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RESUMO 

 

Esta pesquisa investiga as transformações nas relações em famílias de homens trans e mulheres 

trans no curso da transição de gênero, analisando processos e práticas de relacionalidades 

envolvendo relações de gênero e família. Os interlocutores foram mães de filhos trans, homens 

trans e mulheres trans com quem realizei 14 meses de pesquisa de campo etnográfica em João 

Pessoa, na Paraíba, entre 2018 e 2019. Realizei observação participante e entrevistas em 

profundidade, acompanhando os interlocutores em suas atividades relacionadas à transição de 

gênero no dia a dia de um ambulatório do Processo Transexualizador do Sistema Único de 

Saúde e em agências e instituições dos governos estadual e municipal voltadas à promoção de 

cidadania e direitos para travestis e transexuais. Também segui as atividades de uma associação 

nacional de famílias de gays, lésbicas, travestis e transexuais, as Mães pela Diversidade, e 

acompanhei as participantes em atividades de ativismo e em grupos de ajuda mútua em João 

Pessoa e na cidade do Recife. Analiso como as famílias se relacionam com os diferentes 

discursos, saberes, espaços, agentes e especialistas das ciências médico-psi e como se tornam 

agentes que participam do processo de transição de seus filhos. Considerei as particularidades 

de quando estes são crianças e adolescentes e de quando são jovens adultos. Os efeitos da 

transição de gênero transbordam a experiência individual de quem “transiciona”, movendo 

novos arranjos de relações, formas de interação e sentidos entre as pessoas da família. Provocam 

processos de disrupção e transformação em identidades, memórias e vínculos familiares.  

Palavras-chave: Família. Relacionalidade. Gênero. Identidade. Transexualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to understand how family relations of transgender men and women change 

through their gender transition, investigating processes and practices of relatedness in gender 

and family relations. Research subjects were mothers of transgender children, as well as 

transgender men and women, with whom I recorded in-depth interviews and whose lives I 

followed during 14 months of ethnographic fieldwork in João Pessoa, Paraíba, between 2018 

and 2019. Fieldwork sites were government agencies and institutions of public policies for 

travestis and transexuals, and a medical ambulatory of the public health system that provides 

specialized care for gender transition. I also followed the activities of an association of families 

and parents of gays, lesbians, and transgender people called Mães pela Diversidade (Mothers 

for Diversity), participating in mutual-help meetings, gatherings, parades, protests, and other 

kinds of events. I analyse how families became active participants in their children’s gender 

transition as they learned and acknowledged different discourses and knowledges, participated 

in institutions, and interacted with specialists such as medical doctors and psychologists. I also 

considered differences and particularities between families with transgender young children 

and those of transgender men and women. Gender transition’s effects overflow beyond the 

individual experiences of those who transition, moving transgender people’s families to create 

new ways to relate and interact with each other. It creates disruptions as well as transformations 

in identities, memories, and family ties.  

Keywords: Family. Relatedness. Gender. Identity. Transgender. 
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INTRODUÇÃO 

 

Era uma tarde de um dia comum de novembro quando subi as escadas de um shopping 

perto da casa de meus pais, em um bairro de classe média alta de Florianópolis, Santa Catarina, 

para encontrar minha mãe, que me aguardava na praça de alimentação. Ainda não era verão, 

mas a primavera já trazia calor para a cidade, no clima subtropical úmido do litoral catarinense. 

Eu estava suando, nervoso. Sentia-me tenso sob os olhares que escrutinavam o meu corpo e as 

roupas que eu usava: uma combinação de bermuda larga, camiseta e camisa de botões aberta, 

peças masculinas com as quais eu procurava construir um corpo de homem enquanto minha 

voz, meu porte físico e os traços do meu rosto ainda traziam ambiguidade, confundindo as 

pessoas sobre como deveriam me classificar e me tratar. Fazia menos de um mês que eu aplicara 

testosterona pela primeira vez, e aos 26 anos iniciara minha transição para o gênero masculino, 

identificando-me como homem trans. Aquela era a primeira situação em que eu caminhava por 

uma região tão familiar, onde eu vivera por mais de duas décadas até sair de casa, há menos de 

um ano. Havia a possibilidade de encontrar conhecidos, ou pior, alguém da minha família 

extensa, que morava perto, e eu andava com os ombros tensos, além de curvos também, para 

ajudar a esconder o volume sob a camiseta, embora o binder, um colete utilizado para 

comprimir os seios, praticamente o eliminasse.  

Eu estava lá para encontrar a minha mãe para uma conversa derradeira e difícil. Ela 

havia descoberto, sem querer, algumas fotos minhas com as novas roupas e aparência 

masculina. Estarrecida, comentara com o meu pai: “Eu acho que ela está se sentindo mais como 

homem do que como mulher”. Minha irmã, na época com 24 anos, a única pessoa da família 

para quem eu contara o que estava vivendo, alertou-me da situação. Minha mãe a estava 

pressionando para que contasse o que sabia, mas ela estava protegendo o meu segredo, pois 

acreditava que a história era minha e que eu deveria contar. Ela me aconselhou a chamar a 

minha mãe para conversar, e assim o fiz. Pensava que talvez nunca mais a visse depois desse 

dia, mas confiava que o respeito pelas diferenças e pelo direito à individualidade, valores que 

sempre foram importantes para conciliar nossos conflitos em relação tanto aos meus projetos 

profissionais e acadêmicos, quanto aos meus relacionamentos com mulheres, fossem 

suficientes para que ela respeitasse minha decisão. 

Localizei minha mãe me esperando em uma mesa na praça de alimentação perto da 

lanchonete que ela me dera como referência para encontrá-la. Ela me olhou com uma expressão 

consternada e retesou o corpo defensivamente, visivelmente tensa. Sentei-me e ela pediu que 
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eu lhe explicasse o que estava acontecendo. Contei sobre como eu me sentia e falei do 

tratamento hormonal que eu havia iniciado por minha conta. Discutimos. Ela pediu que eu 

reavaliasse minha decisão e que eu pensasse em meu pai, em como ele iria se sentir vendo sua 

filha com barba. Disse que ela também não iria suportar e que não poderíamos mais nos ver se 

eu seguisse em frente com esse processo. Comecei a chorar e indaguei por que tinha que ser 

dessa forma, se eu não estava fazendo mal para ninguém, se a única coisa que eu desejava era 

me sentir bem comigo mesmo.  

Minha mãe ficou abalada. Sua expressão mudou. Respirou fundo, disse que ia ser muito 

difícil para ela se acostumar e que precisaria de tempo para isso. Eu teria que ser paciente. 

Perguntou se eu estava precisando de algo: dinheiro, comida, roupas. Aliviado, falei que sim e 

fomos juntos ao supermercado e depois à farmácia, onde ela comprou alguns produtos para 

mim. Iniciamos, a partir daí, um percurso difícil e tenso de “transições” na nossa relação e na 

relação com o restante da família em que ela foi um agente importante, mediando conflitos e se 

posicionando em meu favor. Ela pesquisou e leu muito sobre transexualidade. Encontrou uma 

médica para me atender, pois não concordava que eu usasse hormônios por conta própria e 

achava que eu precisava de um diagnóstico de um especialista. Convenceu meu pai a me apoiar 

financeiramente em minha cirurgia e mediou a recepção de meus tios, tias, primos e primas à 

minha nova identidade masculina.  

Sua mudança de atitude durante nosso encontro naquela tarde, mobilizada pela resposta 

passional e emotiva de meu corpo e das minhas palavras à sua contundente rejeição inicial, 

surpreendeu-me muito e, ao mesmo tempo, fez com que eu percebesse que havia questões 

morais complexas profundamente implicadas nesse processo. Os eventos que se seguiram nos 

meses posteriores à nossa conversa, que antes mencionei brevemente, apenas confirmaram que 

essas dinâmicas não podiam ser explicadas de modo puramente dicotômico em termos de uma 

completa aceitação ou de absoluta rejeição. 

Eu estava concluindo o mestrado em Antropologia Social naquela época e, a partir de 

minha formação como antropólogo, achava difícil acreditar que minha família fosse uma 

exceção, embora certamente não poderia também ser uma regra, pois eu entendia que a vida 

social é sempre diversa, conflitiva e desconcertantemente contraditória quando abandonamos 

fantasias de homogeneidade e generalidade. Eu me perguntava que marcadores sociais se 

entrecruzariam para configurar tais desenvolvimentos. Questionava-me, por exemplo, se esse 

tipo de dinâmica seria mais próprio de famílias de classe média ou de mães de classe média, se 

estas estariam mobilizando valores familistas sobre maternidade e, ao mesmo tempo, uma 

convicção no direito à individualidade que flexibilizaria a possibilidade de aceitar a transição 
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de gênero de um filho. Perguntava-me também como as relações de gênero implicavam 

mulheres e homens de forma diferente ao longo desses processos, considerando a forma como 

as relações de gênero próprias aos vínculos de parentesco posicionavam pessoas diante de 

obrigações morais diferentes e responsabilizava-as por seus familiares distintamente também.  

Passei a observar com mais atenção o que outras pessoas trans, travestis ou transexuais 

que eu conhecia, e que vinham de diferentes origens sociais, contavam sobre suas relações com 

seus familiares, confirmando a “pista” inicial oferecida por minha própria experiência de que 

opor pessoas trans às suas famílias era um equívoco. Essas relações eram com frequência 

conflituosas e, não raro, violentas, mas esse quadro dificilmente resultava em rompimentos 

definitivos. Rearranjos e conciliações ocorriam em famílias de diferentes contextos sociais, 

demonstrando que marcadores sociais da diferença como classe social e cor/raça/etnia eram 

importantes, mas por si só insuficientes para explicar esses desenvolvimentos.  

