prévia com reconstrução genital de crianças com 

genitália ambígua101, o Urologista relata que a equipe ficou receosa em realizar tal 

procedimento, 

Há sete anos eu era bem mais jovem e meu chefe ficou morrendo de 

medo, como um jovem vai entrar nessa história? A história da cirurgia 

transexual no Brasil tem uma sequela muito grande pelo caso do Dr. 

Farina102, que desestimulou por completo muito cirurgiões a se 

envolverem no tema porque ele acabou sendo processado e seu CRM 

cassado – que depois foi revogado -, mas isso foi um desgaste muito 

grande para ele (SILVA, 2010, p.330). 

 

100O Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) foi inaugurado em 1950 como parte da rede hospitalar 

da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, contudo, somente em 1975 a unidade passa a ser voltada para 

o atendimento geral, principalmente de pessoas carentes e não mais só de ensino e pesquisa em função de 

um convenio entre o Ministério da Educação e da Previdência Social (responsável pela oferta dos 

serviços de saúde na época). A partir de 1988, com a Reforma Sanitária e a implementação do SUS o 

Hospital passa a integrar a rede de saúde na qualidade de Hospital Universitário (HU). Mesmo sendo 

integrado a rede de saúde, manteve a particularidade de ser um hospital de ensino e pesquisa, deste modo, 

além de proporcionar assistência à população, continuou seu trabalho na formação de profissionais em 

diferentes áreas e níveis, como graduação, residência e pós-graduação. 
101Crianças que nascem com ambas as genitais, vagina e pênis ou características de ambas genitais, sendo 

“necessária” a realização da cirurgia para a “adequação” de uma ou outra. 
102Roberto Farina foi o primeiro Urologista a realizar a cirurgia de Transgenitalização no Brasil, em 1971. 

Esta lhe ocasionou um processo criminal onde foi primeiramente condenado e depois absolvido. Até 

1997, como dito anteriormente, esta cirurgia era proibida pelo Conselho Federal de medicina (CFM). 
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 Contudo, mesmo sem nunca ter feito cirurgia em uma mulher transexual, 

baseado em sua especialidade técnica de reconstrução genital em crianças, junto à 

consultoria de Walter Koff, professor do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que já fazia essas cirurgias, o médico cirurgião 

realizou tal procedimento (ALMEIDA e SANTOS, 2014, p.212). 

Portanto, o trabalho inicial no HUPE/UERJ, mesmo que não institucionalizado, 

conta com profissionais que já tinham proximidade com a temática, diferentemente das 

outras instituições. Este fato repercutiu entre as pessoas transexuais e resultou em novos 

usuários e demandas por esta especificidade de atendimento. 

(...) o atendimento bem sucedido da primeira paciente propiciou 

visibilidade às ações do HUPE, deflagrando a implantação do serviço 

de assistência à saúde de pessoas transexuais. Nessas circunstancias, 

houve necessidade de composição de uma equipe técnica 

multidisciplinar (TENENBLAT, 2004, p. 116). 

 Como ainda não se tratava de uma política pública regulamentada e, por isso, 

não contar com diretrizes para o seu funcionamento, o início do atendimento da 

população transexual, com vista à realização da cirurgia de transgenitalização, foi todo 

organizado pela equipe de Urologia do Hospital. Deste modo, se constituiu o início do 

que viria a ser o acompanhamento do Processo Transexualizador, oferecido no 

ambulatório de urologia reconstrutora103. 

 Para Silva (2010), à época um dos chefes da equipe de Urologia, as primeiras 

ações a serem feitas, consistiam na construção de uma equipe multiprofissional para 

lidar com as diferentes demandas apresentadas por esta população. Neste processo ele 

relata a recusa de muitos profissionais, de diferentes especialidades médicas, em atender 

esta população. Em relação a isso, destacamos que o cenário atual não é diferente. 

Apesar da existência de uma política regulamentada, até hoje, a unidade enfrenta 

resistências de algumas especialidades médicas em se envolver com o processo e com o 

atendimento a pessoas transexuais e travestis, conforme veremos mais à frente. 

 De acordo com o relato dos profissionais envolvidos, o Serviço Social foi 

convidado a acompanhar estes usuários que operavam no hospital na perspectiva de um 

 

103Este ambulatório não era e ainda não é destinado somente ao acompanhamento de pessoa transexuais e 

as cirurgias de Transgenitalização, nele são atendidos homens com questões referentes a reconstrução 

genital, como por exemplo: homens com problemas de ereção, ou que tiveram seus pênis amputados, 

entre outros. 
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trabalho interdisciplinar (PRESTES, 2016). Porém, na prática, este era demarcado por 

uma segmentação cartesiana de profissões, onde cada um atuava somente em sua área, o 

que não caracterizava de fato um trabalho interdisciplinar104. 

 Além do trabalho individualizado dentro da equipe, este era marcado, em seu 

início, assim como no HUCFF/UFRJ, pela lógica patologizante do atendimento. Isto é, 

o atendimento era voltado como processo de tratamento para pessoas que sofriam de 

“transtornos mentais” e necessitavam de acompanhamento de saúde. Esta lógica perdura 

até os dias atuais por parte de alguns profissionais, como é o caso da psiquiatria e 

psicologia que, segundo nossas observações cotidianas em equipe e relato de usuários, 

trabalham em uma lógica heteronormativa105 e buscam enquadrá-los em um padrão 

estereotipado do gênero feminino e masculino. 

É comum que esta equipe, entendida como equipe de saúde mental106, questione 

sobre a orientação sexual e a real motivação dos pacientes, para a realização das 

cirurgias no intuito de definir, por exemplo, uma “verdadeira mulher transexual”, 

associando-a a sua condição de heterossexualidade, ou seja, a obrigatoriedade de sentir 

atração por homens. O mesmo se aplica no caso dos homens transexuais. Sem nenhum 

embasamento e conhecimento da temática no que diz respeito à construção de gênero e 

sexualidade em nossa sociedade, esta concepção é contrária à adotada pela equipe de 

serviço social, como destacado pelas próprias profissionais. 

Foi então, com o surgimento da Portaria nº 1.707/2008 e nº 457/2008, que o 

Processo Transexualizador foi regulamentado no SUS e as diretrizes para seus 

procedimentos foram estipuladas (como já explicitado). Neste momento o HUPE/UERJ 

é credenciado como uma das quatro Unidades de Atenção especializada do Brasil para o 

 

104 Entende-se por interdisciplinaridade o trabalho onde ocorre, entre os integrantes da equipe, 

reciprocidade, relações profissionais e de poder, tendentes à horizontalidade e com perspectivas de 

estratégias comuns para a ação. “Sistema de dois níveis e de objetivos múltiplos: coordenação 

procedendo do nível superior, tendência a horizontalização das relações de poder” (VASCONCELOS, 

1996, p.140, in: NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro. A importância da equipe interdisciplinar no tratamento 

de qualidade na área da saúde. Revista Katálysis, n. 3, p. 40-48, 1998). 
105 Entendemos por heteronomatividade o padrão adotado em nossa sociedade referente ao considerado 

“normal” e “ideal”. Esse padrão está relacionado a condicionalidade da sexualidade ao gênero, ou seja, 

homens obrigatoriamente devem gostar de mulheres e vice-versa. Esse padrão heteronormativo fere a 

concepção de gênero e sexualidade que adotamos, como explicitado no capítulo anterior. Cf., entre 

outros, BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2006. 
106 Importante destacar que não existe, de fato, equipe de saúde mental. O psiquiatra trabalha no setor da 

psiquiatria e elabora apenas os laudos de Transtorno de Identidade de Gênero. A psicóloga compõe a 

equipe de urologia e acompanha os usuários em processo de espera para cirurgia. Com acompanhamentos 

individuais não há nenhum tipo de trabalho interdisciplinar. 
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atendimento cirúrgico e ambulatorial no âmbito do Processo Transexualizador. 

Destacamos, porém, que o HUPE/UERJ, bem como os demais centros de referências 

credenciados, só foram habilitados, porque já realizavam este atendimento. Nesse 

sentido, a ação do Ministério da Saúde se limitou a dar legitimidade a serviços e 

programas que já existiam e não a criação/e ou ampliação de novos centros ou serviços 

adequadamente equipados para tal acompanhamento. 

Não queremos aqui desconsiderar o importante caráter legal e normativo ao qual 

a instituição foi vinculada, nem as portarias e regulamentação deste programa, porém, 

gostaríamos de levantar algumas implicações do modo como estas foram feitas. Ao 

normatizarem serviços que já existiam, não houve uma ação do Ministério da Saúde 

para pactuar este serviço como integrante da rede SUS, como apontado no subitem 

anterior. Este não foi, também, um programa organizado e pensado em todas as esferas 

de atenção à saúde (primária, secundária e terciária), logo, como não houve esta 

organização cabe, até hoje, ao próprio hospital fazer esta articulação com a rede, o que 

dificulta o funcionamento do mesmo. 

 Um bom exemplo seria em relação a uma mulher transexual que realiza a 

cirurgia de transgenitalização e necessita de cuidados com os curativos durante seu 

processo de cicatrização. Este cuidado, pelos princípios que norteiam o SUS, poderiam 

e deveriam ser realizados pela atenção primária. O que ocorre é que, as mulheres 

operadas só conseguem ser atendidas e ter sua saúde cuidada na instituição onde 

realizaram a cirurgia, logo, tornam-se pacientes eternos dessa Unidade.  Ainda sobre a 

ampliação e popularização do programa, novas questões se materializam demandando 

respostas dos profissionais. Estas não necessariamente estão limitadas ao processo de 

atenção às especificidades da atenção à saúde no processo transexualizador, mas sim a 

intersetorialidade de outras políticas que tem relação com o acesso desta população aos 

seus direitos de cidadania, como é o caso da retificação do nome107. 

 Devido ao número crescente da demanda de usuários que buscam atendimento 

no HUPE/UERJ, em 2011, a equipe de Urologia, observando que não daria conta de 

absorver novos acompanhamentos, devido a grande procura por cirurgias e a baixa 

realização das mesmas, fechou o atendimento a novos usuários. Como já falado 

anteriormente, o HUPE/UERJ absorveu este atendimento com uma estrutura muito 

 

107 Processo de mudança do nome e sexo registrado ao nascimento pelo nome e sexo identificado. 
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restrita no que diz respeito a equipe técnica e insumos materiais, ou seja, absorveu o 

atendimento com a mesma estrutura que tinha antes do credenciamento enquanto 

unidade de atenção especializada108. 

Atualmente é realizada uma cirurgia por mês109. E, como explicitado acima, o 

programa ou o atendimento, apesar da entrada de novas categorias profissionais, ainda é 

organizado e liderado pela equipe de Urologia, embora o Serviço Social venha 

construindo um lugar institucional de bastante importância nesse campo. Esta é a 

realidade do programa no Hospital: as pessoas que hoje estão operando, aguardam pela 

cirurgia uma média de 8/9 anos. 

Destacamos, que tais informações são baseadas no cotidiano e são fruto das 

reuniões nas quais participam a equipe de serviço social, pois, o que se relata é que o 

tempo de espera para a realização das cirurgias e dados dos pacientes que irão operar se 

encontram sob responsabilidade médica da equipe de urologia, não há a socialização 

formal de informação por parte dos mesmos. 

O programa, apesar de ser institucional e compor o conjunto das políticas 

públicas, ainda mantém um caráter personificado nos profissionais envolvidos. Como 

apontado pelos autores, 

As ações prestadas são identificadas como ações isoladas de 

determinado profissional, seja o médico psiquiatra, seja o cirurgião, 

seja a psicóloga, o assistente social, de modo que essa assistência não 

seja enxergada como uma ação institucional, mas como uma atitude 

particular daquele profissional em questão. Parece-nos que a forma 

como se deu o credenciamento do HUPE no âmbito do processo 

transexualizador e mesmo o protagonismo do CFM no campo mais 

amplo da formulação da política, favoreceram, desde os primórdios, 

esse modo de ser e constituir da ação institucional. Um modo de ser, 

que inclusive, oculta as responsabilidades do Estado, via Ministério da 

saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde, de suas 

atribuições enquanto gestores que têm obrigação com a condução 

dessa política (SANTOS, ALMEIDA, GEBRATH e PRESTES, 2017, 

p.363). 

 

108 A saber, um professor STAFF, atual coordenador do processo transexualizador no HUPE/UERJ a nível 

de enfermarias, um médico urologista com vínculo estatutário, uma assistente social STAFF, atual 

coordenadora do processo transexualizador a nível ambulatorial, uma psicóloga com vínculo de 

pesquisadora e equipes de residentes e estagiários que mudam a cada dois anos. 
109 Como já explicado, o acompanhamento de pessoas transexuais faz parte de um ambulatório com 

outras especialidades. O centro cirúrgico da Urologia é dividido por dias de acordo com as 

especialidades. Toda sexta-feira o centro cirúrgico é reservado para a Uro reconstrutora, porém, somente 

1 sexta-feira por mês ele é da especialidade transexual, nas demais ocorrem cirurgias de outras questões 

relacionadas a uro-reconstrução genital. 
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Há, portanto, a necessidade de se educar politicamente e tecer problematizações 

mais abrangentes, apontando que esta não é uma questão institucional. Trata-se de uma 

problemática de alcance macro político onde todos os gestores de saúde têm o dever de 

estar envolvidos. Neste sentido, o Serviço Social do HUPE/UERJ tem tido importante 

protagonismo, como veremos mais à frente. 

3.3. O Trabalho do Serviço Social junto ao atendimento de homens e mulheres 

transexuais no Rio de Janeiro 

 

 Ao longo deste capítulo, destacaremos o trabalho que vem sendo desenvolvido 

pelas assistentes sociais no que se refere ao atendimento de homens e mulheres 

transexuais no Rio de Janeiro. Apresentaremos suas práticas diárias, analisando suas 

diferentes áreas de atuação, articulações com diferentes profissionais e sujeitos, 

mediações realizadas, e perspectivas das mesmas sobre sua atuação com esta população.  

