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RESUMO 

 

Silva, M. F. (2018). Trajetórias trans: apoio social e relações afetivo-sexuais de transexuais. 

Dissertação de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

Estudos mostram que transexuais vivenciam preconceitos e discriminação em suas relações 

familiares e sociais, o que pode acarretar vivências de sofrimento, ansiedade e depressão. Existem 

evidências de que o vínculo satisfatório com um parceiro afetivo e a presença de uma rede de 

apoio pessoal adequada atuam como proteção em relação a manifestações de estresse, ansiedade e 

depressão, além de serem igualmente protetivos durante a revelação e assunção da 

transexualidade. Contudo, pouco se conhece sobre a rede de apoio e a qualidade dos 

relacionamentos afetivo-sexuais das pessoas transexuais em processo de transição. A partir de tais 

considerações, o presente estudo teve por objetivo investigar os relacionamentos familiares e 

afetivo-sexuais de pessoas transexuais e compreender como esses relacionamentos estão inseridos 

na sua rede de apoio social. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo-exploratório, com 

delineamento transversal. Como referencial metodológico foi utilizado o estudo de casos 

múltiplos e como marco teórico, a teoria dos roteiros sexuais de Gagnon e Simon. Participaram do 

estudo doze pessoas. São seis mulheres transexuais e seis homens transexuais, com idades entre 

19 e 58 anos, que vem sendo acompanhados por um serviço ambulatorial especializado vinculado 

ao sistema de saúde pública. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação dos seguintes 

instrumentos: roteiro de entrevista semiestruturada, com questões que buscavam circunscrever a 

rede familiar e de apoio social, Genograma, Mapa de Rede. Os dados da entrevista foram 

submetidos à análise de conteúdo na modalidade temática, e a interpretação dos resultados foi 

pautada no referencial teórico adotado. Os resultados obtidos indicam ambiguidade na reação de 

familiares frente à revelação da transexualidade, oscilando entre aceitação e rejeição. Os 

relacionamentos afetivos estabelecidos pelos(as) participantes tendem a se fragilizar e se desfazer 

frente à pressão do julgamento social e à dificuldade de reconhecimento do gênero assumido. O 

processo de construção da identidade como mulher ou homem transexual é marcado por 

mudanças nas concepções de gênero, de sexualidade e de papéis sociais, destacando o nome 

social e a luta pelo reconhecimento legal e obtenção dos novos documentos como faceta crucial 

nesse processo. A presença de uma rede apoio social, com participação ativa de familiares e 

amigos, parece exercer uma função de proteção e acolhimento frente às inúmeras dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas transexuais em seu processo de transição, ocasionadas pelo preconceito 

e intolerância enfrentados.  

 

Palavras-chave: Apoio social. Identidade de gênero. Sexualidade. Suporte social. 

Transexualidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Silva, M. F. (2018). Trans paths: social support and affective-sexual relations of transsexuals. 

Master's Degree dissertation to the Graduate Program in Psychology of Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

Studies show that transsexuals experience prejudice and discrimination in their family and 

social relations, which can lead to experiences of suffering, anxiety and depression. There is 

evidence that a satisfactory attachment to an affective partner and the presence of an adequate 

personal support network act as protection against manifestations of stress, anxiety and 

depression, as well as being equally protective during the revelation and assumption of 

transsexuality. However, little is known about the support network and the quality of the 

affective-sexual relationships of transsexual people in transition. Based on these 

considerations, the present study aimed to investigate the family and affective-sexual 

relationships of transsexual people and to understand how these relationships are inserted in 

their social support network. This is a qualitative, descriptive-exploratory study, with a cross-

sectional design. As a methodological reference, the study of multiple cases was used, and as 

theoretical framework, the theory of the sexual scripts of Gagnon and Simon. Twelve people 

participated in the study. Six transsexual women and six transsexual men, aged between 19 

and 58 years, accompanied by a specialized outpatient service linked to the public health 

system. Data collection was performed through the application of the following instruments: 

semi-structured interview script, with questions that sought to circumscribe the family 

network and social support, Genogram, Network Map. The data of the interview were 

submitted to content analysis in the thematic modality, and the interpretation of the results 

was based on the adopted theoretical framework. The results indicate ambiguity in the 

reaction of family members to the revelation of transsexuality, oscillating between acceptance 

and rejection. The affective relationships established by the participants tend to become 

fragile and undo in the face of the pressure of social judgment and the difficulty of 

recognizing the gender assumed. The process of constructing identity as a transsexual woman 

or man is marked by changes in conceptions of gender, sexuality and social roles, highlighting 

the social name and the struggle for legal recognition and obtaining new documents as a 

crucial facet in this process. The presence of a social support network, with the active 

participation of family and friends, seems to play a protective and welcoming role in the face 

of innumerable difficulties faced by transsexual people in their transition process, caused by 

prejudice and intolerance. 

 

Keywords: Social support. Gender identity. Sexuality. Transsexuality. 
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1 PREÂMBULO 

 

A aproximação ao tema que anima o presente estudo remonta à inserção da 

pesquisadora como integrante do Grupo de Ação e Pesquisa em Diversidade Sexual e de 

Gênero (VIDEVERSO), um apêndice do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da 

Saúde (LEPPS-USP-CNPq), na linha de pesquisa “Construção do enfrentamento no processo 

saúde-doença”, com foco na Diversidade de Gênero. Durante um percurso de três anos, a 

pesquisadora desenvolveu sua iniciação científica, que culminou com a defesa da monografia, 

trabalho de conclusão do Programa Optativo de Bacharelado em Psicologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, intitulada: 

“Significados atribuídos por estudantes universitárias às suas fantasias sexuais”, sob a 

orientação do Prof. Dr. Manoel Antônio dos Santos (Silva, 2012). Nessa ocasião, com o apoio 

da FAPESP (processo nº 2011/23906-0), a pesquisadora procurou explorar as concepções e 

vivências de sexualidade e afetividade de 10 estudantes universitárias. A partir dos relatos das 

participantes, foi constatada a importância de colocar as vivências e fantasias sexuais sob a 

perspectiva do desenvolvimento afetivo-sexual dessas jovens mulheres, para compreensão da 

sexualidade em seu processo dinâmico e processual. No percurso teórico construído com 

apoio na teoria dos roteiros sexuais de Gagnon (2006), considerou-se o processo de 

construção dos papéis de gênero na vivência da sexualidade, principalmente no que concerne 

à influência da família e dos contextos micro e macrossociais no processo de configuração 

dos gêneros.  

O referido estudo permitiu formular algumas questões que concernem às vivências 

afetivo-sexuais na atualidade, considerando o crescente questionamento da construção de 

padrões tradicionais baseados em uma concepção binária de gênero (“feminino/masculino”), 

que tem dado lugar à adoção de uma concepção mais dinâmica de gênero nas discussões 

acerca da sexualidade na interface com o desenvolvimento e amadurecimento da afetividade. 

Com a crescente visibilidade adquirida pelas diversas facetas de expressão da sexualidade e 

da identidade de gênero na era contemporânea, tornam-se necessários estudos que busquem 

explorar, de uma maneira mais aprofundada, as expressões da sexualidade antes inexploradas, 

ou mesmo menosprezadas, como as vivências das pessoas que transitam no universo trans. O 

termo trans, atualmente empregado pela literatura internacional, designa uma categoria 

constituída por indivíduos com identidades de gênero que não estão em conformidade com o 

sexo designado ao nascimento (transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e 

denominações afins). A partir de tais considerações, o presente estudo propõe investigar os 
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relacionamentos familiares e afetivo-sexuais de pessoas transexuais e como esses 

relacionamentos se inserem em sua rede de apoio social e pessoal. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

2.1 Apoio social/familiar e relações afetivo-sexuais de pessoas transexuais 

 

Em uma busca da literatura recente, constatou-se um crescente interesse da 

comunidade científica no exame das experiências das pessoas trans. Porém, segundo 

levantamento da produção científica brasileira de 2001 a 2010 sobre travestilidades, realizado 

por Amaral et al. (2014), a maior parte das pesquisas realizadas nessa temática busca 

investigar, principalmente, questões relacionadas à prostituição, vigilância e estigmatização 

diante da exposição ao HIV-aids. Os autores do referido estudo apontam para a necessidade 

de pesquisas que focalizem questões de desenvolvimento, educação, trabalho, exposição à 

violência de gênero, entre outras temáticas ainda pouco investigadas. Dargie et al. (2014) 

afirmam que o número de pesquisas focadas na população transexual vem crescendo 

consideravelmente, apesar de ainda apresentar conteúdo e metodologia limitados e de se 

concentrarem em questões como diagnóstico e psicopatologia, enquanto que temas de 

interesse, tais como a sexualidade e as experiências de relacionamentos amorosos, 

permanecem pouco ou mal explorados (Brown, 2010; Kins et al., 2008; Pfeffer, 2008). 

Por travesti entende-se a pessoa que se veste com roupas do sexo oposto com caráter 

místico, festivo, religioso ou de prazer sexual (Cardoso, 2005). Essa categoria social pode ser 

dividida em três categorias: ocasionais (também denominada crossdresser, que se refere a 

pessoas que vivem como homens e, ocasionalmente, mantêm relacionamentos 

heterossexuais), as que se vestem com mais frequência e modificam seus corpos (mas não se 

submetem à cirurgia de redesignação sexual) e as que se caracterizam como transexuais 

(desejando submeter-se, ou não, à cirurgia de transgenitalização como meio de alcançarem a 

conformidade com o gênero no qual acreditam estar).  

Denomina-se transexual a pessoa que vivencia a não conformidade com o sexo 

designado ao nascimento, isto é, que apresenta uma identidade de gênero oposta ao seu sexo 

biológico (Bento, 2006). O foco principal da pesquisa atual encontra-se voltado para o 

registro, análise e interpretação das experiências das pessoas transexuais. 

Alves, Vieira, Giami e Santos (2013), ao focalizarem a história de vida de mulheres 

transexuais e sua relação com a cirurgia de redesignação sexual (ou de transgenitalização), 

abordam a questão da transexualidade distinguindo os conceitos de “transexualismo” e 

“transexualidade”. O primeiro está relacionado a um transtorno mental, também denominado, 

atualmente, de disforia de gênero; o segundo termo, mais contemporâneo, busca escapar da 
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patologização, referindo-se a essa condição como mais uma forma de expressão da 

sexualidade, entre tantas outras possíveis. Assim, transexual é o indivíduo que não se 

identifica com seus genitais biológicos e as características atribuídas ao sexo masculino (ou ao 

sexo feminino), que são atribuições socioculturais e, portanto, convenções contingentes. O 

sentimento de estar em desconformidade com o sexo/gênero atribuído ao nascimento é tido 

como irreversível, além de penoso, chegando ao limite do intolerável. 

Considerando o elevado nível de sofrimento geralmente implicado na vivência da 

transexualidade frente ao preconceito e estigma encontrados no meio social, o apoio social e 

emocional das pessoas com as quais o indivíduo convive é essencial no enfrentamento das 

inevitáveis mudanças decorrentes na vida da pessoa trans pois, além de poder se configurar 

como um fator de proteção, é no convívio com os membros de sua rede social e pessoal 

significativa que o indivíduo constrói sua identidade (Lomando & Nardi, 2013; Soares et al., 

2011). O termo “rede social” refere-se à estrutura social por meio da qual o indivíduo recebe 

apoio de acordo com suas necessidades. O apoio social pode se manifestar de diversas 

maneiras, como apoio emocional, companhia social, guia (dar conselhos), apoio material e 

financeiro e até mesmo atendimento para questões de saúde (Sluzki, 1997; Feijó, 2006). A 

estrutura da rede social é caracterizada por seu tamanho (número de pessoas inclusas), 

densidade (integração entre os indivíduos), composição (familiares, amigos, etc.), dispersão 

da rede (localização geográfica das pessoas inclusas) e hetero/homogeneidade dos membros 

(Sluzki, 1997).  

Porém, apesar dos avanços na tecnologia médica observados na atualidade 

(principalmente em relação à cirurgia de redesignação sexual e às terapias hormonais) e do 

papel da psicoterapia no tratamento de pessoas trans, as relações sociais nem sempre 

acompanham tais avanços. A dificuldade de compreensão da transexualidade, em decorrência 

dos preconceitos, pode dificultar o estabelecimento de uma rede de apoio social adequada 

para as necessidades dessas pessoas (Soares et al., 2011).  

Em comparação com a população geral, pessoas trans relatam a percepção de menor 

apoio social e contato com pares (Colton Meier et al., 2011), sendo a rejeição – e não o 

acolhimento – a reação mais comum dos familiares (Riggs, von Doussa, & Power, 2014). 

Koken, Bimbi e Parson (2009), com uma amostra de 20 mulheres trans, reportam que 40% 

delas relataram experiências hostis com seus familiares e outras 40% vivenciaram 

experiências de indiferença. Os autores sugerem que a experiência de rejeição familiar pode, 

por sua vez, acarretar problemas de saúde mental. 



Introdução  |  23 

Em estudo realizado com 243 pessoas transexuais na Austrália (160 mulheres trans e 

83 homens trans), os pesquisadores Boza e Perry (2014) investigaram a prevalência de 

transtornos mentais, violência de gênero e preditores de depressão em pessoas trans. Os 

resultados obtidos apontam que, dentre as variáveis investigadas, a percepção de baixo apoio 

social é o preditor mais importante de sintomas de depressão. A percepção de apoio social 

nesta amostra é significativamente mais baixa nos participantes trans quando comparada à 

população geral, sendo ainda associada a maiores sintomas de depressão, o que por sua vez 

indica que a presença de uma rede de apoio social pode ser considerada como um fator de 

proteção contra depressão nessa população. 

Ademais, Factor e Rothblum (2008) realizaram uma pesquisa na cidade de Nova 

Iorque, Estados Unidos, comparando 295 pessoas trans com seus irmãos, buscando explorar a 

percepção de apoio social, entre outras questões. De acordo com os resultados obtidos, as 

pessoas trans percebem menor apoio social por parte de seus pais quando comparados aos 

seus irmãos cisgênero (quando a identidade de gênero está em conformidade com o gênero 

que foi designado ao nascimento), indicando maior vulnerabilidade das pessoas trans para 

rejeição familiar. Por identidade de gênero entende-se o sentimento duradouro de pertencer a 

um determinado gênero. Refere-se, portanto, ao gênero com o qual a pessoa se identifica, ou 

seja, se ela se identifica como sendo homem, mulher ou se ela se vê como fora do 

convencional. Remete também ao gênero que é atribuído ao indivíduo, tendo como base o que 

ele reconhece como indicadores de papel social de gênero (postura corporal, vestuário, corte 

de cabelo, voz, entre outros). Bento (2012) afirma que não é mais possível pensar a produção 

das identidades de gênero sem referenciá-las ao seu caráter relacional. Essa mudança decorre 

da incorporação da perspectiva relacional nesse campo de estudos e à crítica ao conceito de 

gênero assentado em uma suposta “natureza” feminina e masculina, que supostamente 

serviriam de base para construir as interpretações sobre o lugar dos corpos na ordem de 

gênero. 

Soares et al. (2011) realizaram um estudo em um município do interior do Estado de 

São Paulo buscando compreender a relação de transexuais femininas com suas redes de apoio 

social. Participaram cinco mulheres transexuais adultas que haviam se submetido à cirurgia de 

transgenitalização. Foram realizadas entrevistas individuais e elaborados o Genograma e o 

Mapa de Rede de cada participante. Os resultados obtidos apontam que, apesar da percepção 

de apoio de parte da rede social, os relatos são marcados por medo de exclusão, rejeição e 

humilhação por parte da rede familiar e social. As participantes do estudo relataram 

dificuldades nos relacionamentos afetivo-sexuais, pois enfrentam o medo da rejeição pelo 
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parceiro, além de dificuldades no estabelecimento de relacionamentos estáveis devido à 

insegurança e ao medo da reação provocada pela revelação da transexualidade (Soares et al., 

2011). 

Dialogando com os achados de Soares et al. (2005), Dargie et al. (2014) realizaram um 

estudo no Canadá que buscou identificar fatores preditores de melhor saúde física e 

psicológica em pessoas transexuais. Trinta e seis participantes (15 mulheres trans e 21 

homens trans) participaram da pesquisa e responderam a uma série de questionários. Os 

resultados indicaram que a combinação de uma rede de apoio social adequada e um 

relacionamento amoroso satisfatório prediz maior nível de saúde psicológica, com a 

apresentação de menos sintomas de depressão, estresse e ansiedade. A presença de apoio 

social e de um relacionamento amoroso saudável na vida de pessoas trans atua como fator de 

proteção, promovendo maior aceitação e segurança, o que por sua vez ocasiona a redução de 

sintomas de ansiedade e depressão. Tais resultados são apoiados por diversas pesquisas, cujos 

resultados apontam para a presença de uma rede de apoio social adequada e um 

relacionamento amoroso satisfatório como fatores de proteção contra depressão, estresse e 

ansiedade (Budge, Adelson, & Howard, 2013; Colton Meier et al., 2011; Kiecolt-Glaser, & 

Newton, 2001, Kurdek, 2004; Liu & Mustanski, 2012). 

Como se pode observar a partir dos estudos apresentados, a presença de um 

relacionamento afetivo satisfatório, assim como a disponibilidade de uma rede de apoio social 

adequada, parece exercer uma função de proteção contra problemas de natureza psicológica 

em pessoas transexual, porém, deve-se ater à qualidade destes relacionamentos e não apenas à 

presença de um parceiro.  

Em estudo realizado por Meier et al. (2013) no Texas, Estados Unidos, foram 

investigados os relacionamentos amorosos de 593 homens transexuais, por meio de 

questionários online que buscavam estabelecer o status de relacionamento afetivo-sexual, os 

níveis de depressão e ansiedade e o apoio social percebido pelos participantes. Os resultados 

obtidos indicam que metade dos participantes estava em um relacionamento estável no 

momento da pesquisa e apresentavam menos sintomas de depressão. Duas hipóteses foram 

levantadas, que estes homens transexuais são “protegidos” da depressão por satisfazerem seu 

desejo de estar em um relacionamento afetivo, ou que homens transexuais com sintomas de 

depressão apresentam maior dificuldade para manter um relacionamento estável. Destacam-se 

nesta pesquisa os resultados que indicam que o simples fato de estar em um relacionamento 

não promove melhoras em sintomas de ansiedade, mas que a percepção de receber apoio do 

parceiro parece agir como proteção contra ansiedade e depressão. 
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Tais resultados sugerem que investigar a qualidade dos relacionamentos afetivos de 

pessoas trans é um aspecto essencial quando se aborda a rede de apoio social. Esses achados 

são apoiados por Lev (2004) e Erich, Tittsworth e Kerstein (2010), que apontam para a 

importância de relacionamentos amorosos saudáveis (bem ajustados) para a adaptação 

psicossocial e o bem-estar de pessoas trans. 

Ainda em relação à qualidade dos relacionamentos entre pessoas trans e seus 

parceiros, Kins et al. (2008) exploraram as diferenças e semelhanças entre relacionamentos 

“tradicionais” e relacionamentos de mulheres com homens trans. Os resultados indicam que, 

para as mulheres que estavam em um relacionamento com homens trans, a maior vantagem – 

apontada como a fonte de sucesso da relação – era o fato de seus parceiros entenderem o que 

significa “ser uma mulher” melhor do que os homens biológicos, apontando fatores como 

respeito, honestidade, amor, confiança, compreensão e comunicação aberta como indicadores 

da saúde da relação afetiva. Ademais, não foram encontradas diferenças entre os casais 

relativas à satisfação sexual e relacional, o que por sua vez indica que seus relacionamentos 

podem ser satisfatórios e adequados tanto para eles como para as parceiras. 

De forma consistente com esses dados, o estudo de Iantaffi e Bockting (2011) indica 

que mulheres transexuais enfrentam maiores obstáculos nos relacionamentos amorosos 

quando comparadas aos homens transexuais. Com amostra que abarcou 57 mulheres 

transexuais e 43 homens transexuais, a probabilidade dos homens trans de estarem em um 

relacionamento era superior às mulheres. Por outro lado, as mulheres transexuais 

apresentavam maior probabilidade de esconderem sua transexualidade dos parceiros, além de 

relatarem maior temor de rejeição por parte deles após a revelação da transexualidade. De 

modo complementar ao estudo de Iantaffi e Bockting (2011), Riggs, von Doussa e Power 

(2014) encontraram que, além da dificuldade de revelar a transexualidade e do medo da 

rejeição, mulheres transexuais com dificuldades em negociação nos relacionamentos 

amorosos apresentam menor esperança de um dia terem a experiência de um relacionamento 

amoroso ideal. 

A revelação da transexualidade pode acarretar desafios significativos para o 

relacionamento entre a pessoa transexual e seu/sua parceiro(a) íntimo(a). Em estudo realizado 

por Aramburu Alegría (2010), com a participação de sete casais formados por mulheres trans 

e mulheres biológicas, as participantes relataram dificuldades relacionadas à: identidade 

sexual (com o questionamento da própria sexualidade por parte das mulheres biológicas com 

a revelação da transexualidade), incerteza no relacionamento, necessidade de tomada de 

decisões para a transição de homem para mulher (male-to-female) e dúvidas em relação à 
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apresentação pública do casal. Já em um novo estudo realizado por Aramburu Alegría (2013), 

que também abordou casais formados por mulheres trans com mulheres biológicas, as 

participantes relataram manter a identidade heterossexual, porém, com modificações que 

permitem incluir uma identidade que preserva o relacionamento atual. As participantes 

oscilaram entre relatos de ausência de atividades sexuais e pouca permeabilidade a mudanças 

– a relatos de uma vida sexual fluida, em permanente movimento, permitindo aberturas para 

transformações. 

Complementando os estudos de Aramburu Alegría, Brown (2010) afirma que o 

relacionamento sexual entre mulheres e homens trans, que no início do relacionamento se 

identificavam como mulheres lésbicas, e que posteriormente se encontram no início do 

processo de transformações corporais, podem sofrer com mudanças nas práticas sexuais e na 

dinâmica do relacionamento. A identificação do parceiro com o gênero masculino provoca na 

parceira confusão em relação à própria identidade de mulher lésbica. 

Muitas das participantes do estudo de Brown (2010) relataram estranhamento e 

desconforto em relação à aparência masculina de seus parceiros e da possibilidade futura de 

uma genitália masculina, pois entram em conflito direto com suas preferências por corpos e 

genitálias femininas. De acordo com a autora, para que o relacionamento funcione após o 

processo de transformações é necessária uma maior flexibilidade em relação à própria 

identidade sexual das mulheres lésbicas para a aceitação do parceiro e do relacionamento 

comum homem heterossexual. 

Já em relação à prática sexual, as participantes relatam dificuldades durante o processo 

de transformações, com o relato de práticas de gênero estereotipadas (penetração da parceira, 

passividade feminina) devido ao sentimento de ameaça à masculinidade dos homens trans 

(Brown, 2010). Deste modo, as participantes relatam uma mudança na dinâmica de poder no 

relacionamento, com a expectativa da adoção de roteiros sexuais de gênero bem demarcados 

pelo que pode ser considerado como adequado no gênero masculino e feminino. Da mulher, é 

esperada a passividade sexual, com a penetração de sua vagina pelo pênis do parceiro trans. 

As participantes relatam extrema relutância por parte dos parceiros em serem penetrados, 

especialmente penetração vaginal, optando por penetrar a parceira com os chamados dildos e 

evitando a participação de partes ainda consideradas femininas de seus corpos na busca do 

prazer entre os dois (principalmente nos casos onde não há a remoção das mamas através da 

mastectomia). 

Neste ponto, deve-se ressaltar a primazia do pênis na hierarquização dos corpos 

sexuais (Seidman, Fischer & Meeks, 2006). Certas partes do corpo humano são consideradas 
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sexuais, e outras não. Tal diferenciação é construída socialmente ao longo de determinado 

tempo e espaço. O pênis ereto, símbolo de masculinidade, poder e virilidade, é considerado o 

ator no ato sexual, assumindo, portanto, um papel ativo, enquanto que a vagina, que é 

penetrada na “tradicional” relação heterossexual, é considerada a parte passiva em um 

intercurso que se constitui historicamente como o mais “normal” e “natural”. Desse modo, por 

esse prisma, o homem é considerado ator e autor sexual, enquanto a mulher assumiria um 

papel passivo na relação. Há, na vivência da masculinidade, uma centralização de sua 

identidade na presença do pênis (Almeida, 2012) e na assunção ao papel sexual conferido pela 

posição ativa assumida no intercurso sexual. 

A centralização da sexualidade nos órgãos genitais assim como a naturalização da 

penetração do pênis na vagina como prática sexual é disseminada desde a educação sexual 

escolar até o discurso médico. No âmbito da educação, é observado por pesquisadores uma 

indiferenciação entre a genitalidade e a sexualidade, o que por sua vez dificulta a promoção 

da autonomia de crianças e adolescentes em relação à própria sexualidade, pois a relação 

sexual genital é considerada como a única prática legítima disponível para exploração da 

sexualidade, desconsiderando quaisquer outras práticas existentes (Carvalho, Silva, Souza & 

Salgado, 2012). Assim, a sexualidade é ensinada a partir de um ponto de visto restritivo, 

proibitivo e higienista, o que por sua vez deixa suas marcas na maneira como estas crianças e 

adolescente irão vivenciar suas vidas sexuais adultas. É possível observar tais marcas no 

estudo de Brown (2010), em que os homens trans procuram validar suas posições assumindo 

posições consideradas masculinas dentro da relação, sendo então ele quem instiga a prática 

sexual (por ser ele o autor e o detentor do pênis) e sendo o homem responsável pela 

penetração da vagina (mesmo que tal penetração seja conquistada através da utilização dos 

chamados dildos, o que por sua vez pode acarretar insatisfação sexual e relacional por parte 

de suas parceiras). Tais exigências, por sua vez, podem levar à emergência de conflitos entre 

o casal e até mesmo à dissolução do relacionamento (Lomando & Nardi, 2013). 

Ainda em relação ao estudo de Brown (2010), as participantes relatam que os 

parceiros, após o processo de transformações, com o uso da testosterona e mesmo com a 

remoção cirúrgica das mamas, muitos dos parceiros trans começaram a demonstrar maior 

flexibilidade em relação ao relacionamento sexual entre o casal, com a promoção de diálogo e 

com a negociação de possibilidades e limites. Tais mudanças, de acordo com a autora, são 

possíveis a partir da transformação do corpo, então masculino. Apoiando tal observação, 

Buxton (2006) relata que, a partir da obtenção deste corpo desejado – o corpo de um homem – 

há uma maior aceitação da própria imagem, e com isso, observa-se um aumento na confiança 
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de sua masculinidade, o que por sua vez abre espaço para uma maior exploração de sua 

sexualidade e de possíveis práticas sexuais com suas parceiras.  

Desse modo, mudanças físicas muitas vezes se tornam necessárias para que essas 

pessoas possam se sentir autênticas em suas vivências, principalmente entre transexuais 

(Dargie et al., 2014). Almeida (2012) discorre sobre a possibilidade das mudanças corporais – 

que tornam o homem transexual fisicamente “masculino” de acordo com as expectativas de 

como um homem deve se parecer – contribuírem para invisibilizar esta população. Tal 

invisibilidade pode ser considerada por muitos como “um agradável momento de trégua na 

estressante e contínua batalha por respeito à identidade/expressão de gênero” (p. 519). 

De modo similar, a cirurgia de redesignação sexual é vista como uma possibilidade de 

melhor aceitação pessoal e social da mulher trans, além de possibilitar melhor integração à 

sociedade (Bento, 2012; Soares et al., 2006). Porém, deve-se ater ao fato de que a cirurgia é 

apenas um passo, e não deve ser vista como solução de todos os problemas enfrentados pelas 

pessoas transexuais (Pinto & Bruns, 2006). 

Em 2002, o Conselho Federal de Medicina (CFM) estabeleceu que o tratamento 

cirúrgico só poderia ser efetivado após dois anos de acompanhamento multiprofissional, por 

equipe de saúde formada por médico psiquiatra, cirurgião, psicólogo, endocrinologista e 

assistente social. Nesse sentido, o conhecimento biomédico reafirma e impõe suas próprias 

concepções sobre o que é transexualidade (ainda categorizada nesse âmbito como 

transexualismo) e qual seria o papel e a importância da cirurgia de transgenitalização na vida 

dessas pessoas. Atualmente, tal conhecimento diverge da opinião de diversos estudiosos da 

área, que argumentam que a cirurgia pode ser vista como resultado da busca de construção da 

identidade por meio de uma reconstrução corporal, e não como “tratamento” corretivo para o 

sofrimento suscitado por uma condição psicopatológica (Alves et al., 2013).   

Entre os referenciais teóricos mais promissores que emergiram nas últimas décadas, a 

Teoria Queer se destaca por propor que pensemos o quanto nossos corpos são construídos 

pelas imposições culturais, de modo que nos sentimos impelidos a ajustá-los aos padrões 

compartilhados pelo grupo a que pertencemos (Louro, 2004). Judith Butler (2003) critica a 

crença de que existe uma relação de dependência entre sexo, gênero e desejo/sexualidade. 

Essa matriz da heterossexualidade compulsória nos faz crer que o gênero é condicionado pelo 

sexo biológico, de modo que a expressão do desejo e da sexualidade também estaria 

perfeitamente alinhada ao sexo e ao gênero. 

Já Bento (2012) questiona achados de pesquisas anteriores, que apresentam a pessoa 

transexual, particularmente a mulher que não se submeteu à cirurgia de redesignação sexual, 
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como desprovida de desejo sexual devido à repulsa e ódio que sente por sua genitália, o que 

por sua vez nega a possibilidade da pessoa trans de obter prazer por meio da masturbação. A 

naturalização desse pensamento, por sua vez, pode levar a pessoa transexual que se masturba 

a questionar-se por não preencher essa expectativa de completo repúdio aos genitais. 

Ademais, a redução da sexualidade à questão da genitália é muitas vezes encontrada nos 

relatos de pessoas transexuais, com o medo do abandono pelo parceiro pela ausência de um 

pênis (no caso de homens trans) ou de uma vagina (no caso de mulheres trans que ainda não 

se submeteram à cirurgia de redesignação sexual) (Bento, 2012). 

O estudo de Alves et al. (2013) teve como objetivo analisar os significados atribuídos 

por mulheres transexuais à cirurgia de redesignação sexual. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas, na modalidade “história de vida temática”, com quatro mulheres transexuais, de 

27 a 54 anos, moradoras de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Das quatro 

participantes, apenas duas haviam se submetido à cirurgia de redesignação sexual, uma 

demonstrava anseio por realizá-la, enquanto a outra relatou que já não tinha o tratamento 

cirúrgico como prioridade em sua vida, pois havia encontrado o equilíbrio entre sua faceta 

masculina e feminina. Os pesquisadores constataram que a aproximação ao desejo de se 

submeter à cirurgia, nas quatro participantes, desdobrou-se de diferentes formas. Os 

significados atribuídos à cirurgia se mostraram polissêmicos, mas é possível afirmar que a 

intervenção contribui, principalmente, para estabelecer uma relação satisfatória entre mente e 

corpo na construção da identidade, além de possibilitar o reconhecimento social. Quando a 

cirurgia, por alguma razão não pôde ser concretizada, as participantes tentaram de alguma 

forma validar a transexualidade, buscando ativamente a mudança do nome civil, no caso de 

uma das entrevistadas. É pertinente também ressaltar a posição médico-científico, que por 

considerar a transexualidade um distúrbio (disforia de gênero), oferece tratamento cirúrgico 

como meio normalizador e, consequentemente, fornece às/aos transexuais a possibilidade 

(ainda que cercada de inúmeras barreiras) do acesso à rede pública de saúde. Por outro lado, a 

conjuntura de patologização da condição trans, condição sine qua non para a realização da 

cirurgia, pode contribuir para a estigmatização da pessoa transexual no contexto social (Alves 

et al., 2013; Arán, Zaidhaft, & Murta, 2008). 

Nesse contexto, Arán (2006) atenta para a necessidade da despatologização da 

transexualidade, assim como de outras formas de expressão da sexualidade que escapam do 

modelo heteronormativo, principalmente no que concerne à implementação das políticas 

públicas de saúde em nosso país. Deve-se reconhecer que a sexualidade de transexuais é 

diversificada, formada ao longo de uma trajetória de sofrimento, alegria, desejo e rebeldia, e 
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não deve ser tipificada ou simplificada com vistas a atender às expectativas do saber médico 

em torno de uma identidade trans “verdadeira” (Bento, 2012). A transexualidade é múltipla e 

fluida em suas identidades possíveis, no que concerne ao gênero e à orientação sexual 

(Carrera, DePalma & Lameiras, 2012; Nieder et al., 2011). O presente projeto de pesquisa se 

apoia nesses achados para se acercar do apoio social e relações afetivo-sexuais de pessoas 

transexuais. 

 

2.2 Marco teórico-conceitual: os roteiros sexuais 

 

Para a realização do presente estudo será adotado como referencial teórico a teoria dos 

scripts (roteiros) sexuais de John Gagnon, criada em parceria com William Simon em 1973 e 

publicada no livro A conduta sexual. A partir de uma perspectiva sociológica, Gagnon e 

Simon procuravam estabelecer o conceito e estudo da sexualidade como uma construção 

social, afastando-se das teorias biológicas e psicanalíticas mais comumente empregadas em 

pesquisas de tal natureza. É inegável que Gagnon tenha sido fortemente influenciado pela 

metodologia de pesquisa de Alfred Kinsey, um dos pioneiros no estudo da sexualidade 

humana. Formado em Ciências Sociais pela Universidade de Chicago, onde também realizou 

sua pós-graduação, Gagnon fez parte da equipe do Instituto Kinsey, onde se encontrava 

quando elaborou, junto a Simon, a teoria dos roteiros sexuais. Porém, apesar de ser um dos 

precursores na abordagem sociológica de um estudo empírico da sexualidade, Kinsey e seus 

colaboradores propunham uma visão naturalista em suas pesquisas, contrária à orientação 

sociológica dos roteiros (scripts) sexuais proposta por Gagnon e Simon, que consideram que o 

comportamento sexual é aprendido a partir de complexos roteiros de conduta, aceitos em um 

determinado contexto cultural e histórico (Gagnon, 2006) 

O desenvolvimento da teoria dos roteiros sexuais deu-se a partir de cinco concepções 

fundamentais (Gagnon, 2006): (1) a conduta sexual, assim como a vida social, transforma-se, 

muda constantemente sob a influência da história e da cultura, ou seja, não é um fenômeno 

universal, estático; (2) os diferentes tipos de conduta sexual devem ser entendidos como 

fenômenos culturais, ou seja, os significados atribuídos a determinadas atividades corporais 

devem ser entendidos a partir de contextos culturais e históricos específicos; (3) a ciência da 

sexualidade, assim como a conduta sexual, é determinada pelo contexto histórico e cultural, 

pois os cientistas, em si, carregam consigo seus interesses e seus modos de ver o mundo, e 

estes não podem ser descartados como influências na realização de pesquisas científicas; (4) a 

sexualidade é aprendida e desaprendida, mantida ou adaptada, incluindo os diversos aspectos 
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do sexual a partir da influência da cultura, sendo que, quanto mais heterogênea for a cultura, 

maior a diversidade de padrões de conduta encontrados; (5) assim como a sexualidade, os 

padrões de gênero também são determinados de acordo com a cultura específica em que se 

inserem, sendo ambos exemplos de condutas socialmente roteirizadas. 

O conceito de roteiros sexuais equivale ao modo como o comportamento sexual é 

organizado. Tal organização da conduta é possível por meio de recursos psicológicos e 

culturais combinados, de modo a traduzirem-se em um roteiro mais adaptativo à vida social. 

Desse modo, os comportamentos sexuais não são determinados pela biologia, mas sim 

construídos em determinado meio social e influenciados pela cultura (Gagnon & Simon, 

1973). De acordo com Gagnon (2006), as práticas sexuais se transformam e acompanham as 

mudanças da vida social, pois a conduta sexual “[...] é uma atividade provocada pelas 

circunstâncias sociais e culturais, e uma atividade que difere de uma era histórica para outra 

ou de cultura para outra” (p. 215). 

Os roteiros são divididos em três níveis interacionais: o interpessoal, o intrapsíquico e 

o cultural. O nível interpessoal equivale aos roteiros que regulam a interação do indivíduo na 

vida social. O indivíduo, ator social, responde às expectativas de terceiros e norteia sua 

conduta a partir dessas expectativas, que constituem a base padrão da conduta sexual 

adequada, que ditam o “certo” e o “errado”, o que é aceito e o que deve ser repudiado. Tais 

expectativas, por sua vez, influenciam a maneira como o indivíduo percebe a si próprio, como 

ele é e como age em suas interações sociais. A partir do que ele percebe como o padrão 

esperado, ele procura alcançar uma congruência entre as representações de terceiros e sua 

auto-representação (Bozon, 2004; Gagnon, 2006). 

Já o nível intrapsíquico corresponde ao conteúdo interno do indivíduo, sua vida 

mental, que resulta da interação dos roteiros culturais e interpessoais e de elementos que vão 

além destes, como planos, desejos, aspirações e lembranças. Suas origens são diversas, de 

cenários culturais improvisados e guardados, ou de cenários ideais retidos juntamente com as 

suas variações. Tal conteúdo pode estar organizado como narrativas cognitivas, ou pode estar 

fragmentado. Os roteiros intrapsíquicos são como guias que regulam a conduta sexual do 

indivíduo, pois auxiliam no entendimento do passado a partir da coordenação do 

comportamento social e da vida mental (Bozon, 2004; Gagnon, 1990, 2006).  

Por fim, o nível cultural, ou cenários culturais, são como guias para a adequação da 

conduta de acordo com os papéis sociais. São como instruções inseridas em narrativas e 

instituições culturais, que procuram moldar os roteiros interpessoais e intrapsíquicos por meio 

de signos e símbolos. Tais instruções procuram ensinar ao indivíduo a maneira adequada de 
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agir, de acordo com papéis sociais específicos (Bozon, 2004; Gagnon, 2006). Diferentes dos 

roteiros intrapsíquicos e interpessoais, presentes na formulação original da roteirização, os 

cenários culturais foram adicionados à teoria dos roteiros sexuais após a constatação da 

necessidade de identificação dos roteiros presentes neste nível (Gagnon, 2006). 

Deve-se ressaltar que os roteiros sexuais, em todos os níveis, não correspondem a um 

passo a passo do comportamento sexual. Eles são apenas guias que auxiliam na significação 

de gestos, palavras e sensações como sexuais e na produção de novas situações. Apresentam 

possibilidades da sexualidade, sendo abertos, flexíveis e manipuláveis para a adaptação do 

conteúdo diante de novas circunstâncias. É claro que tal flexibilidade também é variável, pois 

apresenta limites (Gagnon, 2006).   

A conduta sexual, sob a luz da teoria dos roteiros sexuais, apesar de categorizada e 

considerada por indivíduos como normativamente orientada, é rica em detalhes, em 

diversidade de criações, de fantasias pessoais e mitos e imagens da cultura. Levando em 

consideração o que foi exposto, é possível perceber que a escolha da teoria dos roteiros 

sexuais como marco teórico-conceitual do presente estudo baseou-se na consistência teórica e 

no fato de se mostrar apropriada para os objetivos propostos. Além disso, considera-se que 

esse referencial é apropriado para se compreender a riqueza de narrativas que podem ser 

encontradas a partir do olhar lançado às dimensões intrapsíquicas, interpessoais e aos cenários 

culturais. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A partir dos aspectos elencados, pode-se deduzir a importância do apoio social 

(incluindo as relações familiares) e da presença de um relacionamento íntimo saudável na 

vida das pessoas trans. Estudos recentes (Boza & Perry, 2014; Dargie et al., 2014; Meier et 

al., 2013) atentam para a importância da exploração de questões relacionadas à rede de apoio 

e aos relacionamentos amorosos, visto que, conforme evidências de diversos estudos 

revisados, o vínculo satisfatório com um parceiro significativo e a presença de uma rede de 

apoio adequada atuam como recurso de proteção contra manifestações de ansiedade, estresse 

e depressão. Também são igualmente protetivos durante a revelação e assunção da 

transexualidade, período que, segundo Ryan et al. (2009), acarreta sobrecarga de estresse para 

as pessoas trans devido ao medo da rejeição, que pode levá-las a assumir comportamentos de 

risco e a terem problemas de saúde mental.  

De acordo com Aramburu Alegría (2013), os profissionais de saúde se encontram em 

uma posição vantajosa para a identificação dos fatores de risco e a sistematização da 

assistência apropriada às pessoas trans. Boza e Perry (2014) e Meier et al. (2013) alertam para 

a necessidade de atenção às questões relacionadas à família e aos parceiros íntimos de pessoas 

trans por parte dos agentes de saúde, para encorajar a preservação da rede de apoio social 

diante das dificuldades associadas às vivências trans. Atentam também para a necessidade de 

encorajar discussões acerca da saúde sexual das pessoas trans nos serviços de saúde. De 

acordo com a Associação Mundial de Saúde Sexual (2008), a saúde sexual é associada 

positivamente com autoestima, saúde mental, qualidade no relacionamento e qualidade de 

vida. Porém, apesar de haver consenso em relação à importância de se abordar a sexualidade 

na atenção à saúde, ainda são encontradas barreiras que dificultam o diálogo entre o 

profissional de saúde e o paciente. 