Eram relações tensas, complicadas e constituídas por desigualdades, mas eram relações 

que importavam, investidas de significados, às quais as pessoas dedicavam tempo, atenção e 

afetos; relações sobre as quais falavam, desabafavam, lamentavam, fantasiando desfechos de 

conciliação ou de resolução, orgulhando-se quando podiam contar histórias sobre mães, pais, 

tias, avós e irmãos que acolhem desde o começo da transição de gênero ou que mudam de 

comportamento ao longo do tempo, demarcando posições morais ao avaliar em que medida as 

razões para reaproximações eram consideradas mais ou menos éticas, como por solidariedade, 

amor ou necessidades financeiras e materiais. Para entendê-las, era preciso olhar para outras 

relações que situavam as famílias em um dado contexto e para as diferentes posições ocupadas 

por pessoas enquanto parentes na rede familiar e fora dela, assim como para as práticas que, 

conformadas em valores constitutivos dessas relações, transformavam-nas ao longo da 

transição de gênero. Para isso, seria preciso também compreender os termos em que a transição 

de gênero se tornava possível em um contexto histórico e social específico no qual as famílias 

tornavam-se parte importante do processo. 
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De silêncios tácitos a arranjos de aceitação e o transicionar em família 

 

“A transição de gênero não é só da pessoa, é de toda a 

família, de todas as pessoas que tão perto. A transição é 

de todo mundo. Claro que para a gente é muito mais 

intenso... Até porque é na nossa pele.” 

– Thiago 

Homem trans 

João Pessoa, 12 de junho de 2019 

 

 

 

Thiago foi um dos jovens homens trans que conheci durante a pesquisa etnográfica. Era 

um rapaz negro, de 22 anos, estudante universitário, com muitas inquietações e sonhos para 

transformar a sociedade, de modo que participava de organizações e atividades do movimento 

de pessoas trans e travestis da Paraíba. A reflexão de Thiago que eu trouxe acima fazia eco a 

um discurso que começava então a se densificar e difundir: a ideia que a família também 

transiciona. Ainda era uma perspectiva pouco comum, sobretudo se colocada nesses termos, e 

estava muito restrita a certos espaços de ativismo e de reflexão acadêmica. 

Nas conversas, em geral mais informais, em que o assunto surgia entre pessoas próximas 

ou ligadas aos movimentos sociais, a reflexão que começávamos a fazer era que as famílias 

também passavam por um processo de mudança bastante difícil. Deslocávamos, muito 

timidamente, a ideia de transfobia familiar para uma outra perspectiva que via os conflitos, as 

dificuldades e até mesmo certas violências praticadas pelas famílias como consequência de um 

movimento impactante de mudanças que envolvia a todos1. Do ponto de vista de acadêmicos e 

pesquisadores que começavam a refletir intelectualmente sobre o assunto, entre os quais eu 

também me incluo, tratava-se de observar criticamente o fato de que as famílias viviam efeitos 

sociais, materiais e simbólicos da transição de gênero de um parente e que isso trazia 

implicações variadas para diferentes pessoas e para o cotidiano familiar2. 

 
1 Essa narrativa sempre me pareceu mais recorrente entre homens trans do que entre mulheres trans e travestis, 

talvez pela minha própria posição como homem trans. Mas é importante explorar a hipótese de que esses 

sujeitos tenham a tendência a permanecer mais fortemente ligados à família de origem por razões sociais, 

culturais, econômicas relativas às relações de gênero e parentesco, possibilitando a elaboração de um discurso 

mais “sensível” aos efeitos coletivos dessa experiência. Outra possibilidade diz respeito a formação 

universitária de diversos desses sujeitos que integram coletivos e organizações de ativismo de homens trans, o 

que pode se traduzir em uma disposição a racionalizar as condições sociais em que suas famílias se inserem. 
2 Costa Novo e Vieira do Rêgo (2016), Vieira do Rêgo (2017) e Monteiro (2018) são alguns exemplos de trabalhos 

com preocupações nesse sentido, que apontam para implicações diversas da transição de gênero nas famílias. 

A pesquisa de Monteiro (2018) captou também como o discurso sobre “transicionar junto” aparecia em um 

coletivo de homens trans de Salvador. 
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Formulei, assim, uma pergunta antropológica bastante geral, que orientou esta pesquisa: 

entender como pessoas trans e suas famílias viviam processos de transição de gênero em suas 

relações e o que se produzia a partir disso em suas trajetórias, projetos e identidades, 

considerando as condições sociais e culturais que produzem as experiências de transexualidade 

contemporaneamente. Buscava questionar de que maneira essas relações eram construídas e 

vividas, com o intuito de observar como vínculos de dependência, reciprocidade, 

responsabilidade, cuidado e afeto eram atualizados e significados, considerando-os em um 

contexto local específico de configurações sociais, culturais, políticas e históricas.  

Para responder a essas perguntas, realizei um ano de pesquisa etnográfica em João 

Pessoa, na Paraíba, entre abril de 2018 e junho de 2019, com alguns períodos de deslocamento 

para Recife e uma passagem breve por São Paulo. A opção por situar a pesquisa em João Pessoa 

se baseou em aspectos estratégicos ao meu interesse de pesquisa, mas também em questões 

práticas. A capital paraibana havia sido uma das primeiras cidades da Região Nordeste a 

inaugurar um ambulatório para travestis e transexuais na rede pública de saúde, em 2013, e 

contava ainda com um conjunto de outras políticas voltadas a promoção de direitos da 

“população LGBT” e ao combate à discriminação e à violência. Desse modo, tornava-se um 

local interessante para observar as relações entre diferentes níveis societários no plano das 

políticas públicas e de seus efeitos na vida e nas relações familiares. Do ponto de vista prático, 

havia a proximidade com Natal, o que possibilitava o meu deslocamento entre a pesquisa de 

campo e outras atividades do doutorado na UFRN quando necessário, e o fato de que eu tinha 

primos em João Pessoa, facilitando minha estadia na cidade. 

No universo bastante amplo de contatos e pessoas com quem interagi durante a pesquisa 

etnográfica, conduzi também diversas entrevistas semiestruturadas, a maior parte delas 

registradas com gravador. Busquei dialogar com homens trans e mulheres trans que viviam 

experiências variadas com suas famílias de origem, muitas delas marcadas por conflitos, 

dilemas e tensões diversas, mas também por mudanças, conciliações e reconciliações. Também 

dialoguei com familiares que participavam da transição de gênero dos filhos ou que buscavam 

construir arranjos de relacionamento possíveis. Encontrei, em diversos casos, pessoas que 

vinham modificando e reconfigurando relações, modos de interação, identidades e até mesmo 

projetos de vida. Eram familiares e famílias que estavam transicionando com o processo de 

transição de gênero de seus filhos trans. 

A realização desta pesquisa e a escrita desta tese foram processos contemporâneos e 

concomitantes à emergência dessa nova interpretação sobre as relações entre pessoas trans e 

seus familiares. Desse modo, ao fim de cinco anos de reflexão intelectual e pessoal sobre o 
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tema, a pergunta que se revela como um fio constante ao longo da tese é o que são e o que 

significam, afinal, as transições e o transicionar das famílias? Os capítulos que se seguem 

perseguem desdobramentos dessas perguntas que resultaram dos encontros possíveis entre meu 

olhar orientado para uma interpretação antropológica da vida social e os pontos de vista dos 

interlocutores da pesquisa, com suas visões de mundo e experiências. Busco entender de que 

maneira as famílias transicionam, se é que transicionam, quais são os limites desses processos 

em termos individuais e coletivos e como essas transições de fato dependem de determinadas 

condições sociais de possibilidade. 

O primeiro ponto importante para compreender essas experiências foi entender o que as 

pessoas consideravam como família e como viviam esses vínculos. No contexto etnográfico 

deste estudo, “família” era um termo que comportava sentidos diversos a depender tanto do 

ponto de vista de diferentes interlocutores quanto das situações de interação e de diálogo. 

Frequentemente, referia-se a relações envolvendo forte afetividade, convivência e 

reciprocidade, relações que eram muitas vezes definidas a partir da linguagem da 

consanguinidade, mas não exclusivamente. Como me explicou uma mulher trans, nem todo 

parente é família, pois família é uma palavra para pessoas que você ama. Contudo, por mais 

elástico que o termo possa se mostrar, sobretudo quando se refere ao plano da proximidade 

afetiva e das emoções, o tema da transição de gênero na família evocava geralmente narrativas 

sobre a família de origem e a família consanguínea. 

Sabemos que sempre existem diferenças nessas formulações, pois a família não é uma 

forma universal de organização das relações de parentesco, mas um fenômeno histórico e 

passível de transformação (LÉVI-STRAUSS, 2010). Além disso, as famílias brasileiras são 

bastante diversas, diferenciando-se não apenas em termos históricos, mas por uma variedade de 

arranjos contemporaneamente (FONSECA, 1995). Essas configurações e relações podem ser 

atualizadas e modificadas à medida em que seus membros são interpelados por outros valores 

e práticas sociais de gênero, sexualidade e família no curso de processos sociais. Porém, mesmo 

que famílias possam ser inclusive “famílias de escolha” (WESTON, 1991) e que tenham formas 

e significados bastante plurais, formando laços a partir de práticas de coabitação, comensalidade 

e ancestralidade não necessariamente baseados em normas de afinidade e consanguinidade, isso 

não significa que renunciem à simbologia do sangue e da biologia que condiciona a 

“solidariedade difusa e duradoura” entre parentes (SCHNEIDER, 2016), ou a moralidades 

fundadas em relações de hierarquia e autoridade (DUARTE, 1995; BARROS, 1987).  

Compreender a linguagem dos afetos no contexto de relações de poder na família foi 

fundamental, pois os interlocutores recorrentemente consideravam que o amor era intrínseco 
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aos vínculos familiares e, principalmente, às relações entre pais, mães e filhos. A importância 

atribuída pelas pessoas a esse sentimento torna pertinente lembrar que o amor pode ser visto 

como um símbolo unificador das relações familiares, constituindo vínculos de “solidariedade 

difusa duradoura” (SCHNEIDER, 2016 [1968])3. Nessa perspectiva, o amor significa relações 

de apoio mútuo que se mantêm ao longo do tempo e fortalecem a unidade familiar diante das 

forças de dispersão que incidem sobre o grupo4. 

Contudo, o que as experiências de pessoas que tensionam os limites da 

heteronormatividade e das normas de gênero mostram é que muitas vezes o amor é condicional, 

se não sempre, de modo que os membros de uma família não se beneficiam igualmente da 

solidariedade irrestrita que supostamente conforma a rede familiar. Isso já foi demonstrado na 

pesquisa de Kath Weston (1991) sobre as relações de gays e lésbicas com suas famílias de 

origem. Sob a influência da obra de Schneider e de seus desdobramentos teóricos e políticos5, 

Weston (1991) explicitou que o “amor” e a “solidariedade difusa duradoura” não são uma 

certeza para todas as pessoas.  