 Como já destacado, utilizaremos as entrevistas relizadas pela pesquisa “Redes de 

atendimento, profissionais e pessoas trans no estado do Rio de Janeiro: conhecendo 

limites, possibilidades e demandas” do Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e 

de Gênero, Políticas e Direitos (LIDIS/UERJ) e o material proveniente do “1º 

Seminário Desafios e Possibilidades de Serviço Social: discutindo as possibilidades de 

atuação junto a população trans” realizado pela ESS/UERJ.  

Primeiramente, gostariamos de sinalizar que não entraremos no debate acerca da 

categoria trabalho dentro do serviço social. Contudo, destacamos que ao falar em 

trabalho o entendemos enquanto parte de uma construção social construção social que 

passa a significar o sentido de humanidade na formação da era moderna. Entendemos 

que, segundo o pensamento social crítico proposto por Marx110, entender o homem em 

sua essência humana, pressupõe entende-lo como construtor e produtor da sua história e 

da sociedade humana.  

 

110 Utilizamos como referência os livros: MARX, K. e ENGELS, F. A ideologia alemã. Tradução de José 

Carlos Bruni e Marco Aurélio Nogueira. 8ª ed, São Paulo: HUCITEC, 1991; MARX, K. Para a crítica da 

Economia Política. Coleção os Pensadores. Manuscritos Econômicos – Filosóficos e outros textos 

escolhidos. Ed. Victor Civita, São Paulo: 1974; MARX, K. O Capital. Crítica a Econômia Política. O 

Processo de Produção Capitalista. Livro 1. Vol. I – 2ª ed. Trad. Reginaldo Sant´Anna. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1971. 



    

110 
 

A concepção materialista leva em consideração a relação do homem com a 

natureza que, e somente, através do trabalho de transformá-la para suas necessidades, se 

transforma e produz sua própria vida material. Desta forma deixa claro que é a vida real, 

material, com suas condições objetivas, que produz o pensamento e a consciência, e não 

o contrário como pensavam os idealistas. Nas palavras dos autores, 

Totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que desceu 

do céu a terra, aqui se ascende da terra ao céu. Ou, em outras palavras: 

não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representa, e 

tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a 

partir daí, chegar aos homens em carne e osso; parte-se dos homens 

realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se 

também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse 

processo de vida. (...) Não é a consciência que determina a vida, mas a 

vida que determina a consciência (MARX, K. e ENGELS, F. 1991, p. 

37). 

Contudo, a partir das transformações societárias e das relações sociais e, 

principalmente com a entrada no modo de produção capitalista e com as relações que 

dai se originam, o trabalho se tornou alienado aos seres humanos. Isto é, os 

trabalhadores não passam pelo processo de idealização do trabalho para a satisfação de 

suas necessidades e, sim, das necessidades alheias a si. O trabalho se transforma em 

relação coisificada aos seres humanos onde é elaborado a partir da venda da força de 

trabalho destes. 

Assim, entedemos que o serviço social, desde sua origem como profissão da 

divisão social e técnica do trabalho, constitui-se na história e, portanto, é produto da 

ação humana e expressão das determinações históricas de cada lugar. Enquanto 

profissão se materializa a partir da venda da força da mão de obra dos trabalhadores e 

tem, em sua início, uma estreita ligação com a sociedade capitalista e seu 

desenvolvimento. 

Desde sua origem a profissão atua diretamente com a questão social111. Apesar 

de ser fruto de uma determinada relação de produção, esta se apresenta na realidade de 

diferentes formas, tendo diferentes aparências e manifestações que, por sua vez, 

colocam-se de forma difusa e heterogênea, o que vela e dificulta suas expressões em 

uma perspectiva de totalidade.  

 

111 Entende-se por “Questão Social” as expressões das desigualdades sociais, provenientes da relação 

entre capital e trabalho. Para mais informações: NETTO, José Paulo. Cinco notas a propósito da "questão 

social”. Temporalis, n. 3, Brasília: ABEPSS, p. 41-49, 2001.  
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Para melhor entender essa relação direta entre a fragmentação da questão social 

e o serviço social, é importante lembrar que o início da profissão se deu junto a fase 

monopolista de desenvolvimento, isto é, fase do capitalismo em que o trabalho se 

intensifica e toma proporções na vida dos sujeitos que ultrapassam as relações de 

trabalho e fábrica. Como apontado por Engels (1975) sobre a situação das crianças 

trabalhadoras, 

As crianças que se empregam para a bobinagem e costura (de bainhas) 

sofrem normalmente graves atentados a saúde e a constituição. 

Trabalham desde os seis, sete ou oito anos, dez a doze horas por dia, 

em pequenas salas de ar viciado. Muitas tem sincopes durante o 

trabalho, tornam-se demasiado fracas para exercerem as ocupações 

domesticas mais banais e de tal maneira miopes que tem de usar 

óculos desde tenra idade (p.240). 

Neste sentido, justamente, para dar conta dessas diferentes expressões resultante 

dessa contradição (capital versus trabalho), é que surge um aparato burocrático para 

tratar destas questões, onde o profissional de serviço social surgirá como agente que 

será demandado a “solução”, de forma fragmentada, destes “problemas sociais”.  

Um exemplo de situação onde o profissional era “acionado” é em relação aos 

pobres e desempregados. Entendidos pelas autoridades como indivíduos que 

proliferavam a “vagabundagem” e “maus comportamentos”, era comum intervenções de 

cunho moralista e/ou religiosos, sob determinadas condutas dessas pessoas de modo que 

os culpabilizavam por sua condição e “mal estar” a sociedade. Não havia uma leitura de 

totalidade entre a existência de uma população pobre e desempregada, e a dinâmica do 

mundo do trabalho, da sociedade capitalista e das relações sociais de produção. Deste 

modo, não havia também, uma leitura crítica da profissão ou de sua intervenção. Como 

destacado por Iamamoto e Carvalho (1988), 

Em suas origens no Brasil o Serviço Social está intimamente 

vinculado a iniciativas da igreja como parte de sua estratégia de 

qualificação do laicato, especialmente de sua aparência feminina, 

vinculada predominantemente aos setores abastados da sociedade, 

para dinamizar sua missão política de apostolado social junto as 

classes subalternas, particularmente junto a família operária (p.83). 
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Ao longo dos anos de 1960 e 1970 temos o início do movimento de ruptura112 do 

serviço social brasileiro com os traços conservadores da profissão. Este irá resultar, em 

1979, no Congresso da Virada, onde a profissão assume seus víeis critico que tem como 

expressão máxima o código de ética da profissão de 1993. Nesse, assume a luta pela 

construção de uma nova ordem social ligada a defesa dos interesses da classe 

trabalhadora.  

Neste processo temos a aproximação teórica com uma leitura de mundo crítica 

ligada ao Marxismo. Será esse viés teórico que subisidiará a base da construção das 

diretrizes curriculares da ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social) em 1996, e que darão uma nova cara a profissão.  

 Se a profissão, em seu início, surgiu para dar conta da contradição entre capital e 

trabalho e, cuidar das mazelas da vida social de maneira a “readequar” o indivíduo as 

normas vigentes, a partir da incorporação de uma leitura na perspectiva da totalidade da 

vida social, o que se pretende é a formação de profissionais críticos que construam uma 

nova realidade. Contudo, essa construção não é um caminho fácil. 

 Mesmo adotando uma visão de mundo crítica em relação à sociedade vigente no 

campo teórico, no que diz respeito ao caráter pratico da profissão, os profissionais 

continuam sendo demandados a atuar sobre a questão social de forma difusa, porém, 

com a entrada nos anos de 1990 estas se acentuam e assumem novas formas. Se antes, 

os profissionais eram acionados a atuar sobre os trabalhadores “irregulares” e 

“desajustados”, com a entrada da era neoliberal essas práticas se acentuam e, muitas 

vezes, mascaram o objetivo da intervenção. Como nos aponta Iamamoto (2013), 

A profissão não se caracteriza apenas como nova forma de exercer a 

caridade, mas como forma de intervenção ideológica a vida da classe 

trabalhadora, com base na atividade assistencial; seus efeitos são 

essencialmente políticos: o enquadramento dos trabalhadores nas 

relações sociais vigentes, refoçando a mútua colaboração entre capital 

e trabalho (p.23). 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, em especial após a grande crise 

do capital dos anos de 1970, fizeram com que as expressões da questão social se 

modificassem e aparecessem das formas mais varáveis. Se antes os(as) assistentes 

sociais mediavam sua intervenção por práticas ligadas a damas da caridade, ou recursos 

 

112 Destacamos a entrada da teoria Marxista nas universidades e o movimento político a ele ligado como 

marco para abertura do campo crítico ligado ao serviço social. 
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da igreja, ao longo dos anos e, através de muita luta e pressão da classe trabalhadora, 

foram se constituindo novas leis e políticas para tratar diretamente de determinadas 

questões.  

A construção de determinadas políticas, apesar de ser um ganho para 

determinada demanda e luta da população, corrobora para a perda da totalidade dos 

fenômenos. Ao criar uma politica para cada especificidade da população o caráter das 

desigualdades provenientes da relação capital x trabalho, da contradição, fica de difícil 

captura113. Não só ramifica a atuação profissional como as lutas são ramificadas e fica 

mais difícil a classe trabalhadora se enxergar como um todo. Como colocado por Souza 

(2016), 

Somente com a abstração do caráter totalizante de que resulta a 

“questão social” é possível estruturar  políticas sociais que atuem 

sobre suas expressões, de tal forma que sejam atomizados os 

problemas sociais (e seus sujeitos) como demandas institucionais 

(p.131). 

Se a questão social está mais difusa e complexa, o cotidiano profissional 

também se complica. O local de (re)produção da vida social está cada vez mais 

fetichizado, mercantilizado, alienado, o que dificulta ainda mais a compreensão da 

totalidade da vida social. E, neste caminho a intervenção profissional, 

consequentemente, se complica também. 

Assim, é importante destacar, que a cultura profissional possui uma relação 

direta com as transformações societárias (NETTO, 1996). Isto é, ao longo dos anos, 

com os diferentes modelos de governos existentes, há uma necessidade de diferentes 

perfis profissionais, logo, a profissão vai se transformando e renovando em uma relação 

direta com as transformações sociais. Isto não significa dizer que a profissão sempre 

atua em uma relação direta com o demandado pela conjuntura, pois, como já colocado, 

a profissão assume, hoje, uma postura na contracorrente dos governos e da ordem 

capitalista, uma direção estratégica na luta contra o conservadorismo. 

Entretanto, apesar dos ganhos do movimento de ruptura, da entrada do 

marxismo no campo teórico e, de marcos legais que tencionam a profissão junto a classe 

trabalhadora pela construção de uma nova ordem societária, a profissão ainda é 

 

113 Para maior aprofundamento sobre a construção social e política das políticas sociais ver: BEHRING, 

E. R.; BOSCHETTI, I. Política social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2006 (Biblioteca básica 

de serviço social; v.2).  
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atravessada por traços conservadores e é, muitas vezes, no cotidiano profissional que 

vemos estas manifestações. 

Há de se destacar também que, mesmo com todo seu avanço teórico e 

compromisso ético com a luta da classe trabalhadora, trata-se de uma profissão inscrita 

no mundo do trabalho. Isto é, faz parte da dinâmica de produção e reprodução das 

relações sociais, e não é um agente externo ou autônomo das dinâmicas e forças 

presentes. Portaanto, muitas vezes o profissional acaba (re)produzindo as normas e 

valores conservadores que estão enraizados em nossa sociedade, os quais aqui já foram 

explorados nos capítulos anteriores. 

A seguir, partiremos para a análise das entrevistas com as assistentes sociais que 

atuam junto à população transexual no Rio de Janeiro. Veremos que, de um modo geral, 

as profissionais aqui analisadas se aproximam de uma abordagem crítica em relação a 

sua prática profissional, contudo, há a preseença de relatos onde essa visão nem sempre 

é compartilhada pelas demais companheiras de profissão e/ou por profissionais de 

outras áreas.  

Por fim, esclarecemos aqui que, durante as análises optamos por utilizar a 

terminologia “prática profissional”, entendendo-a enquanto parte do trabalho 

profissional. Neste sentido estaremos atrelando a concepção de Prática profissional a 

um fazer profissional em seu sentido de fazer pensado, planejado, que deve ser 

entendido enquanto parte de um processo. Como nos acentua Mioto (2014), 

Partimos do entendimento de que o assistente social realiza uma 

atividade direcionada a um fim e para isso reúne saberes, técnicas e 

teorias para materializá-los. Estas, por sua vez, estão imbuídas de 

contradições e ideologias próprias do momento histórico que vivemos 

(p.365).  

Partindo então para as análises dos materiais destacados na metodologia, 

optamos por trabalharmos segundo os seguintes eixos de análise114: 

• Principais demandas trazidas pela população transexual atendida; 

• Principais recursos que aciona no atendimento às demandas; 

• Percepções sobre identificação e estruturação de uma rede de instituições 

e profissionais que atendam pessoas transexuais no Rio de Janeiro; 

 

114 Destacamos que os eixos de análises aqui escolhidos foram fruto do debate e início de sistematização 

da pesquisa já mencionada. 
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• Leitura sobre o atendimento às pessoas transexuais nas políticas setoriais 

no Rio de Janeiro (saúde, educação, assistência social e outras); 

• Limites da rede de atendimento às pessoas transexuais; 

• Possibilidades da rede de atendimento às pessoas transexuais; 

• Desafios e dificuldades do trabalho do profissional no atendimento às 

pessoas transexuais; e, 

• Potências do trabalho do profissional no atendimento às pessoas 

transexuais; 

 

Assim, segundo relato das assistentes sociais do HUPE/UERJ e do IEDE, as 

principais demandas trazidas pelas usuárias115 se referem, em um primeiro contato, à 

procura de hormonioterapia e modificações corporais. Não nos é espantoso este dado 

uma vez que, trata-se de insituições de referência no município e estado para tais 

atendimentos. Contudo, as profissionais colocaram que, a maioria das usuárias, apesar 

de chegarem com esta demanda, ao longo do acompanhamento vão apresentando outras, 

como o acesso ao trabalho e a educação.  