Dessa maneira, diante da complexidade das relações familiares e das vivências 

afetivo-sexuais das pessoas trans e a necessidade de ampliar o conhecimento sobre a relação 

entre essas vivências e sua rede de apoio social e seus relacionamentos, torna-se necessário 

investigar o modo como as pessoas trans percebem o apoio que recebem (ou não) das pessoas 

que constituem sua rede de suporte social, como elas se relacionam com essas pessoas e de 

que modo elas inserem seus relacionamentos amorosos nessa rede (como apoiadores ou 

dificultadores). Atenta-se também para a necessidade de explorar suas experiências amorosas 

e sexuais, visto que, como apresentando anteriormente, relacionamentos amorosos e sexuais 

considerados satisfatórios pelas pessoas trans contribuem para promover o bem-estar e as 
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mudanças positivas na saúde do indivíduo. Uma vez admitidas essas conjecturas, colocam-se 

os objetivos do presente estudo. 
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4 OBJETIVOS 

 

• Objetivo Geral 

 

O presente estudo teve por objetivo investigar os relacionamentos familiares e afetivo-

sexuais de pessoas transexuais e compreender como esses relacionamentos estão inseridos na 

sua rede de apoio social. 

 

• Objetivos Específicos 

 

a) Descrever as características sociodemográficas das/dos participantes; 

b) Analisar as narrativas construídas acerca da vida afetivo-sexual, buscando 

evidenciar a trajetória de desenvolvimento afetivo-sexual das pessoas trans e os significados 

atribuídos às experiências e práticas sexuais no decorrer da vida; 

c) Conhecer os elementos constitutivos dos roteiros sexuais construídos pelos(as) 

participantes, a partir dos níveis cultural, interpessoal e intrapsíquico; 

d) Identificar as principais fontes de apoio social das/dos participantes e sua percepção 

do suporte recebido; 

e) Investigar a relação entre a configuração da rede de apoio social significativa dessas 

pessoas e a qualidade dos relacionamentos afetivo-sexuais mantidos com os integrantes que 

constituem essa rede. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Delineamento de pesquisa 

 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com delineamento transversal, 

desenvolvido a partir do enfoque qualitativo de pesquisa. Elegeu-se a abordagem qualitativa 

porque a proposta foi investigar em profundidade o tema delineado, preocupando-se com a 

descrição e análise fidedigna da realidade dos participantes, a partir de suas perspectivas, 

percepções, desejos e aspirações, indo além da identificação de padrões de comportamentos, 

para que se possa explorar seu universo de significados, crenças, valores e atitudes (Biasoli-

Alves, 1998; Minayo, 2008). Nesse sentido, a abordagem qualitativa foi adotada para o 

delineamento do presente estudo por ser flexível, permitindo apreender a complexidade do 

objeto de estudo e captar a subjetividade presente nas narrativas das(os) participantes, 

abarcando sentimentos, pensamentos e emoções (Maykut & Morehouse, 1994).  

O estudo de casos múltiplos foi eleito como estratégia de investigação por permitir a 

ampliação do conhecimento relativo a fenômenos pouco investigados, como é o caso da rede 

de apoio social e dos relacionamentos afetivo-sexuais na transexualidade (Alves-Mazzotti, 

2006; Gil, 1991). É caracterizado pelo estudo em profundidade de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (Gil, 1999; Ventura, 2007). Por sua 

flexibilidade, o estudo de caso é recomendado nas fases iniciais de uma investigação sobre 

temas complexos, para a construção de hipóteses, para a reformulação do problema e para a 

exploração mais profunda da narrativa dos indivíduos (Creswell, 2010; Gil, 1989).  

Dentre as vantagens do uso do estudo de caso, autores apontam para a ênfase na 

complexidade do fenômeno (vê o problema a partir da multiplicidade de dimensões deste) e 

na possibilidade de estímulo a novas descobertas por despertar o interesse por aspectos não 

previstos no protocolo de pesquisa (Gil, 1989; Ventura, 2007). Porém, muitas críticas 

metodológicas são feitas aos estudos de caso (Gil, 1999; Minayo, 2008; Ventura, 2007), como 

a falta de rigor metodológico. Tal afirmação, de certo modo, simplifica o nível de 

complexidade envolvido no planejamento de um estudo de caso e o rigor científico necessário 

para sua execução. Além disso, autores apontam para existência de muitos vieses do 

investigador e para a pouca probabilidade de generalização dos resultados, se a investigação 

não for corretamente preparada e conduzida. 
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5.2 Participantes e cenário do estudo 

 

Os participantes foram recrutados no Ambulatório de Estudos da Sexualidade Humana 

(AESH) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-

USP) da Universidade de São Paulo. O AESH oferece assistência a transexuais, incluindo 

avaliação médica, psicológica e social, com vistas ao acompanhamento do tratamento 

hormonal (Junqueira, Lara, Romão, Romão & Ferriani, 2005). A equipe do ambulatório conta 

com a participação de profissionais da Ginecologia, Psiquiatria, Psicologia e, ocasionalmente, 

Fonoaudiologia. Os residentes envolvidos no atendimento estão inseridos em um sistema 

rotativo, com a troca de profissionais dentre de breves períodos. Os atendimentos são 

realizados sob supervisão de profissionais qualificados e experientes. O ambulatório atende 

uma vez por semana, nas manhãs de quartas-feiras. A partir da caracterização do serviço, é 

possível fazer algumas inferências sobre os possíveis participantes da pesquisa. A 

identificação do indivíduo como transexual, porém, foi investigada no contato inicial. 

Em relação aos critérios de inclusão, foram convidadas para participar pessoas que: (a) 

se autodeclaram transexuais, de “homem para mulher” (mulher trans) e de “mulher para 

homem” (homem trans), independentemente da escolaridade, status socioeconômico e estado 

marital; (b) idade superior a 18 anos; (c) em acompanhamento pela equipe do serviço 

ambulatorial especializado do sistema de saúde pública.  

Foram convidadas a participar da pesquisa doze pessoas transexuais, dentre elas seis 

transexuais femininas e seis transexuais masculinos, e seus relatos constituíram o corpus 

obtido. Desse conjunto de pessoas entrevistadas, quatro foram analisadas até o momento, 

sendo duas mulheres trans e dois homens trans.  

Para determinação do encerramento da fase de coleta de dados, foi adotada a técnica 

de saturação de dados. Trata-se da adição progressiva de novos participantes até a suspensão 

dessa busca, no momento em que a pesquisadora identifica a saturação de informações 

coletadas. Ou seja, a coleta ocorreu até o momento em que novas entrevistas não mais 

proporcionaram informações novas e significativas ao estudo (Fontanella, Ricas, & Turato, 

2008; Gil, 1991).  

 

5.3 Instrumentos 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: (a) Formulário de 

Dados Sociodemográficos e Critério de Classificação Econômica Brasil-2015; (b) Roteiro de 
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Entrevista Semiestruturada; (c) Genograma; (d) Mapa de Rede. É importante ressaltar que o 

Genograma e o Mapa de Rede foram adotados pela riqueza da investigação que proporcionam 

e pela potencialidade gráfica que esses recursos apresentam, o que possibilita melhor 

integração das informações oriundas dos relatos obtidos nas entrevistas (Santos, 2009). 

 

(a) Formulário de Dados Sociodemográficos e Critério de Classificação 

Econômica Brasil/2015 

 

O Formulário de Dados Sociodemográficos, criado pelo Laboratório de Ensino e 

Pesquisa em Psicologia da Saúde (LEPPS), encontra-se no Apêndice A e o Critério de 

Classificação Econômica Brasil/2015 (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas 

[ABEP], 2014) encontra-se no Anexo 1. O uso dos dois instrumentos foi adotado afim de 

obter-se informações sobre as características dos participantes, como escolaridade, renda 

familiar e poder aquisitivo. 

 

(b) Roteiro de Entrevista Semiestruturado 

 

As entrevistas foram guiadas por um roteiro semiestruturado (Apêndice B), 

organizado em eixos temáticos. Os temas investigados foram: a rede social e pessoal/familiar 

da participante (perguntas voltadas à construção do Mapa de Rede), a vida familiar (perguntas 

que permitiram a construção do Genograma), histórico de relacionamentos afetivos, trajetória 

de experiências e práticas sexuais, modificações corporais e cuidados com a saúde, 

fechamento da entrevista. 

 

(c) Genograma 

 

O Genograma pode ser caracterizado como uma estrutura de gráficos padronizada, um 

diagrama de representação visual de uma família, utilizada universalmente pela genética e 

posteriormente adaptada para uso em várias disciplinas das ciências humanas para representar 

sua estrutura interna (Wright & Leahy, 2002). O objetivo principal a ser alcançado pelo uso 

do Genograma é obter informações acerca dos membros de uma família e os vínculos 

estabelecidos entre estes membros (Krüger & Werlang, 2008). Atualmente, tem sido utilizado 

para coleta de dados em pesquisas qualitativas, principalmente no que concerne as relações 

familiares (Gerson & McGoldrick, 1993; Wendt & Crepaldi, 2008). Utilizado como 
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instrumento de coleta, o Genograma permite que o pesquisador tenha acesso à estrutura 

familiar e aos vínculos estabelecidos entre os membros, possibilitando a inferência sobre 

modos de relação, sobre as dinâmicas encontradas no convívio familiar (McGoldrick, Gerson, 

& Petry, 2008).  

As legendas do Genograma, desenvolvidas por McGoldrick e Gerson (1995) e 

adaptadas por Wendt e Crepaldi (2008), encontram-se no Anexo 2. Já as questões que foram 

utilizadas para a montagem do instrumento encontram-se no roteiro de entrevista (Apêndice 

B). 

 

(d) Mapa de Rede 

 

Trata-se de um instrumento elaborado por Sluzki (1997), que propõe-se em representar 

a rede social do indivíduo através de um mapa. A partir da divisão de quatro quadrantes, 

relacionados à família, às amizades, às relações de trabalho ou estudo, às relações 

comunitárias e às relações com instituições (como serviços de saúde e jurídico) ou religião, 

identifica-se as pessoas significativas que estabelecem relação com o indivíduo. A forma 

como o Mapa de Rede é constituído pode ser visualizada na Figura 1, adaptada de Santos 

(2009). 

 

 

Figura 1. Mapa de Redes proposto por Sluzki (1997) 
 

As questões utilizadas na montagem do Mapa de Rede foram incorporadas ao roteiro 

de entrevista (Apêndice B). Assim, a construção dos mapas foi feita conjuntamente pela 

pesquisadora e pelas(os) participantes. Foram anotados todos os nomes mencionados pelos 
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participantes e identificados o tipo de relação que elas/eles mantêm com cada pessoa, de 

modo a facilitar a escolha da localização em que a mesma deveria ser inserida no mapa.  

Seguindo as recomendações de Santos (2009), todos as pessoas escolhidas pelos 

participantes para a composição da rede foram identificadas por suas iniciais e codificadas 

pelo tipo de relação que mantêm com o participante (mãe, pai, amigo, vizinho, colega, entre 

outros), com a representação simbólica do gênero masculino em verde ( ) e do gênero 

feminino em rosa ( ). 

 

5.4 Procedimento 

 

5.4.1 Estudo piloto 

 

O estudo piloto consistiu na aplicação do protocolo de pesquisa com o objetivo de 

testar os instrumentos e procedimentos adotados durante a coleta, quanto à sua clareza, 

compreensibilidade, ordenação das questões e precisão da linguagem. Uma participante, 

Monique, foi convidada a participar da pesquisa a partir da apresentação dos objetivos da 

pesquisa e no convite para colaboração com a mesma. Mediante sua concordância, ela foi 

encaminhada à sala onde foi realizada a coleta, segundo o procedimento explicado a seguir. A 

partir da realização desse pré-teste, foi possível observar que os instrumentos e procedimentos 

adotados foram adequados às características da população-alvo do estudo. Apesar da longa 

duração da entrevista, não foram observados sinais na participante que indicassem fadiga. A 

partir da constatação da adequação dos instrumentos e procedimento adotados, a entrevista de 

Monique foi adicionada ao corpus da pesquisa e novos participantes foram convidados. 

 

5.4.2 Coleta de dados 

 

Previamente à realização das entrevistas com os(as) participantes, foi realizada a 

imersão da pesquisadora no campo. Durante 5 meses, ela participou, como ouvinte, das 

atividades assistenciais e das supervisões oferecidas no contexto do serviço, não participando, 

porém, dos atendimentos oferecidos pelos profissionais do ambulatório. Considera-se que 

essa imersão no campo foi fundamental, não apenas para estabelecer contato com os(as) 

potenciais participantes do estudo, como para a familiarização da pesquisadora com a equipe 

multiprofissional de saúde, a rotina do serviço e o fluxo de atendimento dos(as) participantes.  
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Primeiramente, os(as) potenciais participantes foram selecionadas de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Uma vez cumpridos esses 

critérios, foram abordados na sala onde é realizado o atendimento ambulatorial pelos 

residentes de medicina ou na sala de orientações realizadas pelos profissionais da 

enfermagem. Foram então convidados a participarem da pesquisa, com a explicação detalhada 

da natureza e dos objetivos do estudo realizada mediante a leitura cuidadosa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice C), propiciando a participação na 

pesquisa, bem como o TCLE – Banco de Dados de Pesquisa da Área de Ciências Humanas 

(Apêndice D). Nesse momento, os dois termos foram entregues ao participante.  

No TCLE constavam, por escrito, os objetivos, o método, a responsabilidade ética da 

pesquisadora com relação aos dados obtidos e a possibilidade de desistência da pessoa 

entrevistada a qualquer momento do processo de coleta de dados. Após a leitura cuidadosa e a 

resolução de eventuais dúvidas do(a) participante, mediante o aceite foi requisitada a 

assinatura do termo, com a entrega de uma via para que o(a) participante pudesse consulta 

posteriormente. 

A aplicação da entrevista foi realizada individualmente, em situação face a face, em 

uma sala reservada da instituição hospitalar, com condições adequadas de conforto e 

privacidade. Antes do início da entrevista, o(a) participante respondeu (oralmente) as questões 

do Formulário de Dados Sociodemográficos e do Critério de Classificação Econômica Brasil-

2015, enquanto a pesquisadora registrou suas respostas em papel. Uma vez preenchidos esses 

instrumentos pela pesquisadora, foi iniciada a entrevista.  

As entrevistas foram audiogravadas mediante anuência dos(as) participantes, com o 

propósito de assegurar a observância às normas e princípios éticos da pesquisa que envolve 

seres humanos, garantir maior fidedignidade dos dados colhidos e assegurar a objetividade do 

estudo. Foram construídos os Genogramas e os Mapas de Rede, em conjunto com os 

participantes. Foram requisitadas dos(as) participantes informações como nome social, idade, 

nome e idade de membros da família, bem como outros dados considerados relevantes para a 

compreensão do apoio social recebido. Por fim, os(as) participantes foram convidados a 

relatarem o tipo de relação existente entre eles(as) e as pessoas que eles(as) indicaram como 

componentes de suas redes sociais significativas, principalmente no que dizia respeito às 

relações familiares. Os nomes mencionados pelos(as) participantes durante a entrevista foram 

indicados pelas suas iniciais para garantir a preservação do sigilo e proteger a identidade das 

pessoas em questão. Quanto aos nomes próprios das(os) participantes, foram substituídos por 

pseudônimos.  
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Ao término da entrevista, a pesquisadora pediu ao participante para escolher seu nome 

fictício (pseudônimo), de modo a garantir-lhe o sigilo. Deve-se considerar como crucial o 

convite estendido à pessoa transexual para a escolha de seu nome fictício, frente a relevância 

que a questão do nome próprio assume para essa população. Ao finalizar a entrevista, a 

pesquisadora inquiriu os(as) participantes se gostariam de receber cópia do Mapa de Rede e 

do Genograma produzidos durante a entrevista. Foi pedido que pensassem no assunto e, em 

caso afirmativo, poderiam ficar à vontade e escrever para o e-mail da pesquisadora. 

 

5.4.3 Análise de dados 

 

Após o encerramento da coleta de dados, as entrevistas audiogravadas foram 

transcritas literalmente e na íntegra pela pesquisadora. As transcrições constituem o corpus de 

pesquisa, complementado pelas anotações do diário de campo. 

Para análise dos dados foi adotado o método de análise de conteúdo, na modalidade 

temática (Minayo, 2008). As categorias de análise foram construídas a partir dos relatos 

transcritos das entrevistas, compondo o corpus de pesquisa. O objetivo desse procedimento 

foi compreender as diversas construções sobre relacionamentos afetivo-sexuais de mulheres e 

homens trans, em termos dos scripts que articulam e dão sustentação aos discursos. Desse 

modo, e consistente com o marco teórico-conceitual adotado (o scripting approach, de 

Gagnon, 2006), o relato dos(as) participantes foi assumido como um sistema representacional 

situado na confluência entre seus processos subjetivos (scripts intrapsíquicos ou da 

subjetividade), sociais (scripts interpessoais) e cenários culturais (scripts culturais). 

Desse modo, a pesquisadora buscou identificar, no corpus de pesquisa constituído 

pelos relatos dos(as) participantes, as categorias temáticas que emergiram em cada um desses 

níveis de roteiros: cenários culturais, roteiros interpessoais e roteiros intrapsíquicos. Em 

outras palavras, a análise buscou identificar os scripts utilizados pelas mulheres e homens 

transexuais para descreverem seus relacionamentos afetivo-sexuais e sua relação com os 

componentes de seu círculo de convívio social. 

Esses scripts ou roteiros sexuais são esquemas cognitivos organizados, que dão 

inteligibilidade aos comportamentos das pessoas no contexto da vida familiar e social. Os(as) 

participantes necessitam desses roteiros para poder identificar uma determinada situação e 

como devem agir, uma vez imersas(os) nesses contextos. Portanto, são guias de natureza 

psicossocial, que organizam as prioridades, expectativas e critérios de avaliação que norteiam 

o comportamento individual.  
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A análise foi realizada em duas etapas: 

(1) Análise vertical: nessa etapa, cada entrevista foi lida e considerada em sua 

individualidade, com o objetivo de identificar os roteiros e a conduta sexual de cada 

participante e demarcar os elementos presentes em cada nível dos roteiros e a dinâmica 

estabelecida entre eles. No trajeto da análise das entrevistas foram obedecidos os seguintes 

passos metodológicos propostos por Minayo (2008): (a) ordenação dos dados: após serem 

transcritas na íntegra e literalmente, as entrevistas foram lidas e relidas diversas vezes, para a 

captação dos roteiros e níveis dos mesmos (intrapsíquicos, interpessoais e culturais); (b) 

classificação dos dados: nessa etapa da análise, foram identificados os elementos existentes 

em cada nível dos roteiros sexuais e como se dá a dinâmica entre eles; (c) análise final: foi 

realizada a redação final, contendo a síntese da análise dos dados, buscando apropriar-se do 

referencial teórico para compreender o fenômeno investigado. 

(2) Análise horizontal: nessa etapa da análise, foram observadas as convergências e 

divergências (ou seja, semelhanças e diferenças) dos roteiros sexuais e a dinâmica das 

relações familiares e afetivo-sexuais dos(as) participantes. Por meio da criação de um sistema 

de categorias, foram analisadas as principais temáticas que apareceram de forma transversal 

(análise vertical) nas entrevistas.  

Simultaneamente à elaboração das categorias temáticas, os Genogramas e Mapas de 

Rede, que durante a entrevista foram construídos à mão pela pesquisadora em conjunto com 

o(a) participante, foram reconstruídos, para melhor visualização. O Genograma foi utilizado 

como recurso gráfico, proporcionando a visualização clara da estrutura das famílias, das 

relações estabelecidas entre seus membros e demais indivíduos e a relação estabelecida com 

diferentes instituições. 
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6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O material audiogravado está sendo armazenado no laboratório do grupo de pesquisa 

ao qual a pesquisadora é vinculada, mediante autorização dos(as) participantes (Apêndice D), 

e deverá ser descartado cinco anos após a conclusão da investigação, como forma de 

resguardar a segurança e manter a identidade dos(as) participantes em sigilo. 

Em relação às questões éticas suscitada pela pesquisa, o projeto foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, CAAE n° 52867216.2.0000.5407 (Apêndice E), 

bem como pela instituição coparticipante – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, por meio do seu Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 

(processo no 81/2015) (Apêndice F). A prática desta pesquisa é, ademais, amparada pela 

resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que regula a realização de pesquisas com 

seres humanos. As entrevistas foram realizadas mediante a leitura prévia e assinatura do 

TCLE.  
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7 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos a partir dos dados coletados serão apresentados em duas sessões, 

como proposto por Orlandi (2011). Na primeira sessão, serão apresentados os dados 

sociodemográficos dos participantes, destacando suas similaridades e diferenças, além de 

apresentada uma descrição vertical da trajetória de cada participante, destacando seu 

desenvolvimento no meio familiar, seus relacionamento afetivo-sexuais e sua trajetória como 

indivíduo transexual. Na segunda sessão serão apresentadas as categorias e subcategorias 

encontradas a partir da leitura horizontal dos relatos dos participantes, organizadas de acordo 

com o referencial teórico dos roteiros sexuais de Gagnon (2006). 

 

7.1 Caracterização dos participantes 

 

7.1.1 Caracterização sociodemográfica 

 

A Tabela 1, apresentada a seguir, procura caracterizar os participantes do estudo de 

acordo com seu perfil sociodemográfico, delineando aspectos importantes de cada indivíduo, 

como idade, sexo, estado civil, filhos, religião/espiritualidade, escolaridade, situação 

ocupacional, número de pessoas que moram com o participante, renda familiar total e 

classificação socioeconômica de acordo com a pontuação obtida no Critério Brasil 

(CCEB/2015).  As peculiaridades de cada caso serão ressaltadas na análise vertical de cada 

participante. 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos participantes do estudo 

Nome 
(fictício) 

Idade 
(anos) 

Sexo 
Estado Civíl/Orientação 

Sexual 
Filhos 
(Idade) 

Religião/espiritualidade Escolaridade 
Situação 

Ocupacional 
Pessoas na casa 

Renda Familiar 
Total 

Classificação 
Socioeconômica 

Monique 58 Feminino 
Solteira (divorciada), 

heterossexual 
2  

(9, 25) 
Evangélica, praticante 

Ensino técnico 
completo 

Ativa, técnica 
eletrônica 

Mora sozinha R$ 1.500,00 C1 

Rita de 
Cássia 

36 Feminino Solteira, heterossexual - - 
Ensino técnico 

completo 
Ativa, técnica de 

enfermagem 
Mora sozinha R$ 1.800,00 C2 

Justin 19 Masculino Solteiro, heterossexual - Agnóstico 
Ensino médio 

completo 
Estudante 2 R$ 1.200,00 C1 

Francisco 34 Masculino Solteiro, heterossexual - - 
Ensino superior 

incompleto 
Ativo, tosador 3 R$ 12.000,00 B2 

Sofia 24 Feminino Solteira, heterossexual - Católica não praticante 
Ensino médio 

completo 
Desempregada  2 R$ 1.200,00 C1 

Ana Clara 30 Feminino Solteira, heterossexual - - 
Ensino médio 

completo 
Ativa, 

cabelereira 
3 R$ 2.750,00 D-E 

Matheus 32 Masculino Solteiro, heterossexual - Espírita não praticante 
Ensino médio 

completo 
Proprietário de 

loja/modelo 
Mora sozinho R$ 800,00 B2 

Pandora 22 Feminino Solteira, bissexual - - 
Ensino superior 

incompleto 
Desempregada 4 R$ 3.000,00 B2 

Gabriel 25 Masculino Casado, heterossexual 1 (4) - 
Ensino médio 

completo 
Ativo, tatuador 3 R$ 6.000,00 B2 

João Vítor 35 Masculino Casado, heterossexual - Candomblé praticante 
Ensino médio 

completo 

Afastado, 
indústria de alho 

japonês 
2 R$ 1.500,00 C1 

André 23 Masculino Solteiro, heterossexual - Budista praticante 
Ensino médio 

completo 
Ativo, tosador Mora sozinho R$ 1.600,00 C2 

Dany 51 Feminino 
Solteira (separada), 

bissexual  

3 
(26, 27, 

28) 
Católica não praticante 

Ensino superior 
incompleto 

Microempresária,  
Construção civil 

2 R$ 5.000,00 B1 
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Em relação à faixa etária dos participantes, obteve-se uma média de 32,4 anos, com 

variação entre 19 e 58 anos. O único participante com idade inferior a 20 anos foi Justin, com 

19 anos. Na faixa de 20 a 29 anos, tem-se quatro participantes, Sofia, Pandora, Gabriel e 

André. Já na faixa dos 30 aos 39 anos, estão inclusos cinco participantes, Rita de Cássia, 

Francisco, Ana Clara, Matheus e João Vítor. Por fim, duas participantes, Monique e Dany, 

encontram-se na faixa de 50 a 58 anos. 

Já no que concerne estado civil, dez dos participantes consideram-se como solteiros 

(Monique, Rita de Cássia, Justin, Francisco, Sofia, Ana Clara, Matheus, Pandora, André e 

Dany), destacando que Monique e Dany foram previamente casadas e tiveram filhos enquanto 

casadas, das quais Monique teve dois (dois meninos, um de 25 anos e um que morreu aos 

nove anos) e Dany teve três (três meninos, de 26, 27 e 28 anos). Somente dois participantes 

relataram serem casados no momento da entrevista, Gabriel e João Vítor. Gabriel tem um 

filho (enteado), proveniente de um relacionamento anterior da esposa. Em relação à 

orientação sexual, somente as participantes Dany e Pandora relataram se identificarem como 

bissexuais, sendo os dez participantes restantes heterossexuais. 

Dentre os participantes, Sofia e Dany relatam terem sido criadas na religião católica, 

porém, não se consideram praticantes. Monique segue a religião evangélica, considerando-se 

como praticante. Já Matheus segue a doutrina do espiritismo, porém não é praticante. João 

Vítor relata ter crescido inserido na igreja católica, porém atualmente segue a doutrina e 

prática do candomblé. André, por sua vez, considera-se budista praticante. Cinco 

participantes, Rita de Cássia, Francisco, Ana Clara, Pandora e Gabriel, relatam não seguirem 

religião alguma, enquanto Justin considera-se agnóstico. 

Em relação à escolaridade, sete dos participantes tem o ensino médio completo, sendo 

Justin, Sofia, Ana Clara, Matheus, Gabriel, João Vítor e André. Duas participantes 

finalizaram o ensino técnico, com Monique formada como técnica em informática e Rita de 

Cássia formada como técnica em enfermagem. Três participantes afirmam possuírem o ensino 

superior incompleto, com Francisco cursando Educação Física, Dany tendo abandonado o 

curso de Teologia e Pandora tendo abandonado o curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas após um semestre.  

Dos participantes, no que concerne sua situação ocupacional, sete deles afirmam 

estarem ativos no mercado de trabalho (Monique, Rita de Cássia, Francisco, Gabriel, Ana 

Clara, André e Dany). Dentre estes, dois mantém empresas próprias, sendo Gabriel dono de 

um estúdio de tatuagem e Dany proprietária de uma empresa de construção civil. Um dos 

participantes, Matheus, considera não estar trabalhando no momento, porém, afirma manter-
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se com renda retirada de desfiles que realiza e de uma loja de doces que mantém. Duas 

participantes, Sofia e Pandora, afirmam no momento das entrevistas estarem desempregadas, 

sendo suas despesas mantidas por seus pais. Já um participante, João Vítor, relata estar 

afastado de seu emprego por problemas de saúde (complicações nas cartilagens dos ossos), 

não especificando, porém, a função que exerce. Justin, por sua vez, com intenção de ingressar 

em uma universidade, dedica seu tempo ao estudo independente. 

Dos participantes, quatro moram sozinhos e são responsáveis pelo sustento, sendo 

Monique, Rita de Cássia, Matheus e André. Quatro participantes, Justin, Sofia, João Vítor e 

Dany, moram com uma pessoa, dos quais Justin e Dany moram com familiares (mãe e irmã, 

respectivamente), João Vítor mora com a esposa e Sofia mora com uma amiga. Francisco, 

Ana Clara e Gabriel moram com mais duas pessoas (Francisco e Ana Clara moram com os 

pais e Gabriel mora com a esposa e o filho). Por fim, Pandora mora com mais três pessoas, 

sua mãe, avô e avó.   

Em relação à renda familiar total, considera-se a renda de todas as pessoas que 

contribuem para o sustento da casa. Deve-se ressaltar que os participantes, particularmente 

Justin, Matheus e Pandora, relataram dificuldade em estimar a renda mensal dos contribuintes 

da residência, oferecendo valores aproximados ao que acreditam ser o valor real. Abaixo de 

R$1000,00, somente Matheus tem renda de R$800,00, renda estimada de seus próprios 

ganhos. Dentre os valores de R$1000,00 e R$3000,00, oito dos participantes relatam renda 

nesse intervalo, Monique, Rita de Cássia, Justin, Sofia, Ana Clara, Pandora, João Vítor e 

André. Monique, Rita de Cássia e André são, sozinhos, responsáveis pelo sustento da 

residência. Justin, Sofia e Pandora são mantidos financeiramente pelos pais, enquanto Ana 

Clara tem sua renda suplementada pelo avô e João Vítor complementa sua renda com a ajuda 

da esposa. Já acima de R$3000,00, Dany relata renda de R$5.000,00 entre ela e a irmã, com 

quem divide a empresa e a residência; Gabriel estima sua renda em R$6.000,00, retirada de 

seu estúdio de tatuagem, onde a esposa também trabalha; por fim, Francisco relata renda 

familiar de R$12.000,00, com contribuição dele e de sua mãe e padrasto. 

No que concerne a Classificação Socioeconômica dos participantes de acordo com o 

CCEB, somente uma participante, Ana Clara, encontra-se no estrato D-E, que oferece renda 

familiar aproximada de R$768,00. No estrato C2 (renda familiar aproximada de R$1.625,00) 

estão presentes Rita de Cássia e André. No estrato C1 (aproximadamente R$2.705,00 de 

renda familiar), tem-se Monique, Justin, Sofia e João Vítor. Francisco, Matheus e Pandora 

encontram-se no estrato socioeconômico B2, com renda familiar aproximada de R$4.852,00. 

Por fim, no estrato B1 (aproximadamente R$9.254,00), encontra-se Dany.   
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Os dados sociodemográficos obtidos foram importantes para proporcionar um pano de 

fundo para as vivências de cada participante, contextualizando seus relatos. 

 

7.1.2 Contextualização da trajetória de vida dos participantes: família, relacionamentos 

afetivo-sexuais e desenvolvimento como indivíduo transexual 

 

Nessa sessão, será exposta a trajetória de vida de cada participante, destacando 

vivências marcantes no meio familiar e nos relacionamentos afetivo-sexuais estabelecidos no 

percurso do desenvolvimento individual. 

 

7.1.2.1 Monique - "não fez a cirurgia para alegrar ninguém, fez pra viver bem, pra 

entrar no grupo feminino”. 

 

Monique é uma mulher transexual de 58 anos de idade, trabalha como técnica 

eletrônica, natural e procedente de uma cidade do interior de São Paulo, residindo sozinha em 

uma casa própria. Monique foi a primeira participante abordada pela pesquisadora e, durante 

seu primeiro contato, mostrou-se disposta a participar da pesquisa mesmo antes da 

apresentação dos termos, alegando interesse em ajudar. De acordo com a participante, há 

muito tempo é acompanhada pela equipe do ambulatório, e sempre é convidada a conversar 

com pesquisadores por ser o seu um caso “antigo”. De todas as participantes, Monique é a 

única que já foi submetida à cirurgia de redesignação sexual, onde foi realizada a reconstrução 

de seus órgãos genitais para espelharem o gênero com o qual ela se identifica. 

Monique é filha de I (mãe, falecida aos 70 anos) e A. (pai, falecido aos 75 anos), tendo 

quatro irmãos, I (irmã, falecida aos 65 anos), D. (irmã, 62 anos), L. (irmão, 61 anos) e R. 

(irmã, 49 anos). O Genograma apresentando a seguir na Figura 2 representa graficamente a 

família de Monique, incluindo familiares além de sua família nuclear.  
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Figura 2. Genograma da participante Monique 

 

A participante considera que o relacionamento com os pais antes de seu falecimento 

era dificultado pela falta de informação dos pais e pela influência que a igreja exercia em suas 

vidas. Desde criança, sentia-se diferente dos meninos do bairro, dando preferência a 

brincadeiras de meninas e com meninas, além do desejo de vestir-se com roupas mais 

femininas, como vestidos e saias. O pai, ao tornar-se ciente dos desejos da filha, reagiu com 

violência, o que tornou a situação mais complicada.  

 

Meu pai chegou a bater em mim com tijolo. Minha irmã que tirou ele de mim, minha 

irmã que morreu. Então era triste, entendeu, você ficava, assim, no portão, olhando 

pros menino brincando, pra dentro. Então cê não tinha contato, cê entendeu? 

 

Monique relata que cresceu em uma família com recursos muito reduzidos, mantendo-

se como catadora de papel até os dezoito anos de idade. Assim, não haviam recursos 

disponíveis para compra de brinquedos e outros itens de lazer, como uma vitrola para tocar 

discos de vinil. Sua opção era brincar com as crianças na rua, porém, não era bem recebida, 

sofrendo bullying por ser diferente.  
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Eu saía pra rua, os menino arrancava minha calça: ‘Ó o viadinho’. Jogava meu short em 

cima do poste, aí ia pelada pra casa. Então eu era bem judiada, porque eles via que eu 

era possivelmente uma travesti, entendeu? Então aí, foi essa minha juventude meia triste.  

 

Nesse momento, Monique aborda uma questão recorrente na sua entrevista, o temor de 

ser “confundida” com uma travesti, pelas características negativas associadas à categoria 

social. Monique passa por uma dualidade em que fala sobre o preconceito que as travestis 

sofrem e o medo de ser taxada com uma, passando assim a sofrer esse tipo de preconceito, 

mas ao mesmo tempo reforça esse preconceito ao se referir às travestis por meio de 

estereótipos. Assim, afirma que, caso se identificasse como travesti, estaria em "maus 

apuros", pois a palavra travesti está associada a coisas negativas, como prostituição e 

criminalidade. Considera que no convívio com as pessoas ao seu redor, ela “prova” ser uma 

pessoa correta, acreditando que o caráter da pessoa determina quem ela é, e que isso a 

diferencia de travestis, pois não busca chamar a atenção, não procura homens comprometidos, 

não se envolve com drogas, prostituição e crimes, e mantém sempre uma conduta adequada. 

Retomando a questão da religião, todos na sua família seguiam a doutrina da igreja 

evangélica, o que considera como um empecilho para a aceitação de sua transexualidade por 

seus familiares, visto que na Igreja era ensinado que a pessoa deve permanecer no gênero em 

que nasceu. Atualmente, considera que não recebe apoio de ninguém envolvido com sua 

religião, pois "na Igreja, você dá um deslize, como eu dei, que eu virei uma mulher... não, 

parecia que eu era uma travesti, já me condenou na hora, você ta se prostituindo, vai virar 

como as outra". Relata ainda que tentou explicar para os membros da Igreja que não era uma 

escolha, mas não conseguiram aceitar. Monique discorre sobre a importância da Igreja se 

atualizar, pois em sua opinião a Bíblia contém muitas informações ultrapassadas, e que se 

fosse atualizada, a Igreja aceitaria os gays, travestis, transexuais, e que estes não se voltariam 

tanto à prostituição, criminalidade e drogas se "a Igreja, ela ainda te condena bravamente".  

Ademais, Monique discorre ainda sobre o papel que a doutrina da Igreja teve em sua 

vida amorosa no passado e ainda tem nos dias atuais. Consideravam que um homem não deve 

viver sozinho, e exerceram então pressão sobre Monique para casar-se, o que fez com muita 

relutância. O relacionamento com N., sua ex, foi marcado pela relutância dos dois de se 

envolverem em um nível mais íntimo, mantendo por muito tempo a relação por conta dos 

filhos, J.M. e J. O filho J.M., que de acordo com a participante era autista, morreu aos nove 

anos de idade sob circunstâncias não especificadas por Monique, porém, ela deixa claro em 

alguns trechos que a esposa foi culpabilizada. A morte do filho age como um gatilho, como a 
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última gota, para que abandonasse o relacionamento que mantinha com N., procurando então 

o divórcio. Assim, Monique relata que viveu de acordo com as normas da Igreja por um 

tempo, mas que hoje sente que isso a impede de encontrar uma pessoa para se relacionar.  

Acerca de suas vivências sexuais, quando fala sobre o sexo com a ex-mulher, Monique 

descreve este como triste e que não sentia prazer em penetrar a companheira, considerando que o 

ato de ser penetrada é algo da mulher. Apesar de tal colocação, ela considera que a parte sexual não 

é a parte principal, colocando como central que o parceiro a trate como uma mulher, que a veja 

como uma mulher, que seja afetivo e que seja confiável. Como barreira na busca de uma 

relacionamento amoroso, Monique considera o fato das pessoas saberem “logo de cara” que é uma 

mulher trans, o que por sua vez dificulta seu reconhecimento como mulher. Afirma ainda que 

somente mulheres trans famosas que "arranjaram namorado", e diz que "pra mim arrumar um 

namorado, eu tenho que entrar no vínculo dos famosos". Assim, em relação a relacionamentos 

afetivos depois do casamento com a ex-mulher, teve relacionamentos "apenas por interesse", 

apenas relacionamentos sexuais. Ela percebe que os homens não a "caracterizam como mulher, 

para namorar mesmo". Ademais, quando questionada sobre sua vida sexual antes da cirurgia, 

Monique relata que o antes era compreendido por poucos encontros sexuais com homens, com a 

ressalva de que não gostava de fazer o sexo anal pois imaginava não ser o papel de uma mulher, 

uma vez que correlacionava sexo anal ao “homossexualismo” e às travestis. Ela conta que suas 

práticas se resumiam mais em masturbação, pois não queria fazer sexo anal diante do seu desejo de 

ter uma vagina. Assim, os homens desejavam que ela os penetrasse, porém ela não queria por medo 

de não conseguir fazer a cirurgia e ser taxada de travesti. Mediante a insistência de alguns parceiros, 

chegou a fazer algumas vezes, mas relata ter sido a experiência triste. 

Ainda sobre a questão da busca da cirurgia de redesignação sexual, Monique discorre 

sobre os motivos pelos quais a procurou, "para meu bem estar da vida" e não para "fazer sexo". 

Considera ainda que se encontrar alguém para se relacionar, tudo bem, se não encontrar, 

"continua sua vidinha". Ainda fala que "não fez a cirurgia para alegrar ninguém, fez pra viver 

bem, pra entrar no grupo feminino. Pra ir no clube, por biquíni, calça legging, para entrar no 

hall feminino". Novamente fala que é taxada no hall das travestis, o que a entristece. 

Quando questionada sobre a questão do apoio, diz que ninguém é capaz de ajudar "quando 

você está no zero", nem ao menos a família. "Cheguei a pedir um saco de arroz, uma vez pro meu 

irmão e ele negou, meu irmão é empresário e ele negou". Relata que espera nunca ter que precisar 

de ajuda, porque não sabe o dia de amanhã. Assim, ela considera mais difícil receber o apoio 

financeiro das pessoas, enquanto relata receber apoio emocional provindo de amigos, considerando 

este como satisfatório, entretanto relata que há dificuldade de convivência em relação a muitas 
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pessoas que se sentem ameaçadas em relação ao marido. Em relação ao apoio que considera receber 

da comunidade, Monique diz que 70% do seu bairro a adora e que, quando precisa de ajuda, recorre 

aos amigos em primeiro lugar, principalmente à S (amiga). Diz ainda que recebe sim o apoio da 

família, mas que o apoio dos amigos vem mais prontamente, e que talvez o apoio recebido pela 

família não seja o principal por morarem mais afastados. Quando questionada em relação aos 

amigos, relata ter um círculo de amizade extenso, e coloca "40% do bairro" em nível íntimo de 

relacionamento, e diz que estas pessoas a adoram porque a veem como uma pessoa boa. Ademais, 

reforça que as pessoas a adoram, "mas se fosse um travesti, não estaria na casa deles". 