Nos contextos em que fiz pesquisa etnográfica, a possibilidade de que a revelação da 

identidade de gênero ou orientação sexual pudesse levar à rejeição da família de origem, à perda 

do amor cognático e a consequências mais dramáticas, como agressões e expulsão de casa, era 

vivida intensamente por pessoas que se entendiam não-heterossexuais, trans ou travestis. 

Muitas das histórias que conheci de homens trans e mulheres trans envolviam conflitos, dores, 

 
3 A ideia de que relações de solidariedade, lealdade, apoio, cooperação, entre outras, são uma dimensão 

fundamental do parentesco já estava presente, claro, nas obras de outros antropólogos. Lévi-Strauss (1982), 

por exemplo, uma inspiração para Schneider, mostrou que alianças formadas pelo intercâmbio de mulheres por 

meio de casamentos construíam relações de troca e reciprocidade entre grupos. Contemporaneamente a 

Schneider, Meyer Fortes, falava em um “axioma da amizade” de “altruísmo prescritivo” e “ética da 

generosidade” (FORTES, 1969): um princípio moral, observável na esfera do parentesco em diferentes 

sociedades, que vincularia parentes entre si em relações nas quais teriam obrigações de prover suporte e 

colaborar uns com os outros. A noção de “axioma da amizade” não se confunde com a ideia de “solidariedade 

difusa duradoura”, porém. Aquela tinha pretensões universalistas com as quais Schneider discordava, 

salientando que se referia apenas ao parentesco americano (SCHNEIDER, 2016, p. 133). Além disso, diferente 

de Schneider, Fortes (1969) previa a existência de conflitos, rivalidades e hostilidades em certas relações, por 

exemplo, entre irmãos, e em disputas por cargos hereditários, embora ressaltasse que o axioma da amizade 

geralmente prevalecia. 
4 Cabe lembrar que a análise de Schneider se refere aos Estados Unidos, mas pesquisas de Duarte (1995), Velho 

(1985, 2013a, 2013b, 2013c), Salem (1985, 1989), Heilborn (2004) e outros apontam para características 

semelhantes nas famílias brasileiras no que se refere à importância do amor e da afetividade. 
5 A obra de Schneider produziu enorme positividade discursiva para os estudos de gênero e parentesco a partir das 

críticas que recebeu (COLLIER; YANAGISAKO, 1987; FONSECA, 2003) e a partir da potência da própria 

autocrítica do autor ao expor o etnocentrismo das principais teorias antropológicas de parentesco 

(SCHNEIDER, 2004[1972]). A ruptura com os paradigmas clássicos corresponde a um processo mais 

abrangente de transformação nos estudos de parentesco e na antropologia de uma forma geral. Janet Carsten 

(2004) situou esse movimento no sentido de um duplo deslocamento do estrutural-funcionalismo britânico e 

do estruturalismo de Lévi-Strauss em direção a uma antropologia voltada aos significados, destacando a 

relevância e a influência da obra de Clifford Geertz nesse processo de forma inclusive mais abrangente que 

David Schneider. 
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mágoas e angústias relacionadas à rejeição e à violência da família. É importante salientar que 

nem sempre essa rejeição significava um entendimento de que não havia amor, o que talvez 

fosse o principal paradoxo vivido por muitas pessoas. O amor muitas vezes sustentava que as 

pessoas investissem em relações emocionalmente custosas e violentas, movendo também 

reconciliações ao longo do tempo.  

Rupturas absolutas nos vínculos com a família e parentes mostraram-se, assim, menos 

recorrentes do que sugeria a imaginação cultural a esse respeito, o que é condizente com dados 

e análises de outras pesquisas que abordaram temas relacionados à diversidade de gênero e 

sexualidade nas famílias brasileiras. Diversas pesquisas sobre homossexualidade, por exemplo, 

já demonstraram que as pessoas frequentemente buscam preservar as relações familiares 

(TARNOVSKI, 2002; GROSSI, 2003; PAIVA, 2007; ZAMBRANO, 2008; AMORIM, 2013; 

OLIVEIRA, 2013; GHIORZI; TARNOVSKI, 2014). Estudos sobre travestilidade e 

transexualidade anteriores e contemporâneos a esta tese também já vinham indicando que 

frequentemente há um esforço conciliatório nas famílias (SILVA, 1993, 2007; CARDOZO, 

2007; 2010; BENTO, 2014a[2006]; OLIVEIRA, 2015; VIEIRA DO RÊGO, 2017; 

ZAMPIROLI, 2017; MONTEIRO, 2018; GREGORI, 2019). 

Comparando as pesquisas realizadas na primeira metade dos anos 2000, que davam 

ênfase à importância do silêncio, da ambiguidade e dos conhecimentos tácitos (TARNOVSKI, 

2002; GROSSI, 2003; PAIVA, 2007; ZAMBRANO, 2008), com estudos mais recentes, que 

exploram processos de visibilização da orientação sexual na família e a busca por 

reconhecimento e aceitação (OLIVEIRA, 2013, 2019; GHIORZI; TARNOVSKI, 2014), 

evidenciam-se diferenças importantes nos modos com que pessoas de orientação sexual ou 

identidade de gênero diversas à heteronormatividade buscam se relacionar com a família de 

origem. Esses estudos apontam que, em determinados contextos e segmentos sociais, muitas 

pessoas têm encontrado condições sociais e culturais que possibilitam e movem a busca por 

uma visibilização e reconhecimento de sua orientação sexual, identidade de gênero e 

relacionamentos homoafetivos por seus familiares.  

São diversos os fatores sociais, políticos e culturais que podem ter contribuído para esse 

cenário. Cabe mencionar as lutas e discursos no campo dos direitos humanos contra a 

homofobia, a transfobia e a LGBTfobia, as demandas por direitos civis pelos movimentos 

sociais de pessoas LGBT e as políticas identitárias que se expandiram nas últimas décadas. 

Esses movimentos têm influenciado a imaginação cultural e disputado o estatuto moral da 

homossexualidade e da transexualidade. Além disso, as organizações e mobilizações do 

ativismo contribuíram para a construção dos primeiros planos, projetos e políticas públicas 
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voltadas à população LGBT, que passou a ser reconhecida e “gestada” pelo poder público em 

âmbitos como saúde e direitos humanos. Também foi fundamental a redefinição jurídica da 

concepção de família para englobar uma diversidade de formatos que incluem conjugalidades 

e parentalidades trans e homoafetivas. Todos esses pontos que citei, muitos dos quais serão 

retomados ao longo da tese, vêm sendo explorados em profundidade por diversos autores 

(GROSSI, 2003; FERNANDES, 2011; AGUIÃO, 2014; CARRARA, 2012, 2015; 

NATIVIDADE et al., 2021 [2019]).  

Outros aspectos mais gerais dizem respeito aos modos de construção da intimidade 

familiar e do vínculo filial que envolvem a expressão de afetos, a cumplicidade e o 

estreitamento das relações entre pais e filhos, assim como a valorização da expressão da 

sensibilidade e das emoções nessas relações (OLIVEIRA, 2019). Um discurso público sobre 

aceitação familiar e a busca por aceitação da família como uma dimensão importante das 

experiências de pessoas LGBT emerge indissociável desses movimentos de adensamento de 

afetos na construção de vínculos familiares. 

Esses processos não são facilmente generalizáveis, considerando as distâncias sociais e 

diferenças culturais entre segmentos da população brasileira em geral, as variações contextuais 

e as configurações sociais locais que implicam nas formas como as famílias se estruturam e se 

relacionam. Também por isso não é adequado pensar em termos de uma transformação absoluta 

das formas como gays, lésbicas, pessoas trans e travestis mais jovens agem em comparação 

com gerações mais velhas, pois sempre existem zonas morais nas quais silêncios permanecem, 

assim como entrelugares que são cultivados e mantidos porque continuam necessários para a 

autopreservação e para resguardar relações. Contudo, a vida cotidiana das famílias é 

indissociável das lutas políticas e das disputas simbólicas da cultura, o que torna razoável 

considerar que as transformações, movimentos e conflitos que ocorreram nesses planos tiveram 

implicações em diferentes contextos sociais, ainda que com efeitos difusos e variáveis. 

Nesse contexto em que a aceitação se evidencia como um modo importante de constituir 

e manter relações, torna-se possível pensar que a família também transiciona, que a transição 

de gênero provoca o transicionar em família. Afinal, a ideia de aceitação se refere a modos de 

inclusão e exclusão de pessoas em redes de relações, como argumentou Leandro de Oliveira 

(2013), e transicionar a família envolve antes de tudo aceitar o familiar que realiza uma 

transição de gênero. Mas transicionar diz respeito também a outros processos profundamente 

relacionais que envolvem reconhecimento, gênero, parentesco e a própria construção da pessoa 

nesses vínculos. São relações envolvendo hierarquia e individualidade, autoridade e liberdade, 

autonomia e pertencimento, movimentando modos de interação nos quais as relações de família 
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e gênero se fazem cotidianamente e dando margem a processos subjetivos que podem provocar 

transformações de vida em outras pessoas da família. 

Todos esses tensionamentos entre a individualidade, a interdependência e a hierarquia 

implicada no pertencimento a uma coletividade, que encontrei nas experiências familiares dos 

interlocutores envolvendo a transição de gênero, são em geral característicos das famílias 

brasileiras. A produção antropológica sobre família no Brasil tem demonstrado que esses 

arranjos são diversos (FONSECA, 1995), mas constituídos por nuances e inflexões no encontro 

de um código relacional hierárquico com um código individualista moderno (DUARTE, 1995). 

Ainda que a hierarquia seja mais evidente em famílias de camadas populares (SARTI, 1995; 

FONSECA, 2000, 2006) e que os valores individualistas e igualitários pareçam mais 

perceptíveis nas camadas médias (SALEM, 1989; HEILBORN, 2004), ambos os códigos 

atravessam a sociedade brasileira de uma forma geral (MACHADO, 2001). Como veremos ao 

longo desta tese, os processos de transição de gênero vividos nas famílias de diferentes camadas 

sociais que conheci eram constituídos por essas tensões, que lhes conferiam possibilidades, mas 

também limites. 