 Apontaram também que a realização de entrevistas é um dos instrumentos 

operativos mais utilizados pela equipe, pois acreditam que é por meio deste 

instrumento, da escuta qualificada e, das atividades grupais realizadas, que se torna 

possivel a aproximação da história de vida desses sujeitos. Neste sentido, destacamos a 

importância da entrevista enquanto instrumento de tralbaho do serviço social no sentido 

de compreender a totalidade histórica dos indivíduos, 

A tradição teórica a qual o Serviço Social está vinculado, a teoria 

social crítica, compreende as experiências e trajetórias de vida numa 

perspectiva de totalidade histórica, na qual indivíduos e grupos tem 

sua vida condicionada em grande parte por determinantes de diversas 

naturezas: econômica, política, cultural e subjetiva (SANTOS e 

ALMEIDA, 2014, p. 300). 

 E assim, os autores ainda acrescentam, 

As trajetórias de vida de pessoas trans constituem a síntese 

absolutamente singular de suas inserções de classe social, de gênero e 

 

115 Ferindo a norma culta, optamos por nos referir aqui as pessoas atendidas no feminimo uma vez que, 

segundo relato das profissionais entrevistadas e, como demonstrado na análise de perfil do segundo 

capítulo, a população atendida são, em sua maioria, mulheres transexuais. 
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“raciais”, bem como de suas características culturais, etárias, de suas 

carreiras sexuais, entre outras. Como sugere Safiotti (1992, p.191), 

somente as “análises concretas de fatores reais poderão mostrar como 

as vivências humanas apresentam um colorido de classe e um colorido 

de gênero” e que estas dimensões são, portanto, inseparáveis 

(SANTOS e ALMEIDA, 2014, p. 300). 

Pensando ainda estas demandas e a entrevista social como um primeiro contato 

do profissional com as usuárias, De Carvalho (2007) aponta a importância do cotidiano 

tanto para busca do real, quanto como motor das transformações. Isto é, a vida social e 

as relações sociais, assim como suas contradições inerentes a este modo de produção, se 

dão no cotidiano, por tanto, é nele que estão às possibilidades de transformações da 

sociedade.  

A vida cotidiana tem se insinuado como um dos centros motores das 

atuais possibilidades de transformação da sociedade (...) um dos focos 

estratégicos da práxis revolucionária terá de ser o cotidiano vivido 

pelas classes e grupos sociais oprimidos (DE CARVALHO, 2007, 

p.22). 

Neste sentido, é necessário pensar através de que instrumentos, tanto no campo 

técnico-operativo como téorico-metodolgico, os profissionais envolvidos estão 

utilizando para disputar e defender o seu projeto profissional e societário. Assim, 

ressaltamos a entrevista social enquanto estratégia de mediação presente no cotidiano 

destas profissionais. É através dela que a equipe tem conseguido entender os limites e as 

contradições da ordem societária vigente para, então, avançar no movimento de busca 

pela garantia de direitos dentro daquilo que é possível. Mostraremos este movimento ao 

longo das demais exposições.  

Separar o joio do trigo não é uma tarefa fácil. Aprender o caminho 

coletivo da conquista, sem cair na alienação, exige dos assistentes 

sociais e militante políticos estratégias de ação baseadas na leitura 

desta mesma realidade e poder de interferência sobre os sistemas que 

mantem este Estado (DE CARVALHO, 2007, p.55). 

Diferente destas instituições, no NUDIVERSIS, a principal demanda trazida é 

em relação à retificação do nome. A equipe relatou que realiza algumas ações no campo 

de medicamentos, porém, grande parte da procura é pela retificação. Muitas ali são 

referenciadas de outros lugares e, portanto, já possuem um acompanhamento, contudo, 

as profissionais ali ainda identificam certo “medo” das usuárias em relação a elas. 

Acreditam que, por se tratar de uma instituição do campo jurídico, muitas usuárais tem 

medo de expor algo possa prejudicá-las em relação ao seu processo judicial. Portanto, 
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parte do trabalho da equipe é sensibilizar quanto ao seu acolhimento e processo de 

escuta sigilosa. 

Sobre sigilo profissional é importante destacar que este é, segundo o código de 

ética da profissão, um dever de todas as profissionais. Contudo, nem sempre a estrutura 

insitucional, onde estas se encontram, permite um atendimento sigiloso e 

individualizado. Isto fere não só o direito de privacidade da história da usuária ali 

atendida como, por vezes, acaba comprometendo o próprio atendimento. Com outras 

profissionais presentes na sala, muitas vezes, este acaba sendo interrrompido ou outro 

atendimento aconte simultaneamente o que, pode comprometer o processo de escuta e 

acolhimento dos usuários.  

Para não cair em uma culpabilização das profissionais envolvidas é importante 

retomar os espaços que o serviço social ocupa nas insituições. No HUPE/UERJ, por 

exemplo, a sala do serviço social encontra-se em um lugar “escondido”, em uma sala 

em frente a um local feito, muitas vezes, de depósito. É muito comum, em outras 

insituições, também, a sala do serviço social ficar localizada ao final de corredores, em 

áreas não muito centrais da instituição. Como destacado no início deste subitem, 

acreditamos que isto tem a ver não só com o lugar que o serviço social ocupa na divisão 

social e técnica do trabalho, mas, com as forças insituicionais presentes, onde, mais uma 

vez, não ocupamos um lugar de privilégio ou até prestígio em relação aos demais 

profissionais.  

Sobre este tema, Cisne e Santos (2018) chamarão atenção sobre a relação entre a 

profissão ser subalternizada e seu caráter “feminino”. Tendo sua origem ligada às damas 

da caridade, sobre bases de valores humanistas cristãos, a profissão surge reiterando os 

papéis sexuais construidos. Isto é, para dar conta das desigualdades supostamente 

“naturais” do Capitalismo, nada melhor que o “espirito feminino” para ajustar os 

“desajustados”. Como relatado pelas autoras, 

Com tais característica consideradas “naturalmente” femininas, as(os) 

profissionais correspondem à necessidade do capital em controlar os 

conflitos sociais. Em outras palavras, a “docilidade, a meiguice, a 

compaixão eo dom de comunicação, convencimento e acolhimento” – 

conferidos historicamente às mulheres por intermédio da educação 

sexista – são funcionais para envolver a classe trabalhadora, de forma 

a “pacificá-la, atenuando os conflitos de classe por meio de um viés 

moralizante (p.153). 

 Como também destacado pelas autoras, não se trata de culpabilizar as primeiras 

profissionais pela (re)produção destes traços femininos e conservadores (p.156), e sim, 
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de problematizar o quão as construções dos papeis sociais atravessam todas as esferas 

da vida social, inclusive as profissões e, em especial, a nossa.  

Voltando a pensar sobre as demandas mais expressivas, nos centros de cidadania 

LGBT´s estas se dão em relação ao acesso a saúde através da “inserção” no Processo 

Transexualizador e retificação do nome de registro. Algumas ações no campo da busca 

por direitos civis e previdenciários de casais também surgem, porém, a grande parte é 

centrada no que tange a vontade pelas modificações corporais através do acesso a 

hormonioterapia e possíveis cirurgias. Assim como as outras equipes, durante suas 

apresentações no seminário, as profissionas, destacaram a importância da entrevista 

social e do processo de escuta qualificada para a identificação de demandas que estão 

para além do que se é apresentado. 

Sobre os recursos que acionam para a concretização das demandas apresentadas 

e, a existência de uma rede de cuidado para a população, as entrevistas se estenderam no 

que pareceu ser o principal problema e ponto a ser destacado sobre o atendimento a 

população transexual no Rio de Janeiro. Primeiramente, todas relataram a falta de 

visibilidade e de conhecimento dos serviços pelas usuárias, o que faz com que acabe se 

tornando parte do cotidiano destas profissionais a explicação e orientação sobre os 

serviços existentes no municipio e estados referentes à suas demandas. É comum as 

usuárias procurarem algum destes três serviços, em especial o HUPE, para perguntar 

“por onde começam” o seu tratamento e é ai que as coisas complicam. 

Todas relataram a inexistência de uma rede desenhada no município. O que 

existe são alguns serviços, porém, cada um com a sua particularidade de atendimento. 

Nesse sentido, as profissionais têm de explicar sobre o funcionamento da rede não só de 

saúde, como da assistência, de previdência, explicando o processo de demanda/procura 

e referência de cada insituição. Sobre este ponto gostariamos de levantar um traço que 

pode ser considerado estratégico do ponto de vista do viés político que o atendimento 

pode alcançar.  

Como, muitas vezes, como relatado, cabe as pofissionais relatarem o 

funcionamento da rede e da política com um todo, se torna estratégico o meio que estas 

passam as informações. Iamamoto (2013) nos chama a atenção sobre a função 

estratégica que o profissional pode ter ao atuar diretamente na educação e politização de 

seus usuários, 

Atuando em organizações públicas e privadas dos quadros dominantes 

da sociedade, cujo campo é a prestação de serviços sociais, o 
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Assistente Social exerce uma ação eminentemente “educativa”, 

“organizativa”, nas classes trabalhadoras. Seu objetivo é transformas a 

maneira de ver, de agir, de se comportar e de sentir os indivíduos em 

sua inserçã na sociedade. (IAMAMOTO, 2013, p.45) 

Pensando nesta relação, enquanto espaço estratégico, ao apresentar o fluxo de 

atendimento e o funcionamento de determinada política, podemos fazer de forma 

crítica, implicando o próprio sujeito ali presente no processo de controle desta. Durante 

o trabalho desenvolvido no HUPE/UERJ, ao apresentarmos a realidade da política 

referente à população transexual, demostrávamos suas fragilidades e apresentávamos 

meios e diferentes movimentos de como a pessoa poderia se envolver para ampliar os 

serviços e lutar pelos seus direitos. Neste movimento, tentávamos demonstrar o quanto 

o engajamento político e pressão popular poderiam fazer a diferença na conquista de 

determinados espaços.  

Voltando a pensar na rede de serviços, apesar dessa não existir formalmente, 

todas as instituições se auto referenciaram enquanto serviços que, de certa forma, fazem 

parte de uma rede, mesmo que informal. Contudo, ressaltaram que é uma rede de 

profissionais, e não necessariamente de instituições. Como relatado pela Assistente 

Social Residente do HUPE/UERJ durante entrevista, ao ser questionada sobre a rede de 

atendimento para pessoas transexuais existente no Rio de Janeiro,  

É uma rede de instituições, mas que é formada pelas pessoas que estão 

dentro delas e que se mudar essas pessoas ela pode continuar não 

existindo? Então você não pode dizer que é uma Rede, ao mesmo 

tempo você não pode dizer que não tem (Relato da Assistente Social 

residente do HUPE/UERJ). 

Desta forma, todas criticaram, assiduamente, os gestores municipais e estaduais 

que deveriam estar implicados no processo de trabalho e não estão. Assim, destacaram 

que não há, assim como em outras políticas, uma rede desenhada onde as usuárias 

possam desenvolver seu acompanhamento de saúde. Conforme ralatado, também, pela 

defendora pública responsável pelo NUDIVERSIS,  

Eu acho que a gente vive hoje uma Rede de ativistas, não é 

institucional essa Rede, como ela é na Defesa da Mulher por exemplo. 

Na Defesa da Mulher que é um modelo que eu acho que a gente deve 

seguir, essa Rede é muito institucional, ela tá baseada em uma Lei 

Nacional. Então esse fluxo é oficial entendeu? Agora nós hoje temos 

uma Rede de ativistas. No HUPE é uma ativista que está lá, na UERJ 

é outro no IEDE, aqui no NUDIVERSIS todo mundo é ativista, 

quando sair daqui vai continuar na luta. E no Rio Sem Homofobia é 

um monte de ativistas ligados aos direitos LGBT que trabalham. 
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Então não é uma Rede institucional, é uma rede de pessoas envolvidas  

(Relato da Defensora Pública responsável pelo NUDIVERSIS). 

Essa personificação da rede e, da própria política, como já destacado no capítulo 

anterior, faz com que muitas usuárias e até alguns profissionais, não enxerguem o 

processo macro político em que o programa está inserido. É comum que o 

HUPE/UERJ, por exemplo, e outros profissionais envolvidos com essa assistência, 

recebam processos judiciais acerca da precariedade do programa e sejam obrigados a 

prestar esclarecimentos sobre o mau funcionamento do mesmo, como se isso fosse 

responsabilidade exclusiva deles. Contudo, entendemos que os serviços fazem parte de 

uma rede de saúde e o Processo Transexualizador é uma política regulamentada dentro 

do SUS, portanto, fazemos a leitura que a precariedade deste serviço e falta de estrutura, 

que leva ao mau funcionamento do mesmo, precisa de respostas dos gestores estaduais e 

municipais116. Estes têm ações muito tímidas, ou quase que ausentes, no sentido de 

organizá-lo em sua rede ou de subsidiar recursos humanos e materiais para seu 

desenvolvimento efetivo e adequado117.  

Sobre isso, SANTOS et al (2017) destacam, 

(...) o olhar de “fora” (e muitas vezes, o olhar dos que estão “dentro”) 

compreende as ações dessa política como se elas não compusessem 

(ou que devessem compor) uma política pública de longo alcance e 

como se essas ações se encerrassem nos limites do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto. Tal processamento coloca os 

profissionais da “ponta” numa espécie de desamparo e solidão 

perversos, uma vez que são os que desempenham as ações possíveis 

em condições extremamente adversas, mas são quase que 

exclusivamente, responsabilizados pela falta de estrutura e ausência de 

rede de atenção, uma vez que os gestores públicos responsáveis não 

criaram os mecanismos necessários para o pleno funcionamento dos 

serviços (p.363). 