 

 

Figura 3. Mapa de Redes da participante Monique 

 

Em relação aos serviços de saúde, refere-se como sendo triste sua relação com estes, 

"porque quando você vai no ambulatório, eles não quer saber se você é trans ou não. Eles já vão te 

dar o nome de travesti pra você. Eles não tão preparados se você é uma trans". Em relação ao 

atendimento recebido por profissionais de saúde, relata da ida ao ginecologista onde este a trata por 

senhor e sexo masculino, mesmo depois de feita a cirurgia de redesignação, considerando como 

negligência por parte do médico e relatando ainda que o médico, antes da cirurgia, afirmou que "não 
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atende mulher com saco por baixo das pernas". Quando necessita de atendimento geral (não-

ginecológico), afirma que tem dificuldades em ser atendida, ficando às vezes sem esse apoio, e se 

vendo sozinha, tendo que improvisar em casa sem ajuda de profissional habilitado. 

 

7.1.2.2 Rita de Cássia – “... eu não quero ser um homem vestido de mulher. Eu quero me 

olhar no espelho e ver uma mulher, me enxergar uma mulher.” 

 

Rita de Cássia se autodeclara como uma mulher transexual de 36 anos, trabalha como 

técnica de enfermagem, natural e procedente de uma pequena cidade do interior do estado de 

São Paulo e mora sozinha em um apartamento alugado. Quando abordada na sala onde são 

conduzidas orientações pós-consultas pelas enfermeiras, Rita mostrou-se disposta a participar 

da entrevista, justificando que precisava “enrolar” para o horário de partida do transporte 

público oferecido pela prefeitura de sua cidade.  

Rita é filha de S. (mãe) e R. (pai), ambos falecidos, e é a mais nova dentre seus três 

irmãos, R. (irmão, 49 anos), Ro (irmão, 47 anos) e R (irmã, 46 anos). É possível observar, a 

seguir, o Genograma da participante (Figura 4), construído em conjunto pela participante e 

pesquisadora, representando graficamente a família de Rita.  

 

 

Figura 4. Genograma da participante Rita de Cássia 
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Quando questionada em relação à sua infância, Rita conta que, devido à diferença de idade 

entre ela e os irmãos, nasceu “naquela família praticamente já formada”. Sua mãe a teve aos 

quarenta anos, o que Rita conta como uma surpresa para a família, que não esperava um novo 

nascimento com a idade avançada da mãe. Crescendo entre irmãos mais velhos, ela conta que o 

espaço geracional entre eles “não fez bem” para ela, já que não podia contar com seus irmãos 

para os momentos de brincadeiras e, por ser uma criança muito tímida, tinha dificuldades de 

entrar em contato com pessoas novas. Os irmãos, todos mais velhos que ela, encontravam-se em 

etapas diferentes, pois cada um tinha uma vida separada da família de origem. Ainda em relação à 

sua infância, Rita relata que se sentia como uma mulher desde muito pequena.  
 

Ah, desde a infância. Eu era diferente dos meninos, toda a vida eu, eu não gostava 

daquelas coisas de jogar bola, de jogar pipa, igual, coisa de menino. Eu gostava de 

coisa de menina, ficar em casa, brincar com as coisa da minha mãe, com as 

maquiagem dela, esse tipo de coisa. Eu já percebia essa diferença.   
 

A preferência por brincadeiras estereotipadas femininas, de brincar em casa com as 

coisas de sua mãe, e a não adesão a brincadeiras masculinas, de brincar na rua de bola e pipa, 

são utilizadas como elementos na construção do discurso acerca de sua identidade como 

mulher transexual. Durante seu relato, é possível observar em outros momentos a adesão de 

definições estereotipadas de gênero, nos quais são determinados limites adequados ao 

feminino e masculino, tendo como exemplo a definição de brincadeiras passivas como 

adequadas para meninas e brincadeiras mais ativas como adequadas para os meninos.  

Considerando-se a diferença de idade de seus irmãos e sua dificuldade de fazer novas 

amizades, Rita procurou uma maior proximidade de seus pais, proximidade esta que obtém 

com certos custos. Seu relacionamento com o pai foi marcado por conflitos e intolerância. O 

relacionamento com a mãe, por sua vez, foi marcado pela ambiguidade. Rita relata que 

sempre teve um relacionamento bom com a mãe, que a mãe a apoiava em tudo. Porém, em 

relação à transexualidade, sua mãe se mostrava incapaz de aceitá-la.  
 

A minha mãe, não, minha mãe já me apoiava em tudo, entendeu? Tinha essa, em 

relação à transexualidade, tinha essa questão, sabe? Que ela falava que não aceitava, 

que ela teve um filho homem, que ela queria filho homem, e que ia morrer não 

aceitando. E ela falou isso até o fim. 
 

Apesar de considerar que recebia apoio da mãe, observa-se certa ambiguidade no 

relato de Rita. Quando questionada em relação à sua definição pessoal de apoio, ela afirma ser 

esse “incentivo [...] às minhas mudanças, à minha felicidade. Me aceitar o que eu sou [...] A 

minha sexualidade.” Porém, a mãe não incentivava suas mudanças e Rita considera que, se 

dependesse dos seus pais, não teria assumido sua identidade transexual.  
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“A transexualidade [ela, a mãe, não aceitava], mas eu como filho não. Ela falou que 

não me desprezava por nada.” É possível observar que Rita gera uma cisão entre sua 

identidade de gênero e seu papel como filha.  
 

Ah, eu me sentia um pouco mal, eu tentava explicar pra ela, eu falava, 'mãe, você não 

quer a minha felicidade? Eu não sou feliz assim, eu sou feliz desta forma'. Eu tentava, 

como era dessas pessoas mais antiga, ela não aceitava. Não, porque isso, não, ela 

falava que não, que era uma opção minha. Mas eu sei que eu nasci assim, que isso 

não é opção. 
 

Já em relação aos irmãos, Rita relata ter muita proximidade da irmã, R. Ela conta que 

a irmã, no começo, teve dificuldade para aceitar a transexualidade, mas que com o tempo não 

só aceitou, como ofereceu apoio completo, considerado por ela como maior que o apoio 

oferecido pela mãe. Quando questionada sobre o que considera como importante na relação 

com a irmã, Rita afirma ser o afeto, pois a irmã é como uma mãe para ela. No que concerne à 

questão do apoio recebido pela irmã, é possível observar na representação gráfica da rede de 

apoio social de Rita (Figura 5), que a irmã se configura como maior fonte de apoio, sendo a 

única pessoa presente no nível de relações íntimas de sua rede de apoio.  

 

 

Figura 5. Mapa de Redes da participante Rita de Cássia 
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Quando questionada sobre o que gostaria de melhorar na sua convivência com as pessoas 

presentes na sua rede de apoio, Rita relata que gostaria de receber mais afeto dos irmãos, assim 

como recebe da irmã, porém, considera que não pode exigir deles um relacionamento mais 

próximo, pois “isso daí a gente não exige da pessoa, né. Isso é da pessoa, né. Amor a gente não 

compra”. O apoio que recebe da irmã, considerado por Rita como apoio emocional, é moldado 

pela honestidade e sinceridade diante da relação, sentido “quando você conta algo e a pessoa é 

sincera com você, fala 'não, isso tá errado, isso tá certo’”.  

É possível também observar que Rita compara seu relacionamento com a irmã com 

todos seus outros relacionamentos, considerando então a intimidade, a proximidade e a 

autenticidade que percebe no relacionamento que tem com a irmã como medida essencial a 

ser atingida na relação com os irmãos e amigos. É a partir da comparação da relação com a 

irmã que Rita julga o relacionamento com suas amigas transexuais, M.C., R. e F. Colocadas 

no segundo nível de sua rede social, consideradas como relações sociais, Rita relata receber 

delas um apoio relativo a confidências e sugestões, porém, deficiente na questão de confiança, 

afeto e honestidade, essenciais para manutenção de uma relação interpessoal próxima e íntima 

na concepção de Rita.  

 

Ai, tudo, é tipo assim, é confiança, é ter confiança, você querer ajudar o seu amigo, 

você querer o bom da pessoa, e eu também querer o seu bem. Entendeu? Só que é 

difícil, em relação a isso. É difícil, esse mundo tá muito complicado, porque hoje em 

dia parece que tem muito egoísmo, né, as pessoas pensa só nele, só nela.  

 

A relação que Rita estabelece com a irmã influencia na sua conduta com os outros 

irmãos e com seus amigos. Quando questionada especificamente sobre seu relacionamento 

com o irmão do meio, Ro, Rita considera este bom, porém, insuficiente quando comparado ao 

relacionamento com a irmã. Já em relação ao irmão mais velho, R., Rita demonstra uma 

ambivalência muito grande, marcando seu discurso ora com mágoa, ora com o desejo de 

proteger o irmão. 

 

Ele me critica demais, eu tenho muita mágoa dele. [...] Ele não me aceita, eu também 

não aceito ele. [...] Ele me machucou demais. Então, eu tenho mágoa, mas não tenho 

ódio. Eu me sinto bem assim, dele pra lá e eu pra cá. Mas também assim, eu não 

quero o mal dele também, se vier fala mal dele pra mim eu não aceito. Eu acho que é, 

acho que é vice-versa.  



60  |  Resultados 

 

Apesar da dificuldade de lidar com a rejeição do irmão e da ausência de afeto e apoio 

por parte deste, Rita ameniza a negatividade carregada no relacionamento afirmando que, 

mesmo diante de tudo, o irmão procura a proteger. Ao comparar sua relação com sua irmã e 

com os irmãos, Rita questiona se o relacionamento com a irmã é mais fácil, mais próximo, por 

conta de seu gênero, por considerar que mulheres são mais abertas diante de questões 

relacionadas à diversidade sexual e de gênero. É necessário, porém, reconhecer que, mesmo o 

relacionamento com a irmã é marcado por dificuldades relacionadas à transexualidade de 

Rita, como ela revela quando questionada sobre o uso do nome social. 

 

A minha irmã ainda às vezes me chama de nome de mulher, mas a maioria das vezes é 

nome de homem. Eles fala, eles falam que não conseguem, que eles até querem, mas 

não conseguem. [...] então eu, eu deixo, sabe? Eu prefiro não causar atrito. [...] Mas 

que eu não me sinto bem eu não me sinto não. 

 

A dificuldade por parte da família de compreender e aceitar a transexualidade de Rita 

é somada à falta de informação da população em relação a questões ligadas à diversidade 

sexual. Ela relata confusão e sofrimento no processo de aceitação de sua própria identidade. 

Como exposto anteriormente, Rita relata sentir-se como uma mulher desde criança, porém, 

sua identidade de gênero se confunde com sua orientação sexual, resultando em maior 

angústia e conflito. 

 

Aí no começo eu não, eu não, eu mesma não me aceitava. Eu tentei mudar. Falava, 

'não, mas isso não tá certo', então quando eu fui virar adolescente, essas coisa, que eu 

fui percebendo, aí eu falei, 'não, mas isso não tá certo. Eu sou um menino, eu tenho 

que ser menino', aí eu tentei mudar, eu tentei namorar com uma mulher, uma menina, 

mas não deu certo. 

 

Rita procurou estabelecer um relacionamento com uma menina, rejeitando 

primeiramente a possibilidade da orientação homossexual. O relacionamento com meninas, 

nas palavras de Rita, era “esforçado”, ou seja, não ocorria de uma maneira espontânea, não 

havia prazer ou mesmo sentimento. Rita relata que, a partir do relacionamento com essa 

menina, tornou-se mais fácil reconhecer e aceitar seus próprios desejos, o que por sua vez a 

leva a estabelecer seu primeiro relacionamento, aos quinze anos de idade, com um menino.  
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Ai, era aquela coisa assim, que a gente não, é, não aceitava, né, também. [...] Aí, no 

começo, assim, foi meio frustrante, né? [...] de acontecer [a relação sexual] e depois 

ficar parando pra pensando, 'mas gente, não é normal, eu sou menino.'  

 

No relato de Rita, é possível identificar que, após assumir-se como uma mulher trans, 

ela reconhece então a dificuldade da sociedade em aceitar qualquer identidade e orientação 

sexual diferente do esperado. Assim, Rita relata ter sentido insegurança e medo diante de uma 

possível rejeição dos pais à sua identidade transexual, e assim procurou se comportar como os 

pais esperavam que se comportasse, como um homem, mesmo que isso custasse sua 

felicidade. Os pais se configuravam neste cenário como o maior obstáculo entre Rita e a 

possibilidade de assumir-se como transexual, pois “eles eram pessoas antigas, não aceitavam. 

[...] meu pai era muito rígido, [podia] até me expulsar de casa, e aí eu ía fazer o que”. Rita 

então determinou que o primeiro passo necessário para se assumir como uma mulher trans 

seria obter a independência financeira. Rita relata expectativas em relação ao processo de 

assumir-se como transexual. A partir da independência financeira e da mudança da casa dos 

pais, Rita faz a seguinte afirmação: “Eu vou ser feliz”. Tal felicidade, de acordo com a 

participante, está relacionada ao início das mudanças de adequação de sua aparência à sua 

identidade de gênero.  

 

Foi difícil, primeiro eu tive que conseguir a minha independência. Depois que eu 

consegui a minha independência dos pais, que ai eu peguei e falei, 'não, eu vou atrás', 

pensei comigo mesma, sabe? 'Eu vou ser feliz', entendeu? Aí foi onde eu comecei a 

fazer as minhas mudanças, aí eu mudei, saí da casa dos meus pais, aí eu comecei a 

fazer as minhas mudanças.  

 

Como uma mulher trans, Rita estabeleceu relacionamentos com pessoas do gênero 

masculino, considerando-se heterossexual diante da sua identidade feminina. Porém, é 

possível observar no relato de Rita que assumir-se era somente o primeiro passo na sua busca 

por aceitação. A participante, em diversos momentos, discorre sobre a dificuldade de 

estabelecer um relacionamento amoroso onde o homem esteja disposto a assumir o 

relacionamento diante da sociedade.  

 

... os homens com nós, mulheres trans, acho que com a maioria, eles querem aquela 

coisa assim, um relacionamento, mas às escondidas, entendeu? Então, é, ou tipo 
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assim, eles quer a gente como se fosse uma amante, entendeu? Ter a mulher, ou a 

namorada ou esposa e a gente como amante. Infelizmente com nós é assim, com a 

maioria, viu? 

 

A mulher transexual, nesse caso, é colocada na posição de “outra”, como segunda 

opção. O relacionamento é mantido como um segredo, como algo que deve ser escondido. 

Rita considera que dois fatores contribuem para isso. Primeiramente, ela considera que 

mulheres trans são, muitas vezes, consideradas objetos sexuais, o que por sua vez leva os 

homens a procurá-las apenas para satisfação sexual. Rita considera o fato de muitas mulheres 

transexuais se voltarem à prostituição como meio de sustento como um dos fatores que 

possivelmente influenciam no fetichismo da transexualidade.  

 

É, tipo, principalmente pela, por parte de prostituição. Eles têm a gente, a maioria, 

como objeto sexual. É uma visão muito ruim que eles têm da gente, tipo, às vezes um 

rapaz adiciona no Facebook, uma coisa assim, e já vem logo perguntando quanto que 

tô por programa. Então essa visão, que a sociedade tem da gente é péssima, é 

também, é outra coisa que eu não gosto, entendeu? De ser tarjada como objeto 

sexual. Principalmente por parte dos homens. 

 

O segundo fator que Rita aponta como influente na manutenção do sigilo do 

relacionamento por parte dos parceiros é o estigma presente na relação de um homem 

cisgênero heterossexual com uma mulher transexual heterossexual “É difícil aquela que 

arruma um relacionamento sério, mesmo, que assume. [...] É a parte pior da nossa vida, 

sabe? Pra mim é, a pior parte.” O estigma, de acordo com Rita, está ligado à possibilidade do 

seu parceiro ser identificado pela população como homossexual. 

 

'Ai, depois vão sair comentando', ou eles acham que porque tá com a gente que a 

população vai ter eles como homossexual também, tipo assim sabe. 

 

Assim, o relacionamento é mantido em segredo para evitar quaisquer julgamentos por 

parte da sociedade em relação à sexualidade do homem. É necessário que o homem mantenha 

suas relações com mulheres transexuais em segredo, pois a alternativa é assumir o 

relacionamento diante de seus pares, o que, de acordo com Rita, a maioria destes homens não 

estão dispostos a arriscar.  
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Apesar do segredo, Rita destaca dentre seus relacionamentos, um em particular, um 

relacionamento de aproximadamente três anos com um homem. O homem em questão 

mantinha um relacionamento com uma mulher cisgênero, ao mesmo tempo em que mantinha 

o relacionamento com Rita, que era sustentado em total sigilo. A situação, por sua vez, era 

mantida por Rita por conta do afeto que sentia por ele. O sentimento, no caso de Rita, é 

considerado mais forte que o seu desejo de que seja assumida como namorada, como esposa 

e, por sua vez, atua como mantenedor do relacionamento às escondidas. “Então acho que a 

paixão falava mais alto, né, você queria a pessoa do seu lado, independente de tudo. [...] Eu 

aceitava porque eu era apaixonada”.  

Rita, porém, questiona o quanto os homens com quem mulheres transexuais se 

relacionam são capazes de “criar” um amor por elas, focando somente no aspecto sexual do 

relacionamento. Quando questiona se estes homens poderiam amar a uma mulher trans como 

amam às mulheres cisgênero, Rita se diferencia das últimas, o que é possível de ser observado 

em outras falas da participante. Observa-se uma cisão entre a concepção de Rita de uma 

mulher transexual e uma mulher cisgênero, sendo a última considerada para ela como “uma 

mulher de verdade”.  

 

Igual eu tô te falando, a maioria dos homens quer a gente só pra ter prazer. Outros 

não, outros é pra ter prazer, mas trata a gente melhor, com mais amor, com mais 

carinho, como se fosse uma mulher mesmo, de verdade, entendeu? 

 

Ademais, Rita considera como essencial “a feminilidade”, conceito abstrato ligado a 

“tudo, né, o cabelo, a pele, é tudo”. Ser mulher para Rita está intimamente ligado ao 

reconhecimento de sua identidade feminina por si e pelo outro, ou seja, está ligado em grande 

parte à sua aparência física, à possibilidade da identificação externa de sua identidade de 

gênero. 

 

Isso é muito importante [ser reconhecida como mulher]. Porque eu não quero ser um 

homem vestido de mulher. Eu quero me olhar no espelho e ver uma mulher, me 

enxergar uma mulher, entendeu. [...] Eu me sinto bem assim, pra mim a feminilidade 

em primeiro lugar.  

 

Ademais, Rita discorre sobre suas preferências na relação sexual, ligadas intimamente 

às suas expectativas do que considera como adequado para mulheres. Para Rita, ser penetrada 
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faz parte do papel da mulher no ato sexual, e realizar a penetração é papel do homem. Assim, 

quando solicitada pelos parceiros a penetrá-los, não se sente confortável, porém, realiza a 

penetração para proporcionar prazer ao parceiro. O papel da mulher na relação sexual, na 

concepção de Rita, é ser penetrada, o que causa um estranhamento e desconforto na 

participante quando adota na relação sexual um papel ativo, de penetrar o parceiro a pedido 

deste. Para Rita, tal conduta vai contra sua concepção do que é uma mulher, de como uma 

mulher se porta, pois “como a gente quer transparecer que é uma mulher, quando fala que é 

ativa, é estranho, né?”. 

Rita relata que somente penetra o parceiro diante do pedido deste, como modo de 

satisfazer o desejo do outro. Essa concessão feita por ela, porém, contradiz o que Rita 

considera como satisfatório na relação sexual. 

 

[É satisfatório] os dois sentir prazer. É por isso que às vezes a gente acaba fazendo 

papel ativo, entendeu, pra satisfazer o parceiro, não que seja bom, entendeu. 

 

A satisfação é atingida através do prazer de ambos, porém, Rita demonstra uma 

preocupação maior com a satisfação do parceiro, submetendo-se a práticas sexuais que 

considera como desconfortáveis. É possível observar que sua sexualidade, suas práticas 

sexuais, estão intimamente ligadas ao desejo do outro, do parceiro, sendo tal colocação 

ilustrada ainda pelo fato de Rita afirmar que não recorre à masturbação para obter prazer 

sexual, pois obtém o prazer na relação com o parceiro.  

Diante da dificuldade que Rita encontra nos relacionamentos amorosos, ela afirma 

estar se protegendo no momento e não procurar alguém. Quando questionada sobre o desejo 

de casar-se e ter filhos, afirma que desistiu de pensar em casamento, pois mesmo um 

relacionamento estável é difícil de encontrar. 

Ao finalizar a entrevista, a participante é questionada em relação ao nome fictício que 

gostaria que a pesquisadora adotasse na transcrição e análise da entrevista concedida. Ela 

escolhe o nome de Rita de Cássia, dizendo ser este o nome escolhido pelos pais durante a 

gravidez, no caso de bebê ser uma mulher.  

Em seu discurso, Rita demonstra uma ambivalência intensa em relação à família, com 

o relacionamento marcado por contradições e mágoas que muitas vezes são ignoradas em 

favor da “boa convivência”. Há uma forte valorização da vida afetivo-sexual, porém, esta é 

marcada pela desesperança e frustração.   
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7.1.2.3 Justin – “Não é homem porque nasceu com um pênis, sabe?” 

 

Justin se identifica como um homem transexual, de 19 anos, natural e procedente de uma 

cidade do interior de São Paulo. Ele reside em um apartamento alugado com a mãe, que trabalha 

como repositora em um supermercado. A pesquisadora entrou em contato com o participante 

através da residente médica que realizou seu atendimento no ambulatório onde foi feita a coleta de 

dados. Após o término da consulta médica, a residente questionou se ele teria um momento para 

conversar com a pesquisadora, recebendo uma resposta positiva. A pesquisadora então abordou-o 

dentro da sala onde são realizados os atendimentos da equipe do Ambulatório. Primeiramente, 

foram explicados a pesquisa, o tema, o procedimento de coleta, e os principais pontos abordados 

pelo Termo de Consentimento. Justin mostrou-se disposto, mesmo entusiasmado, em participar da 

pesquisa, citando interesse pela Psicologia, o que facilitou sua adesão.  

Justin é filho de W. (mãe) e E. (pai), pais que nunca se casaram. Tem quatro irmãos por 

parte do pai, sendo estes T. (irmã, 22 anos, de uma mãe), I. (irmão, 19 anos, de outra mãe) e por 

fim, M. (irmã, 8 anos) e Ma. (irmã, 4 anos), ambas filhas de seu pai de um casamento anterior. É 

possível observar a estrutura familiar de Justin a seguir no Genograma construído em parceria 

pelo participante e pela entrevistadora (Figura 6), representando graficamente a família de Justin. 

 

 

 

Figura 6. Genograma do participante Justin 
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Justin relata que os pais nunca mantiveram um relacionamento. De acordo com o 

participante, seu contato inicial com o pai se deu aos dois anos de idade através de um pedido 

de teste de DNA por parte do pai para confirmar a paternidade alegada pela mãe de Justin. O 

teste, porém, não foi considerado como decisivo na confirmação, pois no primeiro contato do 

pai com o filho foi reconhecido que a criança “era a cara dele.” A semelhança física, então, 

foi tomada pelo pai como certeza da paternidade 

Apesar do reconhecimento por parte do pai da paternidade do filho, esse relata que só 

começou a “conviver” com o pai, na cidade onde este morava em outro estado, após os onze 

anos. Justin afirma que o pai, que já tinha dois filhos com duas mães diferentes, manteve o 

terceiro filho em segredo da família.  

Apesar do relacionamento inicialmente distante, onde os dois se veem duas vezes 

ao ano, Justin considera que o pai, diante da transexualidade, soube lidar com a 

revelação mais facilmente que sua mãe, com a qual, apesar do relacionamento 

fisicamente mais próximo e constante, demonstrou dificuldades para aceitar a identidade 

do filho. O diálogo com a mãe se dá inicialmente a partir da revelação do desejo de 

Justin de relacionar-se com meninas. Como meio de amenizar o impacto desta revelação, 

ele coloca-se como bissexual para a família aos 14 anos. Após dois anos, tempo em que 

teve seu primeiro contato amoroso com uma menina, Justin revela à mãe que seu desejo 

é voltado somente ao sexo feminino, evitando, porém, o uso da palavra lésbica para 

descrever-se. Ademais, aos dezessete anos, então, Justin assume a identidade transexual 

diante da mãe, o que por sua vez não é bem recebido por esta. 

 

E... daí contei pra minha mãe que sou trans, tem um ano e pouco, foi o ano passado. E 

na hora ela surtou, ela pediu pra explicar pra ela o que que era e tal... 

 

O choque da mãe é justificado por ele pelo desconhecimento da mesma no que 

concerne à transexualidade. A mãe afirma que seu medo está ligado à insegurança que sente 

em relação à reação da sociedade diante da transexualidade do filho, e como isso poderia 

refletir em si mesma. Assim, diante do medo e do desconhecimento da mãe, ela procurou 

esconder, ou simplesmente omitir de seus familiares a identidade de gênero assumida por 

Justin, onde ele fala do fato da mãe não ter conversado com a avó materna sobre o assunto até 

o momento da entrevista como meio de poupá-la. Similar ao relatado por Justin em relação à 

mãe, seu pai esconde a transexualidade do filho de parte de sua família, particularmente dos 

avós. 
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Deve-se ressaltar que, apesar de não ser discutida a questão da transexualidade de 

Justin entre ele, a mãe e a avó materna, as mudanças físicas provenientes do tratamento 

hormonal em andamento evidenciam de certa forma sua escolha de assumir sua identidade 

trans. Assim, a transexualidade torna-se um tabu na família do participante. Apesar do 

participante relatar melhora por parte da mãe, essa ainda apresenta dificuldade de aceitação 

total de sua transexualidade, como é possível inferir pelo fato de não usar o nome social 

escolhido por Justin. 

 

Na verdade, a minha mãe me apresenta pelo nome de registro. É.… porque ela acha 

que, não sei. Não sei o que ela pensa. Ela não fala ainda, ela mesmo não consegue 

falar ainda que sou Justin sabe? [...] Quando a gente tá na rua, perto do namorado 

dela ela fala filho e tal, ela evita falar o nome de registro, mas Justin mesmo ainda 

não consegue. Ela tá se acostumando ainda.  

 

Novamente a fala tem seu papel na relutância da mãe. Observa-se ainda a concessão 

feita pelo participante para a relutância desta. Justin considera que a mãe ainda está no 

processo de aceitação de sua identidade e que, portanto, é necessário ter paciência e evitar o 

conflito diante de sua transgressão. A não validação da escolha do nome, no caso de sua 

família, é espelhada pela presença do nome de registro, ainda mantido legalmente e, portanto, 

Justin relata não exigir das pessoas o uso do nome escolhido enquanto o nome de registro se 

mantêm.  

Diante da dificuldade da mãe e avó de aceitarem totalmente sua identidade de gênero, 

Justin considera ser insuficiente o apoio que recebe delas, apesar do contato próximo e 

constante. É possível observar a seguir que, na Figura 7, que representa graficamente sua rede 

de apoio social, a mãe e a avó são colocadas a nível de relações sociais. 
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Figura 7. Mapa de Redes do participante Justin 

 

Quando questionado sobre o apoio que recebe da mãe, Justin relata que, fora a questão 

financeira, não considera receber seu apoio, seja em relação à transexualidade, carreira 

profissional, ou mesmo no âmbito dos relacionamentos amorosos. Em outro momento em que 

exemplifica tal afirmação, o participante relatou que, em relação à sua escolha de carreira 

sofreu forte oposição por parte da mãe e da avó. 

 

Por causa daquela matéria do Fantástico, eu me interessei bastante pelo trabalho dos 

psicólogos com crianças transexuais sabe? Aí eu queria fazer Psicologia, só que aí 

minha vó começou a me encher o saco que não ia dar certo, que eu não ia arrumar 

emprego, aí minha mãe falou que eu não ia conseguir arrumar paciente porque as 

mães não iam querer que os seus filhos se consultassem com pessoas como eu.  

 

O participante considera que a mãe e a avó, frente à possibilidade dele encerrar os 

estudos após o ensino médio, procuram incentivá-lo a obter uma formação superior. Porém, 
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ele considera que o modo como é transmitida a preocupação das duas em relação à escolha de 

carreira de Justin é inadequado e ansiogênico. A pressão exercida pela mãe e avó são 

direcionadas às dificuldades que ele encontraria para exercer a profissão diante de sua 

identidade de gênero. A transexualidade é colocada por elas como um empecilho ao 

reconhecimento de sua capacidade profissional. A mãe considera que sua imagem, a imagem 

construída a partir da assunção de sua identidade masculina, não iria “passar seriedade se 

fosse psicólogo”. A aparência física é colocada como ponto fulcral para o sucesso profissional 

por sua mãe. A possibilidade de “resolução” para tal conflito é aventada pela avó, que sugere 

como alternativa à escolha da Psicologia o curso de Educação Física.  

Apesar de somente reconhecer o apoio financeiro oferecido pela mãe, a autoridade da 

mãe sobre ele é reconhecida por Justin, que considerou necessário seu assentimento para que 

desse início às mudanças desejadas a partir da assunção da identidade masculina, pois “não 

queria passar por cima da autoridade dela”. Para além do desejo de obter uma prótese 

peniana, o que é terminantemente rejeitado pela mãe, observa-se também sua influência no 

processo legal de mudança do nome de registro. 

 

[...] esses dias eu conversei com ela [a mãe], que eu falei que eu queria dar entrada no 

processo pra mudar o meu nome no cartório. Ela falou que primeiro eu tenho que 

conversar com o meu pai, e depois conversar com a minha vó e minha tia sabe? 

 

Diante do poder exercido pela mãe sobre suas escolhas e da restrição das mudanças 

que almeja alcançar, o participante verbaliza o desejo de mudar-se da casa da mãe. Assim, as 

mudanças que são no momento vetadas pela mãe serão possíveis através da independência 

financeira.  

Justin afirma que o processo de aceitação da mãe de sua transexualidade foi iniciado a 

partir de esclarecimentos sobre o assunto, além de considerar importante a influência do 

namorado da mãe, M., que de acordo com o participante possui “uma mente mais aberta.”  

 

[...] eu não sei, se é da família mesmo que é uma mente mais aberta, porque a mãe 

dele e o irmão dele moram em Milão sabe? Tipo, outra cultura e tal. [...] Então eu não 

sei, se é uma coisa dele mesmo, sabe? Se ele entende mesmo, ou se é da família dele, 

da criação dele. 

 



70  |  Resultados 

 

Somado ao apoio do namorado da mãe, o participante coloca a relação com o pai 

como elemento importante na negociação de seus desejos perante a autoridade que reconhece 

na mãe. Justin relata que somente “caiu a ficha” para a mãe da necessidade de 

acompanhamento médico em seu tratamento hormonal diante de uma ligação do pai, 

momento em que este afirmou que o filho não voltaria a assumir uma identidade feminina 

novamente e que, portanto, era essencial a opinião e cuidado de profissionais especializados. 

Apesar do contato presencial ocasional devido ao fato do pai residir em outro estado, 

Justin afirma que este aceitou a transexualidade do filho mais facilmente, quando comparada 

à revelação anterior de seu desejo de relacionar-se com meninas. Quando questionado sobre o 

que acredita ter facilitado a aceitação do pai, Justin afirma ter sido sua religião, espírita. 

 

Aí eu contei pra ele que eu sou trans aí ele começou é. [...] ele começou a explicar pra 

mim pelo lado do espírita, porque eu sou assim. Então ele falou que em outras vidas 

eu devia ter sido um cara que era rude com as mulheres e tal e que nessa vida eu 

tinha que vir pra entender o lado delas. 

 

Justin afirma que, por considerar-se agnóstico, não reconhece o significado atribuído 

pela religião do pai à sua transexualidade, considerando mais lógicas as tentativas da ciência 

de desvelar o fenômeno. Apesar de não reconhecer a explicação dada pelo pai, o participante 

afirma que respeita a religião do pai e considera receber seu apoio em relação à 

transexualidade e no manejo da relação com a mãe. Ademais o apoio percebido por parte do 

pai, o relacionamento com o pai também é marcado por dificuldades e transgressões.  

Além de manter a transexualidade do filho segredo dos avós, o pai considera 

necessário o uso do nome social diante das filhas mais novas, de quatro e oito anos, por 

considerá-las como muito novas para compreender uma questão complexa como a identidade 

de gênero do irmão. Apesar da consideração do pai de que as filhas não teriam a capacidade 

de entender a mudança do gênero e do nome de Justin, de acordo com o participante a filha 

mais nova demonstra compreensão além do esperado pela família.  

 

Aí a minha irmã mais nova ela tem quatro anos e acho que na escolinha ela começa a 

ver coisa de menino e coisa de menina. Então ela me chamava pelo nome de registro 

só que ela falava pro meu pai que eu era menino. 
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Ainda sobre a questão do apoio percebido por Justin por parte da família, no Mapa de 

Redes do participante, no primeiro nível de relações íntimas, observa-se a ausência de 

familiares, dos pais e dos irmãos. Já em relação às suas amizades, são assinaladas pelo 

participante como íntimas, das quais o participante percebe apoio adequado. Destacam-se, 

dentre suas amizades, duas amigas, a D., que mora em Santa Catarina, e C., que mora no Rio 

de Janeiro. Questionado em relação ao apoio emocional, Justin considera as duas amigas 

como maior fonte de apoio nos momentos em que necessita conversar.  

 

É... são duas meninas... uma, ela é mais velha, ela mora em, no Rio de Janeiro, é... ela 

tem vinte e três anos, ela tem filha e tal, é... mas a gente tem uma ligação bem 

próxima, ela me ajuda bastante. Ela, ela conversou comigo ontem, falou que se eu 

entrar numa fase pesada de depressão ela não vai sair do meu lado e tal. Vai me 

ajudar. É ela e uma menina, ela é mais nova, ela tem quinze anos, ela mora em Santa 

Catarina. 

 

O primeiro contato foi estabelecido através de um aplicativo de compartilhamento de 

fotos, e mantem-se através de um aplicativo social. Apesar da ausência física na vida de 

Justin, são consideradas como relações íntimas pelo participante diante do apoio, da atenção e 

do afeto percebido. De modo similar, Justin considera receber apoio de páginas de uma rede 

social, onde são compartilhadas informações sobre transexualidade e relatos e através das 

quais são estabelecidas relações de amizade e afeto, de acordo com o participante. Para Justin, 

estas páginas foram essenciais na descoberta de sua identidade, pois foram informações 

retiradas destas páginas que possibilitaram sua identificação como uma pessoa transexual, que 

antes disso lutava com tentativas falhas de identificar-se como uma mulher lésbica. 

Retomando a amizade que o participante relata manter com D., ele considera que, 

apesar da distância e de nunca terem se conhecido pessoalmente, que os dois mantiveram um 

relacionamento, “um casinho”, mantido através de um programa de videoconferência. 

Ademais, no relacionamento Justin destaca a abertura de D. em incluir sua família na relação, 

“a família dela, não o restante da família, a mãe dela sabe de mim, sabe que eu sou 

transexual e tal. Eles são bem receptivos.” Tal ponto torna-se importante quando comparado 

ao primeiro relacionamento que Justin reconhece. Também mantido à distância, o participante 

conheceu I. através de uma página de uma rede social, porém, considera o relacionamento 

como “estressante”, pois a menina, que residia em Santos, “não movia um dedo” para 
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promover um encontro entre os dois, além do fato de sua família desconhecer o 

relacionamento.  

Diferente dos relacionamentos descritos anteriormente, somente a relação com A. 

ocorreu “pessoalmente”. O relacionamento durou onze meses, porém, apesar de longo quando 

comparado aos relacionamentos estabelecidos com D. e I., Justin não considera ter sido este 

positivo, bom, enfrentando preconceito por parte da família da menina por apresentar-se como 

um relacionamento entre duas meninas, com a menina apresentando-o com o nome de 

registro. Isso e o fato dela ter começado um novo relacionamento dias após terminarem leva 

Justin a considerar que a menina aproximou-se dele como um meio de chamar a atenção dos 

pais. Deve-se ressaltar, nesse momento, que diante do sofrimento causado pelo término da 

relação, Justin procura a mãe para obter apoio emocional, o que por sua vez não é encontrado. 

 

E, assim, foi bem chato, eu contei pra minha mãe e tal, porque ela ia lá em casa, a A. 

ia lá em casa, e a minha mãe me deixou pior ainda sabe, porque ela falou que, é... a 

A., tipo, se ela quisesse namorar com uma menina, ela ia ficar com uma menina que 

parecesse uma menina, se ela quisesse namorar um homem, ela ficava com um homem 

que tem um pênis. Então a minha mãe meio que me colocou no meio desses dois 

gêneros sabe? Ela não me identificou com nenhum dos dois. 

 

A mãe, então, coloca Justin em uma posição paradoxal, onde não é considerado como 

uma mulher por não ter a aparência associada ao gênero feminino, e não é considerado como 

um homem pela ausência da genitália masculina. Justin, diante do binarismo que determina 

um gênero a ser atribuído de acordo com a genitália ao nascimento, identifica-se como um 

homem, cuja genitália não se encontra de acordo com sua identidade. Ser homem, para o 

participante, vai além do órgão. 

 

Acho que é muito tipo, a atitude dele sabe? É, pra mim, um, um homem cis, tipo que, 

que abusa de crianças, de mulheres sabe, que bate na esposa e tal, pra mim não é um 

homem. Não é homem porque nasceu com um pênis, sabe? A mesma coisa a mulher. 

Não vai ser mulher porque nasceu com seios e vagina. Então acho que é muito, tipo, 

atitude, comportamento, essas coisas. 

 

O “ser homem”, para o participante, está relacionado ao respeito, mas também ao 

controle emocional, físico e da libido. Porém, apesar do questionamento do uso da genitália 
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na definição do gênero, Justin relata desconforto com a presença da vagina e mamas, “era pra 

tá outra coisa lá. E... no banho mesmo, antes de começar o tratamento eu evitava a olhar 

sabe, pros seios também.” Ainda sobre sua relação com o próprio corpo, o participante relata 

desconforto com a penetração, porém, com prazer a partir da estimulação do clitóris. 

Ademais, como relatado anteriormente, ele relata o desejo de obter a prótese peniana. A 

prótese, que de acordo com o participante não possibilita a sensação física de prazer por não 

ter funcionalidade, é desejada pela possibilidade de dar prazer à uma futura parceira, indo 

além do contato físico e do orgasmo, de encontro ao prazer obtido por propiciar prazer ao 

outro. A experiência sexual de Justin é considerada por ele como limitada, apesar de não 

considerar-se virgem diante de uma relação com a ex, A., em que “ver ela tendo prazer foi 

prazeroso.”  

Finalizando seu relato, o participante é convidado a escolher seu nome fictício. Ele 

escolhe Justin, por gostar do cantor americano Justin Bieber. A história de Justin é marcada 

pela ambiguidade no relacionamento com as principais figuras femininas de sua vida, a mãe e 

a avó. Tal ambiguidade encontra-se ainda no relacionamento com o pai, ora marcado pela 

aceitação, ora pela omissão. Diante dos relacionamentos familiares conflituosos, Justin busca 

como fonte de apoio o mundo digital, através de contatos com pessoas e páginas de rede 

social, como meio de suprir sua necessidade de companheirismo, afeto e informação.  

 

7.1.2.4 Francisco – “Eu sou trans, nunca vou deixar de ser trans, e nunca vou me colocar 

na sociedade como uma pessoa cis ou uma pessoa normativa. Porque eu sei o que eu 

passei de preconceito a vida inteira, e o que eu puder ajudar as pessoas igual eu, eu vou 

ajudar, só isso.” 

 

Francisco autodeclara-se como um homem transexual de 34 anos, natural e procedente 

de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, onde reside com a mãe e o padrasto em um 

apartamento alugado. Francisco é comerciante, trabalha como tosador de animais, ao mesmo 

tempo em que se encontra cursando o ensino superior, estudando Educação Física. 

A pesquisadora teve seu primeiro contato com Francisco mediado pelo médico 

residente responsável por seu atendimento no ambulatório. Ele mostrou-se disposto a 

participar da entrevista, manifestando estar muito feliz naquele momento por finalmente ter 

tido acesso ao tratamento hormonal “direito”, pois antes fazia uso de hormônio por conta 

própria, sem acompanhamento médico. Ele mostra à pesquisadora a receita médica, 

balançando o papel enquanto fala de uma maneira entusiasmada. Após uma breve explicação 
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sobre a pesquisa e diante de seu aceite, o participante foi direcionado à sala utilizada para 

coleta de dados. Francisco é um homem baixo, de ombros largos e pele morena, olhos claros e 

cabelos curtos e arrumados. 

Francisco é filho de E. (mãe, 51 anos) e P. (pai, idade desconhecida), tem um irmão de 

outro relacionamento do pai, e convive com o padrasto, D., de 54 anos, como é possível 

observar no Genograma do participante (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Genograma do participante Francisco 

 

Em relação ao contato com os pais, considera ser muito próxima a relação com a mãe, 

que o criou. A descoberta da transexualidade, de acordo com o participante, não foi recebida 

com rejeição. Anterior à assunção da identidade masculina, Francisco já havia se colocado 

como homossexual, por ter o desejo de relacionar-se com meninas, o que foi recebido pela 

mãe inicialmente com choque e certa relutância seguida por aceitação. O choque inicial da 

mãe refere-se à orientação sexual do filho antes da transição, então identificado como filha. A 
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revelação da transexualidade, então, é recebida de uma maneira mais natural diante do contato 

prévio com a questão da diversidade sexual.  