Gilberto Velho (1985, 2013a, 2013b, 2013c) foi um autor crucial para compreender 

esses conflitos. As formulações teóricas sobre campo de possibilidades, projetos e trajetórias 

de vida mostraram-se fundamentais para entender as implicações de diferentes processos 

sociais na realidade brasileira para as escolhas e percursos dos interlocutores, bem como os 

efeitos desses processos sobre as relações familiares. As discussões de Velho sobre 

comportamentos desviantes que provocam embates e divergências ao se contrapor a projetos 

de família ressoam em vários capítulos, assim como seus estudos sobre a psicologização das 

camadas médias e as práticas de famílias desse segmento de medicalizar o comportamento 

desviante dos filhos. As análises sobre visões de mundo e estilos de vida, reconhecendo que a 

participação dos indivíduos em universos sociais diversos e contraditórios é uma característica 

da vida nas cidades, foram outra inspiração. 

Nesse sentido, o tema das relações entre gerações se evidenciou, pois conflitos 

envolvendo disputas no campo da diversidade de gênero e sexualidade frequentemente 

amplificam nas famílias as tensões envolvendo diferenças e hierarquias nas relações de gênero, 

sexualidade e geração. Myriam Lins de Barros (1987) instrumentalizou a análise dessas 

dinâmicas com sua discussão aprofundada sobre o relacionamento intergeracional no contexto 

de transformações e mudanças sociais que atualizam valores e práticas de viver a família. 

Iluminou, desse modo, como relações ganham continuidade por um vocabulário de afeto e 

autoridade diante de dinâmicas de dispersão do núcleo doméstico.  
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Luiz Fernando Dias Duarte (1995) foi outra referência importante na mesma proporção 

por sua compreensão de que as famílias brasileiras existem em uma tensão entre processos de 

individualização e relações hierárquicas de gênero e geração, com o valor das relações e o valor 

do indivíduo coexistindo em diferentes arranjos e práticas. Mesmo que o “modelo hierárquico” 

de pessoas constituídas por relações que as englobam tenha a tendência a predominar nas 

camadas populares, Duarte e Rachel Aisengart (2017) mostraram que, em diversos contextos, 

entre as famílias brasileiras de camadas médias também se evidenciam relações que tensionam 

a predominância da ideologia individualista (DUMONT, 1993, 2008[1992]).  

Nessa perspectiva, o diálogo com outros autores que têm localizado nas relações de 

parentesco e família modos de tensionar a concepção de pessoa-indivíduo do pensamento 

ocidental moderno se mostrou bastante pertinente (STRATHERN, 1988; SAHLINS, 2013; 

CARSTEN, 2004). Marshall Sahlins (2013) por exemplo, oferece uma definição de parentesco 

bastante abrangente que tensiona a noção moderna de pessoa como indivíduo ao contemplar a 

diversidade de práticas, ideias e significados que diferentes culturas atribuem a ser parente (ou 

“ser da família”) de alguém: trata-se de uma existência em “mutualidade”. Antes, Janet Carsten 

já tinha dito algo bastante similar ao sugerir que parentes são pessoas “intrínsecas” umas às 

outras, argumento que deve ser compreendido a partir da ideia de “relacionalidade” 

(CARSTEN, 1995, 2000, 2004). 

 Diversas pesquisas contemporâneas sobre família e parentesco têm utilizado o termo 

de Carsten para denotar um distanciamento teórico-político dos modelos clássicos de conceber 

parentesco nas tradições estrutural-funcionalista britânica e estruturalista francesa (FONSECA, 

2003). Como sabemos, estes foram extensivamente criticados nos anos 1970 e 1980 

(CARSTEN, 2000; FONSECA, 2003), sobretudo por reproduzirem irrefletidamente elementos 

do sistema de parentesco, das relações sociais e da cultura dos próprios antropólogos, em 

particular a compreensão de que relações de parentesco são derivações e interpretações do fato 

biológico da reprodução sexual (SCHNEIDER, 2004[1972]). Carsten (2000, 2004, 2007), cuja 

obra é efeito da positividade dessas críticas para a renovação do campo de parentesco na 

antropologia, tem utilizado a noção de relacionalidade para escapar de dicotomias entre 

aspectos biológicos e sociais do parentesco: consanguinidade/afinidade, natureza/cultura etc.  

Como notou Carsten (2000), o termo por si só não soluciona esses problemas, mas 

permite suspender certas ideias, formular outras perguntas e ampliar o vocabulário a respeito 

do que constitui vínculos de maior valor e importância para pessoas em diferentes culturas, 

vínculos comparáveis àqueles que nas sociedades ocidentais são recorrentemente formulados 

por uma linguagem de parentesco (consanguinidade/afinidade). Pensar em termos de 
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relacionalidade possibilita, assim, uma maior abertura aos “idiomas” pelos quais esses vínculos 

são construídos (CARSTEN, 1995). Permite também suspender distinções entre aspectos 

biológicos e sociais do parentesco nos próprios contextos ocidentais e entender como essas 

relações são construídas e vividas pelas pessoas, muitas vezes borrando limites ou deslocando 

fronteiras entre o que é natural e o que é cultural. 

Trata-se, desse modo, de adotar uma perspectiva processual das relações de parentesco, 

na qual estas são construídas cotidianamente por meio de práticas que envolvem cuidado, afeto, 

residência, alimentação e comensalidade, entre outras, práticas que podem, inclusive, construir 

relações biológicas não necessariamente definidas pela reprodução sexual6. Isso não significa 

ignorar que certos vínculos têm qualidades que resistem a distâncias sociais, espaciais e 

temporais (CARSTEN, 2014). Algumas pessoas são “intrínsecas” umas às outras (CARSTEN, 

2000), afinal, o que mantém a possibilidade de que certas conexões sejam avivadas, propiciando 

reaproximações em diferentes conjunturas sociais e contextos de vida.  

A ideia de “relacionalidade” é particularmente relevante para esse trabalho, não apenas 

por permitir pensar sobre as diferentes formas de construir e dar sentido a relações de parentesco 

e família ou por possibilitar observar os movimentos de “adensamento” e “diluição” 

(CARSTEN, 2014) nesses vínculos. Sua contribuição principal está em realçar o fato de que, 

na construção dessas relações, existem sempre conexões e transbordamentos entre gênero, 

pessoa, família e memória, ampliando o próprio sentido do que são as substâncias de parentesco 

e suas implicações para os tensionamentos entre o indivíduo e suas relações no processo de 

transição de gênero. Todos esses aspectos, com seus entrelaçamentos e desdobramentos, são 

fundamentais para as questões que discutirei ao longo desta etnografia. 

Analisar as dinâmicas que famílias de homens trans e mulheres trans mantêm 

publicamente e na intimidade, a forma como recorrem ao poder público para reivindicar direitos 

e como se posicionam em relações de poder entre agentes do campo biomédico e médico-

psiquiátrico são formas de enriquecer o quadro interpretativo sobre experiências, identidades, 

relações e vidas trans. Do mesmo modo, acredito que um estudo sobre a vida familiar de pessoas 

trans permite iluminar aspectos societários e culturais relevantes para compreender os efeitos 

de processos sociais e históricos nas relações de parentesco, família e gênero na 

contemporaneidade. Nesse sentido, ao pesquisar pessoas trans e suas famílias, esta etnografia 

 
6 Carsten (1995) demonstrou esse ponto ao analisar as práticas de relacionalidade em uma vila de pescadores da 

Malásia. Observou que o “sangue” era uma substância transmitida tanto na reprodução sexual e na gestação 

quanto por práticas de amamentação, alimentação e comensalidade ao longo de toda a vida das pessoas, 

tornando a própria distinção entre parentesco biológico e social irrelevante naquele contexto. 
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configurou-se também como um estudo que reflete transformações econômicas, sociais e 

políticas em João Pessoa e mais amplamente na Paraíba e no Brasil, mudanças que têm abarcado 

novas agências, identidades, mobilizações sociais e políticas públicas no campo da diversidade 

sexual e de gênero. 

 

Antes de prosseguir... 

 

A pesquisa de campo que realizei em diferentes contextos e com os diferentes agentes 

que conheci levou-me a um conjunto de temas e questões principais que procurei desenvolver 

em profundidade nos capítulos desta tese. No capítulo 1, discuto as condições sociais de 

possibilidade que constituíram o percurso de relações e de estratégias que segui para construir 

esses objetos de análise e desenvolver a etnografia. Introduzo o leitor aos locais onde me situei 

para realizar a pesquisa e à forma como me conduzi em tais contextos a partir da minha posição 

social de homem trans e antropólogo, a qual busco explicitar de forma crítica e reflexiva com 

o instrumental analítico da teoria etnográfica. 

Em seguida, no capítulo 2, busco compreender as transformações e atualizações na 

sociedade brasileira que possibilitaram o surgimento de ambulatórios especializados em atender 

crianças e adolescentes transgêneros no Brasil na década passada, considerando as mudanças 

no campo dos saberes médicos sobre transexualidade e sobre crianças que são percebidas como 

desviantes das normas de gênero. O capítulo 3 aprofunda as implicações desse novo contexto 

social e cultural analisando as experiencias de famílias com crianças trans que conheci em João 

Pessoa e Recife. Na sequência, o capítulo 4 se volta a compreender os processos de construção 

de novos arranjos de relações e modos de interação em famílias de interlocutoras cujos filhos 

são jovens homens trans e mulheres trans que realizaram a transição de gênero com 18 anos ou 

mais, em condições que lhes possibilitava uma margem mais ampla para agir 

independentemente da vontade e da autoridade da família.  

Os capítulos 5 e 6 se voltam à temática da memória e da relação desta com a construção 

de identidades e com o adensamento dos vínculos familiares, considerando as profundas 

implicações da transição de gênero para isso – no capítulo 5, do ponto de vista de homens trans 

e mulheres trans; no capítulo 6, do ponto de vista das mães e familiares que se percebem lidando 

com uma perda. Por fim, o capítulo 7 analisa a forma como pessoas trans e suas famílias 

viveram os impasses e as disputas sobre direitos LGBT e diversidade de gênero e sexualidade 

nas eleições de 2018, tomando esses conflitos como dinâmicas micropolíticas implicadas em 
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transformações e conflitos mais amplos na história recente do Brasil, conflitos que foram 

exacerbados ao longo do período eleitoral. 

É importante explicar algumas escolhas de vocabulário e situar o sentido que atribuo a 

esses termos. Há uma variedade de identidades que se incluem hoje no espectro “trans”, 

incluindo “não-bináries”, identidades que não se enquadram nas normas binárias de gênero. 