Durante a apresentação de “casos” das assistentes sociais dos centros de 

cidadania, durante o siminário aqui analisado, elas chegaram a destacar a dificuldade de 

articulação com as demais políticas intersetoriais e do trabalho miudo que tem de 

estabelecer ao construir rede com algumas instituições. A assistente social do centro de 

 

116 É importante sinalizar, no entanto, que num contexto de contra-reforma do Estado e desmonte das 

políticas públicas, o papel do Estado tem sido maximizar e atender os interesses do capital. 
117 A pesquisadora e Coordenadora do Ambulatório Saúde das Travestis e Transexuais do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia - HC/UFU, Flávia Teixeira, vem tecendo reflexões nesse 

sentido, com as quais concordamos plenamente. 
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cidadania de Niterói destacou que, ao referenciar a pessoa transexual a um centro de 

assistência, por exemplo, entra em contato com as profissionais deste e envia um ofício 

detalhado para que o nome social da pessoa encaminhada seja respeitado. Era presente 

em suas falas a ideia de que construir rede de serviços para o atendimento e acolhimento 

da população transexual é um trabalho que requer muita troca e “amarrações”, pois, 

uma vez que o usuário sofre algum tipo de vechame e humilhação na instituição que 

deveria ser acolhido, pode não voltar mais. 

Podemos identificar a observação acima destacada através da fala da Assistente 

Social do Centro de Cidadania LGBT Niterói, 

(...) quando a gente faz um encaminhamento a gente tem que fazer um 

encaminhamento de forma diferenciado também né, porque senão não 

adiante, aí existe isso, existe aquilo e aí a gente tá num plano de 

atuação que a gente tem que se articular, você tem que tá o tempo 

inteiro trabalhando isso (Fala da Assistente Social do Centro de 

Cidadania LGBT de Niterói). 

Na entrevista com o NUDIVERSIS, onde estava presentes profissionais de 

outras áreas, apesar dos apontamentos sobre as dificuldades da existência de uma rede 

formal, um ponto interessantes destacado na entrevista é que, ao serem questionadas 

sobre um determinado perfil de quem seriam os profissionais que “constrõem essa rede 

informal” todas responderam que tratam-se, principalmente, de assistentes sociais. 

Entendemos que está dentro das funções e práticas profissionais a construção de uma 

rede de serviços e parcerias com insituições e profissionais que partilham do nosso 

universo.  

Contudo, gostariamos de destacar que, para além de uma construção direta no 

que diz respeito a sua prática cotidiana, o que tem sido desenvolvido por estas 

profissionais, e aqui gostariamos de destacar a equipe do HUPE/UERJ por ser quem 

mais toma a frente desse processo, é a iniciativa de construção de uma rede 

institucionalizada. Isto é, o trabalho na implicação de gestores que deveriam estar 

envolvidos nesse processo. Nomeada enquanto coordenadora ambulatorial do Processo 

Transexualizador, a assistente social do HUPE/UERJ tem ocupado diferentes espaços 

do campo político no intuito de mobilizar e pressionar os sujeitos envolvidos. Neste 

sentido, tem participado, junto de sua equipe, do comite de sáude LGBT, de encontros 

nacionais promovidos pelo MS, bem como reuniões de pacto municipal, estadual e 

federal também articuladas com o MS.  
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Conforme relatado em entrevista com a equipe de serviço social que atua junto 

ao Processo Transexualizador no HUPE/UERJ, uma das estagiárias colocou que, foi a 

partir das dificuldades encontradas na prática profissional, de limitação do seu 

atendimento, que as mesmas se sentiram implicadas a procurar novos espaços. 

Gente, não da mais pra gente chegar e responder só isso, a gente não 

tem o que fazer, infelizmente tá fechado e infelizmente é isso. A gente 

precisa tentar criar meios aí para que esse trabalho possa se 

desenvolver de alguma forma, porque se não de que vai adiantar o 

nosso espaço aqui, o serviço social na instituição só dando esse tipo de 

informação. Tudo bem, chega alguns momentos que a gente não tem o 

que fazer, mas eu acho que muito dessa frustação não só deles, a 

frustação deles acabou motivando uma frustação nossa, que acabou 

fazendo que a gente tivesse que buscar outros caminhos e soluções pra 

tentar costurar esse fluxo” – Relato de uma das estagiárias do 

HUPE/UERJ sobre o processo de reflexão sobre a importância de 

ocupar espaços políticos (Relato da estagiária de Serviço Social do 

HUPE/UERJ). 

 E neste sentido, a Assistente social coordenadora ambulatorial do Processo 

Transexualizador no HUPE/UERJ, completando a fala de sua estagiária e pontuou,  

A gente tem sabido aproveitar as oportunidades que são criadas, então 

assim as coisas surgem e a gente tem que ocupar os espaços. Mas 

assim, tem um movimento nosso de - isso eu falo desde o início - que 

eu acho, que eu enquanto assistente social ocupando um lugar como 

esse, eu tenho deveres a cumprir do ponto de vista do marco da 

profissão. Se a gente tem uma profissão com os fundamentos que a 

gente tem, com as diretrizes e ética que a gente tem, e você tá num 

lugar como esse, que oferece essas possibilidades de intervenção, pra 

mim é quase que natural nesse sentido(...) que faz parte do meu 

trabalho, eu tô sendo assistnte social no sentido mais amplo do que é 

ser assistente social no nosso marco legal (Relato da Assistente Social 

coordenadora ambulatoria do Processo Transexualizador do 

HUPE/UERJ). 

Destacamos a importância da participação de equipe de Serviço Social do 

HUPE/UERJ neste e nos demais espaços de discussão e deliberação tão fundamentais 

para a construção da cidadania da população LGBTT, evidenciando o lugar estratégico 

que os assistentes sociais podem ocupar no planejamento e gestão de políticas públicas, 

não se limitando apenas a execução das mesmas. Quando se é profissional “do campo” 

e se ocupa espaços de gestão, há a opotunidade de vivenciar e compreender a dialética 

relação entre o macrossocial e a realidade que se apresenta no cotidiano dos espaços 

sócio- ocupacionais, propiciando desta forma, a utilização da razão dialética.  
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(...) qualquer situação que chega ao Serviço Social deve ser 

analisada a partir de duas dimensões: a da singularidade e a da 

universalidade. Para tal, é necessário que o Assistente Social 

tenha um conhecimento teórico profundo sobre as relações 

sociais fundamentais de uma determinada sociedade 

(universalidade), e como elas se organizam naquele 

determinado momento histórico, para que possa superar essas 

“armadilhas” que o senso comum do cotidiano prega – e que 

muitas vezes mascaram as reais causas e determinações dos 

fenômenos sociais. É na relação entre a universalidade e a 

singularidade que se torna possível apreender as 

particularidades de uma determinada situação (SOUZA, 2008, 

p. 123). 

Ademais, destacamos iniciativas da própria categoria profissional 

(CFESS/CRESS) que, ao longo dos anos 2000, tem se esforçado para elaborar 

campanhas internas na profissão quanto aos direitos e respeito da população LGBTT. 

Em 2006 foi lançada oficialmente a campanha pela livre orientação e expressão 

sexual118, que recebeu o nome de “O amor fala todas as línguas: assistente social na 

luta contra o preconceito”. Além disso, neste mesmo ano o conselho publicou a 

Resolução n° 489/2006 que “estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou 

preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo, no 

exercício profissional do assistente social, regulamentando princípio inscrito no 

Código de Ética Profissional”. Nesta campanha já era sinalizada, nas formas de 

violação dos direitos dos segmentos LGBTT, as questões enfrentadas por transexuais 

como, rejeição assumida, na maioria das vezes, pela família; situações de discriminação 

nos ambientes de trabalho e de participação política; nos espaços de lazer; de amizade e 

em praticamente todas as instituições;  

No âmbito do CRESS/RJ temos, em 2005, a criação do Grupo de Gênero Etnia e 

Diversidade Sexual (GEDS119). Temos também, em 2011, a resolução do CFESS N° 

 

118 Aprovada durante o 34º Encontro Nacional CFESS-CRESS e lançada oficialmente a partir de julho de 

2006 em todos os encontros descentralizados, a tem como principais objetivos: sensibilizar a categoria 

das /os Assistentes Sociais e a sociedade para o debate em torno da livre orientação e expressão sexual 

como direito humano; contribuir para o aprimoramento profissional por meio do debate sobre a 

sexualidade humana como uma dimensão da individualidade e que, portanto, necessita ser reconhecida 

em sua diversidade de expressões: heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade e contribuir 

para garantia do respeito à diversidade humana nos espaços institucionais de atuação e na formação 

profissional em Serviço Social. Fonte: <http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESSMANIFESTA-

OAMORFALATODASASLINGUAS.pdf>. Acessado em 11 de novembro de 2015. 
119 A GEDS Objetiva, sobretudo, discutir como a dimensão de gênero, de etnia e a diversidade sexual se 

faz presente no cotidiano do trabalho de assistentes sociais, independente da área ou política de atuação. 

Desse modo, pensar estratégias para qualificar o exercício profissional. O grupo se reúne mensalmente 

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESSMANIFESTA-OAMORFALATODASASLINGUAS.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESSMANIFESTA-OAMORFALATODASASLINGUAS.pdf
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615120 que dispõe sobre a inclusão e uso do nome social da assistente social travesti e 

do(a) assistente social transexual nos documentos de identidade profissional. Em Junho 

de 2015, em São Paulo, temos o primeiro seminário realizado pelo conjunto 

CFESS/CRESS intitulado: “Seminário Nacional Serviço Social e Diversidade Trans: 

exercício profissional, orientação sexual e identidade de gênero em debate”, do qual já 

falamos e, também como fruto do encontro entre assistentes sociais à frente deste 

trabalho, tivemos, em março de 2018, a publicação da resolução Nº 854/2018, que 

dispõe sobre a atuação profissional de assistentes sociais em relação ao processo 

transexualizador que tem, dentre seus objetivos, assegurar que a identidade de gênero e 

a diversidade de expressão, que marcam a singularidade de indivíduos, sejam 

reconhecidas no conjunto dos processos de trabalho do/a assistente social121.  

Além destas inciativas tivemos, em 2016, a série Assistente social no combate 

ao prenconceito, lançada pelo CFESS, com cinco cadernos, sendo que um trata de 

transfobia. O conselho federal está inserido também no Conseelho Nacional do 

Combate à Disccriminação de LGBT´s (CNCD/LGBT) e participa das reuniões do 

grupo de trabalho que discute resoluções junto ao Conselho Federal de Medicina 

(CFM).  

Entretando, apesar de encontrarmos avanços da categoria a cerca desta temática, 

é importante lembrar que estes começaram, de fato, a partir dos anos 2000, mesmo 

época em que as políticas LGBTT´s começam também a guinar. Este dado, nos chama a 

atenção de que, por mais que exista um mérito da profissão quanto ao seu 

posicionamento político, pedagógico e acadêmico com a temática, esta ganhou força 

junto ao movimento nacional. Ou seja, surgiu como resposta a uma demanda que vinha 

crescendo da sociedade civil e, consequentemente que começa a “aparecer” para as 

profissionais, daí, também, a necessidade de um posicionamento. Não estamos aqui 

 

com assistentes sociais, estudantes e demais sujeitos interessados nos debates sobre gênero, raça/etnia, 

diversidade sexual e a interlocução dessas temáticas no cotidiano do exercício profissional de assistentes 

sociais. Discute as políticas públicas específicas dessas áreas temáticas, sua organização, gestão, 

instituições que a compõem (governamentais e não-governamentais) e formas de controle social. Discute 

também a participação do CRESS em diversos espaços coletivos da sociedade civil de defesa dos direitos 

de diferentes segmentos atravessados pelo debate a que se propõe a comissão. Fonte: 

http://www.cressrj.org.br/site/comissoes-tematicas/genero-etnia-e-diversidade-sexual/. Acessado em 11 

de Novembro de 2015. 
120 Resolução disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/615-11.pdf>. Acessado em 11 de 

novembro de 2015. 
121 Fonte: http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1454. Acessado em 17 de abril de 2018. 

http://www.cressrj.org.br/site/comissoes-tematicas/genero-etnia-e-diversidade-sexual/
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1454
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dizendo que a demanda de atendimento e posicionamento referente à população LGBTT 

não existisse antes, contudo, foi a partir dos anos 2000 que ela se fez presente de fato 

enquanto uma questão a ser enfrentada pelo estado e, consequentemente, pelas 

profissões que a ele estão atrelados como o serviço social. 

Cisne e Santos (2018) em seu livro “Feminismo, diversidade sexual e Serviço 

Social” que, no presente ano, entrou para a biblioteca básica do Serviço Social, 

destacam um capítulo para apresentar as diferentes iniciativas da profissão, através das 

suas entidades representativas (conjunto CFESS-CRESS, ABEPSS e ENESSO), em 

relação as inclusão das lutas da população LGBTT´s e das mulheres. As autoras 

chamarão a atenção de que a inclusão destas pautas, como algo central ao trabalho das 

assistentes sociais, sofreu muitos embates no interior da profissão e, destacam, a 

iniciativa dos estudantes e das assistentes sociais lésbicas como principais protagonistas 

neste enfrentamento direto junto asas entidades representativas.  

Acreditamos que a “demora” pelo posicionamento junto aos movimentos 

LGBTT´s se deu, dentre outros fatores, pelo traço conservador da profissão. Como já 

destacado, a origem da profissão se dá pelos marcos da igreja e do moralismo cristão. 

Apesar do avanço no campo crítico, temos grande parcela das profissionais ainda 

atreladas a condutas morais e conservadoras. Isto se torna presente quando vemos 

colegas de profissão se negando a atenteder pessoas transexuais. Como destacado por 

Cisne e Santo (2018), 

De fato, há uma aceitação na categoria profissional da laicidade 

defendida no processo de ruptura com o Serviço Social tradicional, 

mas quando entram em cena, dentre outros, temas como a agenda 

feminista (especialmente a questão da descriminalização e legalização 

do aborto), direito sexuais e diversidade sexual, é comum o apelo de 

segmentos profissionais a valores e princípios religiosos para justificar 

posicionamentos conservadores que incidem, especialmente, nos 

direitos e na liberdade dos indivíduos LGBT e das mulheres. Isso 

revela a necessidade histórica quanto a continuidade do debate para 

afirmar e disseminar essa temática na categoria profissional (p.174). 