 

Ah, aí depois quando eu disse pra ela que era trans e que ia começar a tomar 

hormônio, ela, normal. Já até, assim, ela já sabia que eu era trans da mesma forma 

que eu sabia. [...] Ela ficou super feliz, no dia que veio minha consulta, ela chegou 

com a minha cartinha lá "Aqui, você viu que chegou?". [...] Até porque eu tô tomando 

hormônio por conta e ela já não via a hora de chegar essa carta pra eu já ser 

acompanhado né.  

 

A mãe, demonstrando ampla capacidade para aceitação e apoio do filho em seu 

processo de transição, é colocada como figura central na sua rede de apoio (Figura 9), 

oferecendo, de acordo com o participante, apoio emocional (“ela me escuta e tenta me dá uns 

conselho doido dela...”), financeiro, psicológico, todo o apoio que considera necessário. 

 

 

Figura 9. Mapa de Redes do participante Francisco 
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Já a relação do participante com o pai, P, é marcada por sua ausência, física e 

emocional. Francisco não considera ter tido em momento algum uma relação de pai e filho, 

relação esta que vê somente entre o pai e o seu meio-irmão. Francisco considera que as 

tentativas de aproximação do pai, durante sua infância não eram sinceras, ocasionadas não por 

um afeto pelo filho, mas pela obrigação moral imposta. A conduta adequada na relação entre 

pai e filho é guiada na direção da proximidade, do afeto, do cuidado do pai. Tais elementos 

ilustram as expectativas do participante na relação entre pai e filho; porém, não reconhece na 

relação com P. um verdadeiro vínculo. Ilustrando a ausência do afeto entre pai e filho, durante 

a entrevista, quando se referindo ao pai, Francisco o chama pelo nome, P. Apesar de 

considerar não se sentir incomodado no momento da entrevista pela ausência do pai, 

Francisco reconhece que durante sua adolescência gostaria de o ter tido por perto. 

 

Me incomodou mais quando eu tinha uns dezoito, dezenove anos, que eu queria ter 

contato com ele, queria que ele me ajudasse também. Tava meio perdido, ter uma 

profissão sabe? Me ajudasse na vida sabe? Me pagasse um estudo. Mas ele num... 

num mostrou o interesse que eu gostaria e nunca mais...  

 

Como figura masculina alternativa presente na vida de Francisco tem-se o padrasto, D. 

Apesar de conversar com ele, de considerá-lo próximo e amigo e de contar com sua aceitação 

frente à transexualidade, o participante não o considera como exemplo de homem a ser 

seguido, por considerá-lo machista. Entretanto, Francisco considera que o machismo do 

padrasto trabalha a seu favor, pelo fato do gênero masculino e orientação sexual heterossexual 

serem considerados, nessa perspectiva, como superiores, como mais desejáveis. A assunção 

da identidade de gênero masculina por Francisco é favorecida pelo padrasto diante da 

alternativa de permanecer-se como mulher homossexual.  

Para além de suas relações familiares, Francisco conta com o apoio de amigos, destacando 

sua relação com M., uma amiga de infância que carrega consigo como uma de suas amizades 

mais próximas. Mesmo relutante em procurar ajuda para desabafar sobre assuntos desconfortáveis 

e dolorosos, é M. quem Francisco procura quando necessário. Na rede de apoio construída por 

ele, o participante adiciona no quadrante da amizade dez pessoas diferentes, dentre os três níveis 

de relação, estando três dessas presente a nível íntimo. Porém, Francisco considera necessárias 

mudanças no modo através do qual estabelece relações de amizade. Considera que os laços de 

amizade devem ser estabelecidos a partir do contato, de uma presença maior na vida das pessoas 

que o circundam, de um posicionamento mais ativo no grupo de pares.  
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Eu gostaria de ser mais presente na vida das pessoas às vezes. Eu prefiro ficar no meu 

canto, fazer outras coisas. Eu gostaria de ser mais ativo sabe, presente em todos os 

lugares. 

 

Apesar de considerar receber apoio da mãe, do padrasto e de grande parte de seus 

amigos, Francisco considera que, em certas situações, o apoio é oferecido, porém, ineficaz de 

certo modo. Exemplifica isso falando sobre a dificuldade que encontrou para ter acesso a um 

emprego.  

 

Então, eu nunca procurei trabalho me apresentando como homem né. No meu 

currículo eu não colocava o nome social, eu colocava o nome de batismo. Mas aí 

quando as pessoas iam me entrevistar, viam uma pessoa desse jeito, de camisa polo, 

calça jeans... É difícil né. Entre eu que tinha experiência e uma moça ou rapaz cis, 

sempre eles pegavam a moça ou o rapaz cis.  

 

Considera que em situações como essa, além da tentativa de compreender e escutar a 

pessoa, não há muito o que possa ser feito, pois “tem que esperar a sociedade mudar mesmo a 

cabeça, dá uma evoluída.” O preconceito, presente na cultura em que o participante está inserido, 

interfere no reconhecimento de suas capacidades como profissional, reforçando o estigma 

associado à identidade transexual. Apesar das dificuldades encontradas para aceitação de sua 

identidade como homem transexual, Francisco, durante a entrevista, transparece aceitação da 

própria identidade e mesmo orgulho dessa. Quando questionado sobre suas primeiras lembranças 

de identificar-se como um homem, ele partilha de momentos de sua infância. 

 

Quando eu tinha três anos eu queria uma bicicleta e ela tinha que ser azul porque 

azul era cor de menino. Mas na verdade nem é de azul que eu gosto, eu gosto é de 

amarelo, só que falavam que era de menino. Eu queria usar roupa de menino, não 

queria usar de menina. Quando eu via uma roupa legal, sempre era masculina, eu 

queria. [...] Eu pintava bigodinho em mim quando eu era criança, barbinha assim. 

 

Apesar das expectativas depositadas desde o nascimento em Francisco de identificar-

se como uma menina, durante seu desenvolvimento ele relata sempre ter preferência por 

brinquedos, vestimentas e mesmo brincadeiras de meninos. Diante da diversidade do filho, a 

mãe procura direcioná-lo à expressão do feminino, porém, nunca de uma maneira opressiva. 
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Como parte do processo de transição de transexualidade, Francisco adota um nome social, 

masculino, com o qual se identifica, exigindo dos amigos e conhecidos o reconhecimento e 

uso do nome social. A mãe, de acordo com o participante, apresenta dificuldades no uso do 

nome e de pronomes masculinos. Francisco reconhece na mãe o desejo e o esforço para 

adaptar-se à nova situação, esforço este que não reconhece por parte de conhecidos. Francisco 

considera que a recusa do uso de seu nome social e o uso de pronomes femininos constituem 

uma negação da identidade assumida por ele. 

 

Eu sou trans, me aceita. Aí tem gente que fala "Não, pra mim você sempre vai ser 

[nome de registro]! Eu vou te chamar de [nome de registro] pra sempre". Pó chamar. 

Só não vou responder, mas cê chamar, cê pó chamar. [...] E isso é chato, é chato, da 

pessoa falar isso pra você. Dá vontade de mandar tomar no cu né. [...]  

 

Na construção de sua identidade como homem, Francisco é confrontado pelas próprias 

concepções sobre gênero, sobre feminino e masculino. Apesar do corpo biológico feminino com o 

qual nasceu, relata que pessoas de seu convívio sempre consideraram seu cérebro, seu modo de 

pensar, como masculino, com a concessão de ser um “homem sensível”, com a flexibilização das 

concepções de gênero sustentadas por Francisco, com uma mescla de elementos considerados 

como femininos e masculinos, afinal “[...] ser sensível não me faz menos homem. Muito pelo 

contrário, acho que me faz mais homem. Eu consigo entender mais as pessoas, ser menos rude, 

machismo é ridículo.” Como exemplo, Francisco relata a prática da masturbação como fonte de 

prazer através da estimulação do clitóris, prática muitas vezes desconsiderada por pessoas 

transexuais por exigir a manipulação do órgão sexual associado ao gênero oposto. 

Tal flexibilização é menor no que Francisco considera como o corpo ideal de um 

homem, pois “homem não tem bunda né, não tem quadril, não tem cintura fina. Tudo que eu 

sempre tive muito. Não tem peito.” Apesar do desejo de alcançar a “masculinidade perfeita”, 

diante da possibilidade do uso de uma prótese peniana, Francisco considera como essencial 

manter a identidade transexual nos relacionamentos interpessoais.  

 

[Você pensa em ter uma prótese?] Não. Não, porque não funciona. Se a medicina 

avançar bastante. Mas mesmo assim é estranho pra mim pensar nisso, porque, eu não 

vou mais ser uma pessoa trans. Como que eu vou me apresentar pras pessoas, eu vou 

ser falso. [...] Eu sou homem trans, eu não sou homem cis. Mas eu quero ser tratado 

como um homem normal.  
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Francisco revela o desejo de ser tratado, no convívio social, como um homem, porém, 

sem desconsiderar sua identidade como transexual. Tal desejo, para o participante, remete à 

chamada falsidade referida em uma fala anterior, que por sua vez está relacionada às 

expectativas do outro, principalmente de potenciais parceiras diante do gênero expressado. 

 

E eu não sei, eu respeito tipo, que nem, a vontade das pessoas, uma mulher chegar em 

mim. A vontade sexual dela é de tá com um pênis né. [...] eu me coloco no lugar da 

pessoa sabe, tipo ela tá esperando um pênis, não é verdade, a mulher tá esperando um 

pênis, elas gostam, eu sei que elas gostam, e aí eu me sinto, eu não vou querer, passar 

pelo constrangimento sabe? [...] Então já prefiro ficar com alguém que já seja uma 

pessoa mais de mente aberta, que não vai se assustar e tudo.  

 

Em relação ao envolvimento amoroso e sexual, Francisco considera-se como um homem 

heterossexual, ou seja, deseja se envolver com mulheres. Apesar de relatar diversos 

relacionamentos com mulheres diferentes, ele revela ter se envolvido com homens durante a 

adolescência, para “experimentar”. Durante esse período, envolveu-se com alguns homens 

diferentes, mantendo um relacionamento com um deles, com o qual já havia estabelecido uma 

amizade anteriormente. Porém, diante da experiência, Francisco considera que seu desejo não de 

direciona à figura masculina, mas sim à figura feminina. A atração, o desejo, não estão presentes 

na relação com homens, denotando-se então serem estes elementos essenciais para um 

relacionamento amoroso. Reconhecido e aceito o desejo de relacionar-se somente com mulheres, 

Francisco considera o que lhe atrai, o que procura na mulher com a qual deseja se relacionar. 

 

Não um mulherão porque tem um corpão e tal, mas é uma mulher, sabe? De 

pensamento.  Maturidade! Maturidade me excita. [...] Eu gosto que a mulher seja 

madura, responsável, mas não só isso não. Eu não sei o que acontece, eu não procuro, 

a coisa acontece. A magia acontece sem eu esperar ou não. 

 

Ele, então, estabelece seu primeiro relacionamento sério aos dezoito anos com C. O 

relacionamento durou sete anos, e é avaliado hoje pelo participante como um relacionamento 

bom, pois C. o respeitava. O término, enfim, ocasiona-se pelo reconhecimento de ambas as 

partes do fim do sentimento de amor e paixão, considerados essenciais para a manutenção da 

relação. Depois de terminar com C., Francisco relata ter se envolvido com P., considerando o 

relacionamento como horrível e conturbado. 
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Eu não gostava dela, mas por exemplo, ela me tratava bem, entendeu? Ela me tratava, pfff, 

nunca mais eu quero uma mulher assim. Ela me tratava... eu não sei te falar, eu sou um 

homem. Ela me tratava como todas as mulheres tratam todos os homens? Não! [...] Ah, 

mulher machista sabe? De repente foi isso, porque é gostoso né. Pra um homem é gostoso 

né. Mas eu não gosto não, eu acho feio isso. Eu acho que homem e mulher é igual... 

 

Francisco, diante da atitude da namorada, considerava-a submissa e sua conduta o 

incomodava. O relacionamento com P. então termina diante da descoberta de Francisco da profissão 

da namorada, profissional do sexo, através de um anúncio em um site. Mais que o choque diante da 

descoberta após três anos de relacionamento, o participante considera ter sido a mentira o fator 

principal que contribuiu para que rompesse a relação. Assim como considera importante apresentar-

se como trans diante de possíveis parceiras, para que estas possam tomar a decisão de envolver-se 

ou não com ele, Francisco considera que, diante de seu trabalho ligado à prostituição, seria um 

direito seu poder escolher envolver-se com ela perante à revelação.  

Dentre todos os seus relacionamentos, Francisco destaca a relação com H, que 

mantinha-se platônica até o momento da entrevista. O afeto que Francisco nutre por H. faz 

com que a idealizasse. Mesmo antes de qualquer contato físico, considera que este será 

“incrível”, e considera fazer tudo por H. 

 

Mas eu acho ela muito, muito linda. Eu acho que não tem uma mulher mais linda que 

ela no mundo. [...] O olhar, o sorriso, tudo. Ela é inteligente, o jeito de falar, ela é 

madura pra idade dela. [...] Aí eu falei " Ah, eu gosto cara, eu nunca fiquei com ela 

mas eu gosto dela, gosto mesmo, sou apaixonado por ela. [...] Eu queria fazer tudo 

pra ela, tudo. Mas é natural né, quando a gente gosta de alguém a gente é o melhor 

da gente pra esse alguém naturalmente.  

 

Finalizando a questão dos relacionamentos afetivo-sexuais de Francisco, ele revela 

que em todas as suas relações, sempre assumiu uma postura que considerava ativa, ou seja, 

sempre foi “o lado masculino da relação”.  

O relato de Francisco é caracterizado principalmente pelas vivências em seus 

relacionamentos afetivo-sexuais, marcados pela idealização de algumas de suas parceiras e a 

desvalorização de outras. Apesar das dificuldades relatadas nas vivências de intolerância e 

preconceito no meio social e familiar, Francisco assume uma postura de orgulho e mesmo 

otimismo diante de suas possibilidades futuras como um homem transexual. 
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7.1.2.5 Sofia – “...eu queria me assumir, eu não aguentava mais ficar tendo duas vidas...” 

 

Sofia se autodeclara como uma mulher transexual de 24 anos, natural de uma pequena 

cidade do interior do estado de São Paulo e proveniente de uma cidade grande do mesmo 

estado. Sofia foi abordada inicialmente do lado de fora da sala onde são conduzidas 

orientações pós-consultas pelas enfermeiras. Mostrou-se disposta a participar da entrevista, 

porém, questionou o tempo aproximado de duração e se sua participação estava vinculada ao 

tratamento em andamento no ambulatório do Hospital das Clínicas. A pesquisadora explicou 

como seria feita a entrevista, o tempo necessário e que, apesar da coleta ser feita no hospital, a 

pesquisadora não possuía vínculo com a equipe responsável por seu tratamento no serviço de 

saúde; com suas dúvidas respondidas, Sofia concordou em participar.  

Sofia é filha de L. (mãe) e J. (pai), pais divorciados, e tem um irmão mais novo, filho 

dos dois pais, P., e uma irmã mais velha, filha do pai de outro relacionamento, A. É possível 

observar, a seguir, o Genograma da participante (Figura 10), construído em conjunto com a 

pesquisadora, representando graficamente a família de Sofia. 

 

 

 

Figura 10. Genograma da participante Sofia 
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Questionada inicialmente sobre sua relação com os pais, Sofia relata ser “boa” e até 

mesmo “ótima”. Mesmo quando encorajada, Sofia não elabora melhor a resposta, diz ser esta 

uma relação normal, “de pais e filhos, mesmo”. A “normalidade” de Sofia, nesse caso, refere-

se ao relacionamento próximo que mantém com os pais, principalmente com a mãe, como é 

esperado socialmente entre mãe e filha. 

A mãe, no relato de Sofia, aparece como uma pessoa muito importante, suprindo, de 

acordo com a participante, a maior parte do apoio que julga como necessário. É possível 

observar no Mapa de Redes da participante, apresentado a seguir (Figura 11), que além da 

mãe, Sofia considera receber apoio do pai, da irmã, de duas amigas que considera como 

próximas e de uma das professoras do seu curso. 

 

 

Figura 11. Mapa de Redes da participante Sofia 

 

Sofia se refere à mãe, durante a entrevista, como a pessoa de maior importância na sua 

vida, como uma figura essencial.  
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[Que tipo de apoio você acha que recebe dela?] Ah, todos, eu diria que todos, sim. 

Quando eu tenho alguma coisa pra conversar com ela, ela me ouve, me dá conselho. 

Financeiramente ela me sustenta, tanto no luxo quanto em... comida, essas coisas. E... 

É, eu diria que todos os tipos de apoio, ela me dá.  

 

Apoio, para a participante, configura-se como a disponibilidade de escuta, o 

aconselhamento, a aceitação de sua identidade e mesmo o apoio financeiro, necessário no 

momento em que a participante se encontra desempregada. Da mãe, Sofia considera que 

recebe todos os tipos de apoio possíveis.  

Já com o pai, por sua vez, Sofia estabeleceu uma relação de apoio, primariamente 

financeiro, complementado por uma relação próxima, porém não tão íntima quando 

comparada à relação com a mãe. 

 

Ah, eu converso muito com ele, mas... assim, conversa normal. E... o apoio dele é mais 

financeiro mesmo. Até porque eu não tenho proximidade com ele igual eu tenho com a 

minha mãe, de contar as coisas... [...] Ele me trata bem, sim. Tudo que eu preciso, que 

eu peço pra ele, ele me ajuda.  

 

Observa-se uma delimitação dos papéis a serem assumidos pelo pai e pela mãe na 

relação com a filha. A mãe assume um papel de cuidadora, de confidente e mesmo amiga, 

enquanto o pai assume o papel de provedor, que garante o apoio financeiro, mas com o qual 

não é forjado um relacionamento aberto, com a troca de confidências e sentimentos. 

 

É uma pessoa [o pai] que eu sei que me daria o apoio que eu precisasse, o apoio que 

precisasse ele me daria, eu sei disso, mas assim, em questão de se abrir, conta a minha 

vida, depende assim. [...] Eu não sei explicar porque que isso acontece comigo, ele, eu, eu 

gosto muito dele, é meu pai, eu amo, mas não consigo ter essa abertura com ele. 

 

Exemplificando a diferença que percebe em sua relação com a mãe e com o pai, Sofia 

discorre sobre o momento em que assumiu sua identidade transexual. Como uma figura mais 

amorosa e compreensiva, a mãe age como mediadora entre a filha e o pai na revelação da 

transexualidade. Sofia confidencia com sua mãe e pede que ela converse com seu pai, por 

medo de sua reação. Ao contrário de suas expectativas, o pai demonstra abertura ao diálogo 

com a filha, “ele falou que não tinha nenhum problema, que ele já desconfiava desde que eu 
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tinha uns sete anos e... e que eu continuava sendo filho dele, e que me amava do mesmo 

jeito.” Ademais, a mãe, no processo de transição de Sofia, inicialmente mostrou-se relutante, 

não aceitando as vestimentas femininas, porém, com o tempo, aceitou a identidade de gênero 

da filha, participando ativamente na construção dessa identidade (como exemplo, comprando 

suas roupas femininas).  

Apesar da proximidade e da aceitação por parte dos pais, Sofia descreve momentos 

difíceis no relacionamento no percurso de seu desenvolvimento. Antes de assumir sua 

identidade transexual, Sofia relata ter se declarado homossexual para a mãe aos 15 anos, 

declaração recebida com o choro, “porque uma mãe em nenhum momento espera que o filho, 

que vai ter um filho gay, né?”. Ademais, quando questionada sobre o uso do nome social, ela 

fala sobre a dificuldade da mãe em deixar de usar o nome de registro da participante. 

Ademais, Sofia ainda questiona o uso do nome de registro em público, considerada por ela 

como um constrangimento maior que o uso em casa. 

 

[...] a minha mãe eu já pedi pra ela não me chamar [pelo nome de registro], 

principalmente em público, mas ela resiste (risos). Ela fala que não conhecia outro 

nome em mim, que ía me chamar pelo nome de registro. 

 

Retomando a questão familiar de Sofia, a participante relata não ter uma proximidade 

grande do irmão, de 19 anos. A distância afetiva de Sofia do irmão é justificada pela 

participante pelo fato do irmão ser adolescente, mantendo-se fechado para todos da família, 

não considerando ser pessoal a relutância do irmão de envolver-se de uma maneira mais 

próxima. Sofia expressa o desejo de maior proximidade do irmão, pois apesar do convívio 

social próximo pelo fato do irmão morar na mesma casa da mãe, não considera obter apoio 

dele, ao contrário de sua irmã mais velha, que apesar da distância física mantida entre as duas, 

oferece um apoio considerado como significativo à participante. 

 

Ah, com a minha irmã é muito boa [a relação], ela me apoia em tudo. [...] ... a gente 

conversa, ela me ajuda. Quando ela pode me dar conselho, quando eu preciso contar 

com ela, ela me ajuda.  

 

A participante considera como essencial, não a presença física, mas sim o apoio 

emocional que recebe daqueles que considera como importantes em sua rede de apoio social. 
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O mesmo pode ser dito de sua relação com uma das amigas, R., da qual Sofia considera que 

recebe apoio, apesar de morarem em cidades diferentes.  

 

Tudo que eu preciso conversa, a gente conversa de tudo, tudo eu conto pra ela [R.], o 

negócio das cirurgias, as vontades que eu tenho. Ela acha que, se é o meu desejo, 

assim, meu sonho, eu tenho que ir atrás, correr, pra ser, pra conseguir o que eu 

quero. É assim. 

 

É possível observar que, a partir dos relacionamentos que Sofia considera como 

essenciais, mais importantes, ela “mede” o apoio e a proximidade que tem em outros 

relacionamentos. A relação com o pai não é tão próxima quando a relação com a mãe; a 

relação com a irmã é mais próxima que com o irmão; o apoio que recebe das amigas do curso, 

E. e M.E., é também apoio emocional, como que recebe de M.F. e R., “mas não era tão 

próximo quanto das duas”. 

Já em relação à família extensa, Sofia relata maior proximidade de sua tia L., com a 

qual mantém um relacionamento próximo, considerando-a como fonte de apoio. Já sua tia M., 

ela considera como uma relação mais casual, pautada em encontros ocasionais. Apesar da 

distância, Sofia indica acreditar que, se necessário e requisitado, receberia o apoio da tia M. 

Sua relação com os tios, por sua vez, é marcada pela indiferença e, por vezes, pela 

intolerância. Sofia relata não ter proximidade de nenhum de seus tios, mesmo antes de 

assumir-se como uma mulher transexual. Entretanto, a partir do momento em que adotou o 

uso de vestimentas femininas, os tios mudaram o modo com o qual a tratavam, “eu digo que 

eles me ignoram às vezes”, porém, “por eles, assim, às vezes querer me ignorar, eu nem dou 

bola”. Além das tias, Sofia relata ter tido proximidade de uma prima, I. Porém, relata que, 

com o tempo, foram naturalmente se afastando, e que atualmente a prima não faz parte de sua 

rede de apoio. 

Em relação ao desenvolvimento de sua identidade de gênero, Sofia relata que desde 

criança sentia-se diferente do gênero que lhe fora imposto no nascimento. Ao contrário do que 

considerava como o esperado, tinha interesse em brincadeiras com bonecas, cobiçando os 

brinquedos da irmã e mesmo das primas. Ademais, vestia camisetas da mãe que lhe serviam 

como vestidos e simulava cabelos longos através de panos na cabeça. O desejo de se colocar 

como mulher está presente, de acordo com Sofia. Porém, o medo de uma possível rejeição dos 

pais faz com que se apresente como o esperado, como um menino. O estopim de suas 

mudanças é, afinal, a angústia criada pela contradição de suas vivências. 
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[...] na verdade eu não aguentava mais... que eu... na verdade eu queria me assumir, 

eu não aguentava mais ficar tendo duas vidas, assim, de falar que era uma coisa pros 

meus pais, porque meus amigos já sabiam, eu já tinha falado pra eles com 13, 14 anos 

que eu era gay, que eu gostava de rapazes. Então eu não aguentava mais ser duas 

coisas. Aí eu resolvi falar, o que que eu era. 

 

Frente às amigas, Sofia procura ter uma vivência mais autêntica de sua identidade, 

contando com o apoio destas até mesmo para obter vestimentas femininas. Já diante dos pais, 

Sofia mantinha a identidade masculina, com a concessão de assumir o desejo por manter 

relacionamentos somente com homens, colocando-se como homossexual. Apesar de esconder-se 

por trás das expectativas dos pais, a participante relata que seu pai, em certo momento de sua 

adolescência, questiona se a filha teria o desejo de ser uma mulher. Possivelmente o pai nesse 

momento procurava mostrar-se aberto ao diálogo diante do sofrimento da filha. Porém, como já 

abordado anteriormente, Sofia conta que nunca se sentiu confortável em abrir-se com o pai, 

principalmente no que se trata de questões de sexualidade e relacionamentos afetivos-sexuais. 

A partir da decisão de assumir-se diante dos pais, Sofia relata dar início às 

transformações que julgava necessárias diante de sua identidade como mulher trans. Certas 

características são colocadas como essenciais por Sofia, como o cabelo longo, as roupas 

femininas, uma voz mais fina, a ausência de pelos principalmente no rosto e seios. É dada 

também importância ao nome social. A escolha de Sofia deu-se gradualmente e em diferentes 

etapas até o nome que adota no momento da entrevista. 

 

Na verdade foi assim... eu passei por outros nomes no comecinho. Eu gostava muito 

do nome I. [...] Eu não gostava do meu nome, achava que eu não ia ser menina com 

um nome de masculino, né? Aí eu gostei de chamar I., [...] mas eu olhava assim no 

espelho, e falava 'mas eu não tenho cara desse nome!'. Aí eu pensei assim, 'acho que 

vou pôr J.', aí ficou J. Mas ninguém me chamava de J. no começo, né, porque todo 

mundo era acostumado a me chamar pelo nome de registro.  

 

O primeiro nome que a participante escolheu acabou sendo rejeitado por ela “não ter 

cara” de I. O segundo nome que a participante escolheu, porém, foi rejeitado pela família e 

pela rede de amigos. Finalmente, o terceiro nome adotado por Sofia derivou de seu nome de 

registro, a partir de um apelido com sentido unissex, o que angariou maior aceitação por parte 

de sua rede pessoal.  



Resultados  |  87 

 

Essa validação do gênero por parte do outro é observada também quando Sofia é 

questionada acerca de seus relacionamentos afetivo-sexuais. De acordo com a participante, 

quando tinha 21 anos, ela manteve um relacionamento com um homem por, 

aproximadamente, dois meses. Ela conta que ele não sentia vergonha dela, que saíam juntos, 

frequentavam festas. Porém, diante de outros aspectos da conduta dele, ela não considerava 

que o parceiro a “levava a sério”. Sofia não foi apresentada à família dele e aos seus amigos, 

e também não teve a oportunidade de apresentá-lo à sua família, embora o desejasse. 

 

[...] pra mim, uma pessoa que levaria a sério o relacionamento, ele me assumiria, que 

a gente já era namorados, e a gente sairia juntos, ele me apresentava pros amigos, 

pra família, eu apresentar ele pros meus amigos, minha família. Seria isso. 

 

Para a participante, não era suficiente que o parceiro reconhecesse sua identidade e 

mantivesse encontros com ela. É necessária a validação do relacionamento por parte da 

família e dos amigos, assumir a relação entre os dois como um compromisso diante das 

pessoas importantes para ambos. Porém, mais do que a dificuldade de encontrar alguém com 

quem estabelecer um compromisso sério, Sofia considera que a maioria dos homens veem as 

mulheres transexuais como um fetiche, como um objeto sexual.  

 

Ah, porque assim, eu acho que, na minha opinião, o que eu penso, é que eu sou uma 

trans, então eu gosto de rapazes, de homens, que são héteros, e normalmente os 

héteros hoje, eles veem a gente mais como um fetiche. Então é mais difícil arrumar 

um, alguém que quer, queira levar a gente a sério num relacionamento.  

  

Acerca das vivências de sua sexualidade, Sofia demonstra certa flexibilidade em 

relação ao que considera como adequado e desejável para a mulher. Quando questionada 

sobre a masturbação, a participante relata que houve uma mudança em sua conduta. Antes não 

se sentia confortável com o contato com seu pênis, por não considerá-lo como parte do corpo 

feminino que gostaria de ter, e que somente a partir do encorajamento de parceiros passou a 

estimulá-lo, sentindo prazer e proporcionando prazer ao outro.  

 

Na relação sexual eu gosto de ter a relação com homem, da gente trocar carícias e 

beijos, aí dele fazer a penetração em mim, mas me tocar também, pra sentir prazer, no 

meu órgão.  
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Sofia, durante a entrevista, demonstra um forte apego na relação com os pais, 

adotando uma postura de indiferença diante de vivências negativas na relação afetiva, como 

meio de preservar a proximidade e intimidade que tanto valoriza.  

 

7.1.2.6 Ana Clara – “Com a cirurgia, seria muito mais fácil. Seria uma vida nova, seria 

como nascer de novo. A minha mente estaria em harmonia com o meu corpo. [...] Seria 

uma libertação, um sonho.” 

 

Ana Clara se identifica como uma mulher transexual, de 30 anos, natural e procedente 

de uma pequena cidade do interior de São Paulo, residindo em uma casa própria com seus 

pais. Como é possível identificar na figura abaixo (Figura 12), Ana Clara é filha de L. (pai, 65 

anos) e C (mãe, 47 anos), tendo 2 irmãs, P (24 anos, sendo esta transexual) e D. (31 anos).  

 

 

 

Figura 12. Genograma da participante Ana Clara 
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Ana Clara inicia seu relato dizendo que no momento da entrevista, seu relacionamento 

com os pais é bom, mas que nem sempre foi assim, pois "nenhum casal quando engravida 

fala 'nossa, eu vou ter uma filha transexual'". Acredita que a aceitação de crianças que se 

revelam como transexuais nos dias de hoje é mais fácil, pois a questão da transexualidade é 

divulgada e discutida na mídia com frequência; diante desta colocação, relata ter inveja da 

oportunidade oferecida à nova geração, de assumir sua identidade e ser aceita desde muito 

jovem, algo que ela não acredita que teria acontecido se ela houvesse se assumido quando 

criança. A aceitação da mãe, de acordo com a participante, se deu gradualmente e através de 

grande apoio de amigas do colégio, que buscavam esclarecer com a mãe questões ligadas à 

transexualidade da filha. Já o pai, inicialmente, demonstrava decepção frente à 

transexualidade da filha, postura esta que foi modificada a partir do momento em que o pai 

percebeu que sua conduta, suas atitudes e seus valores continuavam sendo os mesmos, de uma 

pessoa correta, responsável e honesta. 

Mesmo não sendo perfeita a relação, valoriza muito o apoio recebido em casa dos pais 

(Figura 13), pois sem ele seria "mais uma na rua como tantas". Aos poucos, os pais vão se 

adaptando à nova realidade de Ana Clara, adotando o nome social, adotando pronomes 

femininos e mesmo apoiando sua busca por mudanças físicas. Considera que muita da 

relutância dos pais em aceitar completamente a transexualidade da filha tem origem no medo 

deles dela se expor aos possíveis perigos vivenciados por tantas mulheres transexuais no país. 

Além dos pais, Ana Clara tem duas irmãs, D. e P., sendo P. uma mulher transexual. Em 

relação à irmã trans, a participante se mostra relutante em comentar sobre seu processo de 

transição. P., de acordo com a participante, nunca mostrou sinais de ser uma mulher, 

encaixando-se no estereótipo de menino durante a infância. A revelação de sua 

transexualidade foi um choque a todos, pois ninguém considerava ter havido sinais. 

Relutantemente, Ana Clara questiona a veracidade da experiência da irmã da transexualidade. 

Ademais, ela considera que o relacionamento com a irmã não é harmonioso, com conflitos 

entre as duas e com P. buscando oportunidades para criticar a irmã.  
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Figura 13. Mapa de Redes da participante Ana Clara 

 

Desde jovem, Ana Clara relata não ter tido interesse por brincadeiras e brinquedos de 

meninos, dando preferência a brincar com meninas e fazendo uso de sua imaginação para 

criar brincadeiras femininas com os brinquedos masculinos que ganhava dos pais. A 

participante relata que sempre foi alvo de comentários por parte dos outros, que 

frequentemente "avisavam" seus pais da necessidade de adequar a conduta da filha para uma 

mais masculina, com o engrossamento da voz, com a adoção de uma postura "mais 

largada", menos afeminada. Apesar dos sinais que relata na infância, Ana Clara considera 

que as maiores evidências de sua transexualidade surgiram a partir da adolescência, quando 

passou a invejar as meninas que estavam desenvolvendo características de mulher, com o 

aumento dos seios, aumento na largura dos quadris, entre outras. Ademais, percebia o desejo e 

atração por meninos.  

Com a entrada na adolescência, gradualmente Ana Clara incorpora elementos femininos 

em seu estilo, sendo isso possibilitado pelo fato da mãe oferecer apoio (conquistado graças à 

intervenção das amigas da filha). Iniciou também o tratamento hormonal, ora por conta própria 
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(com uso de medicamentos através de erro e acerto), ora com acompanhamento adequado por 

profissionais de saúde. Apesar do atual tratamento ter tido efeitos positivos que Ana Clara aponta, 

como o crescimento moderado dos seios e o afinamento dos traços, ela relata que, se tivesse os 

recursos financeiros necessários, teria como ter acesso à cirurgias e tratamentos que poderiam 

ajudar na busca da aparência ideal. O que ela pode fazer no momento com os recursos ao seu 

alcance ela faz, considerando-se vaidosa e cuidadosa com a própria aparência. Ademais, Ana 

Clara considera ser insuficiente a ajuda oferecida pelo governo para a população trans, quando 

comparada a ajuda oferecida por outros países. Para a participante, esse problema é um reflexo do 

fato da população brasileira ser muito preconceituosa.  

Ana Clara relata que durante a infância e adolescência teve conflitos com colegas e 

professores por questões relacionadas ao preconceito associado à transexualidade e 

homossexualidade. Por acidentes inocentes e enganos, era muitas vezes acusada de 

estar "passando a mão" nos colegas, usando maquiagem feminina, se comportando de forma 

inadequada, sendo punida injustamente pela interpretação tendenciosa de outros. 

 

As pessoas nos julgam, tipo assim, as pessoas não param pra te conhecer [...] as 

pessoas já fazem um rótulo [...] que nós temos doenças, que todas nós usamos drogas, 

que todas nós somos prostitutas e que todas nós não prestamos. 

 

Ademais, Ana Clara relata medo ao andar na rua, de ser reconhecida como transexual 

e sofrer violência, medo este intensificado pela possibilidade de ser filmada enquanto é 

violentada, o que consideraria como exposição e humilhação intensa. Esse medo, essa 

insegurança, está relacionado também à questão da aparência, pois de acordo com a 

participante, não importa o número de mudanças que procura para adaptação de seu corpo, 

ainda é reconhecida como transexual na rua. Assim, procura evitar certas situações, como 

festas grandes e clubes com piscina, e procura se colocar de modo menos evidente possível na 

rua, mantendo sua cabeça abaixada e fones de ouvido para evitar reagir a comentários ou 

possíveis risos. Assim, a participante questiona se sua vida é restrita por suas circunstâncias, 

ou se ela restringe a própria vida por sua insegurança. O que ela busca, de certo modo, é a 

invisibilidade, ser reconhecida inquestionavelmente como uma mulher. Ana Clara então 

descreve como imagina que seria sua imagem ideal de mulher, com a ausência de um pênis e 

a presença de uma vagina, com traços delicados e harmoniosos e a voz mais fina. 

Sobre relacionamentos amorosos, Ana Clara considera nunca ter tido um namorado, 

somente relações casuais, e assim "os pequenos prazeres da vida eu não tive. Eu nunca tive 
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um namorado [...] eu tive parceiros, eu tive momentos, eu tive relações sexuais, mas eu nunca 

tive um namorado." Para tal, ela afirma que os homens que a procuram não estão dispostos a 

assumir um relacionamento com uma mulher trans, buscando por uma "mulher de verdade", o 

que ela presume ser uma mulher que nasceu com uma vagina. Para a participante, o ser 

mulher vai além da presença de uma vagina e da possibilidade de gerar uma criança. A 

mulher, para ela, "é uma guerreira", "é delicada". Ademais, a presença da vagina para Ana 

Clara possibilitaria uma realização sexual mais completa, pois no momento considera 

repulsiva a presença do pênis, não admitindo sua manipulação durante a relação sexual pelo 

parceiro, e considera o sexo anal prazeroso em certos momentos, porém, trabalhoso. 

Apesar de não considerar como um namoro, Ana Clara relata um relacionamento que 

manteve por um ano com um homem mais jovem. Tendo seu primeiro contato pela internet, os 

dois desenvolveram uma afinidade muito grande, que cresceu até o momento em que resolveram 

se encontrar pela primeira vez (momento este adiado inúmeras vezes por Ana Clara por medo de 

não atingir as expectativas dele). A participante considera o relacionamento como o melhor que 

teve até o momento, sendo tratada e reconhecida como uma mulher pelo parceiro.  

Apesar dos pontos positivos, não considera como um namoro por não frequentar a 

casa dele e não conhecer a sua família. O rompimento ocorre quando ela descobre que ele 

mantinha um relacionamento com uma mulher cisgênero, ao mesmo tempo em que saía com 

ela. Apesar disso, retomaram o relacionamento após o término do relacionamento dele com a 

outra mulher. Porém, novamente eles se afastam quando Ana Clara descobre que a ex-

namorada dele estava grávida, com o bebê concebido enquanto ele estava com a participante. 

Ela então questiona o porquê dele ter procurado outra pessoa, se ele estava "procurando 

alguma coisa que eu não tinha pra oferecer". Ana Clara relata que havia criado altas 

expectativas para o relacionamento, e que todas foram destruídas como "um castelinho de 

cartas". Porém, mesmo tendo sofrido com o fim da relação, ela considera que não teria 

funcionado entre os dois, pois eram de "mundos diferentes", e que apesar dele ser facilmente 

aceito pelo meio dela, ela seria rejeitada no meio dele.  

Apesar do desejo de tornar-se uma mulher inquestionável, teme ao mesmo tempo o efeito 

que poderia causar, pois com a transexualidade invisível aos olhos, seria necessário que se 

explicasse diante de um novo parceiro em potencial. Assim, seria necessária uma abertura por parte 

dele para aceitar sua transexualidade a partir de um diálogo aberto e honesto. Para além da aceitação 

da transexualidade frente à parceira, Ana Clara considera ser essencial o reconhecimento pelo 

parceiro do relacionamento diante de sua família, amigos e meio social. Seria necessário que este 

demonstrasse disposição para lutar pelo respeito que o relacionamento exige.  
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7.1.2.7 Matheus – “Tem hora que chama 'ela', chama 'ele', mas isso não me define. O 

meu foco é o meu corpo, e não as palavras”. 

 

Matheus é um homem transexual, de 32 anos de idade, natural e procedente de uma 

pequena cidade do interior de São Paulo. Relata manter-se financeiramente através da 

realização de desfiles e a partir do dinheiro que retira de uma loja de doces.  O participante foi 

inicialmente abordado enquanto aguardava para ser atendido na sala de orientações da 

enfermagem do ambulatório, e mostrou-se disposto a participar, questionando o tempo de 

duração. Ao concordar, foi encaminhado à sala onde foram realizadas as entrevistas pela 

pesquisadora. 

Como é possível observar na representação gráfica da família de Matheus (Figura 14) 

apresentada abaixo, o participante é filho de J.L. (pai, 62 anos) e S (mãe, 49 anos), tendo dois 

meio-irmãos, D. (irmão, 34 anos) por parte do pai e C. (irmã, 30 anos) por parte da mãe.  

 

 

 

Figura 14. Genograma do participante Matheus 
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Matheus, quando questionado sobre o relacionamento com os pais, inicialmente relata 

ser "normal, tranquilo", não mudando após se revelar como transexual. Seus pais nunca 

tiveram um relacionamento além de uma noite, na qual Matheus foi concebido, e após seu 

nascimento foi enviado para os avós maternos, que o criaram desde então. A mãe, após seu 

nascimento, iniciou um relacionamento com outro homem, do qual nasceu sua irmã, C. Já o 

pai, Matheus considera como "galinha", afirmando ainda ter "puxado" pra ele. Os pais, diante 

da transexualidade, o aceitaram, sem fazer questionamento de suas decisões e de seu caminho. 