Contudo, essa pesquisa se refere especificamente às experiências de pessoas que vivem um 

conflito identitário com as normas de gênero (BENTO, 2014a[2006]) e realizam uma “transição 

de gênero” buscando reconhecimento como homem, homem trans, mulher ou mulher trans. 

Desse modo, utilizarei o termo “pessoas trans” para me referir no plural a essas identidades 

socialmente construídas em relação com discursos e tecnologias biomédicas do campo da 

transexualidade. Meu uso difere, portanto, do que fazem muitos interlocutores no mundo social, 

que frequentemente se referem a “pessoas trans” englobando um espectro mais amplo e difuso 

de subjetividades e identidades de gênero.  

Empregarei a sigla “LGBT” (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) para me 

referir à diversidade de identidades de orientação sexual e identidades de gênero, pois era o 

termo utilizado pelos interlocutores no período de realização da pesquisa de campo7. Além 

disso, como observaram Marcelo Natividade et al. (2021[2019]), esse ainda é o vocabulário 

que consta nos documentos oficiais norteadores de políticas públicas para a diversidade sexual 

e de gênero. Contudo, não deixo de reconhecer as limitações da sigla (e de suas variantes) no 

sentido de reificar, essencializar e naturalizar identidades. 

Utilizarei o termo “transição de gênero” no sentido de Raewyn Connell (2016), como 

um processo de deslocamento na ordem de gênero mediado pela medicina, e o verbo 

transicionar, que trago do vocabulário dos interlocutores, no sentido da ação de realizar esse 

deslocamento para a identidade de gênero em termos corporais e performativos, nas relações e 

interações sociais. Direi em alguns momentos que as famílias transicionam no sentido de 

salientar os efeitos que a transição medicamente assistida de um parente próximo pode produzir 

nessas relações, provocando mudanças nas performances de gênero e nos modos de interação 

a partir das normas e códigos de conduta de parentesco. Em alguns casos, empregarei o termo 

para referir aos efeitos sobre as identidades e trajetórias de alguns familiares mais íntimos que 

são “transicionados”. 

Quando me referir a “performances de gênero”, estarei empregando o termo 

“performance” no sentido de “performatividade”, a partir de Judith Butler (2003). Desse modo, 

 
7 Atualmente a sigla apresenta variações, como LGBTI+ (incluindo intersexuais), LGBTQIA+ (incluindo queers 

e assexuais) e LGBTQIAP+ (incluindo pansexuais). 
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reitero a perspectiva teórica de que não há uma essência de gênero, mas sim que o gênero é 

constantemente construído por efeitos discursivos a partir da ação e da interação social. Em 

alguns momentos também vou usar o termo “performance” para tratar de posicionamentos nas 

relações de parentesco, inspirando-me em Fernanda Cardozo (2010), que usou a ideia de 

“performatividade de parentesco” para desnaturalizar as posições de parentes na família. Trata-

se de salientar que “pai”, “mãe”, “irmão”, “filho” etc. não são posições naturalmente dadas, 

mas sim realizadas ativamente no cotidiano das interações entre as pessoas. 

Gostaria de explicitar também como farei o uso dos recursos gráficos de negrito, aspas 

e itálico. O negrito indicará ênfase. As “aspas” serão usadas para “citações” e “títulos” de 

obras literárias ou audiovisuais, além de situações em que quero reconhecer quando utilizo 

termos que tem “limitações”. O itálico será utilizado para “categorias nativas” que 

constituem o mundo social dos interlocutores, como filhos LGBT ou mãe de LGBT, além de 

palavras estrangeiras. Ao abordar as experiências de familiares, também farei uso do itálico 

para me referir aos nomes de registro/nascimento/batismo de pessoas trans quando os 

interlocutores utilizam o nome anterior do filho ao se referir a eventos e situações que 

antecedem a transição de gênero. Por exemplo: Lucas é hoje um homem trans; seu nome 

anterior era Letícia. Foi necessário fazer essa diferenciação para trazer ambos os nomes ao 

texto, pois os familiares usavam tanto o nome de nascimento quanto o nome assumido pelo 

parente trans após a transição, dependendo do contexto. Foi importante manter ambos os nomes 

inclusive para explicitar a dualidade com que muitos interlocutores conviviam com um 

filho/familiar que havia sido uma pessoa de outro gênero. 

Por fim, é importante salientar que os nomes reais dos interlocutores foram trocados por 

pseudônimos. Alguns foram escolhidos por mim, outros, geralmente os mais interessantes, 

foram escolhidos pelos próprios interlocutores. Em alguns poucos casos vou me referir ao nome 

verdadeiro das pessoas, apresentando-as pelo prenome e sobrenome. Farei isso quando estiver 

apresentando figuras públicas, como políticos ou coordenadores de organizações e grupos de 

ativismo, mas somente quando me referir a seus posicionamentos que são públicos e já 

conhecidos, não havendo risco de comprometer essas pessoas com o que está sendo exposto. 
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1 
NO MUNDO SOCIAL DA TRANSEXUALIDADE 

 

 

 

João W. Nery, o primeiro homem transexual a realizar, de forma clandestina, uma 

cirurgia de mudança de sexo no Brasil, durante a Ditadura Militar8, viu sua vida se transformar 

drasticamente a partir da precariedade jurídica em que se encontrou. Precisou tirar documentos 

falsos e assumir uma nova identidade, perdendo títulos acadêmicos e sua carreira como 

psicólogo e professor universitário. Apesar do contexto de repressão e ilegalidade, cirurgias de 

mudança de sexo em mulheres transexuais vinham sendo realizadas clandestinamente no Brasil 

desde o início dos anos 19709. Na Europa e nos Estados Unidos, alguns centros de atendimento 

e pesquisa estavam desenvolvendo conhecimentos especializados já há duas décadas, incluindo 

critérios de diagnóstico, protocolos de hormonização e técnicas cirúrgicas (MEYEROWITZ, 

2002), saberes que já circulavam entre médicos ginecologistas, endocrinologistas, cirurgiões 

plásticos e psiquiatras brasileiros que viajavam a congressos internacionais (BENTO, 

2014a[2006]; VIEIRA, 2020). Porém, as cirurgias de mudança de sexo só foram legalizadas no 

Brasil mais de 20 anos depois da primeira operação, quando foram autorizadas pelo Conselho 

Federal de Medicina em 1997.   

Na década de 1980, quando os embates sobre a legalidade das cirurgias para pessoas 

transexuais começavam a se intensificar, a imaginação dos brasileiros era habitada por 

personalidades icônicas que transgrediam as normas de gênero, como Rogéria, “a travesti da 

 
8 Em sua autobiografia “Erro de Pessoa” (1984), João W. Nery conta como cresceu, filho de pai militar, em uma 

família branca de classe média organizada por relações de gênero bastante convencionais, vivendo uma vida 

materialmente confortável, circulando nos meios intelectualizados da sociedade carioca. A família foi 

fortemente impactada pelo Golpe Militar. Seu pai, militar legalista a favor da democracia, foi preso e exilado 

no Uruguai, com seus direitos políticos caçados. O fato transformou dramaticamente a vida da família. 
9 Em 1969, a endocrinologista Dorina Epps, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HCFMUSP), acolheu uma manicure transexual chamada Waldirene, que buscava ajuda médica 

para realizar cirurgias de mudança de sexo. Waldirene foi encaminhada ao experiente cirurgião plástico 

Roberto Farina, que se sensibilizou com o caso, estudou a técnica e operou Waldirene em 1971. Em 1976, um 

ano depois de tornar público em um congresso de medicina no Brasil que vinha praticando cirurgias em 

transexuais, o médico foi denunciado por lesão corporal gravíssima pelo Ministério Público de São Paulo 

(MPSP). Enquanto corria o processo na justiça, Farina operou João W. Nery, em 1977. No ano seguinte, Farina 

foi condenado a dois anos de prisão e perdeu o direito de exercer a medicina (ROSSI, 2018). 
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família brasileira”, e a modelo transexual Roberta Close10 (BENTO, 2008), cuja estonteante 

beleza incitava admiração, desejo e espanto. Ao mesmo tempo, nas ruas das grandes cidades 

brasileiras, travestis que se prostituíam conviviam com perseguições, agressões e assassinatos11. 

Nas calçadas de São Paulo, um dos grandes mercados sexuais que atraía travestis e 

transexuais de diversas regiões do país, prostituía-se Fernanda Farias de Albuquerque, de 

apelido Princesa, uma transexual de 24 anos, natural de Alagoa Grande, município da região de 

Campina Grande, como conta em sua autobiografia “A Princesa” (ALBUQUERQUE; 

JANNELLI, 1995). Entre programas sexuais e romances com homens que marcavam sua 

biografia com paixão, obsessão e violência, Fernanda era interpelada pela brutalidade cotidiana 

das ruas, escapando da morte por sorte ou “malícia”. Migrando por várias cidades do Brasil e 

do exterior, sonhava em voltar para casa e rever sua mãe. Quando o fez, chegou como 

celebridade, trazendo vários presentes. Apesar da reconciliação, foi a última vez que Fernanda 

viu a família, pois viajou para a Itália outra vez e morreu anos depois sem retornar ao Brasil12.  

Mais de 30 anos separam o período das biografias de João W. Nery e Fernanda Farias 

de Albuquerque que descrevi de minha chegada a João Pessoa, na Paraíba, em abril de 2018. 

Nessas três décadas, a realidade de travestis e transexuais no Brasil passou por mudanças 

significativas. A nova Constituição Federal de 1988 transformou a política de saúde no Brasil 

em um sistema amplo e unificado de atendimento, o Sistema Único de Saúde (SUS), onde há 

pouco mais de uma década existe uma política pública específica voltada a essa população, o 

Processo Transexualizador13. A mudança de nome e sexo na certidão de nascimento já era uma 

 
10 Roberta Close é o nome artístico da modelo e atriz e Roberta Gambine, um símbolo sexual nas décadas de 1980 

e 1990 no Brasil. Entre seus principais trabalhos estão os filmes "No Rio Vale Tudo" (1987) e "O Escorpião 

Escarlate" (1990), assim como na novela "Mandacaru" (1997). Em 1984, foi capa da edição de maio da revista 

Playboy. Também nesse ano foi manchete do jornal paulista Notícias Populares: "Mulher mais bonita do Brasil 

é homem". Em 1990, foi a primeira mulher transexual a posar nua na revista Playboy. Erasmo Carlos compôs 

a canção “Close” a seu respeito. 
11 As décadas de 1960 a 1990 foram um período extremamente violento para homossexuais, travestis e transexuais. 