Por outro lado, mesmo no campo crítico, de embate ao conservadorismo, temos 

que enfrentar barreiras quanto à temática que envolve gênero e sexualidade. Junto ao 

campo marxista da profissão é comum encontrarmos a leitura de que este campo de 

estudos e de atuação é secundário frente às questões de classe social e, junto a esta 

leitura, se coloca a discussão de diversidade de gênero no campo dito pós-moderno. 

Contudo, como já defendido aqui, durante todo o trabalho, entendemos que o campo de 
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trabalho e estudos de gênero deva ser entendido enquanto um movimento que 

acompanha classe e raça de forma transversal. 

Esta visão “separatista” dos campos de estudo e, consequentemente do campo da 

prática nos fica claro a partir das respostas das profissionais do HUPE/UERJ, IEDE e 

NUDIVERSIS quanto a sua formação profissional. Das cinco assistentes sociais 

formadas presentes nas entrevistas, quatro concluíram sua graduação em instituições 

públicas e uma em instituição privada e, das três estagiárias presentes, todas cursavam 

serviço social na UERJ. De todas, somente duas tiveram matérias relacionadas a 

discussão de gênero, entretanto, apontaram que esta disciplina, apesar de obrigatória, 

era voltada para os estudos no campo dos feminismos e não abarcava a diversidade de 

gênero. As demais não tiveram nenhuma matéria obrigatória, somente eletiva, e, 

relataram ainda, o quanto seus assuntos de interesse quanto a esta temática são 

“minorizados” frente a trabalhos que tratam das relações de classe. 

Assim, no que diz respeito ao campo de estudo da diversidade de gênero, apesar 

da crescente desta temática nos últimos anos, quando analisamos esta frente em relação 

aos demais campos de pesquisa da profissão, vemos que ainda temos muito o que 

avançar. Gomes (2015) realizou, em sua pesquisa de mestrado, um levantamento sobre 

as tendências da Pesquisa nos temas de sexualidade, diversidade sexual, e diversidade 

de gênero no Serviço Social (2013-2014) e já no início de sua análise destaca que,  

Diferentemente dos estudos sobre gênero, que tiveram início no 

Serviço Social de forma mais sistemática a partir da década de 1990 

(sedimentando-se e conquistando maior legitimidade com um número 

expressivo de publicações), os estudos sobre diversidade sexual e de 

gênero ainda são poucos, concentrados em poucos/as autores/as, por 

vezes tímidos e, pôde-se notar durante o trabalho de campo desta 

pesquisa, alguns deles até um tanto confusos do ponto de vista 

teórico-conceitual, como em geral ocorre num campo ainda incipiente 

(p.42). 

 Ao longo de seu trabalho, a autora destaca o traço conservador com um dos 

marcadores que impedem e inibem o crescimento da temática. Ademais, ressalta a 

importância da criação, em 2010, do Grupo Temático de Pesquisa (GTP) – Serviço 

Social, Relações de Exploração/ Opressão de Gênero, Raça/ Etnia, Geração, 

Sexualidades - pela ABEPSS. Este surgiu com o objetivo de propor e implementar 

estratégias de articulação entre grupos e redes de pesquisa para que sejam fortalecidas 

as discussões sobre essas temáticas (GOMES, 2015,p.43). Já na sua primeira avaliação, 

no ENPESS de 2012, era considerável o aumento de número de trabalhos em relação ao 
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ENPESS de 2009. Isto nos demonstra que, ao ganhar maiores espaços dentro da 

categoria, esta temática tende a crescer e, consequentemente, se fortalecer. Como 

destacado por Guerra (2009), 

O papel da pesquisa tem sido decisivo na conquista de um estatuto 

acadêmico que possibilite aliar formação com capacitação e a 

ampliação do patrimônio intelectual e bibliográfico da profissão, 

apesar da recente tradição em pesquisa do serviço social, é notória 

uma significativa expansão da mesma nos últimos trinta anos, com um 

avanço significativo na qualidade (). 

Neste sentido destacamos alguns autores de dentro da categoria, como: Almeida 

(2009), (2011), (2013); Santos (2014);e Teneblat (2014), que tem se esforçado para 

trazer o debate a cerca da diversidade de gênero e do serviço social para o campo 

crítico, assumindo um comprometimento com os princípios colocados em nosso código 

de ética. 

Retornando aos mecanismos e parceios acionados pelas profissionais, uma das 

instituições a que todas se referenciaram, enquanto rede de serviço existente para 

população transexual no Rio de Janeiro, foi o programa Rio Sem Homofobia e os 

centros de cidadania LGBT´s. Conforme fala da Assistente Social que atua junto ao 

NUDIVERSIS, 

Aí nesse vácuo que é importante o pessoal do Rio Sem Homofobia. 

Eles estavam ainda em Teresopólis, na Região Serrana fazendo ainda 

um atendimento social, jurídico, psicológico onde não tinha nenhum 

serviço. Fazendo o que é possível fazer ali, aí esses serviços fecham. 

Essas pessoas estão desprotegidas e a gente não sabe o que vai ser 

(Relato da Assistente Social da equipe do NUDIVERSIS). 

Destacamos então, como apresentado na metodologia, a importância da 

realização do seminário, em 2015 na UERJ, uma vez que, muitas assistentes sociais se 

conheceram pela primeira vez neste evento e, a partir dali, construiram uma parceria de 

rede e trabalho conjunto. Contudo, ha de se sinalizar mais uma vez também, que esses 

centros, bem como o programa Rio sem Homofobia como um todo, vem sofrendo 

sucateamento desde meados do ano de 2015, inclusive, durante o seminário em 

dastaque, as assistentes sociais presentes estavam sem receber havia alguns meses. 
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Segundo site do ministério público122 o programa recebeu um corte no seu 

orçamento e ameaçou ser fechado, entretando, a partir de denúncias e ações do próprio 

MPF/RJ, foi recomendada a imediata reativação e estruturação do programa. Hoje, o 

programa funciona e atua, a partir de quatro unidades em todo o Estado, uma na capital, 

na Central do Brasil e outras em, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro; em 

Nova Friburgo, região serrana; e em Caxias, Baixada Fluminense. 

Destacamos ainda que, muitos profissionais ficaram meses sem receber o salário 

e, por diferentes motivos individuais, tiveram de pedir demissão e abondonar seus 

empregos. Assim, entendemos a baixa ação orçamentária do programa, bem como, o 

descaso do poder público com o mesmo, como parte de uma estratégia mais ampla não 

só de tentativa de desresponsabilização do estado, como de falta vontade política do 

mesmo funcionar, como já destacado no 2º capítulo sobre as políticas LGBT´s de uma 

forma geral. 

Outro parceiro informal que muitas vezes as profissionais relataram acionar são 

as próprias usuárias. Tendo de lidar com a falta da rede e de serviços, no que se 

referente, principalmente, a políticas intersetoriais, as próprias usuárias, jutamente com 

as profissionais, vem criando uma teia de rede e ajuda mútua. Como destacou a 

assistente social do IEDE, quando questionada sobre a rede de políticas intersetorias que 

acessa para responder as demandas da população atendida, 

(...) particularmente o que me preocupa é o acesso ao trabalho. Eles 

não estão tendo acesso ao trabalho. Então chegam pedindo ajuda pra 

gente, e eu sinceramente não sei para onde encaminhar. Quando eu sei 

que tem uma empresa que aceita transexuais, como Leader, tem 

algumas empresas que aceitam, eu já digo pra entregar o currículo lá. 

Eu particularmente fechei uma parceria com uma transexual que é 

paciente lá, ela trabalha em uma empresa que o empregador dela 

aceita, então eu peço para as pessoas que são jovem aprendiz, ela 

começou como jovem aprendiz e foi efetivada, então todo jovem 

aprendiz eu já combinei com ela, eu ligo pra ela e pergunto se posso 

encaminhar  (Relato da Assistente Social do IEDE). 

Na entrevista com a equipe de serviço social do Processo Transexualizador do 

HUPE/UERJ, foi destacado que, para além de uma parceria direta entre profissinais e 

usuárias elas tem estabelecido um diálogo e troca com os movimentos sociais. A fala da 

assistente social residente da equipe sobre esta relação elucida bem esta questão, 

 

122 Fonte: http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-recomenda-imediata-reativacao-

da-estrutura-do-programa-rio-sem-homofobia. Acessado em 25 de março de 2018. 

http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-recomenda-imediata-reativacao-da-estrutura-do-programa-rio-sem-homofobia
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-recomenda-imediata-reativacao-da-estrutura-do-programa-rio-sem-homofobia
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Mas, eu achei ótimo que foi justamente isso da gente dar um feedback 

pra eles do que está acontecendo, chamar eles: - Oh, precisamos de 

vocês. Por que isso, o que a gente estava falando no inicio, tanto o 

fluxo interno quanto o fluxo externo só caminha se a gente andar com 

eles, né, Márcia agora está na condição de gestora, mas se ela não 

tiver o Movimento Social ali, pressionando os outros gestores, nada 

acontece, a gente sabe que infelizmente nada acontece, né? (Relato da 

Assistente Social residente do HUPE/UERJ). 

Outro exemplo desta parceria é a mobilização de algumas usuárias quando outra 

iria realizar cirurgia. Em dastaque, recordamos, uma vez, em que uma usuária estava 

internada para realizar procedimento cirurgico e, por indicação da equipe médica, 

necessitava tirar o seu aplique de cabelo. Sem saber o que fariamos entramos em 

contato com outra usuária que trabalhava como cabelereria que, prontamente, se 

ofereceu a compareceu ao HUPE/UERJ para “ajudar” a companheira. Destacamos, que 

esta iniciativa realizada pelas equipes tem se tornado uma estratégia de contornar as 

“falhas” intersetoriais e, de alguma forma, está diretamente ligada aos princípios do 

Código de Ética da Profissão/1993,  

São deveres do assistente social nas suas relações com os usuários:  

a) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da 

população usuária nas decisões institucionais; 

b) Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades 

e consequências das situações apresentadas, respeitando 

democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam 

contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, 

resguardados os princípios deste Código; 

c) Democratizar as informações e o acesso aos programas 

disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos 

indispensáveis à participação dos usuários; 

d)  Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos 

usuários, no sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento 

dos seus interesses; 

e)  Informar à população usuária sobre a utilização de materiais de 

registro audiovisual e pesquisas a elas referentes e a forma de 

sistematização dos dados obtidos; 

f)  Fornecer à população usuária, quando solicitado, informações 

concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas 

conclusões, resguardado o sigilo profissional;  

g) contribuir para a criação de mecanismos que venham 

desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e 

melhorar os serviços prestados; 

g)  Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os 

objetivos e a amplitude de sua atuação profissional. (CFESS, 1993, 

Art. 5º). 
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Neste sentido, destacamos a ação da equipe junto ao projeto ético-político da 

profissão no que diz respeito ás estratégias de luta em todos os espaços possíveis de 

ação. Como nos aponta Carvalho (2007), 

É assim que nossa prática precisa dar atenção igualmente aos níveis 

microssociais e rever estratégias e processos de ação para esses níveis. 

Parece se insinuar como fundamental o resgate do trabalho 

competente junto aos pequenos grupos e a articulação igualmente 

competente entre estes, de forma a introduzir uma rede de relações 

capaz de introduzir e solidificar um processo de identificação e 

confiança entre os oprimidos. É a famosa relação dialética entre o 

singular e o coletivo, entre o micro e o macrossocial. A prática não 

pode dicotomizar essas instancias (CARVALHO, 2007, p.57). 

Um ponto de bastante dificuldade relatado, que tem ligação ainda, com a 

personificação do atendimento, é em relação ao cuidado da saúde geral desta população. 

Estas procuram, principalmente o HUPE/UERJ e o IEDE, para o acompanhamento 

referente à sua fase de transição de gênero, contudo, acabam por demandar questões de 

cuidado de saúde que não necessariamente estão ligados a suas transformações 

corporais. Como relatado pela Assistente Social coordenadora ambulatorial do Processo 

Transexualizador no HUPE/UERJ quando questionada sobre tal problemática, 

Eles buscam aqui um acompanhamento na ginecologia que tem um 

olhar mais específico para um homem trans, então “aqui eles vão me 

entender”, eles me atendem aqui, então aqui eu posso enquanto 

homem trans alguém que vá me atender na ginecologia. Só que a 

gente não tem isso nem na rede, nem aqui! Porque na rede ele tem 

muita dificuldade, um homem procurar uma clinica da família, que 

geralmente é referenciada perto da sua moradia, para procurar uma 

assistência ginecológica como homem. Como aqui o atendimento de 

ginecologia não é considerado baixa complexidade, então uma 

consulta como um preventivo, não tinha que ser feito aqui tinha que 

ser feito no posto. O hospital só recebe encaminhamento via sisreg, 

atendimentos mais específicos de ginecologia. E dentro do desenho do 

Sisreg, eu tenho a impressão que os gestores do Sisreg ainda não 

desenharam dentro dos seus códigos atendimento ginecológico de 

homens trans, porque se tivesse um código para esse atendimento, 

bom talvez não precisasse ter um código específico se essas pessoas 

fossem absorvidas normalmente na rede na Clinica de família, isso 

não acontece por várias questões, eu identifico como uma das 

questões o atendimento ser uma clinica perto do seu local de moradia 

e a pessoa não querer se expor. (Relato da Assistente Social 

coordenadora ambulatorial do Processo Transexualizador do 

HUPE/UERJ). 

 Este é só um exemplo dentre inúmeros que ocorrem. A pessoa, às vezes, está 

com um problema respiratório, tem medo de procurar um especialista na rede, e acaba 
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por solicitar esse atendimento no HUPE/UERJ ou IEDE. As assistentes sociais 

relataram que, muitas vezes, acabam conseguindo “parceiros” e encaminhando o 

usuário para atendimento dentro da prórpia instituição, entretanto, o fazem com um 

posicionamento crítico, ao entender que estas deveriam circular e ser atendidas na rede 

de saúde. Este fato faz com que essa população acabe andando por “guetos” de 

“territórios amigos”.  