Matheus ressalva, porém, ter dúvidas em relação ao entendimento dos pais da situação, 

deixando aberta a possibilidade de reações diferentes (não necessariamente negativas) a partir 

de mudanças físicas mais aparentes. 

 

Eu não sei se eles não estão entendendo a situação [...] Eu não sei a partir do 

momento que começar a crescer barba, que eu acho que eles nem notaram, assim, 

muita diferença. De rosto, de corpo. [...] Eu não sei se eles vão se manifestar na hora 

que nascer barba, como que vai ser.  

 

Matheus, diante da reação (ou ausência desta) dos pais e avós frente à transexualidade, 

questiona "se são normais", pois sua expectativa era de conflitos e rejeição inicialmente, 

porém o que recebe é o oposto (Figura 15). Os pais, e principalmente o avô, demonstram 

maior abertura para a aceitação da transexualidade e de seus relacionamentos com mulheres 

do que diante da possibilidade da relação com um homem. Ele destaca então um episódio em 

que brigou com o avô por levar um homem para casa, pois este "não queria homem dentro de 

casa". O avô vai contra suas expectativas, de encorajamento de relações que poderiam, na 

época, serem consideradas heterossexuais.   

 



Resultados  |  95 

 

 

Figura 15. Mapa de Redes do participante Matheus 

 

Considera que, apesar de ter começado a transição somente há um ano atrás, vestia-se 

como um homem durante toda a infância e adolescência, o que por sua vez era encorajado 

pela família, que o vestia com roupas masculinas e o presenteava com brinquedos que 

considerava como masculinos.   

 

Eu não me tratava como homem, mas a aparência sempre foi masculina, sempre 

roupas masculinas. Que eu me lembre, eu usei vestido só na minha primeira 

comunhão, então a minha família já me vestia masculina. E sempre no meio dos 

meninos, jogando bola na rua com eles o tempo todo, e boneca eu nunca ganhei. 

 

Contrariando sua apresentação e conduta, Matheus relata que não se sentia ou se 

tratava como um homem, de "querer fazer xixi em pé, essas coisas, não". O sentimento que 

mais identifica como desejo de apresentar-se como um homem durante seu desenvolvimento 
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era o de andar sem camisa. Assim, a puberdade e o desenvolvimento de seios e quadris 

femininos não o incomodavam, pois não identifica em si um conflito com seu corpo.  

Em relação à sua vida após o início das mudanças em seu corpo e em sua 

aparência, dentre seus familiares e amigos mais antigos ele relata ser referido apenas por 

pronomes e pelo nome femininos, apesar de já ter conversado com todos sobre sua preferência 

pelo nome social e pronomes masculinos. Tal constrangimento é aumentado mais ainda 

quando na presença de outras pessoas, que possivelmente não estariam cientes do fato de ser 

um homem transexual. Matheus relata grande constrangimento pelo uso indevido de seu nome 

de batismo também em lugares públicos, principalmente por parte de profissionais de saúde. 

Tal constrangimento, de acordo com o participante, é devido ao fato de sua aparência 

masculina entrar em conflito direto com o nome feminino utilizado pela equipe, mesmo com o 

uso de cartões e adesivos com seu nome social nos prontuários. Quando questionado sobre o 

que imagina ser a reação das pessoas ao seu redor nessa situação, diz que "te olham diferente, 

né? Vai falar, é uma menina, né, eu achei que era um menino."  

Apesar de relatar não se importar com estas situações, gostaria de evitar o 

constrangimento, e acredita que tal situação será amenizada quando sua aparência mudar, 

quando seu exterior refletir mais o gênero com o qual se identifica. Matheus procura entender 

a reação dos familiares e amigos, alegando ser uma "questão de costume" e falta de 

entendimento, da qual ele mesmo foi culpado anteriormente em uma relação de amizade que 

mantinha com uma mulher transexual. Ademais, acredita que eles não compreenderam ainda 

o fato de Matheus ser um homem que se relaciona com mulheres, pois anteriormente havia se 

colocado como lésbica diante da família e amigos, mantendo basicamente a mesma aparência 

da atualidade.  

Durante a adolescência, manteve aos 17 anos relacionamentos casuais com meninos e 

meninas, relatando sentir "vontade" de se relacionar com homens ocasionalmente, porém, não 

se sentindo confortável durante a relação sexual, principalmente com o toque e a penetração. 

Contrária à vontade que sentia, que descreve como um impulso físico a ser saciado 

momentaneamente, afirma não sentir desejo, atração por homens, "não era a mesma coisa, 

não tem aquele desejo." Reconhecia então como lésbica por não ter na época informações 

acerca da transexualidade masculina, somente reconhecendo a transexualidade feminina e 

travestismo. Assim, mantinha-se confortável com a identidade de mulher lésbica.  
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Pra mim, lésbica já era ótimo. Aí quando eu passei a ter contato, convívio, que aí eu 

falei 'é isso daí que eu sou'. [...] Quando eu tive contato, convívio, que eu falei 'agora 

eu vou me assumir pra todo mundo como um trans. 

 

Durante dez anos manteve a identidade feminina, com a orientação sexual 

homossexual, assim, considera que até o reconhecimento de sua masculinidade pelo outro, 

acredita que será tratado como uma mulher lésbica, e não como um homem heterossexual. O 

tempo, de acordo com o participante, será essencial nesse processo, pois com o tempo os 

costumes e as percepções individuais serão adaptados.  

Questionado sobre o que considera como atraente em uma mulher, Matheus declara 

que "na verdade, eu gosto muito de transar, então sexo me atrai, isso que me atrai." Na busca 

de parceiras, considera ser mais voltada para a disponibilidade de parceiras para 

relacionamentos sexuais, e não ligada a sentimentos. Porém, destaca que manteve três 

relacionamentos longos, de cinco anos (com F.), de dois anos (com C.) e de um ano (com B). 

Considerava F. como uma pessoa interessante e gostava muito dela, porém, o relacionamento 

foi corroído pelo tempo, considerando ainda que era muito novo (20 anos) para "dar valor" no 

que tinha, com traições contínuas. No fim, após cinco anos de relacionamento, F. decidiu 

terminar.  

Após o término do relacionamento com F., Matheus conheceu B., uma linda menina 

com quem manteve um relacionamento intenso, mas muito bom. Mantendo a relação à 

distância por morarem em cidades diferentes, ele relata que se esforçavam para se ver todos 

os fins de semana, considerando ainda indescritível o motivo pelo qual acredita ter sido um 

relacionamento tão bom. Ademais, mantinham-se abertos a relações com outras pessoas, não 

havendo cobrança ou ciúmes entre os dois. Apesar de bom, aos poucos foram diminuindo o 

contato, havendo um fim gradual entre os dois. 

Durante o tempo em que esteve com F., com três anos de namoro, Matheus conheceu 

C., mantendo simultaneamente os dois relacionamentos por um ano. Considera que "amava 

ela,[...] amo até hoje, vou amar pra sempre." O relacionamento sexual não era perfeito, 

considerando ser negativo o fato da parceira exigir dele uma "postura passiva", de deixar-se 

ser penetrado, não mantendo a mesma postura quando penetrada. Porém, considera que era 

bom, e que a adaptação era aceitável diante do afeto. Além da relação sexual, considerava que 

C. era carinhosa e companheira, e que a amava muito, mas que a família dela se opunha à 

relação, com a mãe restringindo o contato entre os dois e impondo regras que Matheus 
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considerou como inaceitáveis. O rompimento então é devido ao não posicionamento de C. 

diante da família. 

Após o fim do relacionamento pela segunda vez, C. entrou em um relacionamento que 

mantém até o momento da entrevista, porém, Matheus relata certeza dela manter sentimentos 

por ele, assim como ele mantém por ela, e então se mantém "só, esperando por ela." Desde 

então, não conseguiu estabelecer relacionamentos com outras pessoas, pois "é como se eu 

fosse buscar na pessoa o que era a nossa relação, e não vai ser a mesma coisa, 

né?". Matheus então fechou-se para a possibilidade de novos relacionamentos, mantendo seu 

contato casual sem envolvimento maior, enquanto não é atraído por alguém especial. Por 

enquanto, mantém seu foco no tratamento.  

Matheus se autodeclara como um homem heterossexual, relatando atualmente o desejo 

de manter relacionamentos com mulheres heterossexuais, e não com mulheres homossexuais, 

alegando sofrer preconceito por parte de membros da comunidade LGBTQ, pois "não sei se é 

falta de informação, mas eles não aceitam. Eles me tratam como lésbica." A partir das 

mudanças com o tratamento, Matheus passou a não raspar mais os pelos e a manter uma 

postura que considera como mais masculina, o que por sua vez não é considerado como 

atraente por mulheres lésbicas. Assim, sua aparência e conduta é considerada por Matheus 

como mais atraente a mulheres heterossexuais. Ademais, considera que entre mulheres 

lésbicas há muita cobrança de um envolvimento maior, não havendo espaço para a relação 

casual que Matheus procura no momento, além de menor flexibilização no contato sexual.  

Retomando a colocação de Matheus acerca da adaptabilidade de costumes e crenças, 

ele relata flexibilização atualmente em relação à assunção do papel ativo/passivo durante a 

relação sexual, adaptação que tornou-se necessária a partir do relacionamento com C. Antes, 

no relacionamento com F., mostrava-se inflexível, exigindo o papel ativo (de penetração) 

durante a relação e restringindo a liberdade da parceira no que considerava como adequado ao 

toque (não deixava que a parceira tocasse nos seios e genitália) e ao olhar (não se despia). 

Apesar da flexibilidade na relação sexual, Matheus relata muito incômodo com as mamas, que 

restringem suas atividades físicas e impedem que ande sem camisa e top. Já em relação à 

vagina, sentia prazer com a sua manipulação (mesmo com a masturbação, que praticava com 

frequência diária), porém não sente mais o desejo e prazer, atribuindo à mudança a 

medicamentos do tratamento hormonal. Ademais, relata não sentir desejo por realizar sexo 

oral nas parceiras ou mesmo de receber sexo oral, além de não considerar como essencial à 

penetração. Mais que isso, afirma gostar do contato, "da pegação, com oral e penetração em 

segundo plano". 
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7.1.2.8 Pandora – “Se você não apoiar uma transexual, ela vai pra rua, aí o que que ela 

faz na rua?” 

 

Pandora se identifica como uma mulher transexual, de 22 anos de idade, natural e 

procedente de uma cidade do interior de São Paulo. No momento da entrevista, relata não 

estar trabalhando, tendo intenção de ingressar no ensino superior. Pandora foi abordada dentro 

da sala onde foi realizado o atendimento médico, estando presente também sua mãe. A 

pesquisadora se apresentou e apresentou a pesquisa a ela, a convidando para participar. Ela 

primeiramente confere com a mãe sua disponibilidade de esperar pela duração da entrevista, 

que concorda. Acertada sua participação, foi encaminhada para a sala onde foram realizadas 

todas as sessões de coleta no ambulatório.  

Pandora é filha de M. (pai, idade desconhecida) e Mc. (mãe, idade desconhecida), 

tendo um irmão mais velho, F. (26 anos) (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Genograma da participante Pandora 

 

Quando questionada sobre seu relacionamento com a mãe, que a acompanha nas consultas 

do ambulatório, Pandora afirma que o relacionamento hoje é "normal", mas que nem sempre foi 
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assim. Durante a infância, ela afirma que a mãe sofria de depressão, o que por sua vez fazia com 

que o relacionamento entre as duas se tornasse conflituoso, se tornando "um saco de pancadas" da 

mãe. O contato com o pai sempre foi mais frio, sem envolvimento grande em questões 

emocionais. Após o divórcio dos pais, relata um contato maior contato com a mãe, e um 

distanciamento do pai, tornando-se "o pai divorciado que quer fingir que tá com você, e que 

perguntar como você tá e desligar é ser um pai." Apesar da distância, alega que atualmente não 

sente sua falta, tendo uma atitude pragmática diante da falta de interesse dele de participar de sua 

vida, considerando-o como pai biológico, sem vínculo afetivo. 

Pandora relata que somente há um ano do momento da entrevista se colocou como 

uma mulher transexual diante dos amigos e familiares. Antes, nunca havia se sentido segura 

para compartilhar a questão com alguém, mas que finalmente resolveu se abrir, primeiro com 

a namorada e com os amigos, e então com a mãe. A conversa com a mãe foi em muitos 

momentos abortada pela participante, temendo ser rejeitada. A mãe inicialmente questionou 

Pandora acerca de sua sexualidade, se era homossexual, para a qual ela afirmou ser "em 

parte". Quando finalmente revelou-se como mulher, foi recebido inicialmente com confusão e 

mesmo agressividade, com a mãe afirmando "você matou meu filho", tentando convencê-la da 

necessidade de um tratamento para "desistir da transexualidade", senão "vai se tornar 

promíscua". Ademais, a mãe considera que sua vida profissional se tornará difícil, 

encontrando obstáculos para conseguir e manter um emprego. Para tal questão, Pandora 

considera que "eu posso virar mendigo, mas pelo menos eu vou ser o que eu sou", ou seja, ela 

reconhece que dificuldades podem surgir, mas que o preço a pagar é justo diante da 

possibilidade de uma vivência mais autêntica de sua identidade como mulher. Assim, Pandora 

então buscou explicar para a mãe que a sua mudança não implica no envolvimento com a 

prostituição e drogas, mas que a ausência do apoio das pessoas ao seu redor, principalmente 

da mãe, que considera como figura central, dificultaria seu processo imensamente.  

Somente com o tempo, com explicações acerca da transexualidade e de sua orientação 

sexual (Pandora se considera bissexual) e do apoio necessário para uma transição segura, a 

mãe aos poucos entendeu ser uma questão mais profunda e complexa. O medo da mãe diante 

da questão ainda perdura, porém, ela oferece apoio e companheirismo diante das escolhas de 

Pandora de buscar o tratamento. 

 

Ela tem medo, porque teve uma vez que eu passei muito mal, que eu tive uma crise de 

ansiedade [...] Ela tem problema com o medicamento, porque qualquer dorzinha que 

eu sinto ela já tá 'ai, meu filho tá morrendo, você tá fazendo mal, tem que parar'. Eu 
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sinto que ela ainda tem, ainda não quer que eu comece isso, que ela ainda acha que 

eu to confuso, mas ao mesmo tempo ela tá ali comigo. 

 

A mãe, ao mesmo tempo em que oferece apoio (Figura 17), mantém-se temerosa 

diante das mudanças físicas que observa na filha. Pandora considera que a mãe precisa 

reconhecer na filha confiança diante da decisão de recorrer aos tratamentos e procedimentos 

necessários para a assunção de sua identidade como mulher, reconhecer que não se trata de 

uma fase. Enquanto isso, considera como importante o suporte oferecido pela mãe, 

acompanhando-a nas consultas do ambulatório e seu progresso, mantendo-se informada 

acerca de sua saúde e de sua vida social, preocupando-se "não só como mãe, mas como uma 

mãe de trans". Já a revelação da transexualidade ao pai foi mediada pela mãe, que mesmo se 

mostrando disposto a aceitar, sentiu choque e certo incômodo. Atualmente, considera que de 

seu pai recebe um "apoio invisível", no sentido de que, apesar de sua ausência, poderia contar 

com sua ajuda se um dia necessária. Porém, admite a possibilidade de estar equivocada.  

 

 

Figura 17. Mapa de Redes da participante Pandora 
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Com os avós maternos, Pandora descreve um relacionamento vulnerável, pautado no 

ocultamento de sua transexualidade diante do conservadorismo e julgamento religioso 

exercidos por eles, consequência de uma criação mais rígida e desinformada. Já em relação ao 

irmão, F., Pandora diz ser ele "o amor da sua vida", preocupado e carinhoso, oferece apoio 

emocional, compreensão e mesmo "abrigo" se necessário sair de casa por uma noite. Assim 

como o irmão, a namorada dele, H., oferece um apoio muito grande, estando presente em 

momento em que Pandora necessita de uma amiga.  

Pandora relata que desde os sete anos de idade, sentia-se diferente, sentia que algo não 

estava certo, "nunca foi essa coisa social de brincar de boneca ou outra coisa do tipo. Sempre 

foi uma sensação de que alguma coisa tava errada." Aos onze anos, reconheceu não ser um 

homem, porém, não tinha conhecimento acerca da questão da transexualidade, somente sobre 

travestis. Assim, "foi algo muito errado, ter a concepção de que eu sou uma mulher, mesmo 

me parecendo como um homem". Ademais, Pandora remete à sua religião, espírita, para 

afirmar ter sido revelada sua transexualidade para si através de sua guardiã. Desde os doze 

anos de idade, ela relata conversar com sua guardiã (equivalente ao anjo da guarda da igreja 

católica), e que em determinada ocasião, se viu em uma forma mais feminina. Questionou 

então sua guardiã de quem seria a menina que viu no espelho, recebendo a resposta "É você, 

[nome social escolhido]." Primeiro, mostrou relutante, mesmo traída, diante da revelação, pois 

"não era certo" ela ser uma mulher, "foi um choque de vergonha".  

Sem o conhecimento necessário para o reconhecimento do conflito que vivenciava 

com sua identidade, Pandora afirma então ter adotado uma conduta extrema de homofobia e 

machismo como meio de "tampar esse sentimento que eu tinha de que eu era uma mulher, 

mas eu tava num corpo de um homem." Se escondia então em uma identidade forçada 

masculina, vestindo uma máscara "de um homem babaca" até tornar-se natural, com medo da 

possível rejeição das pessoas em sua vida de sua verdadeira identidade. Durante esse tempo, 

aos quatorze anos manteve um relacionamento "doentio" com uma menina, alegando "fazer 

tudo por ela", tendo ainda perdido sua virgindade na relação. Considera ter sido abusivo e que 

tolerou muito por medo de ficar sozinha, medo este decorrente de seu isolamento social na 

cidade, não mantendo vínculos fora da família. O relacionamento por fim terminou. Assim, a 

máscara que usava foi se corroendo com o tempo, dos doze aos dezesseis anos, com a 

consciência da participante do equívoco de suas atitudes.  

Com a conscientização da necessidade de mudanças em sua conduta, Pandora 

embarcou em um relacionamento com uma menina por um ano e seis meses, P., considerando 

ser este fisicamente intenso (emocionalmente distante) e revelador. O relacionamento sexual 
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entre os dois era intenso e transavam todos os dias por iniciativa de P. (sentindo-se 

pressionada a responder), o que aos poucos foi revelando à participante seu desconforto com o 

uso do pênis durante a relação e com a adoção de uma postura ativa (de penetrar a parceira) 

considerada como uma performance masculina. O relacionamento por fim terminou por 

motivos não revelados por Pandora, mas seu incômodo durante a relação sexual perdurou até 

conhecer sua próxima namorada, G., com quem manteve um relacionamento de dois anos e 

cinco meses, que terminou um ano antes do momento da entrevista. Somada à questão do 

desconforto durante o sexo, a participante sentia-se sufocada por querer partilhar de seus 

sentimentos e desejos. 

G. foi a primeira pessoa com quem Pandora conversou sobre a transexualidade, 

encontrando nela segurança e também conhecimento, pois a namorada compartilhava com ela 

experiências de amigos transexuais que haviam passado ou estavam passando pelo mesmo 

processo que Pandora. O relacionamento era então leve e livre de conflitos, com abertura por 

parte de ambos para compartilhar questões que poderiam causar desconforto ou conflitos. 

Recebia da namorada apoio emocional e aceitação considerados incondicionais, o que a 

motivou a compartilhar com ela seu desconforto com o uso do pênis durante a relação sexual 

quando se assumiu como mulher. A partir deste momento, adaptaram-se às necessidades de 

Pandora da não penetração, porém, algo havia mudado na relação. Quando terminaram o 

relacionamento, G. confessou sentir a necessidade da relação sexual com homens, 

considerando-se heterossexual, o que entrava em conflito com a identidade feminina de 

Pandora. Primeiramente, a participante sentiu-se mal, questionando "se era somente um órgão 

genital", porém, com o tempo reconheceu a necessidade da ex de viver sua vida além da 

participante. As duas mantêm uma relação próxima de amizade até o momento da entrevista.   

Apesar de considerar-se bissexual, sua experiência sexual é restrita ao contato com 

mulheres, sentindo atração sexual e afetiva por homens, sem ter tido a oportunidade de 

explorar esse desejo. Mantém contato com um homem que mora em outra cidade e considera 

ter estabelecido um vínculo, porém, não tem previsão para encontrarem-se. Pela primeira vez, 

considera que está sozinha para conhecer a si mesma fora do outro, mas não se fecha para a 

possibilidade de um novo relacionamento, porém, não querendo se envolver com alguém 

desconhecido, pois não se sente disposta a "começar do zero" e tem medo de ser rejeitada 

pelo parceiro em potencial, mas principalmente pela família e amigos do parceiro. Ademais, 

não se sentia pronta para envolver-se sexualmente com alguém, homem ou mulher, no 

momento da entrevista, encontrando-se em um momento de transição. 
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Relata ter reconhecido atualmente o nome que sua guardiã lhe chamou há anos antes, 

escolhido por ela então como seu nome social. Quando questionada em relação ao nome 

fictício a ser utilizado na pesquisa, ela escolhe o nome Pandora, pois seria seu nome social "se 

tivesse escolha", pois de acordo com sua religião, a guardiã a escolheu para protegê-la, e 

considera como sinal de respeito adotar o nome que lhe foi revelado. Ademais, considera 

como necessário por parte da mãe ainda a adoção do nome social e dos pronomes femininos, 

o que ela ainda não adota, escolhendo utilizar um apelido unissex derivado do nome de 

registro da filha. Porém, diferente de sua mãe, todos os seus amigos já se referem a ela com o 

nome escolhido. 

Questionada sobre o que considera como essencial em uma mulher, Pandora considera 

difícil, "pois não se apoia em estereótipos. [...] Ser mulher é muito mais do que isso." Porém, 

ao mesmo tempo lista como necessárias mudanças em si para ser considerada como feminina, 

como a diminuição dos pelos e o afinamento da voz, principalmente, que a incomodam mais 

que a presença do pênis, pois o órgão sexual não se evidencia em sua apresentação como uma 

mulher no meio social. Ao mesmo tempo em que considera que mulheres são encontradas de 

todas as formas, com seios grandes ou pequenos, de cabelos longos ou curtos, porém, ainda 

reconhece em si o desejo de uma feminilidade mais "delicada, grosseiramente 

falando", usando vestidos, saias e meia calça. Por falta de informação, considera ser 

necessária por parte do outro uma aparência mais evidentemente feminina para ser 

considerada como tal. 

 

7.1.2.9 Gabriel – “É uma coisa que o corpo é seu, você não é obrigado a estar com uma 

coisa que você não gosta. Não é? Eu não sou obrigado a viver com uma coisa na cabeça.” 

 

Gabriel identifica-se como um homem transexual, de 25 anos, natural e procedente de 

uma cidade do interior de São Paulo. No momento da entrevista, reside em um apartamento 

alugado com a esposa e o filho, trabalhando como tatuador em estúdio próprio. A 

pesquisadora abordou o participante através da residente médica responsável por seu 

atendimento, dentro da sala onde são realizados os atendimentos do ambulatório. Com breves 

explicações acerca da pesquisa, do procedimento de coleta, e dos principais pontos abordados 

pelo Termo de Consentimento, Gabriel conversou com um amigo que o acompanhava na 

consulta médica para certificar-se da disposição deste em esperar pela duração da coleta. 

Após o acordo entre os dois, a pesquisadora guiou o participante até a sala onde seria 

realizada a entrevista.   
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Gabriel é filho de O. (mãe, 51 anos) e D. (pai, 51 anos), pais divorciados desde que ele 

tinha dois anos. É irmão de T. e L. (irmãs gêmeas, 18 anos), I. (irmã, 16 anos) e A. (irmão, 14 

anos), todos filhos de sua mãe com o padrasto, A (idade desconhecida). O pai atualmente 

também conta com uma nova companheira, C. (idade desconhecida). Gabriel é casado com S. 

(37 anos) há três anos, e tem um filho, L (4 anos), filho de S. em um relacionamento anterior. 

A estrutura familiar de Gabriel pode ser observada no Genograma abaixo (Figura 18), 

construído em parceria entre o participante e a pesquisadora.  

 

 

 

Figura 18. Genograma do participante Gabriel 

 

Gabriel relata que o relacionamento com a mãe é conturbado, no momento marcado 

pela não aceitação de sua transexualidade. De acordo com o participante, sempre foi difícil 

relacionar-se com a mãe, colocando-a como fechada e indisposta ao diálogo. Criado entre a 

avó materna, A., e o pai, o participante considera que teve uma infância de “andarilho”, 

excluindo a mãe das figuras centrais deste período. Quando se refere à avó, que morreu há um 

ano atrás, o participante considera que a mãe “Deus já levou”, colocando-a como figura 

materna principal. Diferente da mãe, Gabriel considera que a avó teria aceitado sua 
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transexualidade “suavemente”, apesar desta ter falecido antes que pudessem conversar sobre 

o tópico. 

 

Eu acho que não teria problema, eu acho que ela gostava de mim, né, realmente, do 

jeito que eu sou, a aparência já não enxergava muito também. Aparência não muda 

muita coisa. O que tá dentro não muda, não. 

 

Apesar da angústia ocasionada pelos desentendimentos com a mãe, Gabriel demonstra 

procurar entender as razões por trás da rejeição de sua transexualidade pela mãe, citando esta 

ser “daquela época da roça”, tendo dado continuidade no ensino regular somente até a 

terceira série. Para o participante, a mãe, ademais a ausência do conhecimento necessário para 

compreender tais questões, demonstra-se relutante ao mesmo, recusando convites para 

acompanhá-lo em consultas no ambulatório onde poderia tirar dúvidas e obter explicações. 

 

Agora com a minha mãe, o negócio já tá meio turbulento. Ela não aceita, ela não 

entende. Ela não tem informação, né? Já tentei trazer ela aqui pra conversar com o 

psicólogo, ela não vem. Ela não entende nada. E aquilo ali acaba, né, me remoendo, 

me deixando - que ela não aceita, de maneira nenhuma, nenhuma. 

 

Partindo da rejeição da mãe, Gabriel considera que esta influencia os relacionamentos 

que estabelece com o padrasto, com os irmãos e com os tios. Na ausência da mãe, considera 

ser tratado devidamente, com o nome social e pronomes corretos. Porém, é tratado por todos 

com o nome de registro e pronomes femininos, em deferência à opinião da mãe quando ela 

está presente. Não obstante, Gabriel considera que tal posição causa sofrimento não só a ele, 

mas também a ela, pois ocasiona erosão ao relacionamento dos dois. O participante relata o 

desejo de tornar-se mais presente na vida da mãe e dos irmãos e de ajudá-la em seu negócio 

(uma marmitaria que ele a incentivou a montar), mas que no momento procura sustentar o 

relacionamento pelo bem do filho, L., que mantém um relacionamento próximo com os 

irmãos de seu pai, principalmente com o irmão mais novo, A., que Gabriel considera como o 

futuro padrinho de batismo do filho. Ademais o relacionamento positivo estabelecido entre o 

filho e seus irmãos, o participante considera positivo a manutenção desse vínculo devido à 

necessidade dele e da esposa de ter alguém para cuidar do menino no período em que este não 

se encontra na escola, pois trabalham o dia todo. 
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Apesar do apoio recebido por membros da família, Gabriel alega não procurar ajuda 

quando possível, determinado a ser autossuficiente em relação às próprias necessidades. 

Quando necessário, porém, ele afirma ter três fontes principais de apoio, sendo estas seu filho, 

sua esposa e seu pai (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Mapa de Redes do participante Gabriel 

 

O relacionamento com o pai, muito diferente do estabelecido com a mãe, é pautado na 

aceitação, no apoio e no respeito. De acordo com o participante, o pai sempre se colocou 

como alguém aberto ao diálogo, o relacionamento é “tudo de bom” e agora “é o filho que ele 

queria”. O pai considera que a aparência e o nome mudado são apenas detalhes para ele, que 

este continua sendo seu filho, e assim, oferece todo o apoio e respeito devidos. Em relação ao 

suporte recebido, Gabriel remete a ações concretas, como consertos e pequenas obras no 

estúdio de tatuagem, assim como apoio emocional, sendo uma pessoa que o participante 

considera poder contar. Soma-se ainda o fato de que sempre recebeu apoio do pai em relação 

aos seus interesses no decorrer de seu desenvolvimento, principalmente no desenho e pintura, 
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interesse esse que evoluiu e tornou-se sua profissão como tatuador. O pai sempre o 

incentivou, levando em cursos de diversos tipos de arte (desenho, pintura em tela) e 

comprando os materiais necessários para o treino. Considera-se então o apoio do pai essencial 

no desenvolvimento das habilidades de Gabriel e na afirmação de sua profissão. 

Ademais, a partir do exemplo do pai como modelo a ser seguido, Gabriel se espelha 

em suas ações para ser um melhor pai para L, pois o pai “é um super pai. E passou isso, de 

pai pra filho, e agora eu tô passando pro meu, porque eu sou, modéstia à parte, eu sou um 

paizão também viu (risos)”. Observa-se nesse trecho o desejo dele de ser o melhor pai 

possível para L., questão recorrente no relato do participante. L. entrou na sua vida através da 

esposa, S., quando tinha apenas 10 meses. O pai biológico não estava presente, e Gabriel se 

considera como o único pai que L. teve. No começo do relacionamento com S., o participante 

relata trepidação no envolvimento com a criança diante da possibilidade de um rompimento, 

pois “até o coração mais duro vai se envolver”. Com o tempo, e com a concretização de seu 

papel na vida do filho, ele considera ser mais concreta sua posição como pai. 

 

[Ser pai] É a melhor coisa de tudo. Foi o melhor, vai ser o melhor, é de onde eu tiro um 

pouquinho de força pra... pra passar por isso daqui, e por outros. A força vem dele, é tudo 

dele. Tudo, tudo gira em torno dele, tudo. É a melhor coisa, é a melhor sensação da vida. 

 

O filho, para Gabriel, é a maior fonte de incentivo e força para o enfrentamento das 

questões cotidianas e relacionadas à transexualidade. De acordo com o participante, L. sente 

muito orgulho de seu pai, e oferece a ele apoio essencial, pois o filho é “ele é tudo, é o amigo, 

ele é família, ele é tudo. Tudo é ele, tudo. E sempre vai ser. Tudo vai ser ele, o tempo todo”. 

Assim, Gabriel afirma que um dos motivos pelo qual busca a mudança de seu registro é a 

possibilidade de adoção legal de L., para consolidação da relação entre os dois frente à 

incerteza que observa em sua relação com a esposa.  

A relação com S. se estabeleceu de uma maneira rápida a partir do primeiro contato 

entre os dois, pela internet. Após uma semana de namoro, foram morar juntos, e com um mês, 

resolveram se casar. Gabriel considera a esposa como grande fonte de apoio, porém, 

considera que são muito diferentes, ressaltando a diferença de idade entre os dois (ela tem 37 

anos e ele 25). Ele relata que a esposa tem um temperamento forte, que a convivência entre os 

dois está cada vez mais difícil e que muitas vezes ela não tem a paciência necessária para lidar 

com questões relacionadas ao filho.  
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A convivência não tá legal. Poderia melhorar, poderia sim melhorar. Foi massa, foi 

massa no começo. Mas na verdade ela não é a mulher que eu procuro. [...] Ela me 

completa, eu gosto da presença, gosto do jeito que ela cuida de mim, do jeito que ela 

cuida da casa, mas... Não é o que eu quero ter, não é o que eu procuro. 

 

Ademais, quando questionado sobre seus planos para o futuro, Gabriel afirma que “com a 

S eu não tenho certeza, a gente tem, é, pensamentos, vida, objetivos, sonhos diferentes. Então não 

é uma coisa que eu vejo um futuro longo do lado dela, mas da criança, esse daí...”. Porém, o 

relacionamento no momento é sustentando pelo desejo de Gabriel de manter-se presente em todos 

os momentos da vida do filho, pois mesmo com a futura adoção legal, ele considera que a partir 

da separação dos pais, o relacionamento não será mais o mesmo.  

 

É o meu filho que segura. Eu não quero separar isso agora, eu quero viver esses 

momentos com ele porque querendo ou não se separar a criança perde um pouco. Eu 

não vou tá ali todo dia, não vai ser a mesma coisa, vai- eu não sei se eu estou 

preparado pra passar por isso, pra deixar ele de lado. 

 

Além das diferenças presentes entre os dois, Gabriel afirma que o relacionamento com 

S. também é corroído pelo desejo que sente de “ficar na pista”, de ficar solteiro por um 

tempo, principalmente no momento com as mudanças provenientes do tratamento hormonal. 

Ele considera que seu desejo sexual aumentou exponencialmente, o que por sua vez não 

significa que tenha procurado outras mulheres, mas que o desejo de se relacionar com outras 

tornou-se mais evidente frente às dificuldades enfrentadas no relacionamento.  

Gabriel deseja explorar suas possibilidades como homem, considerando que suas 

experiências afetivas e sexuais anteriores à S. se deram enquanto mantinha o fenótipo 

feminino. Considera que nunca esteve solteiro, relatando um “casamento” de um ano e meio 

anterior e experiências durante a adolescência, experiências estas que incluem relações com 

um homem, como uma experiência, pois considerava que não poderia se afirmar como 

heterossexual sem antes ter a experiência homossexual. Ressalta ainda que nunca se 

considerou lésbica, pois tinha preferência por mulheres que gostavam de homens, e assim 

mantinha a orientação heterossexual. Nessa direção, afirma enfaticamente que não considera 

manter relações sexuais através das quais é penetrado. Mantém, porém, a concessão de 

estimulação do clitóris, referindo-se ao órgão como um “micro pênis”.  

O relato de Gabriel é marcado por opostos, entre o apoio incondicional do pai e a 

rejeição da mãe; entre o relacionamento conturbado entre ele e a esposa e o vínculo formado 

com o filho; entre o desejo de ser solteiro e o empenho com o qual mantém o casamento.  
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7.1.2.10 João Vítor – “Entre as dores, tem as alegrias também.” 

 

João Vítor é um homem transexual de 35 anos, natural e procedente de uma cidade do 

interior de São Paulo. No momento da entrevista, encontrava-se afastado do trabalho por 

problemas relacionados à sua saúde. Como é possível observar na figura a seguir (Figura 20), 

o participante é filho de D. (pai, 54 anos) e D. (mãe, 50 anos), tendo três irmãos, R. (irmão, 26 

anos) e F. (irmã, 32 anos) e G. (irmão adotivo, 19 anos). 

 

 

 

Figura 20. Genograma do participante João Vítor 

 

João Vítor, quando questionado inicialmente sobre seu relacionamento com os pais, 

afirma que para entender seu agora, é necessário entender toda sua história primeiro. O 

participante revela que há pouco tempo foi revelado a ele pela irmã que a mãe, quando descobriu-

se grávida dele, tinha a intenção de interromper a gravidez, pois "sentia que tinha alguma coisa 

errada, porque mãe sabe." Porém, foi forçada a se casar pela gravidez, e João Vítor nasceu, com 

vários problemas de saúde, apresentando dificuldades no desenvolvimento (dificuldades para 

andar, para falar). Assim, além de necessário o acompanhamento médico constante, foi 
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acompanhado desde muito jovem por um psicólogo. Nos atendimentos, falava sobre como não 

gostava de usar os vestidos que a mãe o obrigava a usar, e que preferia usar calças e camisetas.   

 

Eu via as crianças brincando e eu ficava só num canto, ficava quieto, cabeça baixa, 

não brincava. Não sorria, não fazia nada. E o professor sempre tentava brincar 

comigo, fala comigo, e eu falava que eu não tava feliz naquele corpo, que aquele 

corpo não me pertencia. 

 

Quando ganhava presentes dos pais, os colocava de lado ao identificá-los como presentes 

de menina, e recorria aos brinquedos do irmão para brincar. Os pais, de acordo com João Vítor, 

percebiam que havia algo de diferente nele desde o começo da infância, assim como seus irmãos. 

Com o início da adolescência, ao ser encarado com a possibilidade de escolha das próprias roupas 

e estilo, sentia-se como outra pessoa ao vestir uma camisa masculina. 

Aos cinco anos de idade, enquanto sua mãe trabalhava, João Vítor ficava na casa da avó. 

Deixado sozinho com um de seus tios, o participante relata ter sofrido abuso sexual deste, sendo 

ameaçado de morte se revelasse a qualquer um. Com isso, ele relata um sofrimento muito grande 

que, porém, guardava para si mesmo, somente revelando o acontecido à mãe há três anos atrás por 

não considerar ser suportável o convívio constante com o tio, que trabalhava com seu pai na sua 

oficina mecânica. O pai, até o momento da entrevista, não estava ciente do abuso cometido pelo 

irmão, tendo-o demitido da oficina por descobrir que estava sendo roubado. Tal acontecimento 

traumático ocasionou um fechamento ainda maior de João para o contato com as pessoas, e 

culpabiliza tal momento pelo fato de ter se colocado em uma situação que considera como abusiva 

aos dezoito anos com um ex-namorado, repetindo o trauma de sua infância no relacionamento por 

um ano e sete meses. O relacionamento com o ex, M., no começo era como qualquer outro, com 

companheirismo e mesmo carinho entre os dois. Porém, após uma briga entre seu pai e o namorado, 

o último tornou-se controlador e abusivo, com o relacionamento acabando após um episódio em que 

M. rasgou suas roupas e o jogou na cama. João conseguiu escapar e chamar seu pai para o ajudar, e 

então terminou o relacionamento, não se envolvendo mais com homens até o momento da 

entrevista.   

Esses episódios de sua vida não são explorados em maiores detalhes pelo participante, 

possivelmente pela carga emocional carregada em suas lembranças, pois os episódios eram 

como "feridas que martelavam e saía sangue". Contudo, relata um distanciamento dessas 

vivências, dizendo ter sido estas experiências da [nome de registro], que ficaram para trás, e 

ser João Vítor é "uma chance nova, uma vida nova." 
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A partir dos dezenove anos, João resolve "dar um basta”, buscando na religião uma 

maneira de se desvincular de seu passado, ao mesmo tempo em que buscava o encontro 

consigo mesmo. A partir de experiências vividas em um retiro religioso, em que teve contato 

com um padre franciscano, toma a decisão de dedicar sua vida à igreja católica, entrando 

então em um convento, onde permaneceu por quatro anos e sete meses. Durante este período, 

recluso em um convento de uma cidade metropolitana, descreve uma vida entregue ao auxílio 

de pessoas vulneráveis, como moradores de ruas e crianças abandonadas. Apesar da 

dedicação e empenho que colocava em suas ações, João relata que ficou muito doente no 

convento, pois "você quer tirar a doença do outro e carrega tudo pra você". Eram 

necessários cinco anos de permanência no local, porém, a partir de investigações médicas 

conduzidas pelos diversos sintomas que apresentava, descobriram um tumor, que até o 

momento da entrevista ainda estava sendo acompanhado por médicos.  

Ademais, apesar de descrever satisfação obtida pela oportunidade de ajudar ao outro, 

relata ter sofrido depressão, com o desenvolvimento de ideação suicida, chegando à tentativa 

de suicídio. A todas as suas questões pessoais, soma-se o choque que vivenciou ao entrar em 

contato com o que considera ser o lado obscuro da igreja católica, sendo exposto à corrupção, 

abuso e violência dentre os membros da instituição, submetido a castigos e penitências 

rigorosas. A madre que conduzia o convento em que passou o primeiro ano de reclusão, de 

acordo com o participante, o submetia sempre aos castigos e penitências mais rigorosas 

(ajoelhar-se no cascalho por horas, dormir com uma pedra como travesseiro, ser trancado no 

porão escuro sem alimento por horas) por ter algum problema pessoal contra João Vítor, 

problema este que permanece até o momento da entrevista como um mistério. Já durante sua 

estadia na segunda casa (convento), sentiu o acúmulo de todas as suas vivências culminarem 

na tentativa de suicídio, em que tentou pular do terceiro andar da casa, sendo impedida pela 

madre, com quem, a partir de então, buscou se abrir como uma forma de aliviar a dor. 

Após a saída do convento, buscou o tratamento de suas questões médicas físicas, além 

de acompanhamento adequado para sua depressão. Ao mesmo tempo, buscou em outra 

religião respostas a suas questões, no espiritismo. João Vítor alega que sua mediunidade 

é "muito aflorada", que espíritos buscavam comunicar-se com ele o tempo todo através de 

batidas em janelas e interferências em equipamentos eletrônicos. Por dois anos ficou em um 

centro espírita se aprofundando na religião, porém, algo ainda estava faltando, não em suas 

vivências de gênero e sexualidade, mas na sua vivência espiritual. A partir de um conhecido, 

entra em contato com o candomblé, onde finalmente considera ter a vivência completa de sua 

espiritualidade.  