Durante a Ditadura Militar, a ideologia do governo associava a homossexualidade à subversão e aos 

movimentos políticos de esquerda. Legitimavam-se práticas de perseguição política, censura, violação de 

direitos civis e violência (BRASIL, 2014, p. 301). Após o fim da Ditadura, práticas de repressão e violência 

continuaram, como a Operação Tarântula, da Polícia Civil de São Paulo, que perseguiu travestis e transexuais 

(LAJOLO et al., 2016). 
12 Fernanda foi presa em 1991, na Itália, por tentar assassinar a dona da pensão onde morava durante uma briga. 

Chegou a sair da prisão após alguns anos, mas se suicidou pouco tempo depois, aos 37 anos (ULGHERI, 2016, 

p. 18). Na prisão, Fernanda, que descobriu que tinha HIV, escreveu com o preso político Maurício Jannelli, ex-

membro das Brigadas Vermelhas, o livro biográfico “A Princesa”. A obra seria traduzida em diversas línguas, 

inspiraria filmes, canções e pesquisas acadêmicas, tornando-se famosa em vários países, exceto no Brasil, onde 

nunca recebeu uma tradução adequada do italiano (MOIRA, 2018). 
13 Instituído pelas portarias do Ministério da Saúde nº 1.707 e nº 457, de agosto de 2008, e redefinido e ampliado 

pela portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013. Essas portarias incluíram na rede pública de saúde o 

atendimento em média e alta complexidade para travestis e transexuais nas especificidades da transição de 

gênero, incluindo acompanhamento multidisciplinar com médicos e psicólogos, terapia hormonal e cirurgias. 



37 
 

realidade para muitas pessoas trans desde que o judiciário brasileiro começou a conceder 

autorização para fazê-lo em casos individuais levados às varas de registros públicos e de 

família. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela legalidade deste 

procedimento e em junho do mesmo ano o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regularizou os 

trâmites do processo14, que passou a ser realizado em cartórios. 

Atualmente, homens transexuais como João W. Nery já não são mais uma raridade, pelo 

contrário15. Reúnem-se sob a identidade de homens trans ou transmasculinos em grupos virtuais 

e possuem organizações políticas para fazer ativismo, reivindicar direitos, construir uma 

imagem pública e lutar por visibilidade, embora muitos sigam optando por existir no anonimato. 

O próprio João W. Nery foi um agente importante neste processo, atuando junto ao Instituto 

Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT), articulando redes de suporte e apoio locais entre 

homens trans por meio da internet e chegando a realizar de forma virtual e independente os 

primeiros levantamentos censitários sobre homens trans. Além disso, sua história de vida 

inspirou a novela “A Força do Querer”, de Glória Perez. Exibida em 2017 pela Rede Globo em 

“horário nobre”, a trama do personagem Ivan/Ivana ofereceu uma representação cultural 

potente sobre homens trans em proporções até então inéditas no Brasil.  

A realidade de mulheres trans e travestis também sofreu transformações importantes, 

embora muitas, se não a maioria, ainda vivam principalmente de prostituição e continuem 

sujeitas às precariedades provocadas pela falta de direitos para o exercício dessa profissão e 

pela violência das ruas, sendo as principais vítimas de assassinatos contra “pessoas LGBT” no 

Brasil, de acordo com os levantamentos de diferentes organizações de ativismo que monitoram 

esses casos16. Ao mesmo tempo, há crescente articulação em movimentos de prostitutas e 

travestis lutando para transformar as condições de trabalho, as violências e os estigmas 

relacionados à prostituição. Mulheres trans e travestis também lideram organizações de 

 
14 Provimento nº 73 do CNJ, publicado em 2018. 
15 Há extensa produção nas Ciências Sociais sobre identidades e masculinidades de pessoas que não se identificam 

como mulheres de acordo com o “sexo” determinado ao nascer. J. Jack Halberstam (1998) explorou o potencial 

disruptivo político e teórico de pensar masculinidades sem corpos considerados biologicamente masculinos, 

investigando várias formas de corporificação em experiências queer e butch (lésbicas masculinas). Gayle 

Rubin (1992) argumentou haver uma fronteira tênue entre butches e transexuais masculinos, ressaltando que 

identidades são sempre contextuais e históricas. Henry Rubin (2003) analisou em profundidade as 

especificidades das experiências de gênero e identidade de homens trans, problematizando as acusações de que 

estes buscam a invisibilidade e reforçam as normas de gênero acriticamente. No Brasil, Guilherme Almeida 

(2012) discutiu a construção da identidade de homem trans no contexto de implementação do Processo 

Transexualizador no SUS e Simone Ávila (2014) descreveu a emergência destes como novos sujeitos políticos 

na cena pública. Camilo Braz (2019) investigou como homens trans constroem “itinerários terapêuticos” em 

serviços de saúde e Cleiton Vieira do Rêgo (2020) analisou a mobilização política de homens trans e de outros 

agentes no campo da saúde trans pelo direito ao cuidado médico na transição de gênero. 
16 A Rede Nacional de Pessoas Trans – Rede Trans Brasil registrou 150 assassinatos de travestis e transexuais no 

país em 2018. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) documentou 163 casos no período. 
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ativismo importantes na cena mais ampla dos movimentos sociais LGBT, ocupando inclusive 

cadeiras nas assembleias legislativas de alguns estados. Diversas travestis e mulheres trans 

estão em salas de aula de escolas e universidades como docentes e pesquisadoras17. 

Diante desse amplo cenário de transformações na sociedade brasileira e na forma como 

pessoas trans e travestis vivem experiência de transição de gênero, a Paraíba também já não é 

mais a mesma em que Fernanda Farias de Albuquerque viveu com sua família em muitos 

aspectos. Centenas de jovens como ela era quando, aos 19 anos, usou hormônios femininos pela 

primeira vez, viajam18 das regiões paraibanas do Agreste, Borborema e Sertão19 até a capital 

João Pessoa para fazer tratamento no Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e 

Transexuais da Paraíba.  

Chamado por profissionais e usuários de “Ambulatório TT” ou simplesmente “o TT”, 

este serviço foi implantado em 2013 e oferece tratamento psicológico, psiquiátrico e 

endocrinológico para pessoas com 18 anos ou mais que estão em processo de transição de 

gênero. Além da oferta deste serviço de saúde, o governo do estado paraibano mantém duas 

unidades do Espaço LGBT – Centro de Referência dos Direitos de LGBT e Combate à 

Homofobia: uma em João Pessoa, inaugurada em 2011, e outra em Campina Grande, desde 

2018. No âmbito municipal, a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade 

Racial da Prefeitura de João Pessoa administra o Centro de Cidadania LGBT (CCLGBT), 

voltado aos mesmos fins, desde 2015. Nesses espaços há atendimento psicológico, 

encaminhamento para serviços de assistência social e orientação jurídica com advogados. 

Muitos usuários são pessoas em busca de transicionar para viver sua identidade de gênero, 

agora em condições sociais muito distintas daquelas na qual viveram João e Fernanda. 

 

 

 
17 Podemos citar, entre outras, Jaqueline Gomes de Jesus, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, Leilane Assunção, 

na UFRN, que nos deixou precocemente em 2018, Luma Nogueira, na Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), além de Viviane Vergueiro Simakawa, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), e Amara Moira, escritora e professora de literatura, doutora pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Várias mulheres trans e travestis são também professoras 

na educação básica (REIDEL, 2013). 
18 Podem fazê-lo via Tratamento Fora do Domicílio (TFD), garantido pelo SUS quando a modalidade ou 

especialidade de atendimento não está disponível na localidade de origem do usuário. 
19 A respeito das experiências de travestis nas regiões do agreste paraibano e pernambucano, o documentário 

“Amanda e Monick” (2008), dirigido por André da Costa Pinto e produzido pela Medonho Produções em 

parceria com o Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), conta as 

histórias das travestis Amanda, professora de história em Barra de São Miguel, na Paraíba, e Monick, que 

trabalha como prostituta em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, trazendo as relações familiares como 

centrais nas trajetórias de ambas. 
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Tecendo uma pesquisa etnográfica 

 

Nesse contexto, cheguei em João Pessoa sabendo que, para fazer uma pesquisa que 

permitisse desenvolver o objetivo que delineei antes, assim como seus desdobramentos, 

abarcando a forma como se configuram as possibilidades socioculturais para a transição de 

gênero e a dimensão da vida social, íntima e afetiva das famílias, precisaria elaborar uma 

estratégia de pesquisa de campo que me permitisse desenvolver um conhecimento amplo sobre 

a realidade social de pessoas trans no Brasil e, ao mesmo tempo, aprofundado quanto a forma 

como esta se configurava no contexto local. Ao mesmo tempo, precisava lidar com o fato de 

que fazer uma pesquisa sobre família me impunha alguns desafios.  

O primeiro deles estava relacionado à pretensão de conhecer uma dimensão da vida 

social em que parte importante das interações ocorre na esfera doméstica. Como acessar os lares 

das pessoas de modo a me aproximar de sua intimidade familiar e das dinâmicas de 

relacionamento que não estão postas publicamente, mesmo no caso de famílias ou familiares 

envolvidos com ativismo? O segundo problema era empreender uma investigação sobre 

famílias que abrangesse a complexidade histórica e social na qual estavam inseridas. Era 

fundamental entender como se configuram distinções e semelhanças na forma de viver essas 

relações ao analisar famílias em situações socioeconômicas diversas sem, ao mesmo tempo, 

concebê-las a partir de modelos rígidos de diferenciação, sob pena de deixar de reconhecer 

configurações de relações em que características aparentemente distintas ou similares se 

organizam em novos arranjos. 