É compreensivel essa atitude, uma vez que, o relato de maus tratos e sofrimento 

em algumas instituições, também é constante. No NUDIVERSIS isto não ocorre muito 

e as profissionais acreditam que, por se tratar de uma insituição jurídica, as pessoas a 

procuram pontualmente. 

A estagiária da equipe de serviço social do Processo Transexualizador do 

HUPE/UERJ, quando respondia a questão sobre as dificuldades encontratadas no 

serviço, relatou ainda a dificuldade de mobilizar outros profissionais e atores que 

participem de fato do processo de trabalho. Não só no que se refere à equipe interna, 

mas també de atores e profissionais externos. Nas suas palavras, 

A gente fica o tempo todo. Por exemplo, na plástica apesar de ser uma 

demanda quem é que se sensibiliza com essa questão na plástica e 

quem que tá disposto, infelizmente existe isso, do “estar disposto” a 

absorver isso, a pegar essa parte desse trabalho. E aí a gente vai 

procurando, na ginecologia quem é que tá disposta a absorver ou 

disposto a absorver. O NESA também. Então de certa forma a gente 

vai criando ponto vai criando elos (Relato da estagiária de Serviço 

Social do HUPE/UERJ). 

 Segundo equipe do HUPE/UERJ, a dificuldade se apresenta não só em relação a 

parcerias com profissionais de outras àreas e instituições, mas também dentro do 

próprio serviço social. É comum, no cotidiano da equipe, falas diminutivas quanto ao 

trabalho da equipe, que atua junto a população transexual, por colegas da profissão e a 

dificuldade e negação para tal atendimento por estas. Relataram que, mesmo assim, aos 

poucos tem conseguido realizar pequenas parcerias e como ponto central destas destaca 

a assessoria recebida pela ESS/UERJ através do professor Dr. Guilherme Almeida123.  

Desta forma, ressaltamos a importância da relação entre ensino e trabalho, bem 

como a aproximação da faculdade com o campo profissional, através, de processos de 

 

123 Informamos que a assessoria teve vínculo formal no entre os anos de 2011 e 2015, contando com duas 

bosistas de extensão entre os anos de 2011 e 2014. Hoje, formalmente, a assessoria cessou, contudo, 

segundo relato da equipe, continue de maneira informal e esporádica. 
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reflexão do trabalho124 com a assessoria. Neste sentido, nos valemos da definição de 

Matos (2010) sobre o processo de assessoria, 

(...) definimos assessoria/consultoria como aquela ação que é 

desenvolvida por um profissional com conhecimentos na área, que 

toma a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção de 

alteração da realidade. O assessor não é aquele que intervém, deve, 

sim, propor caminhos e estratégias ao profissional ou à equipe que 

assessora e estes têm autonomia em acatar ou não as suas proposições. 

Portanto, o assessor deve ser alguém estudioso, permanentemente 

atualizado e com capacidade de apresentar claramente as suas 

proposições (p. 31). 

Este fortalecimento reafirma, ainda, a necessidade de um trabalho 

interdisciplinar. Como apontado por Santos e Almeida (2014), 

Pela grande complexidade do modelo assistencial que desenha em 

cada unidade de saúde ao oferecer serviços ligados ao processo 

transexualizador, a parceria entre diversas profissões e disciplinas para 

realiza-lo não é algo complementar. A interdisciplinaridade é 

indispensável a construção de tais modelos assistenciais para que estes 

possam efetivamente se reverter em conquistas passa a saúde dos 

sujeitos demandatários(p.306). 

 Ao contrário do que ocorre com a equipe de serviço social do HUPE/UERJ, a 

assistente social do IEDE relatou já ter essa rede de profissionais construida, 

Não tem problema. Isso aí, quando eu cheguei já estava assim. Eu 

acho que a coordenadora do Ambulatório sentou com esses médicos e 

esses especialistas, tanto que ela se refere a eles como equipe de 

apoio. Uma coisa assim. Tanto que a gente tá até montando uma 

cartilha para o usuário também de lá e nisso ela pediu até para colocar 

quem são esse pessoal de apoio. E vai tá lá em parênteses nessa 

cartilha (Relato da Assistente Social do IEDE). 

No NUDIVERSIS e nos centros de cidadania LGBT´s, diferente do IEDE e 

pricipalmente do HUPE/UERJ, há um trabalho nitidamente multiprofissional. A 

assistente social e psicóloga do NUDIVERSIS relataram atenteder em conjunto para 

depois cada uma desenvolver seu relatório, prática relatada também pelas assistentes 

sociais dos centros de cidadania LGBT´s. Desta forma, ambas insituições demonstraram 

ter uma grande troca entre os diferentes sebares que envolvem o serviço social, a 

 

124 Destacamos o trabalho desenvolvido por DA SILVA, Camilla Garcino. O atendimento social à 

pessoas transexuais e a contribuição da Assessoria da FSS/UERJ à equipe de Serviço Social do HUPE.  

Orientador: Marcia Cristina Brasil Santos.  Defendido e aprovado no Programa de residência em Serviço 

Social no HUPE/UERJ. Março, 2017. 
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psicologia e a defensora (no caso do NUDIVERSIS) ou os advogados (no caso dos 

centros de cidadania LGBT´s) o que, não só facilita o processo de trabalho de todas, 

como fortalece o atendimento e a ação profissional.  

Apesar deste trabalho em equipe, as mesmas relataram também ter dificuldades 

de articulação em relação à insituição em que trabalham e a mobilização de outros 

profissionais não envolvidos diretamente na equipe. Segundo resposta da Defensora 

Pública, responsável pelo NUDIVERSIS, sobre a mobilização de outros profissionais 

que não compõe a equipe, há resistência dos próprios colegas de profissão que 

“teoricamente” deveriam estar mais “abertos” para este atendimento”. Segundo suas 

palavras, 

Até o Defensor Público que trabalha com o direito do bandido, ele é 

tão hostilizado quanto o bandido. O público que trabalha com 

diversidade sexual também é um pouco mal visto assim. Não é uma 

questão muito bem vista. Questionam porque que eu uso a equipe 

técnica tanto. “Ah! Não justifica o NUDIVERSIS ter uma equipe 

técnica, só para o NUDIVERSIS, tem um monte de coisa mais 

importante que o NUDIVERSIS!” “Ah, porque que existe o 

NUDIVERSIS?”. Outro dia no grupo de Defensores foi questionado 

isso. “Eu quero ver estatística, porque a meu ver não se justifica, isso 

é órgão para gente ganhar dinheiro e não sei o que (Relato da 

Defensora Pública do NUDIVERSIS). 

 De uma forma geral, segundo depoimentos envolvidas na pesquisa, as 

dificuldades encontradas na resistência ao atendimento desta população são, em sua 

maioria, por práticas discriminatórias e religiosas. Relataram alguns casos de 

desinformação, contudo, ressaltam o preconceito institucional e pessoal interferindo 

diretamente no que se refere ao atendimento de pessoas transexuais.  

 A fala da assistente social coordenadora ambulatorial do Processo 

Transexualizador do HUPE/UERJ elucida muito bem a questão colocada por todas, de 

uma forma geral,  

Não tá batendo com as minhas certezas, não está encaixando com 

aquilo que eu sei e isso repercuti no atendimento no geral na violação 

do direito daquela pessoa. Porque como não encaixa naquilo que eu 

sei e eu não consigo aprender, eu não consigo compreender aquilo ali 

que tá me apresentando, então, eu digo que aquilo ali não encaixa, né, 

que esse transexual não é verdadeiro, então como não cabe nas 

caixinhas, não cabe dentro dos artigos. “Meus artigos estão aqui, os 

especialistas estudaram, eu tenho minhas certezas” e as pessoas vão 

escapando aí desses artigos. Então com uma concepção verdadeira 

imagina quantos direitos dos nossos usuários são negados ou violados 

mesmos dentro da assistência porque ele não se encaixa, porque o seu 

corpo, a sua expressão de gênero não se encaixa dentro das minhas 
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certezas, né, então é um desafio pra gente pensar isso também (Relato 

da Assistente Social coordenadora ambulatorial do Processo 

Transexualizador do HUPE/UERJ). 

Esta informação não nos causa estranhamento, uma vez que, conforme o que 

temos construído, práticas discriminatórias relacionadas a determinados padrão de 

indivíduos estão presentes em nossa sociedade há muito tempo e são base fundante 

deste modelo de produção. Entretanto, entendemos que, por mais que seja uma questão 

estruturante, há pequenos espaços, principalmente nas instituições, onde os assistentes 

sociais podem desenvolver um trabalho educativo, no intuito de “diminuir” estas ações 

de cunho discriminatório, conforme nos sinaliza Almeida (2013), 

As práticas que contribuem para a discriminação são protagonizadas 

por usuários/as, familiares, profissionais e gestores/as e não são de 

modo algum resultantes da perversidade individual. São construções 

sociais, são ideologias, e, como tais, passiveis de serem descontruídas 

através da mediação do trabalho político e educativo na dimensão 

individual e coletiva. Um front dessas lutas de extrema relevância para 

os/as assistentes sociais, portanto, é a busca da transformação das 

culturas institucionais nas quais as discriminações se tornam possíveis 

e são toleradas. Isto exige sensibilização, informação e treinamento 

para novas atitudes. Tal trabalho não elimina os preconceitos, mas 

pode contribuir para a ampliação de direitos e para pôr em 

questionamento os processos de invisibilização (, p.79). 

 Posto isto, consideramos importante destacar o quanto trabalhar de forma 

coerente com o código de ética profissional permanece um desafio a ser buscado 

cotidianamente por todos os assistentes sociais. O 6º princípio do nosso código de ética, 

por exemplo, aponta para a necessidade de eliminarmos práticas discriminatórias e 

preconceituosas no exercício profissional, conforme sinalizado abaixo,  

Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 

socialmente discriminados e à discussão das diferenças (CÓDIGO DE 

ÉTICA DO SERVIÇO SOCIAL, 1993).   

 Ao problematizar o conceito e as práticas cotidianas atreladas a este princípio, 

Almeida (2013) nos aponta os cuidados que devemos ter em assumir tal princípio ético. 

Para além de superá-lo em sua aparência, é necessário compreendermos sua essência, 

para assim conseguirmos transformar e superar as desigualdades e diferenças presentes 

no espaço institucional em que estamos inseridos.  

Todavia, o autor ressalta o quanto é importante nos reconhecermos enquanto 

produto destas mesmas desigualdades, como é o exemplo da nossa própria categoria 
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profissional, que em seus espaços de representatividade (CFESS/CRESS) e em seu 

meio acadêmico, não consegue constituir a representatividade da base que os 

representam. Basta olhar, por exemplo, para esses espaços e observar que as mulheres 

negras, maioria na base da categoria, não são maioria nas pós-graduações, na docência e 

nos espaços de representatividade profissional. Portanto, é necessário sair do que o 

autor chama de “politicamente correto”125 e superar essas desigualdades, para assim 

trabalharmos, de fato, no viés de eliminação de todas as formas de preconceito. 

Negar “nossas diferenças” não elimina a existência delas. Portanto, é 

preciso olhar criticamente para o fato de que, embora nossas turmas 

de graduação tanto em IES públicas quanto privadas comportem um 

grande contingente de jovens pardas e negras, o número de pessoas 

com estas características declina à medida em que voltamos nosso 

olhar aos cursos de pós-graduação stricto sensu. O número também 

declina se olharmos para os espaços ocupacionais de maior prestígio 

na profissão, como, por exemplo, a carreira docente, onde não só o 

contingente de mulheres negras diminui drasticamente, como o fato de 

homens socialmente brancos cresce visivelmente. Se recusamos, de 

fato, explicações determinísticas de base psicológica e 

individualizante, precisamos recorrer às ciências sociais para 

compreender tal fenômeno e cortar a própria carne de nossas atitudes 

cotidianas (ALMEIDA, 2013, p. 84). 

  Nesse sentido ainda, destacamos mais uma vez que, pensar acerca das 

resistências institucionais que encobrem preconceitos e práticas discriminatórias e 

veladas (ás vezes nem tão veladas assim) no atendimento aos usuários transexuais, é 

pensar na própria constituição e formação profissionais num contexto de forte 

conservadorismo dentro e fora do Serviço Social. 

Lembramos ainda que, o contexto em que estamos inseridos é subordinado à 

lógica capitalista. Vivemos em uma sociedade burguesa, onde os conceitos de gênero, 

sexualidade e transexualidade são considerados imutáveis, como trabalhados nos 

capítulos anteriores e, trabalhar neste campo é “remar contra a corrente”, Como 

apontado por Almeida (2013), 

 

125 Aquela conduta que higieniza dos discursos os termos e assuntos que possam originar conflitos, inclui 

nos discursos alguns termos estratégicos que permitam evitar que o emissor seja visto como conservador 

e que permite a este mesmo emissor seguir seu caminho habitual de pensamento superficial, cede a 

modismos e visa apenas a tender aos requisitos cosméticos de uma sociedade que valoriza cada vez mais 

os espetáculos, as encenações políticas (ALMEIDA, 2013, p.84).  
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No atual contexto brasileiro, a ameaça à laicidade do Estado (que 

nunca de fato se completou no Brasil republicano) é muito expressiva. 

É importante ir além das aparências e identificar que muitos 

parlamentares que compõem a chamada Frente Parlamentar 

Evangélica (ou outras frentes parlamentares, confessionais ou não, 

mas igualmente dogmáticas que atuam tanto no Poder Legislativo 

Federal quanto nas suas expressões estaduais e municipais por todo o 

país) tem sido aguerridos na supressão de direitos sexuais, do direito à 

livre expressão de gênero e contrários à redução das desigualdades 

entre homens e mulheres. Tais parlamentares muitas vezes 

representam, ou mesmo compõem diretamente, os quadros do grande 

capital nacional e internacional, administrando e/ou defendendo 

conglomerados econômicos, segmentos de mercado altamente 

rentáveis, constituídos por empresas como: construtoras, ligadas ao 

agronegócio, redes de TV, rádio e jornais, editoras gravadoras e até 

bancos (p.77). 