Resultados  |  113 

 

No candomblé, aprofundou-se nas vivências espirituais, entregando-se totalmente. João 

Vítor relata ter tido recentemente a vivência de entregar-se ao santo, que de acordo com o 

participante é realizada através de orações e meditação em um quarto, entregando-se ao seu santo 

específico, que no seu caso é Oxalá (correspondente a Jesus na igreja católica). Cada santo é 

imbuído de um significado e proteção diferentes, e Oxalá, em particular, é descrito como tendo 

problemas em seus ossos, assim como João. Ademais, relata que dentre as entidades que cada um 

recebe, ele recebe a Rosa Caveira (que fuma e bebe vinho, usa saia, camisa e capa preta), entidade 

esta que o orienta e guia pelas dificuldades da vida. Agora que recebeu o santo, deve mudar a 

vestimenta da Rosa Caveira, não podendo mais utilizar as cores preto e vermelho em deferência 

ao santo, que usa branco. Ele considera atualmente ter uma vivência completa e satisfatória de sua 

espiritualidade no candomblé, sendo acolhido como homem transexual, não vivenciando o 

preconceito que encontrou nas outras religiões (Figura 21). Ademais, considera ter sido ideal o 

"encaixe" com o candomblé pela questão de sua mediunidade, pois ali é permitido que receba e 

transmita sua energia, agindo como um canal através do qual Rosa Caveira trabalha.  

 

 

Figura 21. Mapa de Redes do participante João Vítor 
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Sempre converso com o meu babá, babá H., de Ogum, e ele falou 'se você tá feliz, 

segue. Aqui ninguém vai te humilhar, ninguém vai falar nada, porque aqui você tá no 

meio de muitos, né, como gays e trans. Então eu me senti acolhido lá. 

 

Acerca de sua orientação sexual, João Vítor considera-se heterossexual, sentindo 

desejo de relacionar-se somente com mulheres. Durante a adolescência já identificava em si 

esse desejo, porém, não se aproximava de ninguém por medo da possível rejeição. Guardou 

para si mesmo essa questão até o momento em que se abriu com a mãe sobre o abuso sofrido 

na infância. Ao revelar para a mãe o desejo por relacionar-se com mulheres, ela rejeita a 

possibilidade e afirma ser "uma fase, passageiro." Sua religiosidade, na época voltada à igreja 

católica, dificulta a aceitação da revelação do filho, considerando ser o convento o caminho 

certo para ele. Na época, não se considerava como lésbica, porém, ainda não se considerava 

como homem, por não ter informações acerca da transexualidade.  

Atualmente, a mãe não aceita sua transexualidade e não aceita seu envolvimento no 

candomblé, mantendo a expectativa de que o filho irá retornar à casa dos pais. Já o pai 

mostrou-se aberto às revelações do filho, considerando mais importante a busca de sua 

felicidade acima das próprias expectativas em relação à vida de João Vítor. O participante 

considera que a mãe nunca aceitará suas mudanças, mostrando-se relutante diante de cada 

transformação (principalmente no momento da mastectomia). A irmã, F., reforça os 

preconceitos e medos da mãe, o que por sua vez ocasiona o afastamento de João da família, 

pois considera que ao não receber seu apoio, torna-se desnecessária e até mesmo nociva sua 

presença em sua vida. Essa postura é reforçada ainda pela presença da esposa, da qual recebe 

todo o apoio considerado como necessário, e do irmão, R., que de acordo com o participante é 

igual ao pai, considerando mais importante sua felicidade e bem estar. Fora da família 

nuclear, João Vítor destaca a relação com a prima, B., com quem mantém uma relação 

próxima principalmente por partilharem da mesma religião e pela prima aceitar a sua 

identidade masculina e seu relacionamento com a esposa.  

Quando questionado sobre seu relacionamento com a esposa, R., João Vítor considera 

ela ser tudo, ser todo o apoio e companheirismo que precisa. Se conheceram através da rede 

social, e se aproximaram aos poucos por meios virtuais até que se conheceram pessoalmente. 

O relacionamento se desenvolveu naturalmente, e com nove meses de namoro considerava R. 

como o amor de sua vida. Casados legalmente, João considera que o relacionamento é sua 

base para o confronto de todas as questões, diante da transexualidade, nos conflitos com seus 

familiares e no enfrentamento de seus problemas de saúde. Sexualmente, João Vítor relata um 
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aumento no desejo após o início do tratamento com o hormônio testosterona, apresentando, 

porém, restrições no que é considerado como aceitável por parte de João e por parte de R., 

com um processo ativo de negociação de limites. O participante relata o desejo de adquirir 

uma prótese, pois considera que "minha identidade, meu eu, necessita do pênis, da prótese, 

para pelo menos fazer xixi em pé, uma coisa já te deixa mais à vontade com seu 

corpo". Ressalta nesse momento que a prótese não seria utilizada para penetração da esposa, 

pois ela não aceita a possibilidade da penetração (R. se considera como lésbica, demonstrando 

flexibilização de sua orientação para inclusão da relação com João Vítor). Ademais, 

demonstra desconforto com a questão das mamas (relatando desejo da mastectomia e não 

permitindo sua manipulação durante o sexo) e abertura para a manipulação do clitóris.  

Apesar de inicialmente ter sido contra o envolvimento de João Vítor no candomblé por 

ter tido uma experiência negativa anterior com outra religião de matriz africana, atualmente R. 

frequenta o mesmo terreiro, apesar de não receber. Diante da rejeição da mãe e irmã de seu 

estilo de vida, João considera que se fechou com R. para o convívio com seus familiares, 

buscando manter na sua vida somente pessoas que aceitam a ele e à esposa.  

 

7.1.2.11 André – “... eu renasci. Porque a essência de como eu cresci, de como eu fui 

criando, são as mesmas. Isso não morre. Mas ela morreu, morreu em paz. O feminino 

morreu. Você consegue mudar a sua identidade, mas a sua personalidade vai ficar ali. O 

que enraizou não sai.” 

 

André é um homem transexual de 23 anos, natural e procedente de uma pequena 

cidade do interior de São Paulo. Como é possível observar na figura a seguir (Figura 22), o 

participante é filho de C. (pai, 56 anos) e S. (mãe, 52 anos), tendo quatro irmãos, M. (irmão, 

32 anos) e F. (irmã, 30 anos), além dos irmãos gêmeos B. (irmã, 19 anos) e J.V. (irmão, 19 

anos). 
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Figura 22. Genograma do participante André 

 

Quando questionado sobre sua relação com a mãe, André relata ser muito bom, 

recebendo o apoio da mãe durante o processo de transição (Figura 23). Considera que a mãe 

ativamente procura compreender a questão da transexualidade, e que "de forma alguma 

abandonou a convívio", o que o participante considera como muito importante pois sempre 

tiveram um relacionamento muito próximo, tendo conflitos por "coisas fúteis, mas nunca por 

ser quem eu sou". 
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Figura 23. Mapa de Redes do participante André 

 

Eu acho que é difícil pra uma mãe colocar uma menina no mundo e não conseguir 

aceitar que na verdade é um menino por dentro, então eu acho que é muito bom ter o 

apoio dela, ter ela comigo. 

 

Já a relação com o pai, André considera ser diferente da relação com a mãe, pois o pai 

é alguém mais fechado, calado, e ocasionalmente agressivo verbalmente quando alcoolizado. 

A aceitação do pai da identidade masculina de André oscila, indo da humilhação verbal 

quando perde o controle à proposta de apoio financeiro de sua transição (o pai se propôs a 

pagar pela mastectomia do filho após se aposentar). Apesar dos pontos negativos, André 

busca ressaltar os pontos positivos do relacionamento, afirmando que o pai nunca se opôs a 

seus relacionamentos enquanto se considerava lésbica. Ademais, eles mantêm o vínculo 

através do amor pela música presente nos dois, sendo ambos músicos. 

 

Então o meu relacionamento com o meu pai é tipo pisa na areia e afundar. Você pisa, 

e ela vai afundando devagarzinho, e ela volta. [...] Ele me respeita, mas às vezes não. 
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A minha mãe já me respeita mais. Por isso que a minha relação e união com a minha 

mãe é maior do que com ele, entendeu? 

 

Apesar das dificuldades, André considera que a aceitação dos pais é essencial para o 

processo de suas transformações. André coloca a casa, que na verdade é referida por ele como 

a relação entre ele e os pais, como um porto seguro, necessário para o enfrentamento da 

realidade de preconceito e violência do mundo externo.  

 

O importante é você ter a aceitação pelo menos dos seus pais, que é quem te colocou 

no mundo, quem te criou, te ensinou, te educou. [...] Pelo menos pra mim não 

interessa o apoio das pessoas de fora da minha casa, e sim dentro, porque dentro eu 

sei que eu vou ter segurança.  

 

Além dos pais, André considera que o relacionamento com os irmãos é tranquilo, 

principalmente com a irmã mais nova, B., com quem mantem um contato mais íntimo, 

trocando confidências. A relação com os dois irmãos, M. e JV. é mais distante pelo fato de 

serem mais fechados, parecidos com o pai, não tendo porém conflitos entre eles. Já a relação 

com a irmã mais velha, F., é de certa forma feita mais vulnerável pelo fato de André não se 

dar bem com o cunhado, C., por questões não relacionadas à transexualidade, e sim relativas 

à "não bater o santo". Apesar disso, André a considera como próxima e afirma poder 

conversar com ela sobre qualquer assunto. Além dos pais e os irmãos, André destaca os 

relacionamentos com as tias paternas R. e S., sendo que ambas o aceitam, acolhem e buscam 

manter a relação próxima. 

André considera que seu processo de transição se iniciou na infância, "desde quando 

eu nasci, na verdade", a partir do momento em que passou a reconhecer-se como homem. 

Com onze anos de idade, passou a tomar controle de suas escolhas em relação à roupas, corte 

de cabelo, e mesmo com quem se relacionar. Relata sentir-se diferente diante das experiências 

das amigas, com desejos e sensações que não conseguia explicar, reconhecendo 

primeiramente um desejo de relacionar-se não com meninos, como elas faziam, mas com 

meninas. Porém, o reconhecimento de seu desejo não é o suficiente, levando André a procurar 

respostas na internet, descobrindo a transexualidade feminina. A partir de então, começa a 

explorar a possibilidade de ser transexual, de na verdade, ser um "homem por dentro". Tal 

exploração o leva ao uso de anabolizantes e hormônios sintéticos através de contatos na 
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academia, o que por sua vez o leva à procura de ajuda profissional especializada para atingir 

resultados mais avançados.  

André considera como importante as mudanças físicas alcançadas a partir do 

tratamento hormonal principalmente pelo reconhecimento de sua identidade masculina, o 

diferenciando de uma "lésbica masculina", pois considera como incômodo ser reconhecido 

como "sapatão". A aparência mais masculina garante então sua diferenciação, seu 

reconhecimento, sem haver a necessidade de se explicar diante do contato com novas pessoas. 

Indo além das conquistas atingidas até o momento da entrevista, como o nascimento de pelos, 

a mudança da linha do queixo e o engrossamento da voz, ainda considera como essencial a 

retirada das mamas, que causam grande incômodo principalmente na hora de comprar roupas 

novas. Seu objetivo é "passar despercebido" na rua, de tornar-se invisível dentre os 

indivíduos cisgênero. Porém, ressalta a necessidade da vivência autêntica de sua 

transexualidade nos relacionamentos afetivo-sexuais, pois a ausência do pênis e presença da 

genitália feminina pode não o incomodar, mas pode possivelmente causar incômodo na 

parceira, tornando necessária a completa honestidade entre os dois. 

Questionado acerca de sua atitude durante a relação sexual, André considera não se 

sentir incomodado com a genitália feminina, apesar de evitar despir-se diante de espelhos por 

não desejar se ver completamente nu. Ele ilustra a questão da necessidade da honestidade 

entre parceiros discorrendo sobre um relacionamento que manteve enquanto iniciou o 

processo de transição, quando tinha vinte anos. André considera que o relacionamento com 

Th. começou com uma loucura, em que a buscou em outra cidade para morarem juntos a 

partir do estabelecimento de um vínculo através da internet, por um grupo de mulheres 

lésbicas. Após meses de conversa virtual, se conheceram pessoalmente na cidade da família 

dela, e André afirma ter sido amor à primeira vista, brincando que ela "tem macumba" por ter 

se apaixonado após somente um dia juntos. Decidiram então "se casar", procurando e 

montando uma casa na cidade de origem do participante com ajuda de sua família. O 

relacionamento, no começo, foi muito bom, porém, com o tempo, foi sendo desgastado por 

questões relacionadas às finanças do casal. André mantinha os dois com o salário que recebia, 

enquanto Th. trocava constantemente de trabalho e gastava cada vez mais dinheiro para 

manter o nível de vida com o qual estava acostumada. Após tentativas falhas de receber o 

apoio dela, com o distanciamento entre os dois e com a ciência de Th. da impossibilidade 

de "ser mantida" por André, ela termina o relacionamento, embarcando rapidamente em 

relacionamentos sucessivos, "um amor pra curar o outro. Ademais, somou-se à questão o fato 

de que a parceira, que entrou na relação como uma companheira lésbica, não se sentia mais 
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confortável com André, pois seu desejo e atração se direcionavam a corpos femininos, e o 

corpo mutante do namorado cada vez mais adquiria características masculinas. 

Após o término desse relacionamento, envolveu-se com outra pessoa, T., estando ela 

ciente de seu processo de transição, apesar do uso do nome de registro na época. Logo no 

início, colocou "as cartas na mesa", questionando se T. se incomodava com o fato de ser 

transexual, o que ela negou, alegando já ter se relacionado com homens trans anterior ao 

participante. Assim, ocorre uma negociação dos limites sexuais entre quatro paredes, 

restringindo o toque às mamas, porém, com aceitação da manipulação da genitália e clitóris. 

T., enquanto se relacionava com André, considerava-se heterossexual, apesar de relatar 

inúmeros relacionamentos anteriores com outras mulheres. T. mantém uma orientação mais 

fluida referente à sua sexualidade, pautada no reconhecimento de seu desejo e da identidade 

daquele com o qual se relaciona. O respeito se coloca como elemento central na relação entre 

os dois. 

Apesar do relacionamento harmônico descrito entre T. e André no que concerne a 

transexualidade, fora dessa questão surgiam incompatibilidades relacionadas a maneira que os 

dois se relacionavam entre si e diante do cotidiano. André relata que a namorada o 

considerava como frio, exigindo dele uma postura mais carinhosa e cuidadora. Já André a 

considerava como carente e de certo modo, imatura, e reconhecia nela a necessidade de 

maturação. O participante relata ter "crescido muito rápido", trabalhando desde cedo e 

buscando sua independência desde muito jovem, adotando então uma atitude mais pragmática 

e objetiva no seu dia a dia, o que por sua vez não correspondia às expectativas de T., que 

buscava no parceiro alguém para cuidar dela. O participante considera ter mais de uma 

maneira de demonstrar carinho, e sua maneira era pautada no encorajamento da busca de uma 

independência maior da namorada, e isso não era reconhecido. Ademais, era difícil para os 

dois manterem um contato maior por problemas com a família dela, que nunca esteve ciente 

do relacionamento entre os dois. Assim, somando todas as questões, os dois resolveram ser 

melhor se separarem enquanto ainda tinham sentimentos positivos um pelo outro, antes que se 

desgastassem mais tentando manter uma relação que já não supria as necessidades de cada 

um.  

Acerca do nome social, André conta que sua escolha surgiu de uma brincadeira entre 

ele e suas tias na mesa de almoço. Quando questionado por elas sobre o nome que iria 

escolher para identificar-se como homem, ele afirmou o desejo de algo que se encaixasse com 

ele, que "combinasse". Uma de suas tias então sugere [nome social do participante], o que por 

sua vez é ecoado pelas outras. O nome então é adotado, considerado por ele como um "nome 
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pacato", o que reflete sua personalidade por não querer um nome que chamasse atenção, 

pois "eu não quero assuntos com o meu nome envolvido, eu não quero ser alvo, eu quero só 

viver a minha vida." Apesar do desejo da adoção do nome social pelas pessoas ao seu redor, 

André considera como necessária paciência por parte das pessoas transexuais diante de erros. 

Diante dessa questão, ele relata evitar o contato com outras pessoas transexuais, pois 

considera existir muito ignorância por parte dessa população, observando muito preconceito e 

desunião mesmo dentro da população LGBTQ. Observa ainda uma relutância por parte de 

pessoas que já passaram pelo processo de transição em ajudar pessoas que estão começando o 

processo, o que considera como hipócrita, considerando que um dia eles mesmos foram 

ajudados por alguém. Assim, destaca a necessidade de maior união, respeito e educação na 

população trans, além de maior paciência e maior reconhecimento das tentativas das pessoas 

ao seu redor de se adaptarem às novas circunstâncias. 

 

7.1.2.12 Dany – “As maiores violências, além de tantas outras, é a aceitação de si 

própria, essa é a primeira, é a barreira maior” 

 

Dany se identifica como uma mulher transexual, de 51 anos de idade, natural de uma 

pequena cidade do interior de Minas Gerais e procedente de uma cidade do interior de São 

Paulo. Ela é proprietária de uma empresa de construção civil juntamente com uma de suas 

irmãs. A participante foi abordada na sala onde foi realizado o atendimento médico mediante 

o assentimento dado à residente que realizou seu atendimento. Mostrou-se muito disposta a 

participar mediante o convite, citando interesse na área da Psicologia. Mediante o acordo de 

sua participação, a entrevista foi iniciada na mesma sala, pois a sala usualmente utilizada para 

coleta no ambulatório estava ocupada.  

Dany é filha de M.A. (mãe, falecida com idade desconhecida), relatando nunca ter tido 

conhecimento da identidade do pai. A mãe, através de outro relacionamento, teve mais seis 

filhos, sendo estes L. (irmã, idade desconhecida), N (irmã, falecida com idade desconhecida), 

E (irmã, falecida com idade desconhecida), L. (irmã, idade desconhecida) e S. (irmão, idade 

desconhecida) (Figura 24).  
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Figura 24. Genograma da participante Dany 

 

Dany relata uma criação diferente da esperada família nuclear. Apesar do contato 

próximo com uma das irmãs atualmente (Figura 25), ela relata não ter sido criada pelos pais, 

junto aos irmãos, e assim não teve "uma relação muito forte com a minha família de origem". 

A mãe trabalhava em uma fazenda na época em que engravidou de Dany, tendo a filha e a 

criando inicialmente como mãe solteira. Após um tempo, casou-se com outro homem e se 

mudou da fazenda, porém, Dany foi deixada com uma família que "pediu pra criar". Mesmo 

quando questionada, ela não fala muito sobre sua família de criação, apenas que viveu com 

eles até os doze anos de idade, quando foi enviada para uma cidade, onde viveu em um 

internato até os dezesseis anos para ter acesso à educação.  
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Figura 25. Mapa de Redes da participante Dany 

 

O contato com a mãe e com os irmãos foi retomado somente após sua saída do 

seminário, aos vinte e um anos. Seu pai é desconhecido a ela, nunca tendo conhecimento 

mesmo de sua identidade. Por não ter tido uma vivência intensa com a família de origem, 

considera que foi amenizada a perda da mãe e de três de suas irmãs, pois apesar da dor que 

acredita acompanhar toda perda, não se encontrava presente um vínculo maior, e assim "não 

foi o fim do mundo".  

Quando questionada acerca de quando passou a reconhecer-se como mulher, Dany 

alega que desde os sete anos de idade se lembra da sensação de ser diferente, "desde que eu 

me lembro por gente, minha tendência foi procurar roupa feminina, procurar o universo 

feminino." Tais diferenças foram destacadas ainda mais após sua entrada no internato em que 

completou os estudos até os dezesseis anos, tratando-se de um espaço fechado reservado à 

educação de meninos exclusivamente. Ademais, após o término dos estudos, Dany ingressou 

no seminário com intenção de tornar-se padre. Novamente, a participante se encontra isolada 

em um espaço exclusivamente masculino, entrando em direto contraste e conflito com sua 

identidade feminina (mesmo que na época não estivesse tão clara para si mesma a questão da 
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transexualidade). Apesar disso, considera terem sido essenciais suas vivências no internato e 

no seminário, pois foram através delas que Dany teve acesso à educação, o que não seria 

possível se tivesse permanecido com sua família de origem ou mesmo com sua família de 

criação.  

A entrada no seminário de Dany não é marcada por uma questão de devoção e 

vocação, e sim de pressão e "costume" por parte da família de criação. A participante 

considera que sua relação com a religião católica sempre foi marcada pelas expectativas de 

seus familiares, pois era esperado que seguisse seus dogmas e práticas sem questionamento.  

 

A gente era quase que manipulado, e foi o meu caso, porque era tipo 'ai, segue isso 

que é bom' e a gente ía. Então assim, a gente não tinha muita escolha, [...] Esse é um 

fato que eu digo que quando a gente, eu percebi, que eu tinha uma liberdade, que eu 

podia escolher o que eu queria, que eu saí [do seminário]. 

 

O seminário então surge como uma chance de educar-se, de obter conhecimento. A 

participante ressalta, porém, que tal conhecimento era acadêmico, não obtendo informações 

acerca de gênero e sexualidade, o que poderia ter auxiliado no reconhecimento de sua própria 

transexualidade. Ademais, considera que o caminho não era adequado para ela por não ter 

a "vocação" necessária para dedicação à vida religiosa, pois "se você perceber que você não 

tem vocação, você não guenta ficar três meses." Soma-se à ausência da vocação a questão da 

transexualidade, problematizada dentro da igreja católica.   

Após a saída do seminário, ao contrário do esperado de buscar a vivência da 

feminilidade que reconhecia em si, Dany encontrou-se envolvida em um relacionamento com 

uma mulher, A., com quem teve três filhos, M., H. e T. Saindo do seminário, com vinte e um 

anos, a participante voltou para a região da fazenda onde foi criada para visitar a família de 

criação, e lá conheceu A. Não era sua intenção iniciar um relacionamento e uma família, 

porém, envolveu-se sem perceber. Alega ter sido a relação com A. uma "relação de marido e 

mulher", apesar de nunca terem se casado, porém, considera que algo faltava no 

relacionamento, pois apesar de sentir-se atraída pela mulher (relata ser bissexual), não se 

sentia como "marido", como homem, mas sim como mulher. O relacionamento perdurou-se 

por treze anos, sustentado principalmente pela presença dos filhos, porém, Dany relata ter 

terminado quando percebeu que já não faziam um ao outro felizes. Os dois mantém até o 

momento da entrevista um relacionamento de amizade forte, fazendo contato diariamente, 

apesar da distância física.  
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De acordo com a participante, o relacionamento com A. foi o único que manteve, 

restringindo o contato com outros ao sexo casual por escolha, por considerar ser difícil o 

estabelecimento de uma relação de confiança com alguém, enquanto uma mulher trans. Tal 

posição é espelhada em suas relações de amizade, em que sente dificuldade em estabelecer e 

manter vínculos pelo medo da entrega ao outro, se fechando então às relações já 

estabelecidas. Já em relação ao sexo, afirma sentir-se incomodada com o fato de viver em um 

corpo que não é o seu, masculino. Porém, acredita ser necessária a aceitação, pois isso não irá 

mudar. Assim, durante a relação, relata não sentir incômodo com a presença e estimulação do 

pênis, apesar de ter preferência pela posição passiva (de ser penetrada e não exercer a 

penetração). Contrária à sua preferência, relata que os homens que a procuram esperam que 

ela assuma uma posição ativa, de penetrá-los, o que não condiz para ela com a sua 

identificação como mulher. Ademais, atualmente não sente o desejo de praticar a 

masturbação, o que difere de suas vivências durante a juventude.  

No período em que esteve no internato, teve contato sexual com outros meninos, 

sentindo atração e obtendo prazer nessas relações, porém, não tendo a possibilidade da 

vivência completa desses momentos. Já no seminário, o contato era proibido, porém afirma 

que "quanto mais escondidinho melhor," e que as relações aconteciam com frequência, 

pois "sempre tem alguém querendo comer e sempre tem alguém querendo dar." Após assumir 

a identidade feminina, teve maior contatos sexuais com mulheres, afirmando que estas são 

curiosas em relação ao sexo com mulheres transexuais. Nestes momentos, mantinha uma 

posição mais ativa na relação, o que atualmente considera como incômodo, não somente por 

ser necessária realizar a penetração, mas também porque o tratamento hormonal dificulta a 

manutenção de uma ereção.  

Dany considera que sempre transitou "entre os dois mundos, feminino e 

masculino", porém, só considera que "saiu do armário" depois de mudar-se para a cidade 

onde reside atualmente há quatro anos atrás. Foi então que procurou iniciar as mudanças de 

seu processo, foi quando "soltou a franga". Desde o fim do relacionamento com A. fazia uso 

por conta própria de medicamentos hormonais, sem supervisão e regulamentação médica. 

Com a mudança de cidade, pôde procurar ajuda médica especializada, fazendo o tratamento 

contínuo há um ano. Apesar de ter iniciado o tratamento "tarde", com idade acima de 

quarenta anos, considera que o processo foi iniciado há muito tempo atrás, com o 

reconhecimento de seus sentimentos e desejos, e que agora tem acesso ao tratamento e 

conhecimento que não era acessível antes enquanto era jovem.  

 



126  |  Resultados 

 

Tem uma repressão velada, né? O preconceito existe, é fato, não adianta tapar o sol 

com a peneira, porque o preconceito existe, mas é... pelo menos a gente tem a 

liberdade, você hoje tem a oportunidade de tá vindo no hospital, de tá procurando 

informação, de ter acesso à informação, medicamentos, cirurgias. Esse apoio que é 

dado, acho que isso é muito válido e faz a diferença pra gente.  

 

Apesar do preconceito e rejeição que reconhece na sociedade, Dany considera não ter 

sofrido com violência externa, por parte do outro, e sim violência interna, perpetuada por si 

por ter demonstrado relutância em se aceitar. Considera então três barreiras principais no 

processo da transexualidade, com a aceitação de si mesma sendo a primeira, a aceitação da 

família como a segunda, e a aceitação da sociedade como a terceira. Trazendo a questão da 

aceitação da família, Dany considera que sempre foi uma questão difícil, por sua família 

sempre ter sido muito religiosa. Destaca, porém, que o contato com a irmã, L., é contínuo 

desde os doze anos de idade, sendo uma presença essencial, fazendo "papel de mãe, de 

esposa, de amiga, de tudo. [...] sempre soube da minha vida." O apoio que recebe dela então é 

essencial, principalmente quando colocado lado a lado com a rejeição encontrada na relação 

com o irmão, S., e com a irmã, Lu., que não aceita a transexualidade da participante por sua 

religião, evangélica. 

Acerca do relacionamento com os filhos, Dany considera que há um estranhamento 

por parte deles em relação ao seu estilo de vida atual, pois sua vivência como mulher "não é 

normal" para a sociedade. Considera que a transexualidade não é aceita, e sim tolerada, que a 

sociedade "engole" a questão. Independente da opinião externa, a participante reconhece a 

necessidade de viver sua vida de acordo com seus próprios desejos, pois não existem novas 

chances, sendo esta a única vida que terá. Assim, afirma que o relacionamento com os filhos é 

distante, de certo modo, por não abrir espaço para críticas acerca de seu estilo de vida. Dany, 

porém, se contradiz nesse ponto ao relatar que evita encontros com os filhos em locais 

públicos, por receio de envergonhá-los, preferindo manter seus contatos em locais privados 

com medo da reação dos filhos. 

Remetendo ao modo como é vista pela sociedade, Dany recorre ao 

termo "passável" para explicar o porquê das pessoas não usarem seu nome de registro. 

Considera ela não ser passável, ou seja, ela é identificada como uma mulher trans, e não 

"passa" como mulher cisgênero. Assim, o uso do nome social não é automático, não há um 

reconhecimento imediato de sua identidade como mulher. Dentre os membros da família, 

afirma ser tratada e chamada pelo nome masculino, inclusive pelos filhos e pela ex. O uso do 



Resultados  |  127 

 

nome de registro lhe causa desconforto. Seu nome social foi escolhido através da fusão do 

nome que escolheu desde a infância somado a uma variação do último nome de sua irmã, L., 

demostrando nesse ponto o papel central que a irmã ocupa na sua rede.  
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 Roteiros intrapsíquicos 

 

O nível intrapsíquico corresponde ao conteúdo interno do indivíduo, sua vida mental, 

que resulta da interação dos roteiros culturais e interpessoais e de elementos que vão além 

destes, como planos, desejos, aspirações e lembranças. Suas origens são diversas, de cenários 

culturais improvisados e guardados, ou de cenários ideais retidos juntamente com as suas 

variações. Tal conteúdo pode estar organizado como narrativas cognitivas, ou pode estar 

fragmentado. Os roteiros intrapsíquicos são como guias que regulam a conduta sexual do 

indivíduo, pois auxiliam no entendimento do passado a partir da coordenação do 

comportamento social e da vida mental (Bozon, 2004; Gagnon, 1990, 2006).  

 

8.1.1 A construção da identidade e o binarismo 

 

Considera-se que o indivíduo, mesmo antes de seu nascimento, já é imbuído de 

significados, sendo identificado como menino ou menina a partir do reconhecimento de sua 

genitália em exames de rotina, reforçando a crença da existência de somente duas 

possibilidades de gênero, identificadas a partir do sexo anatômico. A partir desse momento, os 

pais, e mesmo os familiares, participam ativamente da construção de crenças e fantasias 

acerca desse indivíduo em potencial, depositando nele seus desejos e sonhos e realizando 

planos através dos quais buscam mapear o futuro do bebê, dos papéis que irá assumir até aos 

brinquedos e roupas que irá usar (Ceccarelli, 2008). A partir desse ponto, da participação ativa 

dos pais na construção de expectativas acerca de seu bebê ainda nem nascido, é possível 

compreender que a construção da identidade do indivíduo é mais complexo que uma simples 

questão de inerência ou naturalização, e sim é um processo que ocorre pela interação de 

processos internos e inconscientes do indivíduo e de expectativas de terceiros acerca das 

possíveis identidades a serem assumidas, expectativas estas moldadas dentro de um contexto 

cultural específico, inserido em determinado tempo e espaço (Hall, 2006). A construção da 

identidade do indivíduo é considerada ainda como um processo contínuo, inacabável, 

mutável, pois está sempre se renovando de acordo com diferentes momentos da trajetória. 

Ademais, a identidade não é singular, única, e sim múltipla, como roupas escolhidas de 

acordo com a ocasião. A partir desta colocação, é necessária a exploração da questão da 

identidade de gênero, constructo essencial para o reconhecimento do universo transexual.  
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A partir do momento em que os sexos biológicos foram colocados lado a lado como 

grandes polos opostos, observou-se a naturalização de diferenças entre o homem e a mulher, 

considerando suas características como inerentes e instintivas (Heiborn, 1998). Desse modo, 

observa-se um movimento circular de determinação do sujeito, com o sexo biológico 

determinando o gênero, que por sua vez determina sua sexualidade. A identificação do pênis 

determina o gênero masculino, que por sua vez determina o desejo e atração por pessoas do 

sexo oposto, mulheres. A heterossexualidade, nesse contexto, é considerada como natural, 

inevitável, compulsória, e qualquer coisa que se desvie deste esperado é considerado como 

fora da norma (Rios, 2007). 

Em contrapartida, a identidade de gênero é, primeiramente, diferente do considerado 

sexo biológico, ou seja, a identificação de determinada genitália não determina 

automaticamente a identificação com determinado gênero, como é possível observar no caso 

de pessoas transexuais. Assim, independente do sexo biológico identificado no nascimento, o 

gênero remete à postura e performance adotada diante do outro, é um papel adotado de acordo 

com o que é sentido pelo indivíduo (Costa, 1994). Esse papel de gênero é então definido, 

delimitado, pelos significados e símbolos associados historicamente aos constructos feminino 

e masculino. Apesar da abertura da diferenciação estabelecida entre o sexo biológico e o 

gênero, observa-se, porém, o recuo ao binarismo como meio de classificação dos indivíduos 

no masculino e feminino, construídos com clara delimitação de seus universos. Assim, é 

necessária constante atenção para a manutenção da feminilidade e masculinidade, pois como 

categorias sociais, não são naturais, sendo necessária sua sustentação através da adoção de 

determinada aparência e conduta reconhecida por outros (Filho, 2004). 

É nessa colocação, sobre a constante necessidade do retoque e manutenção do 

feminino que podemos dialogar com a população trans. A manutenção dos corpos transexuais 

femininos implica na adoção dos mais diversos procedimentos, desde a manutenção de pelos, 

ingestão de hormônios femininos, inserção de silicone em determinados locais considerados 

como “curvas femininas”, afinamento da voz, adoção de cabelos longos, dentre outras 

características diversas. Pelúcio (2009) considera que o processo envolvido no tornar-se ou 

ser uma travesti implica na adoção e reiteração daquilo que é reconhecido como 

inerentemente feminino, abarcando roupas, gestos, corpo, conduta, e mesmo pensamento, 

considerando ainda ser esse processo contínuo e ininterrupto. Essa construção e reconstrução 

constante diante da busco do feminino perfeito é claramente relatadas pelas participantes do 

presente estudo, que se apoiam no binarismo da homem vs mulher para justificativa de seus 
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sentimentos e frustrações frente à incoerência encontrada entre seu corpo biológico e seu 

gênero. 

A identificação da transexualidade pela maior parte dos participantes se remete 

primeiramente a identificação do desejo por vestimentas e brinquedos do gênero oposto 

àquele imposto a eles durante a infância. Ilustrando esse ponto, Rita de Cássia considera ser 

diferente desde sua infância, demonstrando preferência por brincadeiras “femininas”. O 

esperado feminino nesse momento é remetido à influência do cenário cultural, com a adoção 

de estereótipos para ilustração de seus conflitos. De maneira similar, Sofia relata o brincar de 

boneca, reconhecido como parte do universo feminino, como um dos primeiros “sinais” de 

que era diferente das outras crianças. O questionamento de seu gênero, nesse momento, vem 

de fora para dentro, a partir da concepção cultural do que é masculino e feminino. Ao não se 

identificar com os papéis e condutas masculinas impostas a ela, a participante questiona então 

o próprio sujeito intrapsíquico, criando um conflito entre o que é esperado dela e o que deseja 

para si mesma. O desejo de se colocar como mulher está presente, de acordo com Sofia. 

Porém, o medo de uma possível rejeição dos pais faz com que se cale por muito tempo. O 

estopim de suas mudanças é, afinal, a angústia criada pela contradição de suas vivências. 

Sofia relata também o desconforto com o próprio corpo por conta de características que 

considera como masculinas, destacando a voz. Essa questão é relatada pela participante 

Pandora, de modo similar, considerando que as mudanças físicas externas não são suficientes 

diante de sinais que poderiam entregar seu sexo biológico, como a voz mais grave e a 

presença do pênis. 

Ademais as expectativas relacionadas ao gênero referentes à infância e aos corpos, 

observa-se a identificação de condutas e pensamentos considerados como dicotômicos por 

alguns participantes, destacando Monique, Francisco e André. Monique, de modo similar ao 

relato de Francisco, considera a existência de um cérebro masculino e um feminino, e que 

dentro de cada um de nós está presente uma porcentagem que nos guia ao desenvolvimento de 

um dos dois. Considera ser esse o motivo da incongruência entre o gênero e o sexo biológico, 

com a presença de uma porcentagem alta de feminino no cérebro de alguém com um corpo 

masculino. Francisco, por sua vez, relata ser um homem que retêm, porém, características do 

pensamento feminino, da mente feminina, alegando ser considerado por suas amigas como 

um homem sensível, que entende as mulheres.  

Já André considera-se como homem, porém, alega ter o desejo de reter certos traços 

considerados por ele como femininos, como “a doçura do entender como uma mulher”. 

Considera ser inerente da mulher a habilidade de oferecer um acolhimento empático e doce 
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frente aos problemas do outro, considerando ser sua postura “uma calmaria, um respeito”, 

“pois tem coisas que a mulher entende melhor que o homem”. Observa-se que, apesar do uso 

de estereótipos para a apresentação do que considera como o “pensamento feminino”, André 

demonstra certa flexibilidade na busca da masculinidade ideal, com a conservação de traços 

que considera como femininos. De modo similar, Justin relata um conflito sofrido pelo 

posicionamento da mãe diante de fim de um relacionamento do filho. A mãe considera que se 

a ex namorada do filho quisesse namorar com um mulher, ela procuraria alguém que se 

parecesse com uma mulher. E que sentisse desejo por homens, procuraria alguém com um 

pênis. A mãe, então, coloca Justin em uma posição paradoxal, onde não é considerado como 

uma mulher por não ter a aparência associada ao gênero feminino, e não é considerado como 

um homem pela ausência da genitália masculina. Observa-se a necessidade da reconstrução 

das noções de gênero nesse momento, de modo a acompanhar o cenário cultural, promovendo 

a flexibilização das noções de gênero para além dos corpos físicos dos indivíduos, para além 

de suas genitálias, abarcando aspectos intrapsíquicos, da autoidentificação. Justin, diante do 

binarismo que determina um gênero a ser atribuído de acordo com a genitália ao nascimento, 

identifica-se como um homem, cuja genitália não se encontra de acordo com sua identidade. 

Ser homem, para o participante, vai além do órgão. Assim, observa-se a necessidade do 

reconhecimento da existência de múltiplas possibilidade do feminino e masculino (Louro, 

2008). 

 

8.2 Roteiros interpessoais 

 

Retomando a definição oferecida anteriormente, o nível interpessoal de roteirização 

equivale aos roteiros que regulam a interação do indivíduo na vida social. O indivíduo, como 

ator social, é convidado à responder à expectativas de terceiros, adequando sua conduta a 

partir dessas expectativas (que em termos mais simples poderiam ser considerados como o 

dito “certo” e o “errado”, o que é aceito e o que deve ser repudiado). Tais expectativas, por 

sua vez, exercem influência sobre o modo como o indivíduo percebe a si mesmo, como ele é e 

como ele se conduz diante de interações sociais. Assim, a partir do que ele percebe como o 

padrão esperado, ele busca obter uma congruência entre as representações de terceiros e sua 

auto representação (Bozon, 2004; Gagnon, 2006). 
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8.2.1 Redes Sociais 

 

A seguir, será apresentada a análise dos Mapas de Redes Sociais construídos em 

conjunto entre a pesquisadora e os participantes. Para tal, foram tomadas as postulações de 

Sluzki (1997) e Orlandi (2011) acerca dos principais pontos a serem observados no estudo das 

interações estabelecidas entre os participantes e os membros identificados em suas redes.  

 

8.2.1.1 Aspectos estruturais da rede social significativa 

 

Nessa categoria, serão abordadas questões relacionadas ao tamanho da rede, a 

distribuição dos membros nos quadrantes do mapa, a densidade observada nas relações, além 

da dispersão geográfica dos membros das redes.  

 

8.2.1.1.1 Tamanho da rede 

 

Observa-se na literatura encontrada acerca de estruturas de rede de apoio uma ausência 

de consenso acerca do tamanho das redes estudadas de acordo com o número de membros 

presentes em sua construção. Os valores atribuídos à redes de apoio pequenas, médias ou 

grandes podem variar de acordo com o autor consultado para coordenação e análise de dados. 

Assim, é retomado o estudo de Orlandi (2011) para definição dos valores de análise adotados 

no presente estudo. De acordo com a autora, são consideradas como pequenas redes com até 

seis membros, médias como redes que contam com a representação de sete a dez membros, e 

grandes como redes contendo mais de onze membros. Desse modo, a distribuição de valores 

das redes obtidas a partir dos mapas construídos com os participantes estão descritos a seguir. 

Deve-se ressaltar que em diversos momentos, alguns participantes escolheram representar um 

serviço ou mesmo um grupo de pessoas sem especificação do número exato de indivíduos 

representados. Assim, quando possível o número exato foi extraído a partir de informações 

obtidas no decorrer da entrevista, e quando não possível, foi realizada uma estimativa do 

número de membros da rede para fins de análise. 

Dentre os participantes, observa-se um número de redes com elevada representação de 

membros, com somente uma participante apresentando valor abaixo de onze, Rita de Cássia 

(9 membros). Onze participantes apresentaram redes de apoio grandes, sendo eles Sofia e 

Matheus (12 membros), Francisco (13 membros), Dany (14 membros), Justin (15 membros), 

Ana Clara (16 membros), Gabriel (17 membros), Pandora (20 membros), Monique (22 
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membros), André (31 membros) e João Vítor (32 membros). Ademais, assim como 

apresentado por Orlandi (2011), foram identificados indivíduos “invisíveis”, ou seja pessoas 

identificadas no decorrer da entrevista que não foram representadas como membros da rede 

por não serem consideradas como fonte de apoio adequada.  

Rita de Cássia, dentre as participantes, relata dificuldades de relacionamento com 

diversos familiares, além de uma restrição de suas relações sociais com afastamento de suas 

amigas e colegas, depositando em um único membro, sua irmã, a responsabilidade pela 

suprimento do apoio necessário. Já no extremo oposto, João Vítor adiciona em sua rede 

diversos membros do terreiro que frequenta sem especificar o tipo de apoio recebido de cada 

um, colocando a todos embaixo de uma mesma consideração, de receber deles apoio 

espiritual. Os membros então não são diferenciados em níveis de interação e importância. 