Ciente desses desafios, desde que comecei a elaborar a primeira versão do projeto para 

a seleção de doutorado tive em mente que se trataria de uma etnografia. As razões disso são as 

qualidades da pesquisa etnográfica para construir uma relação de produção de conhecimento 

que considerei adequadas tanto aos objetivos da pesquisa quanto em termos epistemológicos, 

éticos e políticos. Argumentarei, na sequência que, epistemologicamente, a etnografia permite 

sustentar uma atitude de “vigilância epistemológica” (BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON, 2015) tanto quanto estabelecer conexões entre “sítios” ou “posicionamentos” 

(GUPTA e FERGUSON, 1997) na construção de “teorias vividas” (PEIRANO, 2006). Dessa 

forma, é possível extrapolar a noção de “campo” como “lugar” pela adoção de uma concepção 

de construção de conhecimento a partir de relações tecidas no deslocamento entre diferentes 

posições e lugares.  
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Etnografia, posicionamento e os desafios da “sociologia espontânea” 

 

Essa é uma pesquisa etnográfica em função do tipo de posicionamento epistemológico 

com o qual estou comprometido e que acredito que a etnografia traz ferramentas metodológicas 

e analíticas para construir, assim como o tipo de relações de construção de conhecimento que 

possibilita estabelecer na pesquisa de campo. Entendo que o conhecimento produzido na 

etnografia tem sua especificidade por consistir no que Mariza Peirano (2006, p. 93) chama de 

“teoria vivida” na relação entre “histórias teóricas” e pesquisa de campo, ou seja, na forma 

como cada pesquisa etnográfica possibilita articular um repertório de problemas e questões 

previamente desenvolvidas por outros antropólogos em uma nova configuração.  

Adotar tal perspectiva significa conceber que a etnografia se dá no encontro entre a 

trajetória do pesquisador, que é, em si mesma, produzida em um “campo de possibilidades” 

social e historicamente configurado (VELHO, 2013c, p. 123), um dado objeto de pesquisa 

teoricamente construído e as relações com pessoas diferentes no cotidiano de suas vidas em 

relações com as quais se pretende extrapolar este constructo analítico de objetivação da 

realidade – o “objeto” de pesquisa – produzindo um conhecimento que refrate as teorias nativas 

nas teorias antropológicas e vice e versa. Nessa perspectiva, a etnografia se traduz em uma 

forma de conhecer que assume a experiência de pesquisa de campo como uma relação social e 

histórica, e o conhecimento produzido neste processo como o resultado também da trajetória 

do antropólogo, posicionando-o de determinada forma em relação à teoria antropológica e às 

pessoas cujo modo de viver e pensar a realidade deseja conhecer e incorporar ao vocabulário 

antropológico de compreensão da realidade. 

Assumindo este caráter histórico e social da etnografia e o seu lugar na produção do 

conhecimento antropológico, é possível empreender uma pesquisa de campo que problematize 

um “self” antropológico não-marcado e suas consequências tanto epistemológicas como 

políticas e profissionais. As condições de possibilidade para realização da pesquisa não são 

iguais para pessoas em posições diferentemente marcadas por gênero, raça, etnia e classe. Essas 

questões me atravessaram durante toda a pesquisa em função de eu ser um homem trans 

pesquisando transexualidade, com implicações tanto para as relações que estabeleci com meus 

interlocutores quanto nos espaços de diálogo com colegas antropólogos, onde parte importante 

do processo de produção de uma pesquisa antropológica também ocorre (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 1996, p. 24). 

No campo acadêmico e profissional, certas distinções ainda marcam posições marginais, 

mesmo que diversos autores já tenham explicitado a importância de antropólogos com origens 
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e trajetórias sociais diversas para o desenvolvimento e renovação da disciplina20. À distância, 

há a impressão de que essas são velhas preocupações para debates já extensamente 

desenvolvidos e superados na teoria antropológica. Entretanto, minha experiência de pesquisa 

foi atravessada por interpelações de colegas que consideravam inadequado que eu pesquisasse 

transexualidade e/ou me qualificaram como “nativo”.  

Lembro de uma conversa informal em que contei sobre meu projeto de pesquisa para 

uma colega e ela me aconselhou seriamente a não estudar o tema, pois eu não teria o 

distanciamento necessário. Outro doutorando questionou de modo pretensamente genérico, mas 

dirigindo-se a mim, que seria interessante que antropólogos que compartilham experiências 

identitárias com certos grupos pesquisassem outros objetos, e não “eles mesmos”. Em um grupo 

de trabalho de um congresso, um colega comentou, antes de iniciar sua apresentação, que estava 

“nervoso” porque não era sempre que estava diante de um “nativo” para expor sua pesquisa, 

com a qual eu não tinha qualquer relação. Mais recentemente, conversando com uma colega 

que também pesquisa transexualidade durante um congresso, esta falava sobre pessoas trans 

genericamente e incluía-me sempre na categoria “vocês”, não apenas apagando as muitas 

diferenças que existem entre pessoas trans diversamente posicionadas socialmente, mas 

também ignorando que lá eu estava como parte da comunidade profissional de antropólogos.  

A que serve a ideia de que existe um “vocês” tão facilmente distinguível de um “nós”?  

Essa questão reverbera antigas discussões a respeito do lugar de conceitos como “cultura” e 

“campo” (ABU-LUGHOD, 1991; GUPTA; FERGUSON, 1997) para sustentar hierarquias ao 

reificar diferenças em discursos sobre “outros” vivendo em mundos homogêneos e estáticos, 

naturalizando distâncias entre lugares e pessoas em posições sociais que, se são distintas, o são 

porque existem em relação. Para desconstruir esses constructos e sua eficácia política, tem sido 

necessário “escrever contra a cultura”, adotando abordagens teóricas centradas na prática e no 

discurso contra uma noção monolítica de cultura, buscar conexões e interconexões entre os 

contextos de pesquisa e aqueles a partir do qual se situam e abandonar generalizações que 

sustentavam discursos de autoridade (ABU-LUGHOD, 1991, p. 147-151). Também tem sido 

 
20 Refiro-me a antropólogos como Jomo Kenyatta (1961), aluno de Malinowski que publicou em 1938 uma 

etnografia sobre os Gikuyu (atualmente território do Quênia) com uma crítica importante aos efeitos da 

colonização europeia; Lila Abu-Lughod (1991), em sua discussão sobre as consequências políticas do conceito 

de “cultura” e argumento em favor de “etnografias do particular” como estratégias para traçar sistemas de poder 

e de desigualdade; Arjun Appadurai (1988), discutindo as dinâmicas de poder na relação entre “espaços” onde 

se faz etnografia e onde esse conhecimento circula e as “vozes” que representam e são representadas em uma 

etnografia; Kirin Narayan (1993), questionando as concepções de antropólogos “nativos” e “não-nativos” como 

categorias fixas, colocando-as em termos de mudanças em multiplicidades e fluxos de relações de poder e 

sugerindo o hibridismo (“enactment of hybridity”) nos textos antropológicos como marca do pertencimento 

simultâneo a mundos distintos. 
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necessário assumir que a ideia de “campo” como “localidade” precisa ser substituída por 

“posicionamento”, em que lugares, pessoas e saberes são entendidos como “situados” social, 

cultural e politicamente em relação a outros (GUPTA; FERGUSON, 1997, p. 37).  

A insistência em capturar certas posições e torná-las estáticas em noções como “nós” 

ou “vocês” não pode ser entendida senão como exercício de uma retórica de marcar posição e 

sustentar hierarquias, tanto no campo acadêmico quanto na relação com os interlocutores da 

pesquisa. É importante salientar que essa estratégia de construir uma noção homogênea de 

“nós” também tem sido utilizada por pessoas trans que estão acessando o campo acadêmico em 

diferentes áreas e realizando pesquisas sobre transexualidade, sustentando que haveria um saber 

mais legítimo a ser produzido por quem vive a experiência que pesquisa. Esta é claramente uma 

forma de confrontar a hierarquia de posições que situa determinados indivíduos em condições 

de acessar mais recursos econômicos e simbólicos e mais oportunidades de progressão na 

carreira acadêmica, apelando para uma radicalização da política de identidade para 

desestabilizar essas posições. Porém, essa estratégia desliza perigosamente para um 

anticientificismo e para essencialismo identitário. É fundamental o comprometimento com a 

epistemologia necessária à produção de conhecimento na sua área disciplinar. 

Essa atitude envolve o que Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2015, p. 12-13) 

chamam de “vigilância epistemológica” em todas as práticas que constroem a pesquisa. Esta 

depende de uma sociologia do conhecimento, isto é, de uma análise das condições sociais de 

possibilidade para a produção da pesquisa e do “sistema dos princípios” que definem essas 

condições. Tal sistema inclui o “princípio da não consciência” do sistema de relações 

interiorizado a uma dada posição social e a busca pela ruptura com a “sociologia espontânea” 

produzida irrefletidamente a partir dessas relações inconscientes. Para romper com a sociologia 

espontânea é preciso o esforço de explicitar o sistema de relações que configuram as posições 

sociais de pesquisador e de interlocutores e que condicionam suas relações e interações. 

Nessa perspectiva, é importante salientar que essa não é uma pesquisa sobre a minha 

família, mas é uma pesquisa que parte de minha posição social e trajetória de vida enquanto 

antropólogo que viveu uma transição de gênero. Considero importante me posicionar dessa 

forma, mas não para reivindicar a autoridade de um saber supostamente mais legítimo porque 

vivi tal experiência; este tipo de conhecimento é de outra ordem, nem inferior e nem superior, 

mas diferente do que se pretende em um estudo antropológico. Posiciono-me a partir deste lugar 

porque a trajetória de um pesquisador em relação ao seu tema de pesquisa importa para a 

construção do objeto, para a configuração do encontro etnográfico com as pessoas ao longo da 
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pesquisa de campo e para os resultados dessa interlocução, seja em termos do que se produz 

como conhecimento como em termos dos vínculos que derivam dessas trocas e vivências.  

Explicitar a minha posição social enquanto homem trans é uma questão ética em relação 

aos interlocutores, porque o entendimento de que tínhamos experiências compartilhadas foi um 

fator elencado como fundamental para se sentirem confortáveis em compartilhar comigo 

momentos de suas vidas e suas histórias com suas famílias. Além disso, esse fato também 

constituiu minhas interações com outros agentes – médicos, psicólogos, gestores de políticas 

públicas etc. – no curso da pesquisa de campo. Afinal, as posições assumidas pelos agentes em 

um campo social estão relacionadas a sua posição em outros campos e ao que isso produz em 

termos de disposições e afinidades (BOURDIEU, 2005, p. 55).  