Ademais, gostariamos de salientar o que vem ocorrendo, via redes informais, 

entre as assistentes sociais não só do Rio de Janeiro mais do Brasil todo. A partir de 

diferentes encontros não só da categoria como os de saúde, referente à população 

transexual, as assistentes sociais que trabalham com a esta população a nível Brasil, isto 

é, em hospitais ou centros de saúde de referência ao atendimento desta população, em 

seus munícipio e/ou estado, puderem se conhecer. A partir destes contatos estabeleceram 

vincúlos e, através da iniciativa do professor Guilhereme Almeida126 fizeram um grupo 

informal onde todas podem trocar experiências, dúvidas e saberes que fortalecem tanto 

seu trabalho como suas formações. 

Mesmo sendo uma rede informal e de vínculos estreitos, entendemos como uma 

primeira iniciativa de tentar identificar as profissionais que estão a frente deste trabalho, 

possibilitanto a troca e o compartilhamento de desafios e angústias. Temos participado 

deste grupo e, por mínmo que seja seu impacto, tem feito com que muitas assistentes 

sociais não se sintam mais sozinhas em seu dificil processo de trabalho. 

Voltando a análise das entrevistas, apesar de, durante quase todo encontro, 

relatarem muitas dificuldades, quando, ao final da entrevista, endagadas sobre as 

potencialidades de trabalhar com esta população, as respostas foram muito esperançosas 

e positivas.  

 

126 Guilherme dos Santos Almeida é professor Doutor da Escola de Serviço Social (ESS) da UERJ. 

Atualmente é o maior teórico e mais influente pesquisador no tema da transexualidade dentro do Serviço 

Social. Desde o final do ano de 2010 presta assessoria para a equipe do serviço social do HUPE, que 

trabalha diretamente com o processo transexualizador. 
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Primeiramente, todas relataram que trabalhar com esta população possui um 

poder transformador pessoal. Essa afirmação se dá não só por tratar de uma população 

que traz diferenças históricas, que tocam enquanto profissional e ser humano, mas 

porque se trata de uma àrea de atuação que obriga as profissionais envolvidas a ver e 

rever vários conceitos e certezas a cerca das construções identitárias e de gênero que 

transformam o modo de encarar as relações sociais. 

Como forma de ilustrar o que afirmamos traremos abaixo a fala de algumas 

participantes da pesquisa sobre a potencialidade do trabalho que desenvolvem, cada 

uma a sua maneira, 

 Acho que o mundo se abriu. O mundo se abre. Como psicóloga ouvir 

as falas dessas pessoas é de uma riqueza profissional e pessoal (Relato 

da Psicóloga do NUDIVERSIS). 

Acho que pra gente muda um pouco a concepção de defensor público. 

Defensoria pública. E o nosso papel é garantir o acesso ajustiça. Que a 

gente vem de uma prática burocrática, centrada no processo, na 

demanda judicial e aqui a gente tem um trabalho multidisciplinar, de 

rede, politico, de educação, de um monte de coisa diferente do 

trabalho do escritório, do gabinete (Relato da Defensora Pública do 

NUDIVERSIS). 

Eu acho que é isso e eu acho que trabalhar com essa população que é 

tão fragilizada e que infelizmente muitas vezes está na margem da 

margem. Não que a gente possa colocar um grau, acho muito perigoso 

colocar um grau entre os nossos usuários, né. É uma discussão muito 

grande, na LGBT, qual letra sofre mais que a outra letra tipo, muito 

complicado medir isso. Né? Mas assim, eu conheço a realidade das 

pessoas que eu atendo que eu sei que eles estão a margem da margem. 

E isso assim te sensibiliza novamente, te sensibiliza mas por que te 

torna humana, não tem como tu passar por um campo de trabalho 

como esse e não se transformar assim. Só se realmente, minha filha tu 

tá, aí tu é de outro planeta (Relato da Assistente Social residente do 

HUPE/UERJ). 

Essa questão de trans mexeu muito com a minha questão de 

identidade de mulher negra, assim. Parece que não tem nada haver, 

mas assim todo o preconceito, parece que eu vejo neles o preconceito 

que eu sofro enquanto mulher negra. E acho que rolou uma uma 

empatia das pessoas que sofrem preconceito, rolou sim. Então assim 

isso essa minha identidade de mulher negra sofre sofre preconceito e 

até no meu na minha questão de ser mulher negra e reage e reage ao 

preconceito tem muito haver com a pessoa que trabalha com trans e 

que vê o trans reagir e correr atrás (Relato da Assistente social 

coordenadora ambulatorial do Processo Transexualizador do 

HUPE/UERJ) 

A Márcia Viana hoje no ano de dois mil e quinze não é a mesma 

Márcia que entrou em dois mil e onze no Centro de Cidadania LGBT 
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da Capital. Certamente essa Márcia Viana hoje é uma pessoa muito, 

muito atravessada e muito transformada por todas essas questões que 

acabam sendo incorporadas pela nossa vida (Relato da Assistente 

Social do centro de cidadania LGBT da Capital do Rio de Janeiro). 

 Acreditamos, que o que as profissionais quiseram dizer como estas afirmações, 

vem de encontro com o que temos tentado (des)construir ao longo deste trabalho em 

relação a um padrão homem X mulher e sujeito universal. Vivemos nessa sociedade e 

aprendemos determinados padrões de sujeitos e comportamentos e, muitas vezes, 

reproduzimos esta prática em nossas ações cotidianas. Trabalhamos com um público 

que são, em sua maioria, pobres e carentes no que diz respeito ao acesso a cidadania e 

direitos básicos, contudo, não identificamos o padrão de sujeitos e modelo social ligado 

ao individuo ali presente. Trabalhar com a população transexual nos faz ir além do 

individuo pobre e demandante de determinadas políticas, nos faz lidar com pessoas que, 

só por serem quem desejam, estão a margem da sociedade e possuem dificuldades para 

o acesso em todos os âmbitos de sua vida social pelo fato de não responderam as 

normas vigentes. Assim, acreditamos que, 

Afirmar a necessidade de um atendimento digno a pessoas trans não 

se define negativamente (por demonstrar preconceito apenas), mas 

pela luta cotidiana por igualdade de direitos, reconhecimento e ação 

sobre o caráter peculiar das desigualdades sociais encarnadas nestes 

sujeitos. Trata-se também de não vitimizar e nem reproduzir uma 

visão oriunda do meio biomédico de que pessoas trans são 

necessariamente doentes. Tal ideia retira das experiências trans seu 

caráter eminentemente sociológico, pois pessoas trans só se tornam 

um “problema” face aos limites de uma sociedade que se recusa a 

admitir a riqueza inerente as diferenças de condutas de percepção. 

Combater o preconceito contra as pessoas trans é de fato muito 

afinado com o projeto ético-político de uma profissão que almeja 

contribuir na construção de uma nova ordem societária (ALMEIDA, 

2015, p.2). 

 Outro ponto, que merece ser destacado, que surgiu na resposta da Assistente 

Social coordenadora ambulatoria do Pocesso Transeualizador do HUPE/UERJ foi em 

relação a especificidade de se trabalhar com uma população que “não esta doente”. Nas 

suas palavras,  

 “Agora a pessoa trans em geral, ela tem uma potência muito grande e 

por mais que tenha dias que ela está pra baixo e que tu fale e dá uma 

notícia super chata, daqui a pouco ela volta com a força interna e essa 

força é contagiante assim. E legal você ver, por exemplo, um grupo de 
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pessoas que consegue fazer um Ocupa HUPE127, um grupo de pessoas 

que chegam aqui olha pra você te questiona, por que assim a gente 

está muito acostumada em não ser questionada pelo usuário, mas o 

usuário que a gente atende ele questiona, ele fala, ele te ele te faz 

refletir. Então é um tipo de atendimento que não te deixa não te deixa 

parada, assim, né? Então eu acho que isso é muito bom de trabalhar 

com trans. E um outro aspecto bom que eu que eu acho relevante é 

que eu já trabalhei em vários lugares, mas o trabalho que mais que 

mais me transforma enquanto profissional é trabalhar com trans. 

Parece que eu, parece que eu me renovo e cresco a cada dia enquanto 

pessoa, enquanto profissional. Assim, eles conseguem, eles 

conseguem potencializar todas as forças que eu tenho e que algumas 

eu nem sabia que eu tinha, mas através do trabalho eu consigo aflorar 

essa força que eu não imaginava que tinha, quem me consegue, talvez, 

vocês não me conheceram antes de atender trans, mas eu era bem 

diferente. Eu era uma pessoa muito mais apagada, eu era muito mais 

tímida, era uma pessoa que eu não tinha a potência que hoje 

apresento, isso não estava aflorado. E eu acho que foi aflorado com o 

atendimento, não sei por que, mas foi aflorado através do atendimento 

de trans. E eu acho isso muito bom por que to vendo uma profissional 

que estava escondida, entendeu? E que foi aflorada, sem explicar por 

quê.” - Relato da Assistente Social coordenadora ambulatorial do 

Processo Transexualizador do HUPE/UERJ 

 Entedemos que as pessoas transexuais, apesar de terem sua visibilidade a partir, 

principalmente, do sistema de saúde, ao contrário dos demais usuários deste sistema, 

não estão doentes. Estão com a sua capacidade física e mental (em sua maioria)128 boa 

e, também, por já terem em seu histórico de vida uma luta pela sua sobrevivência, 

possuem um potencial transformador muito grande no que se refere a luta pelos seus 

direitos. 

Logo, entendemos que, trabalhar com esta população tende a capacitar os 

profissionais a trabalhar em qualquer outro ambiente. Afinal, trata-se de um grupo que 

carrega em si e em suas trajetórias, diversas expressões da questão social.  

Como já sinalizado por Almeida (2013), 

 

127 O ocupa HUPE, relatado pela profissional em sua fala, se materializou enquanto um movimento 

organizado pelas pessoas transexuais e mulheres travestis que, em fevereiro de 2014, compareceram ao 

hospital com faixas, cartazes e, através de discursos e palavras de ordem reivindicaram melhores 

condições no atendimento, respeito a seus direitos e cessação de posturas discriminatórias por parte de 

alguns setores e funcionários. A equipe do HUPE/UERJ ainda relatou que foi através deste movimento 

todo que alguas mudanças começaram a correr no interior do hospital, dentre elas inclusive, a nomeação 

da assistente social referenciada como coordenadora ambulatorial do Processo Transexualizador.  
128 Como aqui já desenvolvido, destacamos mais uma vez que, devido a dificuldade de acesso a 

determinadas políticas e ao próprio acompanhamento para as modificações corporais desejadas, muitas 

pessoas transexuais adoessem o que, às vezes, acarreta na plena consciência de suas faculdades mentais. 
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A observação mais comum das equipes de serviço social que 

trabalham com pessoas Transgêneros é que trabalhar com este público 

não é adotar um ponto de vista particularista, mas que o cotidiano 

desta população usuária explicita os limites da sociabilidade e da 

garantia de direitos nos limites de uma ordem social capitalista, 

sexista, racista, homofóbica, transfóbica. Ele explicita os limites 

estruturais das políticas sociais concebidas sob a ótica neoliberal e 

privatizante e também a lógica predominante nestas políticas e em 

seus profissionais, que é a conservação da ordem vigente, incluindo a 

moralidade sexual, a família nuclear burguesa como único modelo 

legítimo, a confusão entre Estado e religião e os estereótipos 

enrijecidos acerca do que é ser mulher e do que é ser homem. (p.24). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após a apresentação de nossa pesquisa, se faz necessário algumas considerações 

finais. Primeiramente gostariamos de destacar algumas dificuldades encontradas durante 

a confecção da nossa dissertação.  

Por tratarmos de um trabalho inscrito em um campo relativamente novo que não 

possui legislação própria e, onde muitos serviços funcionam a partir da personificação 

dos sujeitos envolvidos, muitas informações se perdem. Neste sentido, destacamos não 

ter conseguido respostas em sites ou notícias oficiais sobre a atual realidade de alguns 

programas da prefeitura e funcionamento de alguns serviços. Algumas dúvidas foram 

sanadas através de contatos informais com pessoas que trabalham junto a esta 

população, e que, só tivemos acesso às mesmas, por conta de nossa trajetória e inserção 

já aqui destacada.   

Este fato nos demonstrou, como explorado ao longo do trabalho, como as 

insituições estão e são frágeis do ponto de vista organizativo e insitucional. Não 

estamos aqui culpabilizando os profissionais neles envolvidos, pelo contrário, estamos 

chamando a atenção de como existe uma forte precariedade e instabilidade no que se 

refere ao cuidado para com as pessoas transexuais. 

Outra dificudade encontrada foi em relação à distância entre a pesquisadora com 

o “objeto” em si. Por se tratar de um campo onde estou muito envolvida foi difícil 

realizar considerações críticas acerca do trabalho das assistentes sociais com a 

população tansexual. Além do envolvimento enquanto pesquisadora, trata-se de um 

movimento que acredito e tenho defendido muito. Portanto, peço desculpas se aqui 

faltaram algumas análises críticas no que diz respeito ao trabalho das profissionais 

destacadas. 

Neste sentido, esperamos que este trabalho tenha contribuido tanto para os 

estudos que tem surgido neste campo de debate, quanto para se repensar a prática 

profissional. No que se refere à produção acadêmica, acreditamos ter contribuido no que 

tange aos trabalhos que se propõem a discutir diversidade de gênero através do campo 

crítico, entendo a totalidade enquanto expressão da leitura de classe, cor/raça/etnia e 

gênero presente nas relações socias.  

Em relação à prática profissional, esperamos ter conseguido contribuir para o 

questionamento de práticas enrijecidas. Isto é, esperamos ter demonstrado que, a partir 

de uma leitura de totalidade dos sujeitos envolvidos e, de um compromisso no que diz 
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respeito à ética profissional, é possível sim criar estratégias que fugam e estagnação do 

cotidiano profissional. Obviamente para que tudo isso seja possível se torna necessário, 

mais do que nunca, nos organizarmos, enquanto sujeitos sociais, e profissionais pela 

defesa de campos de atuação e liberdade sobre nossos projetos profissionais. 