Ademais, pela necessidade de estimativas de membros inseridos em aglomerados (tios, tias e 

sobrinhos) as redes de Gabriel e André obtiveram valores elevados, apesar da ausência de 

diferenciação de interação e apoio percebido na relação com cada indivíduo.   

Considerações podem ser feitas acerca da importância da observação do tamanho das 

redes, como aponta Sluzki (1997). Redes muito pequenas, no processo de acionamento de 

seus membros, podem ocasionar sobrecarga no número limitado de membros presentes, 

possivelmente ocasionando certo desgaste nas relações. Já em redes muito grandes, observa-

se uma diluição da responsabilidade de resposta dentre os membros, com a suposição 

individual de que alguém irá suprir a necessidade daquele que busca ajuda. Como Caixinhos 

Dourados em sua busca por uma cama ideal, o autor considera que as redes médias são as 

mais adequadas, pois as pequenas ocasionam sobrecarga, e as grandes tornam-se ineficazes 

por dispersão, e o meio termo é portanto “just right”. Para além do tamanho da rede, porém, 

torna-se necessária a compreensão da qualidade da relação estabelecida entre o participante e 

os membros da rede, o que será esclarecido nos itens que seguem.  

 

8.2.1.1.2 Composição da rede 

 

Retomando a questão do número de membros presentes em cada rede construída com 

os participantes do presente estudo, é possível elevar a questão abordando o número de 

membros presentes em cada um dos quadrantes propostos por Sluzki (1997), sendo estes 

família, amigos, trabalho/estudo, comunidade e saúde. A distribuição dos membros presentes 

em casa quadrantes dentre todos os participantes é ilustrada a seguir (Figura 26), sendo 
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possível observar uma diferença grande na representação de cada área da vida dos 

participantes. 

 

 

Figura 26 – Representação da composição das redes de apoio dos participantes 

 

Somados os membros de cada mapa construído no decorrer deste estudo, obtêm-se 

228 membros, sendo distribuídos da seguinte maneira: 110 membros no quadrante da família, 

73 membros presentes no quadrante de amigos, 10 membros no quadrante referente ao 

trabalho/estudo, 22 membros no quadrante da comunidade e 13 membros do quadrante da 

saúde. A presença intensa da família na representação dos membros das redes dos 

participantes vai de encontro com o literatura da área, onde a instituição da família é coloca 

como central nos relacionamentos interpessoais, pois a família, como contexto social, é 

referência na construção de roteiros de diferentes relações sociais, com seus formatos e 

significados múltiplos.  

No que se refere à família e na multiplicidade de formas e sentidos atribuídos à 

palavra, é possível refletir acerca do conceito a partir de diversos aspectos, dando foco na 

família como unidade doméstica (onde as condições materiais são asseguradas), como 

instituição, como um conjuntos de laços de parentesco, entre outros diversos. Assim, Áries 

(1981, apud Silveira, 2006) considera que a família, como sentimento, não deve ser 

considerada normal, natural do homem, mas sim como uma construção sócio histórica, um 

universo de relações diversas que sofre mudanças internas e externas, implicando em 
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estruturas e sentidos em transformação constante. Como exemplo, Bourdieu (1994, apud 

Vilhena et al., 2011), discorre sobre a família como um “campo social”, contando com 

sujeitos que se reúnem a partir de relações mutáveis de poder. Já Morais (2011), ao referir-se 

à família na atualidade, resgata o sentido do cuidar para definição da família como um espaço 

onde a valorização do cuidado determina os laços familiares, sendo então uma escolha 

pessoal, pautada na afinidade.  

A família, no processo de formação da identidade do sujeito, constitui-se como espaço 

privado privilegiado para a socialização e transmissão de valores, crenças e modelos de 

relacionamento, exercendo influência na construção de noções de gênero, de papéis sociais 

adequados para o convívio social, além da difusão de preconceitos e tabus que, por sua vez, 

reforçam estereótipos (Longaray & Ribeiro, 2015; Santos, 2004). Diante do importante papel 

desempenhado pela família na formação do caráter do sujeito, papel este desempenhado 

dentro de uma determinada cultura, de um determinado tempo e espaço, considera-se que 

manifestações de comportamentos e condutas diferentes, estranhos ao comum, são muitas 

vezes recebidos com relutância, afastamento e mesmo angústia (Oliveira & Porto, 2016). 

Dentre tais manifestações diferentes, podemos considerar a descoberta da transexualidade de 

um de seus membros que, diante da assunção da identidade de gênero oposta à imposta ao 

nascimento, promove na família uma tentativa de reestruturação de suas concepções de 

gênero.  

De acordo com Oliveira e Porto (2016), os pilares constituidores da família são o 

afeto, o apoio e a formação de alianças para proteção de seus membros, pilares estes que 

muitas vezes são negados à pessoa transexual, ocorrendo a quebra dos vínculos pressupostos, 

configurando a ausência de apoio e mesmo a expulsão da pessoa transexual. 

Gontijo (2012) propõe que as pessoas transexuais reconhecem na família um espaço 

em que se encontram seguros, porém, deve-se ressaltar que é também no ambiente familiar 

que os transexuais têm suas primeiras experiências com a intolerância e falta de compreensão 

e reconhecimento de suas identidades, levando mesmo ao rompimento de laços afetivos, 

reduzindo a segurança antes percebida à sensação de vulnerabilidade (Gontijo, 2012; 

Longaray & Ribeiro, 2015; Silva, Bezerra & Queiroz, 2015). Retomando o estudo de Colton 

Meier et al. (2011) observa-se que pessoas trans relatam a percepção de menor apoio social e 

contato com pares quando comparada à população geral, tendo a rejeição como a reação mais 

comum dos familiares diante da transexualidade (Riggs, von Doussa, & Power, 2014).  

Dentre os membros indicados no quadrante Família, observa-se a seguinte 

distribuição: pai (7), mãe (8), irmãos (24), parceiro(a) (4), filhos (5), primos e primas (3), tios 
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e tias (35), sobrinhos e sobrinhas (9), avôs e avôs (10), padrasto (3), madrasta (1). Dentre os 

participantes que indicaram os pais na rede de apoio, muitos relatam relacionamentos 

marcados por conflitos e mesmo dificuldade de aceitação da transexualidade. Particularmente 

as relações formadas entre pais e filhos devem ser observadas quando considerada a 

intervenção dentre minorias (como transexuais), pois estudos indicam que o apoio dos pais 

aos filhos transexuais está relacionado à melhor qualidade de vida, reconhecimento de 

diminuição das dificuldades associadas à vivência da transexualidade, apresentação de menos 

sintomas associados à depressão e mesmo melhor adesão ao uso de métodos contraceptivos 

para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (particularmente importante em uma 

população considerada como vulnerável diante dessa questão) (Simons, et al., 2013, Wilson, 

et al., 2012).  

Os participantes Gabriel e João Vítor relatam relacionamentos ambíguos com suas 

mães, marcados por momentos que oscilam entre o desejo de reaproximação e o afastamento 

como meio de proteção de si mesmo e daqueles ao seu redor. Gabriel considera que o 

problema da mãe diante da transexualidade é a falta de informação para compreensão da 

mesma, e assim a falta de conhecimento acerca do tema, e possivelmente a consciência de 

estereótipos negativos relacionados, configuram-se como ponto importante para o impacto da 

notícia, como proposto por Zamboni (2006). O estigma social da transexualidade, somado a 

preconceitos dos próprios familiares, eliciam respostas emocionais muitas vezes negativas 

direcionadas ao familiar transexual. João Vítor já considera que a influência da religião da 

mãe (intensificada pela influência negativa exercida pela irmã, F.) a conduz em direção ao 

conflito acerca das escolhas do filho. Assim, Gabriel adiciona a mãe na rede por considerar 

que, mesmo enfrentando sua rejeição, ela oferece apoio em determinadas, principalmente no 

cuidado do filho, L. Já João Vítor não inclui a mãe da sua rede de apoio, considerando não 

receber o suporte necessário para incluí-la.  

As participantes Monique, Rita de Cássia e Dany relatam já terem perdido suas mães, 

ressaltando, porém, que antes da perda, enfrentavam a rejeição por parte destas em relação à 

transexualidade. De acordo com Monique, sua mãe, assim como seu pai, eram influenciados 

pela doutrina de sua igreja (evangélica) e pela falta de conhecimento na rejeição da identidade 

da filha. Já Rita de Cássia e Dany consideram ser um problema de geração, pois crescendo no 

contexto de seus pais, não havia divulgação de informações corretas acerca de diversidade 

sexual, mas sim uma propagação de preconceitos e um movimento de repressão daquilo que é 

considerado diferente. Observa-se ainda uma cisão entre sua identidade de gênero e suas 

vivências cotidianas por parte de Rita, pois essa considerava que, apesar da não aceitação 
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veemente da mãe de sua transexualidade, ela se apresentava como uma figura essencial em 

sua rede de apoio antes de sua morte. Assim, mesmo diante da rejeição, havia uma busca de 

manutenção do vínculo com a negação dos aspectos nocivos da relação. Deve-se destacar que 

o relacionamento entre Dany e sua mãe é interrompido durante sua infância, quando é deixada 

na fazenda onde moravam para ser criada por uma família local, sendo retomado somente na 

fase adulta. Antes do falecimento dessa, Dany relata ter construído com a mãe uma relação de 

convívio amigável, mesmo que de certo modo distante. 

Dentre os participantes Sofia, Francisco, André, Matheus e Ana Clara relatam receber 

o apoio das mães após o choque inicial da revelação da transexualidade, indicando mesmo a 

participação ativa dessa no processo através do acompanhamento do tratamento médico, com 

a compra de roupas e acessórios e com a aceitação (mesmo que gradual) do nome social. 

Assim, apesar de enfrentarem a rejeição inicial e mesmo relutância dos pais, observa-se um 

movimento dessas famílias direcionado ao acolhimento da pessoa trans, frente à necessidade 

de apoio e afeto no enfrentamento de possíveis dificuldades encontradas na vivência da 

diversidade (Silva, Bezerra & Queiroz, 2015). Já Justin e Pandora descrevem relações 

vulneráveis com as mães, oscilando entre a aceitação e o temor diante do desconhecido. 

Ambas as mães relatam medo diante da possibilidade da rejeição social dos filhos, citando a 

dificuldade de encontrar um emprego e “ser levado à sério” por uma possível clientela como 

obstáculos a serem enfrentados diante da “escolha” da assunção da identidade trans. A mãe de 

Pandora relata ainda para a filha medo diante das intervenções médicas, medo dos efeitos dos 

hormônios e de reações colaterais.  

Em contrapartida, diante da rejeição de sua identidade como mulher e do desejo de 

transformações em seu corpo não aceitas pela família, Rita procura a independência financeira 

dos pais, mudando de casa. Tal estratégia é destacada por Benedetti (2005) e Longaray e 

Ribeiro (2015), que consideram ser recorrente a busca por maior liberdade e autonomia no 

processo de transformações físicas, mentais e emocionais acarretadas pela assunção da 

transexualidade. De modo similar, o participante Justin relata ter o desejo de obter a 

independência da mãe, que o mantém financeiramente. O controle exercido através das 

finanças e através da autoridade materna reconhecida pelo participante constituem barreiras 

na realização de certos desejos, como a obtenção da prótese peniana. Assim, a independência 

financeira da mãe e a separação do convívio doméstico proporcionará ao participante a 

oportunidade de protagonismo frente à construção de sua identidade. Já Francisco, diferente 

dos outros participantes, relata o desejo de morar sozinho pelo desejo de ter maior liberdade 
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de controle de seu cotidiano, da escolha dos próprios horários diante da necessidade de 

realizar tarefas domésticas. 

Em relação aos pais, sete foram incluídos na rede de apoio, estando presentes dentre os 

seguintes participantes: Ana Clara, Sofia, Matheus, André, Gabriel, Justin e João Vítor. 

Dentre as participantes Rita e Cássia e Monique, os pais não são adicionados por já haverem 

falecido (destaca-se que mesmo em vida, o relacionamento entre as filhas e os pais era 

marcado por conflitos e pela não aceitação da transexualidade). Já Dany alega nunca ter 

conhecido o pai, seu nome não estando registrado na certidão de nascimento. Francisco e 

Pandora, de maneira similar, são filhos de pais divorciados, e a partir do divórcio alegam uma 

diminuição considerável no contato com seus pais, havendo um esforço mínimo por parte 

destes de se manterem presentes na vida dos filhos. O contrário também é encontrado dentre 

os participantes, com Justin considerando ter um maior vínculo com o pai, que mora em outro 

estado, mas que procura manter contato constante com o filho, do que com a mãe, com quem 

reside. Destaca-se a relação entre Gabriel e o pai, onde encontra-se presente um forte vínculo 

marcado pelo companheirismo, apoio, aceitação e auxílio mútuos.  

Ademais o relacionamento entre pais e filhos, outros graus de parentesco são 

referenciados pelos participantes, com grande representação de irmãos (24 membros) e tios 

(35 membros). Dentre os irmãos, observa-se uma ambiguidade nos relacionamentos relatados, 

com reações que variam entre distanciamento e conflitos e aceitação e apoio. Dos estudos 

realizados que procuram explorar a relação entre irmãos e diversidade sexual, observa-se a 

predominância de três tipos de estudo: estudos genéticos com gêmeos, estudos que focam no 

ordem de nascimento dos irmãos e estudo que fazem uso do irmão heteronormativo como 

grupo controle para comparação com as vivências do irmãos LGBTQI (Rothblum, 2010). 

Estudos que busquem explorar o relacionamento entre indivíduos transexuais e seus irmãos, 

abordando questões referentes ao apoio, aceitação e vínculo, são escassos, observando a 

predominância do terceiro tipo de estudo citado acima, com a comparação entre os irmãos 

referentes à relação estabelecida entre eles e seus pais, o apoio percebido em suas redes e 

mesmo questões de enfrentamento e conflitos no meio social. Já em relação aos tios e tias 

referidos nas redes, em grande parte não foram especificados quanto à relação desenvolvida 

com o participante, sendo colocados como um grupo.  

Dentre os outros graus de parentesco referidos, a relação dos participantes com seus 

parceiros será explorada com maior detalhe a posteriori. Ademais, destaca-se a relação destes 

com os filhos, presentes nas redes dos participantes Gabriel, Monique e Dany. A relação 

estabelecida entre Monique e Dany e com seus filhos é similar, marcada pelo afastamento 
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após a separação da participante da família antes nuclear. Monique relata um relacionamento 

conflituoso com o filho, J., filho este envolvido no uso de drogas e criminalidade, de acordo 

com a participante. Já Dany relata um relacionamento distante com os três filhos, T., M. e H., 

em termos emocionais e físicos, considerando que os filhos moram em outro estado e não há 

uma empenho ativo das partes em manter o contato por outras vias. 

O segundo quadrante com maior número de membros referenciados é o de amigos, 

com 74 membros. Dentre indivíduos transexuais, amizades muitas vezes são colocadas em 

foco, centralizadas principalmente nas redes de apoio, devido à vivência de rejeição e 

isolamento em suas famílias de origem, observando então a adoção de uma dinâmica que 

mimetiza a família de antes (Galupo, et al., 2014). Observa-se nesse ponto a idealização não 

somente da família, mas também do que seria considerado como uma amizade forte. Busca-se 

o ideal cultural da “família que a gente escolhe”, procurando suprir o papel deixado vago pela 

família de origem. De certo modo, tal colocação pode ser associada às vivências dos 

participantes Francisco e Ana Clara, que apesar de relatarem apoio por parte de familiares, 

apresentam grande restrição no contato mais amplo com membros de sua família fora dos pais 

e irmãos. Assim, apresentam grande representatividade no quadrantes de Amigos, com 

Francisco apresentando apenas 2 familiares versus 10 amigos, e Ana Clara apresentando 3 

familiares versus 10 amigos. Assim, a restrição na família é compensada através do 

estabelecimento de uma rede alternativa.  

O quadrante da Comunidade é representado por 22 membros, ocupando o terceiro 

lugar com maior representatividade, com grande parte dos membros presentes por questões 

relacionadas a vivências em espaços religiosos. Essa questão será explorada a posteriori. O 

quarto quadrante mais representado dentro os participantes é o da saúde, com 14 membros. O 

contato com serviços de saúde é inevitável quando a população transexual é colocada em foco 

devido à necessidade de acesso aos tratamentos específicos da transição de gênero. Com 

unanimidade, os participantes do presente estudo relatam momentos em que sentiram-se 

agredidos por profissionais do sistema de saúde público, com o uso do nome de registro 

(mesmo com a adoção do nome social no prontuário), com o uso de pronomes contrário ao 

gênero com o qual se identifica, até mesmo com o uso de desinformação e recusa de 

atendimento. Como ponto central apontado pelos participantes em relação aos atendimentos, é 

colocada a falta de informação por parte dos profissionais de saúde em relação ao universo 

‘trans’ e em relação ao itinerário terapêutico adequado, com os encaminhamentos pertinentes 

às suas questões pessoais (Lionço, 2008). Os profissionais de saúde não são preparado para o 

acompanhamento e encaminhamento dessa população, desconhecendo serviços específicos 
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para tratamento destes indivíduos, o que por sua vez ocasiona atendimentos inadequados, 

reprodução de preconceitos e estigmatização de uma população já vulnerável. Diante da 

dificuldade de atendimento adequado fora de serviços especializados, é possível compreender 

a indicação do ambulatório de atendimento especializado onde os participantes são recrutados 

como fonte de apoio por seis dos participantes, sendo eles João Vítor, Justin, Pandora, 

Monique, Dany e Ana Clara.  

O último quadrante representado, do Trabalho/Escola, apresenta apenas 9 membros, o 

que ilustra a questão do isolamento desses indivíduos de espaços públicos e do contato com 

pessoas fora de seu círculo principal de relações.  

 

8.2.1.1.3 Densidade 

 

A densidade da rede de apoio refere-se a interligação entre os membros nela referidos, 

de modo independente da pessoa índice. Essa ligação, de acordo com Sluzki (1997) garante o 

acionamento mais efetivo da rede em momentos de necessidade. Nessa subcategoria, são 

investigadas as relações estabelecidas entre os membros identificados na rede de apoio do 

participante, podendo ser tais relações dentre membros do mesmo quadrante ou entre 

membros de quadrantes diferentes. Dentre as redes dos participantes do presente estudo, 

observa-se principalmente interação entre os membros do mesmo quadrante, o que de certo 

modo é esperado, considerando serem em sua maioria provenientes do mesmo contexto, como 

família, amigos, trabalho e espaço religioso.  

Seguindo a definição determinada por Orlandi (2011), as redes de alta densidade 

apresentam interação de metade ou mais da metade do número de membros com no mínimo 

um outro membro, presente em qualquer um dos quadrantes. Já as redes de baixa densidade 

apresentam metade ou menos da metade dos membros com interação com no mínimo mais 

um membro. De acordo com tal definição, todas as redes construídos nesse estudo apresentam 

alta densidade, possivelmente pelo fato da maioria do membros identificados pelos 

participantes estarem localizados nos mesmos contextos (apresentando, portanto, interações 

mais intensas dentro do mesmo quadrante), como por exemplo dentre membros da mesma 

família (situação esta presente em todas as redes) ou mesmo com membros de um mesmo 

espaço religioso (como exemplo de João Vítor, que identifica em sua rede diversos membros 

do mesmo terreiro de candomblé, mantendo contato constante entre si). Interações entre 

membros de diferentes quadrantes foram encontradas, porém, com maior escassez, 

possivelmente pela marcada vivência de “duas vidas” referenciada pela participante Sofia. Tal 
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colocação é reiterada por outros participantes, com a vivência de uma vida diante dos amigos 

e outra diante da família. 

 

8.2.1.1.4 Dispersão 

 

Sluzki (1997) refere-se à dispersão da rede de apoio como a distância geográfica 

observada dentre os membros da rede e a pessoa índice, tratando tal questão como a facilidade 

de busca de ajuda, a velocidade de resposta diante de tal pedido, além de abordar a eficácia da 

reposta. Nessa subcategoria, não foram encontrados achados significativos dentre os 

participantes, destacando-se apenas um dos participantes, Justin. Na rede construída pelo 

participantes, foram identificados 15 membros, com 7 deles residindo em outra cidade ou 

mesmo estado. Assim, considera-se que metade dos membros encontram-se fora de alcance 

diante da necessidade de acionamento de sua rede de apoio, o que por sua vez é remediado 

pelo contato constante do participante através do uso do telefone e internet. Justin considera, 

assim, manter proximidade virtual destes membros, recebendo o apoio desejado sem a 

necessidade de sua presença física. 

 

8.2.1.2 Atributos do vínculo 

 

Nessa categoria, são abordadas questões relacionadas à história da relação estabelecida 

entre os participantes e os membros da rede, a intensidade do vínculo, a frequência de contato, 

além da função predominante do vínculo, a multidimensionalidade e a reciprocidade.  

 

8.2.1.2.1 História da relação 

 

Na subcategoria da história da relação, considera-se as circunstâncias presentes na 

formação dos vínculos entre a pessoa índice e os membros identificados em sua rede, 

considerando o modo como foi desenvolvida a relação e como estes membros tornaram-se 

pessoas significativas na rede de apoio do participante (Sluzki, 1997).  

Considerando-se a presença do quadrante da família, é possível afirmar que a relação 

inicial dentre esses membros e o participante foi encorajado pela presença de laços de sangue. 

A manutenção de tais laços, porém, deve ser levada em conta, pois a revelação da 

transexualidade muitas vezes acarreta o afastamento e mesmo rompimento de relações com a 

pessoa transexual. Assim, com a presença de familiares na rede de apoio do participante, 
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pressupõe-se algum grau de aceitação por parte do familiar, ou mesmo a tolerância dos 

aspectos negativos da relação em prol da manutenção do vínculo e do apoio possivelmente 

recebido (Riggs, von Doussa, & Power, 2014; Koken, Bimbi e Parson, 2009). Como exemplo 

da segunda colocação, tem-se a participante Rita de Cássia, que em sua rede adicionou o 

irmão do meio, Rl., com quem mantêm um relacionamento frágil. Rita tem três irmãos, 

mantendo um relacionamento próximo com a irmã, R., porém, relatando o rompimento 

completo do relacionamento com o irmão mais velho, Rn. A participante relata que o irmão 

não aceita sua transexualidade, a criticando e agredindo verbalmente em diversas ocasiões e 

recusando auxílio. O rompimento é promovido pelo irmão, e é colocado como fonte de 

angústia pela participante em diversos momentos da entrevista. Assim, considerando o 

rompimento da relação com um de seus irmãos, Rita de Cássia busca a manutenção do 

relacionamento com o irmão do meio através da tolerância de aspectos negativos presentes 

nessa relação, como o uso do nome de registro, a recusa do pronome feminino, dentre outros.  

Monique apresenta um movimento similar ao descrito anteriormente, com a 

manutenção de membros na sua rede cujo relacionamento é marcado pela rejeição e pela 

mágoa. A exemplo, tem-se a ex-mulher, N. O relacionamento iniciou-se através de membros 

da igreja que a participante frequentava na época, e cresceu com o encorajamento de pessoas 

ligadas à igreja que consideravam como essencial a presença de um relacionamento 

heterossexual na vida de Monique naquele momento. A participante, porém, considera que 

seu relacionamento com N. foi ‘forçado” nela pela igreja e mantido pela presença dos filhos. 

Mesmo a tempos divorciadas, N. é colocada na rede por Monique, que relata manter o 

relacionamento entre as duas pelo filho, J., e pela história que existe entre elas.  

Justin, diferente de Monique e Rita de Cássia, relata que a presença da mãe e a 

manutenção do relacionamento entre os dois é motivado, primeiramente, pelo apoio 

financeiro oferecido por ela, relatando ser o relacionamento afetivo entre os dois marcado 

pelo desentendimento e pela não aceitação. Saindo da relação entre os participantes e sua 

família nuclear e considerando a família extensa, observam-se diversas situações que 

dificultam a manutenção das relações referidas nas redes de apoio, com situações ligadas ao 

desconhecimento relacionado à transexualidade, preconceito, intolerância religiosa, 

negligência e controle. Ademais, além das familiares presentes, observa-se a presença das 

parceiras de dois participantes no quadrante da família, nas redes de João Vítor e Gabriel. 

João Vítor inicialmente conheceu sua esposa pela internet, desenvolvendo aos poucos um 

vínculo afetivo que depois de um tempo foi retirado do mundo virtual e transposto ao mundo 
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real. O afeto, de acordo com o participante, é nutrido aos poucos entre os dois, e considera 

hoje ser a esposa seu tudo, seu centro gravitacional.  

A relação com de Gabriel com S., em contraste com a de João Vítor, também se 

estabeleceu inicialmente por contato pela internet, porém, tendo uma evolução rápida com o 

casamento após um mês de se conhecerem. Ademais, além de tornar-se o marido de alguém, 

Gabriel assume o papel de pai de L., filho de dez meses de S. na época, fruto de um 

relacionamento anterior. É exatamente a presença dessa criança o maior fator apontado por 

Gabriel como mantenedor do relacionamento com S., pois atualmente considera não ser ela a 

mulher ideal para ele. Mantêm, porém, o relacionamento por não considerar suportável no 

momento a limitação do relacionamento com o filho pela ocasião da separação dos pais. 

Assim, apesar da presença das duas esposas nas redes de apoio dos participantes, a relação de 

Gabriel contém, de acordo com o participante, uma data de validade, marcada pela liberação 

da documentação do participante com o nome social, que por sua vez levará ao processo de 

adoção legal do filho, o que culminará no término da relação com S. O relacionamento, 

portanto, pode ser considerável como vulnerável. 

Acerca do segundo quadrante, a gênese das relações de amizade não apresenta relatos 

marcantes, com narrativas exemplificadas por “relações de infância”, “relações com outros 

membros do universo LGBTQI”, dentre outras. Dentre os relacionamentos estabelecidos com 

outros membros transexuais, em particular, apresentam começos similares por contato através 

de comunidades virtuais e grupos de conversa em aplicativos de relação. Dentre os 

participantes, destacam-se Justin, Dany, André, Gabriel, Francisco e Pandora, que relatam 

terem amizades e mesmo relacionamentos amorosos com outros indivíduos LGBTQI através 

da internet, mantendo o contato exclusivo pelo meio virtual.  

De acordo com Galupo et al. (2014) relações estabelecidas com membros da 

comunidade LGBTQI promovem um sentimento maior de familiaridade e mesmo de pertença 

entre seus membros, com o reconhecimento de suas dores e desejo no outro, promovendo 

assim a oportunidade de partilha de experiências e conhecimento. Essa questão é ilustrada por 

colocações feitas pelo participante Gabriel, que considera que diante da falta de conhecimento 

acerca da transexualidade pela população geral e mesmo por parte dos profissionais de saúde, 

há uma partilha ativa de conhecimento e experiência dentre as pessoas transexuais como meio 

de educar e guiar novos “membros”, afim de facilitar o processo de transição de outros, 

evitando assim que estes cometam erros que poderiam ser facilmente evitados através da 

obtenção de informação. O próprio participante ressalva, porém, que ao mesmo tempo que 

estas redes surgem para suprir uma necessidade da população de ter acesso à informação, é 
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necessária que a informação recebida seja verificada e validada por profissionais de saúde 

para que o processo seja realizado de maneira segura e adequada. Observa-se nesse ponto a 

necessidade da formação e atualização de profissionais de saúde preparados para o 

acolhimento da população trans, de modo a estabelecer a relação de confiança necessária para 

a adesão ao tratamento. 

 

8.2.1.2.2 Intensidade do compromisso 

 

A intensidade do compromisso estabelecido entre a pessoa índice e os membros de sua 

rede é determinada de acordo com sua localização nos três níveis de proximidade emocional 

presentes no mapa de redes (Sluzki, 1997). No primeiro nível, são observadas relações com 

alto grau de compromisso, as relações íntimas. Em segundo nível, de relações sociais, 

considera-se um grau de compromisso médio. Por fim, no terceiro nível são colocados os 

conhecidos, de grau de compromisso baixo. A figura inserida a seguir (figura 27) ilustra a 

distribuição dos membros das redes construídas neste estudo de acordo com o nível de 

compromisso estabelecido com o participante. 

 

 

Figura 27 – Distribuição dos membros das redes de acordo com a intensidade do vínculo 

 

Observa-se, a partir da figura, uma presença elevada de membros no nível de relações 

íntimas, sendo 107 no total, distribuídos nos quadrantes da família (42 membros), amigos (31 
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membros), trabalho/escola (6 membros), comunidade (17 membros) e saúde (11 membros). Já 

no nível de relações sociais, são encontrados 76 membros, distribuídos nos quadrantes da 

família (39 membros), amigos (30 membros), trabalho/escola (1 membro), comunidade (4 

membros) e saúde (2 membros). Por fim, à nível de conhecidos, são encontrados 45 membros, 

distribuídos na família (29 membros), amigos (12 membros), trabalho/escola (3 membros) e 

comunidade (1 membro).  

Constatou-se dentre os participantes a tendência de encaixe da maior parte dos 

membros de suas redes no primeiro nível de compromisso. Ademais, observou-se a inclusão 

de membros cujo relacionamento com o participante é marcado por conflitos, como é o caso 

de Monique, que adiciona o filho J. no primeiro nível, de relações íntimas, apesar de relatar 

um relacionamento conturbado. Monique, principalmente, demonstra relutância em rotular 

qualquer um de seus relacionamentos como qualquer coisa abaixo de íntimo, identificando 19 

membros no nível mais intenso de vínculo, a despeito de apresentar no total 22 membros. 

Essa negação do enfraquecimento de relações é recorrente no seu relato, com a afirmação 

constante e veemente do vínculo e afeto de outros para com ela, possivelmente pelo temor da 

participante pela fragilidade de seus vínculos. O restante dos participantes demonstrou 

coerência entre a determinação do nível de intensidade do vínculo de seus relacionamentos e 

seus relatos.  

 

8.2.1.2.3 Frequência de contatos 

 

Em relação à frequência de contato entre os participantes e os membros presentes na 

rede de apoio, Sluzki (1997) considera como relevante a manutenção dos vínculos 

estabelecidos através do contato entre estes. Relações humanas são mutáveis, e a distância 

muitas vezes pode corroer os laços entre pessoas. Assim, é necessário o investimento no 

vínculo, o que muitas vezes pode ser esquecido com o ritmo acelerado do cotidiano atual. Tal 

manutenção é facilitada atualmente através do contato virtual, que aproxima as pessoas 

quando o contato presencial não é possível. Dentre os participantes, em relação à frequência 

de contato com os membros de sua rede, no geral foi considerada como mediana, ressaltando 

casos onde o contato era mais intenso (como acontece entre pessoas que residem juntas) e 

casos de contato mais esporádico (como o caso de membros que residem fora da cidade ou 

mesmo estado).  

Como exemplo do caso de um contato mais esporádico, Justin relata manter contato 

presencial com o pai somente algumas vezes por ano, pois o pai reside em outro estado. A 
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manutenção da relação é realizada, porém, através de vias virtuais e através do telefone, 

mantendo contato praticamente diário. Ademais, Justin demonstra grande abertura para 

manter relacionamentos não presenciais, relatando dois relacionamentos amorosos à distância 

e fortes vínculos de amizade através de redes sociais. Já em contrapartida, Gabriel considera 

como inadequada a manutenção de seus relacionamentos através do telefone ou internet por 

considerar não ter paciência ou mesmo tempo, demonstrando, portanto, indisponibilidade para 

o investimento de sua energia. Destaca-se ainda que o vínculo estabelecido em certos espaços 

apresentam manutenção constante pelo estabelecimento de rotinas de contato semanal, como 

por exemplo o vínculo estabelecido entre João Vítor e as pessoas que frequentam o mesmo 

terreiro que ele. Por contar com horários e datas específicas para os encontros no terreiro, o 

vínculo é intensificado e mantido através da dedicação de seus membros à sua religião. 

 

8.2.1.2.4 Função predominante do vínculo, multidimensionalidade e reciprocidade 

 

De acordo com Sluzki (1997), a função predominante do vínculo refere-se ao principal 

tipo de apoio ofertado por cada um dos membros da rede de apoio do indivíduo. O tipo de 

apoio citado com maior frequência dentre os participantes do presente estudo foi o apoio 

emocional, considerado como predominante em praticamente todos os membros, muitas vezes 

como o único apoio oferecido pelo indivíduo. Deste modo, observa-se a necessidade de 

ampliação das redes de apoio dos participantes, pois diante dos sete tipos de apoio 

considerados por Sluzki (1997), encontra-se uma variedade restrita no que se refere ao seu 

oferecimento. Destacam-se nesse momento o participante Justin, que estabelece entre ele e a 

mãe uma relação pautada na questão financeira, considerando este como o principal apoio 

recebido da mãe.  

Deve-se ressaltar que, considerando o contexto onde a coleta foi realizada, em um 

ambulatório de atendimento especializado em questões voltadas para a sexualidade, e 

considerando que todos os participantes encontravam-se, no momento da coleta em 

acompanhamento pelos profissionais de saúde, há a expectativa da inclusão do ambulatório 

como fonte de apoio por meio de serviços e cuidados, considerados como um apoio baseado 

na oferta de conhecimento e de possibilidades de tratamento, assim como possivelmente a 

ação de regulação social. Porém, o serviço especializado, e mesmo outros serviços de saúde 

não foram indicados dentre todos os participantes, estando presente o ambulatório nas redes 

de Monique, João Vítor, Ana Clara, Dany e Justin. Tal ponto, possivelmente, vai de encontro 

com a colocação dos participantes de não encontrarem nos profissionais de saúde todas as 
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respostas que buscam, seja por despreparo do serviço, seja por expectativas irrealistas dos 

participantes acerca das possibilidades de ajuda disponibilizadas. Ademais, considera-se a 

grande rotatividade de profissionais nos ambulatórios de hospitais públicos, e soma-se a essa 

questão as consultas marcadas com meses entre uma e outra, dois fatores que possivelmente 

ocasionam dificuldade na formação de uma vínculo mais intenso entre o participante e o 

serviço/profissional de saúde. 

Acerca da multidimensionalidade, considera-se a possibilidade de oferta de uma gama 

mais ampla de tipos de apoio sendo oferecidos pelo mesmo membro da rede (Sluzki, 1997), o 

que por sua vez pode ser considerado como um ponto positivo para a obtenção de uma rede de 

apoio mais completa e diversificada. Assim, retomando o exemplo da rede de apoio de Justin, 

considera-se que recebe principalmente ajuda material e financeira da mãe, porém, relatando 

também, em menor intensidade, receber apoio na forma de guia cognitivo e conselhos, não 

somente da mãe, mas também da avó. De modo similar, Pandora relata um vínculo intenso 

entre ela e a mãe, que considera como sua maior fonte de apoio. Dela, considera que recebe 

apoio material e financeiro, principalmente por não estar trabalhando no momento, mas 

recebe também o apoio emocional, companhia social e mesmo apoio na forma de guia 

cognitivo e conselhos. Diante dessa colocação, porém, deve-se ressaltar que dentre os 

participantes, em diversos momentos quando questionados acerca do tipo de apoio oferecida a 

eles pelos membros de sua rede, eram dadas respostas vagas e inespecíficas, com o uso do 

“apoio emocional” como um termo guarda-chuva para todo tipo de apoio oferecido. 

Já a relação de reciprocidade remete ao oferecimento de apoio por parte do 

participante aos membros identificados em sua rede (Sluzki, 1997). Essa questão não foi 

explorada com grande profundida durante as entrevistas, porém, surgiu naturalmente durante 

alguns relatos, como por exemplo no caso de Monique, que relata oferecer apoio material e 

financeiro ao filho. Gabriel também relata oferecer apoio aos irmãos, na forma de apoio 

social, ao pai (como apoio emocional) e à esposa (apoio emocional e apoio material e 

financeiro).  

 

8.2.1.3 Tipos de funções de ajuda 

 

Sluzki (1997) considera como sete os principais tipos de apoio oferecidos dentre os 

membros das redes de apoio, sendo estes a companhia social, apoio social, apoio emocional, 

guia cognitivo e conselhos, acesso a novos contatos, regulação social e ajuda material e 

serviços (desmembrada em apoio material e financeiro e serviços e cuidados). A seguir, são 
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apresentados cada um desses tipos de apoio, com o destaque do tipo de ajuda associado a cada 

tipo de apoio e sua ocorrência dentre os participantes. Deve-se destacar que o apoio de 

regulação social não foi relatado pelos participantes, e portanto não foi incluso nas categorias 

apresentadas. 

 

8.2.1.3.1 Companhia social 

 

A companhia social se dá através da realização de atividades em companhia, ou seja, é 

literalmente o acompanhamento do participante pelo membro de sua rede na realização de 

atividades e tarefas do cotidiano (Sluzki, 1997). Dentre os participantes, destacam-se Pandora 

e Sofia. Pandora, quando abordada para a participação na pesquisa, estava acompanhada da 

mãe. Questionada sobre sua presença durante a entrevista, a participante relata que a mãe 

procura acompanha-la em todos os seus atendimentos médicos, demonstrando preocupação e 

zelo pela saúde da filha. Já Sofia relata que o relacionamento com a mãe é muito próximo, e 

que esta participa da maior parte de suas atividades diurnas, inclusive de momentos em que 

faz compras de itens femininos para substituição de seu guarda-roupa previamente masculino. 

 

8.2.1.3.2 Apoio social 

 

Para a consideração do apoio social, foi tomada a definição de Orlandi (2011) de um 

apoio pautado no acompanhamento do indivíduo em situações de interação social, como 

festas, cultos, jantares, dentre outros. Essa categoria apresenta-se de modo mais evidente na 

entrevista de João Vítor, em que relata um movimento de apoio de sua esposa, R., ao seu 

envolvimento com o candomblé. Mesmo que inicialmente relutante por uma experiência 

anterior negativa, sua esposa começou a frequentar o terreiro juntamente à João Vítor, como 

meio de apoia-lo a partir da constatação da importância da religião em sua vida. 

 

8.2.1.3.3 Apoio emocional 

 

O apoio emocional, de modo geral, é considerado como o acolhimento empático e 

compreensivo do outro (Sluzki, 1997), movimento esse reconhecido por todos os 

participantes em praticamente todos os membros de suas redes. O termo foi utilizado pelos 

participantes para a descrição dos mais diversos comportamentos, desde o apoio diante de 

dificuldades diante de conflitos familiares até o aceite da transexualidade do indivíduo índice. 
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Possivelmente, o apoio emocional foi considerado como um requisito para a identificação da 

maior parte dos membros de suas redes, pois quando considerada a questão do apoio frente à 

transexualidade, há um carregamento emocional na abordagem da questão, o que por sua vez 

ocasiona o reconhecimento de um envolvimento emocional na construção do instrumento.  

 

8.2.1.3.4 Acesso a novos contatos 

 

Considera-se como acesso a novos contatos a possibilidade de ampliação da rede de 

apoio através de um de seus membros (Sluzki, 1997). Esse tipo de apoio mostrou-se mais 

evidente dentre os participantes que adicionaram serviços de saúde em suas redes de apoio, 

pois através do profissional de saúde especializado, foi possível o encaminhamento a novos 

profissionais de outras especializações, com oferta de novos tratamentos antes inacessíveis 

aos participantes. Ademais, coloca-se presenta nas relações de André e João Vítor a partir do 

envolvimento com suas respectivas religiões, pois foi através desse envolvimento inicial que 

ampliaram suas redes para inclusão de diversos membros dos locais de encontro entre seus 

membros. 

 

8.2.1.3.5 Guia cognitivo e conselhos 

 

Assim como o apoio emocional, a apoio oferecido através do guia cognitivo e 

conselhos foi relatado pelos participantes em grande parte dos membros de suas redes, 

presente principalmente nas relações estabelecidas entre os participantes e outras pessoas 

transexuais, onde é relatada a partilha de informações acerca de tratamentos, cirurgias, sobre 

direitos legais, sobre vivências pessoas diante da transexualidade, dentre outras. Assim, é 

possível definir essa categoria de apoio como a partilha de conhecimento pessoal e social na 

relação (Sluzki, 1997).  

 

8.2.1.3.6 Ajuda material e financeira 

 

Adotando a definição de Orlandi (2011), entende-se como ajuda material e financeira 

o empréstimo ou doação de recursos monetários e bens materiais, incluindo mesmo 

alimentação e objetos. Essa categoria de apoio surgiu principalmente dentre os participantes 

que, no momento da entrevista, encontravam-se desempregados, como Sofia e Pandora, ou 
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que mantinham o status de estudante, como Justin. O apoio financeiro, nesse caso, é oferecido 

pelos pais. 