Pensando então, nos objetivos apresentados no início de nossa discussão 

gostariamos de resgatar nossa hipótese. Esta era de que: “existem estratégias possíveis 

para se pensar o fazer profissional que criem alternativas ao enrijecimento da política 

institucional e a própria política social”. Antes de respondermos tal afirmação 

gostariamos de realizar uma pequena síntese do que construimos. 

Para chegarmos à reflexão sobre as políticas sociais, recorremos, ao longo do 

primeiro capítulo, as bases fundandes do Estado, entendendo ser este o responsável 

pelas mesmas. Assim, procuramos apresentar as ideias centrais dos autores clássicos da 

filosofia moderna demonstrando alguns elementos que observamos presentes na 

construção do Estado até os dias de hoje.  

Através de um suposto “naturalismo” dos indivíduos e das relações sociais se 

construiram as bases para a ideia de um Estado neutro atrelado a um suposto sujeito 

universal. Este, como vimos, trata-se do homem, europeu, branco, heterossexual que se 

instaurou a partir de diferentes formas de violência e dominação e perdura até os dias de 

hoje como o modelo de indivíduo “normal”. Assim, todos aqueles que não se encaixam 

nos papeis que dele foram se construindo encontram-se a margem da vida social.  

Vimos também que, se em outros modos de produção as relações estabelecidas 

entre governantes e governados eram explícitas, com o advento do capitalismo e das 

relações sociais de produção, estas mudam e passam a ser mediadas através do trabalho 

“livre”. Livre no sentido de o indivíduo vender sua força de trabalho e assim fazer parte 

da vida social. Contudo, como também apontamos, ao vender sua força de trabalho os 

indivíduos são considerados cidadãos de direito onde, através do aparato judiciário, o 

Estado media os supostos conflitos que podem surgir. 

 Esta construção toda está diretamente relacionada aos interesses de uma 

determinada classe dominante. Logo, a função do Estado não é de mediar os conflitos 

em prol do coletivo e sim de manter a (re)produção para o enriquecimento da classe 

dominante.  

Para a manutenção dessa classe e a produção cada vez maior de riqueza é 

necessário a disseminação de uma pedagogia hegemônica, isto é, de leis e 
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comportamentos que façam com que este modelo se mantenha e se ampliem para os 

capitalistas de forma supostamente como um “bem a todos”.  

 Tendo alcançado a sua fase imperialista de dominação o modo de produção 

capitalista se expressa de formas diferentes nos países e, problematizamos a situação em 

que vivemos, aqui no Brasil, enquanto uma condição periférica de subordinação aos 

interesses de países do capitalismo central. Esta configuração traz, as nossas relações e 

organizações, um caráter ainda mais precário no que diz respeito à garantia dos direitos 

mínimos de sobrevivencia aqueles que não pertencem a este modelo de sociabilidade. 

Assim, nossos traços colonizadores e escravistas, presentes até os dias de hoje, se 

traduzem nos dados referentes à violência e mortes de mulheres, pessoas negras e 

LGBTT´s. 

 Entendemos que, com esse primeiro momento conseguimos nos aproximar de 

uma leitura do Estado enquanto instituição contraditória em sua essência. Enquanto 

agente de determinada classe social, não um ente abstrato. A partir do modelo do “ser 

universal” organiza as relações sociais de forma que garanta a manutenção e reprodução 

do modo de produção capitalista.  Dentre suas ações para a manutenção estão as 

políticas sociais e a própria base fundande do serviço social.   

 Sanado estas primeiras questões, partimos para a busca das raizes da construção 

da noção do feminino X masculino e de como os movimentos de resistência, hoje 

conhecidos, se formaram.  

Para isso, no segundo capítulo, no intuito também de entender através de que 

processos se enraizaram estas opressões e hierarquias, vimos que, a construção de 

padrões e de separações entre comportamentos femininos e masculinos, impulsionados 

por uma razão científica, deram lugar a estagnação dos corpos dos seres humanos, 

invisibilisando condutas e expressões que fugissem a esta norma.  

Como forma de resistência surge, ao longo, principalmente, da segunda metade 

do século XXI, diferentes formas de oganização de sujeitos tidos como fora das normas. 

Assim, através do crescimento da organização política e conquista de espaço na cena 

pública, as pessoas LGBTT´s saem “das sombras” e aos poucos começam a conquistar 

o direito de existir, mesmo que com contradições e limitações. 

 Como forma de apaziguar os conflitos resultantes destas manifestações, o Estado 

cria diferentes mecanismos e, sob a premissa de que todos “são iguais” cria políticas 

que respondem pontualmente a determindas questões destes grupos. Estas respostas tem 
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feito com que, muitas vezes, a agenda de luta dos movimentos se transforme quanto ao 

seu caráter e viés ideiológico. 

 Destacamos, portanto que, mais do que uma leitura crítica do próprio Estado, se 

faz, cada vez mais necessário, analisarmos com cuidado e atenção todas as formas e 

âmbitos da vida social. Uma vez que, complementares ou não a este, as instituições 

sempre estarão relacionadas à ideologia de determinado grupo.  

É necessário um olhar cuidadoso e crítico para nos desprendermos da ideologia 

dominante, entendermos o processo de alienação ao qual estamos submetidos e, quem 

sabe, lutarmos por uma sociedade livre de exploração e classes. 

Norteados por uma perspectiva critica acerca da realidade, e entendo o espaço 

contraditório e limitado que o próprio Estado e a Política social possuem, se torna 

possível situarmos o lugar que a nossa profissão ocupa na divisão social e técnica do 

trabalho. Neste sentido, o campo da teoria se conecta diretamente com o da prática, uma 

vez que, é através dele que pensamos e refletimos sobre os limites e contradições postos 

no cotidiano profissional para conseguirmos avançarmos e realizarmos as mediações 

necessárias para se avançar na direção do projeto societário ao qual estamos vinculados.  

Como pontuado por Louro (ano), 

Nossas definições, convenções, crenças, identidades e comportamentos 

sexuais não são o resultado de uma simples evolução, como se tivessem sido 

causados por algum fenômeno natural: eles tem sido modelados no interior 

de relações definidas de poder.(...) A igreja e o Estado tem mostrado um 

contínuo interesse no modo como nos comportamos ou como pensamos. 

Podemos observar, nos últios dois séculos, a intervenção da medicina, da 

psicologia, do trabalho social, das escolas e outras instâncias, todas 

procurando nos dizer quais as formas apropriadas para regular nossas 

atividades corporais (p.42). 

 Isto é, entendemos que pensar em mediações e ações no campo do trabalho 

profissional, que estejam articuladas a transformações maiores, implica conhecer a 

fundo a realidade e os sujeitos sociais com os quais atuamos. 

 Neste sentido, chegamos ao nosso capítulo três. Nele percorremos uma caminho 

que defende que a experiência que vem sendo desenvolvida pelas assistentes sociais 

aqui citadas e, em especial, a equipe de serviço social do Processo Transexualizador do 

HUPE/UERJ, têm desempenhado o seu trabalho profissional no sentido mais amplo da 

profissão. Ao passo que, tem conseguido realizar uma leitura da realidade com suas 

contradições e tem criado mecanismos estratégicos de resistência, sustentando e 

respeitando os princípios colocados em nosso código de ética.  
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Apesar dos desafios insitucionais e do manejamento com uma política frágil e 

muitas vezes inexistente, as profissionais aqui destacadas tem conseguido articular suas 

práticas a diferentes âmbitos do fazer profissional. No que diz repeito ao atendimento 

do usuário tem realizado uma leitura que busca a totalidade da sua vida social deste 

indivíduo. Assim, tem conseguido articular esta dimensão com as contradições 

presentes na nossa sociedade e na própria política com que lidam.  

Como demonstrado ao longo do trabalho, o serviço social se configura enquanto 

uma profissão que nasceu do conservadorismo e que, ao longo dos anos, tem tentado 

romper cada vez mais com os traços ainda presentes na profissão. Apesar de passados 

mais de 30 anos do movimento de renovação profissional, o “ethos cristão” ainda é 

invocado quando aperecem questões referentes a diversidade sexual e de gênero, 

quando se tratam de questões enraizadas na nossa sociedade como o que é e significa 

ser mulher e/ou homem.  

Neste sentido, o que apresentamos, enquanto experiência deste determinado 

campo de atuação, tem se tornado uma frente de enfrentamento desses traços 

conservadores, afirmando a importância do debate para a categoria como um todo. Mais 

do que uma dimensão da vida do sujeito com que trabalhamos, estas equipes, através de 

seu cotidiano e das experiencias teóricas que dele tem surgido, tem reafirmado que 

trabalhar e debater diversidade de gênero não se configura somente como uma área 

temática e sim como uma categoria que deve estar presente em todas as análises do 

sujeito como forma de atingir sua totalidade.  

Dentro desta lógica, destacamos ainda uma proposição colocada por José Paulo 

Netto (1989) sobre a importância da interlocução entre o marxismo e o serviço social 

que nos ajudam a entender a importância da clareza de nosso lugar e ações para o 

avanço de uma intervenção crítica e comprometida.  

O autor trará alguns elementos cruciais que a tradição marxista pode ter na 

profissão: ilumina o entendimento sobre a funcionalidade da profissão; ilumina a 

intervenção profissional; dinamiza a elaboração teórica dos profissionais; indica as 

áreas teóricas a serem melhor apuradas ou revisadas; indica realidade e processos a 

serem objetos de investigação. Somado a essa reflexão levantamos ainda a colocação de 

Maranhão (2016) sobre os pressupostos teóricos da tradição marxista em relação à 

profissão, 

Tais pressupostos são ferramentas heurísticas indispensáveis tanto para 

analisar a realidade da sociedade burguesa contemporânea como para 

delimitar os limites e possibilidades de os profissionais de Serviço Social 
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desenvolverem instrumentos técnico-operativos relacionados ao método 

marxista de apreensão da realidade social. 

 

Sendo assim, entendemos ser somente através deste horizonte teórico que se 

tona possível pensar em estratégias de intervenção e ações profissionais concretas, 

dentro do seu limite, que visem uma prática comprometida com a transformação social. 

E, desta forma, atrelado a classe trabalhadora e aos movimentos sociais organizados de 

forma consciente se trilhe o caminho para a construção de uma nova ordem social. 

Mais do que uma profissão que lida diretamente com as diferentes manifestações 

da questão social, o serviço social tem se caracterizado como um campo de luta atrelado 

aos interesses da classe traalhadora enquanto expressão das minorias presentes neste 

modelo de sociedade. Dentro das contradições que estão presentes no cotidiano, nas 

instituições e nas próprias equipes de trabalho, o que conseguimos analisar é que, as 

profissionais aqui envolvidas tem conseguido ampliar o seu olhar sobre sua prática 

profissional e pensar estratégias para enfrentar os limites postos na realidade. 

Falamos, no inicio do trabalho que, apesar de ser agente de uma determinada 

classe, o Estado possui diferentes mecanismos de organização e funcionamento e, é 

necessário estarmos atentos a todos estes espaços, pois, nem sempre a classe burguesa 

está presente em todos. Desta forma, entendendo que, muitas vezes, a resistência e 

opressão operam no mesmo lugar, tem se tornado estratégico ocupar lugares e realizar 

parcerias que estão para além dos muros institucionais onde as assistentes sociais se 

encontram. 

Destacamos então os espaços de gestão e de relação direta com os movimentos 

sociais como movimentos estratégicos no que diz respeito ao olhar atento a prática 

profissional. Sabemos o quão dificil é quebrar rotinas institucionais e valorizar espaços 

que não necessariamente se configuram em atendimentos diretos, afinal, somos, às 

vezes, conhecidas como “atendimentos de emergência” e, nos colocamos neste lugar no 

sentido de sempre se preocupar em estar disponivel para qualquer demanda. Contudo, 

defendemos aqui que, participar de diferentes espaços e construir parcerias podem 

tomar “tempo de atendimento”, entretando, são extremamente necessários e deveriam 

fazer parte do projeto profissional de todos os assistentes sociais. 

Assim, afirmamos, como detacado em nossa hipótese, que o que vem sendo 

construido por estas assistentes sociais, frente à luta e perseverância das equipes, 

demonstra o que de mais nitido é o serviço social. Se pensarmos em nosso código de 



    

147 
 

ética e nas discussões existentes a cerca do que é o fazer profissional e o que deve ser 

feito, essa prática atravessa todas estas questões.  

Sabemos que se trata de um campo privilegiado, de certa forma, por tratarem de 

insituições públicas e a maioria das profissionais envolvidas serem contratadas e terem 

uma boa formação profissional. Essa relação faz muita diferenca no fazer profissional, 

no cotidiano e naquilo que as profissionais irão endagar. Assim, ressaltamos ainda a 

busca destas pelo processo de formação contínua que fortalecem e enriquecem ainda 

mais o seu processo de trabalho.  

Esta relação corrobora, mais uma vez, para a importância entre a teoria e a 

prática, entre campo e academia. Um bom exemplo da potencialidade que esta relação 

pode desenvolver é o que vem ocorrendo no HUPE/UERJ. Através do processo de 

assessoria junto a ESS/UERJ e seu contínuo processo de formação a assistente social 

coordenadora ambulatorial do Processo Transexualizador, tem desempenhado não só 

um olhar e uma prática ampliada em relação à população que atende mas como tem 

formado profissionais especialistas no tema. 

 Por fim, destacamos a pergunta do título deste estudo: O que pode o corpo? E 

respondemos que, é através dele, da sua historicidade, das relações de poder, das 

opressões, da sua descontrução, que temos a potencialidade do trabalho do serviço 

social neste campo. Tem sido através deste olhar, destas indagações e (des)construções 

que as assistentes sociais que atuam junto a homens e mulheres transexuais no Rio de 

Janeiro tem desempenhado um trabalho que ressignifica o lugar estratégico que a 

profissão pode desempenhar no seu cotidiano profissional. 
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