 

8.2.1.3.7 Serviços e cuidados 

 

Nessa categoria, é abordado o apoio oferecido baseado em conhecimentos específicos 

(Sluzki, 1997), como no caso do presente estudo, que considera tal apoio como o atendimento 

oferecido pela equipe do ambulatório de sexualidade. Esse apoio é reportado pelos 

participantes Monique, João Vítor, Ana Clara, Dany e Justin, considerando o oferecimento de 

informações adequadas, de tratamento seguro e adequado e encaminhamentos para outros 

profissionais para o tratamento de outras queixas como meios de resolução de suas 

necessidades. 

 

8.2.2 As dores e amores da pessoa transexual: relacionamentos afetivo-sexuais 

 

Goldenberg (2003) considera que, contrária à ruptura total com antigos modelos de ser 

homem e ser mulher e modelos de conjugalidade, o que se tem hoje é um processo de 

convivência, muitas vezes conflituosa, entre comportamentos e valores tradicionais e 

modernos. Tal colocação torna-se extremamente relevante quando focamos o olhar nos 

relacionamentos de pessoas transexuais. Sua identidade de gênero em si constitui quebras de 

paradigmas que sustentaram o modelo de família tradicional por muito tempo; porém, suas 

posições conservadoras diante da escolha do parceiro e diante do desejo de realização da 

maternidade (como realização como mulher) trazem informações importantes sobre as 

diferentes maneiras que esta população constrói sua identidade.  

Apesar do alto número de pesquisas que procuram investigar os desafios de pessoas 

LGBT como um grupo, deve-se ressaltar que há diferenças nas questões enfrentadas por 

pessoas transexuais acerca de seus relacionamentos afetivos-sexuais, como a transfobia e o 

processo de transição (Lenning & Buist, 2013). Observa-se uma escassez de estudos que 

busquem focar nas experiências destas pessoas em relação aos seus companheiros. Estudos 

que busquem desvelar o cotidiano dessas pessoas, as dificuldades que passam na tentativa de 

afirmação de suas identidades como pessoas individuais e como uma família, nas alegrias 

conquistadas através deste convívio. É necessário investigar seus desejos, seus planos para o 

futuro, suas expectativas.  
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Retomando o estudo já apresentado de Iantaffi e Bockting (2011), observa-se que os 

resultados indicam que mulheres transexuais apresentam maior probabilidade de esconderem 

sua transexualidade dos parceiros, além de relatarem maior temor de rejeição por parte deles 

após a revelação da transexualidade. Complementando, Riggs, von Doussa e Power (2014) 

relatam menor esperança por parte de mulheres transexuais com dificuldades em negociação 

nos relacionamentos amorosos de um dia terem a experiência de um relacionamento amoroso 

ideal.  

A desesperança em relação às possibilidades futuras de um relacionamento amoroso é 

relatada pela participante Rita, que após uma decepção amorosa decidiu não se envolver por 

um tempo. Tal decepção é pautada na relutância do companheiro em assumir o 

relacionamento diante da sociedade, mantendo-a como segunda opção enquanto relaciona-se 

com outra mulher cisgênero. Para esclarecer esse ponto, temos Pelúcio (2009), que refere-se 

ao termo T-lovers, ou amantes de mulheres transexuais ou travesti, como modo de identificar 

homens que apreciam o contato com essas mulheres, que procuram mulheres com "algo a 

mais", ampliando sua concepção de mulher para incluir a presença do pênis, que muitas vezes 

é manipulado durante a relação sexual. Porém, sua relação com a mulher trans é mantida a 

partir de regras claras, que delimitam e limitam seu contato para evitar a possível 

identificação como homossexual. 

As participantes Rita de Cássia, Ana Clara, Monique e Sofia relatam serem procuradas 

por homens heterossexuais, que desejam manter relações sexuais com mulheres transexuais, 

mas que não desejam manter um relacionamento afetivo. As duas participantes referem-se ao 

fetiche que estes homens tem pela transexualidade, onde a mulher transexual é colocada na 

posição de objeto sexual, presente somente para a satisfação sexual do parceiro. A 

subjetividade da mulher trans não é reconhecida, ela é reduzida a objeto sexual, algo a ser 

utilizado. Ana Clara, nesse ponto, considera nunca ter tido um namorado, somente relações 

casuais, e assim "os pequenos prazeres da vida eu não tive. Eu nunca tive um namorado 

[...] eu tive parceiros, eu tive momentos, eu tive relações sexuais, mas eu nunca tive um 

namorado." Para tal, ela afirma que os homens que a procuram não estão dispostos a assumir 

um relacionamento com uma mulher trans, buscando por uma "mulher de verdade", o que ela 

presume ser uma mulher que nasceu com uma vagina. 

Rita, Ana Clara e Sofia, diante da relutância dos parceiros em reconhecerem 

publicamente o relacionamento, consideram não serem levadas a sério. De acordo com 

Nuttbrok et al (2009), mulheres transexuais mais jovens procuram o reconhecimento de sua 

identidade de gênero por parte do parceiro com maior frequência quando comparadas às 
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mulheres mais velhas. Tal reconhecimento, por sua vez, é mais facilmente alcançado em 

relacionamentos de longa duração. Esse movimento de busca de aceitação do relacionamento 

com o parceiro é observado também no relato de Matheus, que diante do não posicionamento 

da namorada diante de sua família, termina o envolvimento entre os dois, considerando como 

imatura sua postura.  

Os papéis de gênero estereotipados assumidos pela pessoa transexual e seu parceiro 

podem ser ligados ao desejo de reafirmação do gênero assumido diante de uma sociedade de 

organização binária, além de promover a diferenciação entre o gênero assumido e o gênero 

designado no nascimento (Lomando & Nardi, 2013). A lógica da heteronormatividade 

compulsória (a heterossexualidade é presumida em todos os indivíduos de maneira 

automática) e heteronormatividade (que presume que todos se encaixam na regra binária de 

divisão e conformidade entre gênero designado e sexo biológico) é reforçada pela escolha de 

parceiros da pessoa transexual, pois o parceiro, imbuído de características estereotipadas de 

gênero, reforça na pessoa transexual o gênero por ela assumido. Diante de um homem 

cisgênero, tipicamente masculino (e reconhecido como tal), presume-se a presença de uma 

mulher heterossexual ao seu lado frente a um relacionamento estabelecido entre os dois 

(Butler, 2012; Rich, 2010; Seffner & Müller, 2012). Assim, de certa forma, deposita-se no 

parceiro a responsabilidade de reafirmação do gênero assumido pela pessoa transexual através 

da performance rígida de sua masculinidade ou feminilidade, pois sua própria identidade é 

ancorada na certeza do companheiro, o que o autor considera como fusão emocional.  

Tal rigidez é evidenciada nos relatos dos participantes acerca de suas condutas durante 

a relação sexual, onde os papéis assumidos por cada um são delineados e cuidadosamente 

mantidos. Matheus, em relacionamentos anteriores, exige a postura passiva das parceiras, 

considerando como seu papel penetrar a parceira durante a relação. Já Rita, Monique, Ana 

Clara, Pandora, Dany e Sofia, como mulheres transexuais, consideram ser o papel do homem 

na relação sexual penetrar a parceira, ou seja, é designado a ele um papel ativo. A mulher, por 

outro lado, assume uma postura passiva, de deixar-se ser penetrada. Concessões são feitas aos 

parceiros de Rita e Monique, com a assunção de uma papel ativo por ela frente o desejo deles 

de serem penetrados. A prática, porém, ocasiona desconforto. Já Sofia demonstra flexibilidade 

na roteirização de sua prática sexual a partir do aceite da manipulação de seu órgão sexual, o 

que muitas vezes é rejeitado pelas mulheres transexuais por não reconhecerem esta parte do 

corpo como feminina. Apesar do uso do órgão sexual durante a relação com o outro, seja 

através da penetração do parceiro ou pela manipulação, as participantes relatam as mesmas 

posturas diante da possibilidade da masturbação, considerada como estranha e não atrativa.  
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Ademais, Lenning e Buist (2009), em seu estudo, investigaram as dificuldade sociais, 

psicológicas e econômicas enfrentadas por pessoas trans que se encontravam em um 

relacionamento. Seus resultados indicam que, muitas vezes, as pessoas trans são tomadas por 

sentimento de culpa diante das dificuldades "impostas" ao parceiro significativo, com a 

desaprovação social como um desafio enfrentado frequentemente pelo parceiro e pela pessoa 

transexual. Rita e Ana Clara propõe que, diante da possibilidade do julgamento social 

enfrentado pelo parceiro da pessoa transexual, frente à sua possível identificação como 

homossexual, o relacionamento é mantido como um segredo, dentro de quatro paredes. 

Uma diferença encontrada nos relatos de Francisco, João Vítor e Justin remete à 

ausência do pênis e seu efeito na relação com a parceira. Torna-se necessário para a 

compreensão desse ponto retomar questões postuladas por Bento (2009), que propõe que, 

diante da “falta” do órgão sexual associado ao gênero assumido, as pessoas transexuais 

encontram dificuldades na manutenção de seus relacionamentos amorosos. A sexualidade e o 

gênero são, principalmente na cultura ocidental, orientados a partir do binarismo proposto na 

classificação dos corpos, com o órgão sexual como evidência física do gênero imposto. O 

pênis, assim, é reconhecido como símbolo da masculinidade, de virilidade e poder, reflexo 

este da sua posição privilegiada na hierarquização dos corpos sexuais (Seidman, Fischer & 

Meeks, 2006). Há, na vivência da masculinidade, uma centralização de sua identidade na 

presença do pênis (Almeida, 2012), considerado então como essencial para a performance 

como ator e autor sexual na relação com a mulher, da qual é exigida uma postura passiva, de 

ser penetrada.  

Nesse ponto, Justin e João Vítor relatam o desejo de obter a prótese peniana, que 

apesar de não oferecer ao homem transexual a sensação da penetração da parceira, oferece à 

parceira a possiblidade da penetração. Os papéis de gêneros, então, são preservados na relação 

em detrimento do prazer físico do participante. A presença do pênis, somado às mudanças 

físicas obtidas através do tratamento hormonal, possibilitam que a pessoa transexual torne-se 

“invisível” frente à população, promovendo então uma vivência mais autêntica (Almeida, 

2012; Dargie et al., 2014). A invisibilidade é almejada, então, pelo participante, pelo desejo 

de ser identificado somente como um homem, não carregando em si a identidade de um 

homem transexual. No caso de João Vítor, porém, adquirir a prótese é uma questão 

considerada como uma negociação entre ele e a parceira, R. A esposa sempre se identificou 

como lésbico, porém, com o relacionamento com João, foi necessária uma negociação de sua 

orientação sexual para abarcar o casamento, ao mesmo tempo em que reconhecia a identidade 

masculina do parceiro. Para discussão dessa questão, retoma-se os estudos realizados por 
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Brown (2010), em que os homens trans procuram validar sua identidade através de posições 

consideradas masculinas dentro da relação, sendo então ele quem instiga a prática sexual (por 

ser ele o autor e o detentor do pênis) e sendo o homem responsável pela penetração da vagina 

(mesmo que tal penetração seja conquistada através da utilização dos chamados dildos ou pela 

prótese, o que possivelmente pode causar insatisfação sexual e relacional por parte de suas 

parceiras).  

A esposa de João, apesar de aceitar sua identidade e de afirmar sentir-se atraída por ele 

mesmo com as mudanças físicas, considera como inaceitável a possibilidade de deixar-se ser 

penetrada pela prótese do marido. Relevante à questão da negociação da própria identificação 

como uma mulher lésbica, Brown (2010) afirma que o relacionamento sexual entre mulheres 

e homens trans, que no início do relacionamento se identificavam como mulheres lésbicas, e 

que posteriormente se encontram no início do processo de transformações corporais, podem 

sofrer com mudanças nas práticas sexuais e na dinâmica do relacionamento, relatando 

estranhamento com a possibilidade futura de uma genitália masculina, pois entram em 

conflito direto com suas preferências por corpos e genitálias femininas. A essa questão é 

colocado o desejo de João Vítor do uso da prótese e a relutância de R. em aceitar a introdução 

do novo acessória a vida sexual do casal, sendo necessária a comunicação aberta entre o casal 

para a negociação de novos limites e novas práticas no relacionamento. De modo similar, 

diante das transformações físicas da parceira, uma ex namorada da participante Pandora 

termina o relacionamento a partir da aceitação da identidade feminina da parceira, pois 

considera-se como heterossexual, o que determina um conflito entre sua atração por corpos 

masculino e o reconhecimento da feminilidade de Pandora. Diante da não flexibilização de 

sua orientação sexual, o relacionamento é terminado. 

Francisco, diferente dos participantes anteriores, considera a possibilidade da 

aquisição de uma prótese como não desejada no momento por tratar-se de uma prótese 

estética, sem funcionalidade. Considera a possível aquisição no futuro, com o avanço da 

medicina e o desenvolvimento de sua funcionalidade, porém, destaca um conflito em relação 

à presença do pênis. Francisco assume e reforça sua identidade como um homem transexual. 

Diferente de Justin e João Vítor, o participante não procura atingir a invisibilidade; na 

verdade, frente à possiblidade do não reconhecimento de sua transexualidade, considera 

importante a reafirmação desta no contato com o outro, considerando então mais autêntica a 

relação estabelecida com o outro. Tal colocação é reafirmada por André, que considera como 

essencial a honestidade no relacionamento desde o primeiro contato. 
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8.3 Cenário cultural 

 

O nível cultural, ou cenários culturais, são como guias para a adequação da conduta de 

acordo com os papéis sociais. São como instruções inseridas em narrativas e instituições 

culturais, que procuram moldar os roteiros interpessoais e intrapsíquicos por meio de signos e 

símbolos. Tais instruções procuram ensinar ao indivíduo a maneira adequada de agir, de 

acordo com papéis sociais específicos (Bozon, 2004; Gagnon, 2006). 

 

8.3.1 A influência da religião na vivência da transexualidade 

 

Primeiramente, quando abordando a questão das religiões, deve-se ressaltar que estas 

são, primeiramente, construídas socialmente, e portanto são reflexos de determinadas culturas, 

inseridas em determinado espaço e tempo, e portanto refletem os valores e crenças da 

sociedade vigente (Souza, 2004). Assim, como a questão do gênero, as religiões são mutáveis.  

Wilcox et al. (2001) sugerem que a iniciação sexual é retardada e a atividade sexual se 

mostra reduzida em adolescentes envolvidos de maneira significante com sua religião. Nesse 

sentido, a religião age como um fator inibidor da impulsividade do jovem, uma forma de 

controle social, que exerce uma função de contenção do impulso humano, que o compele à 

adesão de comportamentos desviantes da norma aceita no convívio social em determinado 

contexto. Há uma tendência ao envolvimento sexual na adolescência, porém, este pode ser 

atrasado ou mesmo modificado por meio do controle exercido pelas instituições (Hardy & 

Raffaelli, 2003; Holder et al., 2000; Jones, Darroch, & Singh, 2005; Rostosky, Regnerus, & 

Wright, 2003). Além do controle exercido pela religião sobre a exploração que os jovens 

fazem de sua sexualidade, a presença de pais religiosos (e praticantes) e a participação da 

família em atividades relacionadas à religião também exercem influência sobre a iniciação 

sexual e o uso de métodos contraceptivos na primeira relação sexual (Manlove, Terry-Humen, 

Ikramullah, & Moore, 2006).  Nesse ponto, torna-se essencial retomar as experiências vividas 

por Monique no meio religioso. 

Desde jovem, a família de Monique frequentou a igreja, seguindo a doutrina da igreja 

evangélica. A participante considera que o envolvimento da família na igreja constituiu-se 

como um empecilho para a aceitação de sua transexualidade, visto que na Igreja era ensinado 

que a pessoa deve permanecer no gênero em que nasceu. Ademais, retomando a questão do 

controle exercido por pais muito religiosos, Monique relata ter tido um começo tardio em 

envolvimentos amorosos, tendo seu primeiro contato mais íntimo com uma mulher após os 
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vinte anos de idade. Ademais, Monique discorre ainda sobre o papel que a doutrina da Igreja 

teve em sua vida amorosa no passado e ainda tem nos dias atuais. Durante sua juventude, as 

pessoas da igreja consideravam não ser certo um homem viver sozinho, exercendo pressão 

sobre Monique para casar-se, o que fez com muita relutância. Nesse ponto, Monique não 

deixa claro o por que ter cedido à pressão exercida pelos membros da igreja, embarcando em 

um casamento que considera como triste e carregado de sofrimento. Possivelmente sua 

própria confusão em relação à transexualidade à levaram a busca de um sentido na relação, 

que hoje reconhece como fútil e enganada. Monique considera essencial um movimento de 

atualização da Igreja, considerando suas informações como ultrapassadas e reconhece também 

que mediante essa atualização, a igreja poderia se colocar como um espaço seguro e acolhedor 

para minorias sexuais como gays, travestis e transexuais, promovendo melhores condições 

para estas populações de modo a evitar seu envolvimento com questões ligadas à prostituição, 

criminalidade e drogas, se ao menos "a Igreja, ela ainda te condena bravamente".  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível constatar, a partir da análise dos relatos obtidos, que apesar das 

semelhanças encontradas entre os(as) participantes, a vivência da transexualidade é única e 

singular para cada indivíduo, sendo carregada dos significados, sentidos e emoções atribuídos 

a ela diante de cada experiência.  

Frente à assunção da transexualidade, a família, como instituição primária na vida de 

cada indivíduo, apresenta reações pautadas ora na aceitação, ora na rejeição. Isso traduz uma 

forte ambivalência em relação às vivências da transexualidade do(a) filho(a), reforçando as 

dificuldades de obter aceitação no contexto social. As mães, figuras centrais em grande parte 

das histórias de cada participante, assumem, muitas vezes, um papel central na rede de apoio 

da pessoa transexual. A rejeição por parte de familiares é encontrada no relato de cada 

participante, seja por parte de membros da família nuclear, seja por membros da família 

extensa. Essa reação é apontada pela literatura como geradora de consequências graves, como 

a possível expulsão de casa, levando muitas vezes a pessoa à situação de rua e à busca da 

prostituição e criminalidade como meio de sustento, além do envolvimento com substâncias 

ilícitas. Todavia, esses desfechos negativos muito comuns em outros estudos não foram 

observados nos relatos dos(as) participantes da presente investigação. De diferentes estruturas 

e arranjos familiares, os(as) participantes, nesses aspectos, relataram receber minimamente o 

apoio financeiro e a segurança do ambiente doméstico, e especialmente de seus pais, 

considerando então como um fator de proteção frente à vulnerabilidade frequentemente 

observada na população transexual. 

Em posição de destaque, os relacionamentos afetivo-sexuais podem ser considerados, 

também, como provedores de sentimentos relacionados à segurança e ao conforto. Para alguns 

dos(as) participantes, porém, tais sentimentos são desconhecidos na relação com os parceiros. 

Nota-se, a partir de suas histórias, que o desafio encontrado na reelaboração das concepções 

tradicionais de gênero, de papéis e práticas por parte do parceiro da pessoa trans, muitas vezes 

ocasiona o enfraquecimento da relação e o desgaste do afeto estabelecido entre os(as) 

parceiros(as), acarretando por vezes no fim do relacionamento. 

Considera-se essencial, a partir dos achados expostos, que as relações familiares e 

afetivo-sexuais das pessoas transexuais sejam investigadas pelos profissionais de saúde. 

Como reforçado pela literatura, a presença de uma rede de apoio adequada e de relações 

amorosas satisfatórias é fulcral na vivência plena e autêntica da transexualidade (Budge, 

Adelson, & Howard, 2013; Colton Meier et al., 2011; Kiecolt-Glaser, & Newton, 2001, 
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Kurdek, 2004; Liu & Mustanski, 2012), promovendo um ambiente seguro e acolhedor, que, 

pela via do afeto e do cuidado, promove o desenvolvimento pessoal, emocional e profissional 

da pessoa transexual.  
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ANEXO 1 – Critério de Classificação Econômica Brasil-2015 
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ANEXO 2 – Legendas dos Genogramas, segundo Wendt e Crepaldi (2008), adaptado de 

McGoldrick e Gerson (1995) 
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APÊNDICE A – Formulário de Dados Sociodemográficos 

– Esse instrumento foi desenvolvido para uso exclusivo do LEPPS©, sendo vedado seu uso não 

autorizado por terceiros  

Nome: _______________________________________________ Idade: _____ 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino                   Data de nascimento: _____/_____/_____ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________  CEP: ______________ 

Contato: Telefone: _____________________ Celular: ______________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Situação conjugal: _____________________ 

       Tempo de namoro: ____ anos     Tempo de casamento/união estável: ____ anos 

Escolaridade (cursou até que série completa): ________________ 

Naturalidade: _______________   Procedência (cidade onde reside): _____________ 

Profissão/ocupação atual: _______________________ Ativa (  ) Afastada (  ) Aposentada (  ) 

 Horas de trabalho por dia ____       Tempo integral (   )   Tempo parcial (   ) 

 Há quanto tempo trabalha neste emprego? ______________ 

 2ª a 6ª feira (   )       2ª a sábado (   )      2ª a domingo (   )      trabalha por escala (    ) 

Renda mensal pessoal: R$ ______________ 

Renda familiar (soma dos rendimentos de todos os que contribuem no orçamento doméstico)  

R$: __________ Outros que contribuem: Não (   )    Sim (   )  Quem? ___________ Valor R$: 

Número de pessoas que contribuem para o sustento da casa: _____ 

Religião: ______________  Praticante: (  ) sim (  ) não    Frequência semanal: _______ 

Faz parte de algum grupo? De que tipo? Com que frequência?____________________ 

Composição familiar:  

União anterior (se houver): tipo de família: (  ) nuclear ( ) extensiva (  ) extensiva recasada (  ) 

recasada  

(  ) monoparental  
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Filhos: (  ) sim (  ) não  Quantos:______ 

Quem mora na casa? (sexo, idade, profissão de cada membro familiar, colocar os filhos de acordo com 

a ordem de nascimento).  

Nome Parentesco Sexo Idade Profissão Rendimentos(R$) 

  ( )masc 

( )fem 

   

  ( )masc 

( )fem 

   

  ( )masc 

( )fem 

   

  ( )masc 

( )fem 

   

  ( )masc 

( )fem 

   

  ( )masc 

( )fem 

   

 

Tipo de moradia atual: casa (   )  apartamento (   )  outra (    )  Qual: ________ 

Situação da moradia: própria (   )  alugada (   )   financiada (   )  cedida (   )   outra (   )   Qual: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos e Apêndices  |  175 

 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

1. A rede familiar da participante (Genograma) 

- Quem mora com você na sua casa? 

- Como você descreveria as relações que você mantém com essas pessoas? Em que lugar do Mapa de 

Rede você as colocaria? 

- Você gostaria que fosse diferente? O que precisaria ter para que as suas relações familiares fossem 

mais satisfatórias? 

- Como eram essas relações antes de você se definir como trans? 

- Hoje em dia é diferente? Em que sentido? Como foi mudando? 

- Como seus familiares souberam que você era transexual? Quem soube primeiro? Qual foi a reação 

deles? 

- Quem é a pessoa que você sente que lhe dá mais apoio nesse momento? Em que parte do Mapa de 

Rede você colocaria essa pessoa? 

- Você sente que realmente tem tido apoio da sua família para lidar com sua transexualidade? Como 

isso acontece?  

- Por que você acha que eles reagem dessa forma? 

- Você gostaria que eles reagissem de uma forma diferente? 

- Alguém da sua família se afastou de você em função disso? Como está essa relação atualmente? 

- Atualmente, como são suas relações com os membros da sua família de origem (pais, irmãos, tios, 

avós, etc.)?  

- Quem deles sabe da transexualidade? O que eles falam para você sobre isso? Qual é a compreensão 

que eles têm? Você se sente entendida por eles? Como eles lidam com isso? Você sente que recebe 

apoio deles? De que forma? Em que tipo de apoio/ajuda você não pode contar com eles? Em que parte 

do Mapa de Redes você colocaria cada uma dessas pessoas? 

- Como é sua relação com seus filhos (se houver)? Sente-se apoiado por eles(as)? 

- Qual é a pessoa ou grupo de pessoas com quem você pode contar hoje para enfrentar questões que 

surgem pelo fato de você se definir como trans? 

 

2. A rede social e pessoal da participante (Mapa de Rede) 

- Você tem muitos amigos? Como você descreveria essas relações? Em que lugar do Mapa de Rede 

você colocaria essas pessoas? 

- Essas relações sempre foram dessa forma ou era diferente antes de você se definir como uma pessoa 

trans? 

- Você tem tido atividades de lazer? Quais? Com quem costuma realizá-las? 

- Antes de se definir como trans também era assim? O que mudou desde então? 
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- Como são suas relações com as pessoas do seu trabalho (ou escola)? Sempre foi assim? Em que lugar 

do Mapa de Rede você colocaria essas pessoas? 

- Você pratica outras atividades além do trabalho (ou escola)? Quais? Como é sua relação com as 

pessoas que frequentam esse meio? Em que lugar do Mapa de Rede você colocaria essas pessoas? 

- Houve alguma alteração na sua rotina de vida após você sedefinir como trans? Quais? 

- Quando você tem algum problema de saúde, a quem recorre? Você comunica esse problema a 

alguém? Você procura algum serviço de saúde/profissional específico? Pode me dar um exemplo? 

- Alguém costuma te acompanhar nas consultas aqui no ambulatório? Quem? Em que lugar do Mapa 

de Rede você colocaria essa pessoa? Quem mais você gostaria que viesse aqui contigo? 

 

3. Os relacionamentos afetivos 

- Quando e como começou a sua vida afetiva e sexual? 

- Quando você sentiu interesse por alguém pela primeira vez? Como foi? Como você reagiu? 

- Você já teve namorados(as)? Quantos(as)? Quando e como foi seu primeiro relacionamento 

amoroso? Quanto tempo durou? E como foram os relacionamentos seguintes? 

- Você já foi casada? Se sim, por quanto tempo?  

- Como era o relacionamento durante o casamento? Como seu parceiro(a) se definia? Qual era a 

orientação sexual dele(a)? 

- Você pretende se casar? (Se já casada: Você se casaria novamente?) 

- Neste momento você está em um relacionamento? Se sim, há quanto tempo? Como vocês se 

conheceram? Como seu/sua parceiro(a) se define? 

- Você considera que recebe apoio dessa pessoa? De que forma? Em que lugar do Mapa de Rede você 

colocaria essa pessoa? 

- Seu parceiro(a) é a primeira pessoa a qual você recorre em uma situação de necessidade?  

- Se sim, por quê? Como ele(a) oferece apoio a você? Me dê um exemplo. 

- Se não, por quê? A quem você recorre? Você gostaria que seu/sua parceiro(a) lhe oferecesse 

mais apoio? De que maneira? 

- No seu relacionamento atual, o que você mudaria, se pudesse? 

- O que você espera de um relacionamento? O que você considera essencial para manter um bom 

relacionamento? 

 

4. Experiências e práticas sexuais 

- O que você considera como perda da virgindade, na sua experiência? 

- Você já havia tido outras experiências antes de perder a virgindade? Quais? Como foi? 

- Quando foi sua primeira relação sexual? Com quem? Como foi? O que você sentiu na sua primeira 

vez? 

- Você chegou ao orgasmo na sua primeira relação sexual? 
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- Que práticas sexuais você teve na sua primeira relação sexual? 

- Como você imaginava que seria a sua primeira relação sexual? 

- Quando foi sua última relação sexual? Com quem? Como foi? 

- Que práticas sexuais teve na sua ultima relação sexual? 

- Você sentiu prazer na sua última relação sexual? 

- Você chegou ao orgasmo na sua última relação sexual? 

- Quais práticas sexuais você já teve até hoje? Quais você ainda gostaria de ter? Qual a que não 

pretende ter? 

- Você costuma ter preliminares nas suas relações sexuais? 

- Qual a importância das preliminares para você? E para seu/sua parceiro(a)? 

- Que prática sexual dá mais prazer a você? E qual é a mais prazerosa para seu/sua parceiro(a)? 

- Você se masturba? Com que frequência? No que você pensa(o) ou que você assiste enquanto se 

masturba? 

- Você costumava se masturbar antes de se assumir como uma pessoa trans? Desde que idade? 

- Fora os atos sexuais, quais sentimentos ou sensações são prazerosos pra você? 

- Como é sua relação sexual com seu/sua parceiro(a) atual (se houver)? 

- Como você se sente após uma relação sexual? 

- O que você mudaria na sua vida sexual atualmente, se pudesse? 

- O que você gostaria, mas não tem coragem de conversar com seu/sua parceiro(a) sobre sexo? 

- Você acha que sua vida sexual mudou ao definir-se como uma pessoa trans? O que mudou? E o que 

não mudou [permanece igual]? 

- O que você considera como essencial na relação sexual? Ou seja, o que não pode faltar de jeito 

nenhum. 

- O que é sexo para você? Como você define sexo? 

- Qual a importância da sua vida sexual no seu bem-estar? 

- O que é prazer sexual pra você? 

- Que fantasias sexuais que você tem? Quais já realizou? Quais as que ainda não realizou? 

- Você tem algum fetiche? Você já fez sexo com duas (ou mais) pessoas ao mesmo tempo? Você já 

pagou por sexo? Já te pagaram em troca de sexo? Costuma ver filmes pornôs? De que tipo? Já 

frequentou saunas, dark room, cinema que exibe filmes pornôs? Já fez troca de casais? 

- Você já se sentiu atraída por pessoas do mesmo sexo/gênero / do outro sexo/gênero?  

- Em relação à saúde sexual, você ou seu/sua parceiro(a) usa preservativo? Em quais momentos? O 

que pensa sobre isso?- Você usa preservativo no sexo anal? (quando recebe? quando penetra?) 

- Você usa preservativo no sexo oral? (quando recebe? quando faz no parceiro?) 

- Você usa preservativo no sexo vaginal (para trans operada)? 

- Você algum vez na vida já teve algum problema relacionado à sexualidade (problemas de ereção, 

dor, dificuldade de atingir o orgasmo, ejaculação precoce, falta de desejo sexual)? 
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- Você já foi diagnosticado(a) com alguma doença sexualmente transmissível? Com que frequência 

você vai ao médico para cuidar de seu corpo? Com que frequência faz exames? E teste de HIV? 

 

5. Desfecho da entrevista 

- Quais são os seus planos para o futuro (trabalho, escola, família, relacionamento)? 

- Por que você concordou em participar dessa pesquisa? 

- Você acha que as perguntas que eu fiz a você são úteis para que eu possa compreender sua trajetória 

de vida? 

- Haveria outras questões que você julga importantes, que a sua opinião seria importante eu saber para 

compreender sua rede de relações familiares e sociais?  

- Tem alguma outra coisa que eu não perguntei e que você considera que poderíamos conversar para 

compreender melhor suas vivências? 

- Você gostaria de receber uma cópia do Mapa de Rede e do Genograma que fizemos juntos? 

- Por favor, escolha um nome fictício que eu possa utilizar para referir-me a você na pesquisa. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “Trajetórias Trans: rede 
de apoio social e relações afetivo-sexuais de pessoas transexuais”. Antes de decidir participar deste 
estudo, é importante que você leia e compreenda os procedimentos envolvidos, para que então assine o 
termo para poder participar. Por favor, sinta-se à vontade para fazer quantas perguntas quiser. Sua 
decisão de participar ou não neste estudo não terá qualquer interferência sobre o seu atendimento 
clínico no ambulatório. 

Meu nome é Mariana Furtado Silva, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FFCLRP-USP) e, sob orientação do Prof. Dr. Manoel Antônio dos Santos, que é psicólogo e 
professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
- FFCLRP-USP, estou desenvolvendo um estudo que tem por objetivo compreender as vivências 
afetivo-sexuais de pessoas trans e como se configuram suas redes de apoio social e familiar. Este 
estudo é financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Você está sendo convidado(a) a participar deste estudo por ser uma pessoa trans, com idade 
superior a 18 anos, e está sendo acompanhado(a) pela equipe do Ambulatório de Estudos em 
Sexualidade Humana. Sua participação é voluntária e você não receberá quaisquer gratificações ou 
bônus caso aceite participar. Assim, sua colaboração neste estudo não lhe trará nenhum tipo de 
benefício direto, como remuneração ou outra vantagem especial. Em caso de gastos com deslocamento 
e alimentação em função desta pesquisa, você será reembolsada(o). Ao aceitar participar desse estudo 
você estará contribuindo para conhecermos melhor a temática, possibilitando novas discussões sobre 
as vivências de relacionamentos amorosos de pessoas trans e sobre suas redes de apoio social e 
pessoal. Aceitando participar, você participará de uma entrevista individual com duração aproximada 
de 60 minutos, com perguntas relacionadas à sua rede de apoio social, suas relações familiares, seus 
relacionamentos amorosos e sua vida sexual. Essa conversa será realizada em um único encontro (ou 
dois, se for necessário), em local de sua preferência e de acordo com sua disponibilidade. 

Ao aceitar participar deste estudo sua identidade será resguardada e lhe será assegurada a 
confidencialidade das informações que me proporcionar durante a entrevista. Se você autorizar, a 
entrevista será gravada, para evitar que nada do que você me disser passará despercebido ou seja 
esquecido. Ao dar seu consentimento, você também estará concordando com o fato de que a gravação 
realizada em áudio seja imediatamente transcrita e analisada, de modo que o material produzido possa 
ser utilizado por mim, exclusivamente para fins de pesquisa, preservando seu direito de não ser 
identificado e garantindo que sua entrevista não será utilizada para algo que você não autorizou. Tudo 
o que você disser será mantido sob absoluto sigilo, uma vez que utilizaremos um nome fictício para 
não identificar sua pessoa, garantindo seu anonimato. Assim que forem transcritos, os registros com 
essas gravações serão descartados. Já as transcrições serão guardadas em um banco de dados digital 
cujo acesso será restrito à pesquisadora e seu orientador, na sala do Laboratório de Ensino e Pesquisa 
em Psicologia da Saúde – LEPPS, situado no Departamento de Psicologia, Avenida Bandeirantes, 
3900, Bloco 5, sala 34 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, Monte Alegre, 14.040-901, Ribeirão Preto, SP. 
 Entendo que algumas questões de natureza íntima poderão ser delicadas e intensas para você, e por 
isso sempre serão respeitadas suas emoções e seus limites, podendo interromper a entrevista a qualquer 
momento que desejar. Você também poderá retirar seu consentimento a qualquer momento da pesquisa em 
que desejar fazê-lo, sem que sem que isso implique qualquer obrigação ou prejuízo ao seu atendimento no 
serviço ambulatorial ou acarrete qualquer penalidade, represália ou constrangimento à sua pessoa.  

                                      UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
LEPPS – Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde 

Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, 14040-901, Ribeirão Preto-SP 
Fone (0xx16) 3315 3645 / 98132 9896 

                                    UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 



180  |  Anexos e Apêndices 

 

 Alguns conteúdos abordados durante a realização deste estudo podem lhe trazer algum tipo de 
desconforto psicológico ou constrangimento. Em caso de haver algum tipo de desconforto psicológico, 
você poderá conversar comigo, já que sou psicóloga. Assim, poderei oferecer apoio inicial e 
encaminhá-lo(a) para que possa receber o atendimento necessário por parte da psicóloga do 
ambulatório onde já é acompanhado(a). 

Ao dar seu consentimento em participar deste estudo é importante que você saiba que tem 
direito de esclarecer suas dúvidas antes, durante e após a realização da pesquisa. Basta entrar em 
contato comigo por meio do e-mail marifs@.usp.br ou pelos telefones (16) 3315-3645 ou (16) 98826-
5543, das 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. Meu endereço profissional é: Departamento de 
Psicologia, Bloco 5, sala 34 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, situada à Avenida Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, 14.040-901 – 
Ribeirão Preto-SP. 

Caso tenha necessidade de obter algum esclarecimento adicional sobre os aspectos éticos deste 
estudo, você pode entrar em contato com esse Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-FFCLRP) por meio 
do endereço: Avenida Bandeirantes, 3900, Bloco 23, Casa 37, 14040-901, Ribeirão Preto, SP. O 
telefone para contato é (16) 3315 4811 / Fax: (16) 3633 2660 (de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 
17h00). E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 
  
 Diante do exposto, eu, _______________________________________________________, 
declaro que estou ciente das informações recebidas e que concordo voluntariamente em participar 
desta pesquisa. Atesto que recebi uma via deste Termo e a possibilidade de lê-lo, o que me permitirá 
entrar em contato com os pesquisadores em outro momento, caso eu deseje ou sinta necessidade de 
obter novos esclarecimentos a respeito desta pesquisa. Também autorizo a minha participação no 
projeto, permitindo a gravação da entrevista e a utilização dos dados coletados, desde que respeitado o 
sigilo e o anonimato. 
 

Ribeirão Preto, ..... de .................................... de 2016. 
 
 
Nome da(o) participante: ___________________________________________ 
 
 
Assinatura da(o) participante: ________________________________________ 
 

 
_______________________________________ 

Mariana Furtado Silva 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da FFCLRP-USP 

Telefone: (16) 98826-5543. E-mail: maribristow06@gmail.com 
 
 

_______________________________________ 
Prof. Dr. Manoel Antônio dos Santos 

Professor Associado 3 do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da FFCLRP-USP 
Orientador da pesquisa 

 
Contato: 
Pesquisadores-responsáveis: (16) 98826-5543 (Mariana Furtado Silva), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 17 
horas. E-mail: maribristow06@gmail.com 
Ou (16) 98132-9896 (Manoel Antônio dos Santos), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas. E-mail: 
masantos@ffclrp.usp.br 
Endereço: LEPPS - FFCLRP-USP. Departamento de Psicologia. Centro de Psicologia e Pesquisa 
Aplicada. Bloco 5, sala 34. Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, 14040-901 - Ribeirão Preto-SP.   
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Banco de dados de pesquisa 

da área de ciências humanas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - BANCO DE DADOS DE 
PESQUISA DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 
Pesquisador responsável: Manoel Antônio dos Santos (masantos@ffclrp.usp.br), Av. Bandeirantes, 
3900, Ribeirão Preto, SP, Fone: (16) 3315 3645, Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

Entendendo que você consentiu com sua participação na pesquisa intitulada “Trajetórias 
Trans: rede de apoio social e relações afetivo-sexuais de pessoas transexuais”, o propósito 
deste documento é solicitar sua permissão para que as informações que vier a fornecer, por meio das 
respostas dadas nas entrevistas e outros instrumentos utilizados no estudo, possam ser guardadas, 
com vistas a constituir o que nós, pesquisadores, chamamos de “banco de dados”. As informações 
armazenadas serão as respostas que você fornecer, sendo que essas serão guardadas como dados em 
um computador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sob minha 
responsabilidade. Eu posso ser contatado por você no endereço e/ou telefone acima indicados, 
sempre que tiver dúvidas em relação à pesquisa e em relação ao que está sendo feito com o “banco 
de dados”. O objetivo maior desse procedimento é permitir que essas informações sejam utilizadas 
futuramente por outros pesquisadores, sob minha orientação. Esses se interessam pela assistência 
psicológica às pessoas e pelos diferentes tipos de dificuldades pelas quais elas passam na vida.  

É importante que você saiba que, mesmo que diferentes pesquisadores venham a ler e estudar as 
informações fornecidas, além de todos estarem igualmente comprometidos com a manutenção do 
anonimato dos informantes, a identificação da pessoa que respondeu às questões já não será mais 
possível, pois no Banco de Dados armazenam-se somente os nomes fictícios relacionados às respostas. 
Você poderá a qualquer momento obter informações acerca dos resultados e das maneiras como os outros 
pesquisadores vierem a utilizar esses dados, inclusive após o término desta pesquisa de que você está 
participando. É importante dizer que você pode a qualquer momento decidir que as informações 
armazenadas no Banco de Dados não sejam mais utilizadas por nenhum outro pesquisador. Nesse caso, 
entre em contato comigo por meio dos contatos informados anteriormente. 
Eu pude ler este documento e entendi as informações apresentadas, bem como tive a oportunidade de 
fazer perguntas e todas as minhas dúvidas foram devidamente esclarecidas. Diante disso, eu 
(nome)_____________________________________________________________________ RG 
____________________ concordo que os dados coletados para o referido estudo sejam guardados 
em um Banco de Dados. Ademais, declaro que estou recebendo uma via assinada deste Termo de 
Consentimento. Quando uma nova pesquisa for realizada utilizando as informações por mim 
fornecidas, armazenadas no Banco de Dados, eu gostaria de ser avisado(a).                    (   ) SIM         
(    ) NÃO 
Ribeirão Preto, _____ de ___________________ de 201__. 

__________________________________________________ 
Assinatura do(a) participante 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Manoel Antônio dos Santos (Pesquisador/Orientador) 

                                       UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
LEPPS – Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde 

Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, 14040-901, Ribeirão Preto-SP 
Fone (0xx16) 3315 3645 / 98132 9896 
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APÊNDICE E – Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo 
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APÊNDICE F – Aprovação do projeto pela Comissão de Pesquisa do Departamento de 

Ginecologia e Obstetrícia do HCFMRP-USP 

 