A busca por “objetivar” o ponto de vista do pesquisador deve ser um exercício cotidiano, 

uma vez que o conhecimento etnográfico é indissociável das condições em que se estabelecem 

relações entre pessoas em posições sociais distintas. Sabemos que antropólogos e seus 

interlocutores não vivem em mundos apartados, mas relacionados, e que as diferentes posições 

que ocupam são produzidas em relações sociais frequentemente fundadas em desigualdades 

estruturais entre sociedades diferentes ou em uma mesma sociedade ou grupo social. Essas 

diferenças, que podem variar em extensão, configuram vidas possíveis para antropólogos e seus 

interlocutores e os termos dos encontros etnográficos. 

 

Locais, deslocamentos e relações 

 

A etnografia é uma forma de conhecer que envolve não só as faculdades humanas 

relacionadas à apreensão sensorial da realidade21, mas a forma como estas são mobilizadas no 

deslocamento por diferentes posições, por relações e contextos de relações. A prática de 

observação participante exige configurar posicionamentos em lugares e entre pessoas, algo que, 

como observa Jenna Burrell (2009, p. 184), deve ocorrer continuamente ao longo do processo 

de pesquisa, uma vez que abandonamos a noção de que o “campo” é uma localidade para pensar 

que este se trata na verdade de um conjunto de relações em movimento e atualização. A 

 
21 Roberto Cardoso de Oliveira (1996) fala em “olhar, ouvir e escrever”. Anahi Guedes de Mello (2009) 

problematiza os pressupostos sobre corpo e suas capacidades nesse texto clássico da antropologia brasileira e 

amplia a discussão a partir de um diálogo com os estudos sobre deficiência. 
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discussão sobre etnografia “multisituada” de George Marcus (1995) apenas explicitou que fazer 

etnografia não significa estar fisicamente em um único lugar22. 

Ulf Hannerz (2003) alerta para a confusão que falar em etnografias multisituadas pode 

trazer quando não se atenta para o que diferencia estas do modo tradicional de fazer etnografia, 

que assume o “estar lá” como um lugar com fronteiras delimitadas. Não se trata de fazer 

pesquisa em locais espacialmente distintos, mas entender que, ao contrário, estes não estão 

separados. Existem em uma rede de relações a ser buscada a partir de um problema de pesquisa 

que as evidencie, observando que “[...] as relações entre eles [os locais de pesquisa] são tão 

importantes para essa formulação quanto as relações subjacentes a eles [...]” (HANNERZ, 

2003, p. 206, tradução livre)23.  

Para proceder estrategicamente diante do caráter relacional que configura as situações 

de campo, Jenna Burrell propõe pensá-las como uma “rede heterogênea” composta por pontos 

fixos e em movimento, os quais podem incluir lugares, pessoas e objetos. Trata-se de uma “[...] 

estrutura que pode ser construída pelas conexões observáveis performadas pelos participantes.” 

(BURRELL, 2009, p. 189, tradução livre)24. Marcus (1998, p. 79) propõe “seguir” esses 

movimentos, ao que Burrell (2009, p. 192) sugere também “interceptá-los” quando, ao assumir 

posições mais fixas, mantém-se a atenção ao fato de que estão relacionados a outros sítios.  

Partindo dessas reflexões, entendi que seria necessário compor a pesquisa de campo por 

uma combinação de estratégias ora mais “fixas” ou “localizadas”, ora em movimento, de modo 

a compreender a complexidade dessas relações. Decidi então conhecer e acompanhar as 

atividades de alguns centros de políticas públicas para a população de travestis e pessoas trans 

em João Pessoa: o Centro de Cidadania LGBT da prefeitura de João Pessoa (CCLGBT), o 

Centro de Referência dos Direitos de LGBT e Combate à Homofobia do governo estadual – 

Espaço LGBT e o Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais da Paraíba, ao 

qual vou me referir daqui em diante apenas como Ambulatório TT, como era conhecido. Todos 

devem ser compreendidos como configurações locais de políticas públicas federais no campo 

da saúde e dos direitos humanos que eram modos de fazer o Estado voltados à população LGBT 

(AGUIÃO, 2014).  

 
22 Malinowski, por exemplo, se deslocava constantemente, viajando com seus “informantes” no circuito do Kula 

pelo arquipélago das Ilhas Trobriand e movendo-se da aldeia para seu alojamento junto aos representantes do 

governo britânico (HANNERZ, 2003, p. 202). 
23 “The sites are connected with one another in such ways that the relationships between them are as important for 

this formulation as the relationships within them; the fields are not some mere collection of local units. One 

must establish the translocal linkages, and the interconnections between those and whatever local bundles of 

relationships which are also part of the study.” (HANNERZ, 2003, p. 206). 
24 “It is a structure that can be constructed from the observable connections performed by participants.” 

(BURRELL, 2009, p. 189). 
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O Espaço LGBT, o CCLGBT e o Ambulatório TT eram parte importante do que estou 

chamando de “mundo social da transexualidade” no contexto pessoense, inspirando-me na ideia 

de “mundo social da AIDS” de Carlos Guilherme do Valle (2002). Refiro-me, portanto, ao 

conjunto de instituições, centros, agências, órgãos públicos, organizações ativistas, à estrutura 

arquitetônica e material, aos espaços públicos urbanos, às relações e aos diversos agentes que 

produzem experiências possíveis no campo biomédico e psiquiátrico da transexualidade. Não 

se trata, claro, de um mundo isolado, mas de uma configuração local relacionada a outras 

escalas societárias. Também em função disso estou utilizando aqui o termo “transexualidade”, 

que é mais identificado com os discursos e práticas de diagnóstico médico no plano das políticas 

públicas, e não outro, como “transidentidades” ou “transgeneridade”, pois quero realçar as 

relações de medicalização que eram então predominantes nesse mundo social. 

Ao mesmo tempo, adotei a estratégia de acompanhar as atividades de uma organização 

nacional de famílias de filhos LGBT, as Mães pela Diversidade, seguindo eventos, pessoas e 

manifestações públicas dessa entidade em diferentes contextos e situações. Incluir na pesquisa 

a dimensão do movimento organizado de famílias de filhos LGBT me permitiu lidar com o 

desafio de conhecer familiares que estivessem dispostos a dialogar comigo. Não 

surpreendentemente, a enorme maioria foram mães, que acabaram se tornando as principais 

interlocutoras da pesquisa.  

As pessoas com quem dialoguei nesta pesquisa, tanto pessoas trans como familiares 

destas, estavam sempre “conectadas” a outros lugares, pessoas, conceitos e ideias, organizadas 

em grupos de WhatsApp ou Facebook a partir dos quais viviam experiências localizadas por 

meio de relações com outros contextos. Acessar esses grupos e acompanhar as trocas que 

produziam, assim como novas relações que engendravam, aproximando pessoas e 

possibilitando inclusive que se movessem e se deslocassem também fisicamente entre lugares 

e instituições diferentes, mostrou-se outra estratégia fundamental. 

Os locais – Espaço LGBT, Ambulatório TT e CCLGBT – e meus movimentos entre eles 

compuseram a pesquisa etnográfica que realizei, juntamente com a estratégia de seguir as Mães 

pela Diversidade presencialmente e virtualmente. Além disso, embora a maior parte da pesquisa 

tenha ocorrido em João Pessoa, desloquei-me também para Recife e São Paulo ao acompanhar 

eventos, atividades e integrantes das Mães pela Diversidade que tinham relações e circulavam 

por essas cidades. Com essas estratégias e movimentações, cheguei à configuração de “campo” 

que descreverei em mais detalhes adiante. 

Por fim, acrescento que eu também estava lidando com situações relacionadas à minha 

identidade de gênero que dificilmente poderiam ser separadas daquelas da pesquisa. Eu não 
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achava interessante tornar-me usuário do Ambulatório TT, por exemplo, porque faria pesquisa 

naquele local e julgava inadequado estabelecer vínculo como “paciente” em função das relações 

de poder envolvidas. Além disso, minha estadia em João Pessoa era temporária e eu já fazia 

acompanhamento em um ambulatório de Florianópolis. Mas essa decisão trouxe diversas 

complicações para a manutenção da minha terapia hormonal.  

Precisei buscar ajuda na própria rede relações que eu estava construindo durante a 

pesquisa. Em uma ocasião, necessitando de receita médica para comprar testosterona, uma 

interlocutora, mãe de um filho trans, acionou sua rede de contatos para que eu conseguisse 

trocar uma receita médica que estava sendo recusada nas farmácias. Em outro caso, a mãe de 

um interlocutor, enfermeira, aplicou-me uma ampola de testosterona que eu comprara em Santa 

Catarina. Eu trouxe o medicamento porque vinha encontrando dificuldades para encontrar 

farmácias em João Pessoa que aceitassem receitas de outro estado25. 

As trocas que ocorreram e as relações estabelecidas por distanciamentos, afinidades ou 

alianças foram inevitavelmente constituídas por assimetrias e desigualdades diversas, 

contextuais e situacionais, pois fazer pesquisa etnográfica é sempre deslocar-se e posicionar-se 

em uma rede complexa de relações de poder. 

 

Entrevistas e histórias de família 

 

Realizar uma pesquisa etnográfica sobre famílias é um desafio, pois muitas vezes não é 

possível conviver com as pessoas em seu cotidiano familiar ou passar horas em suas casas 

observando rotinas, práticas e interações. Em função disso, buscando outra forma de conhecer 

experiências vividas na intimidade da vida doméstica, entrevistei diversos interlocutores com 

quem estabeleci relações durante a pesquisa de campo26, tanto pessoas trans e seus familiares 

quanto outros agentes cujas posições e conhecimentos eram importantes para compreender o 

mundo social da transexualidade em João Pessoa.  

As entrevistas foram longas, em sua maioria, e muitas delas realizadas em mais de uma 

sessão, pois os roteiros, diferentes para cada perfil de entrevistado, tratavam de uma ampla 

gama de aspectos relacionados à família e à transição de gênero. Eu os modifiquei diversas 

 
25 Muitos vendedores são orientados a recusar receitas desse tipo, dada a burocracia de controle de receituários 

médicos pela vigilância sanitária, apesar da legislação que autoriza a venda. 
26 Realizei um total de 54 entrevistas semiestruturadas, sendo 47 delas registradas em gravador. Foram 18 

entrevistas com familiares, 21 com pessoas trans, 13 com profissionais que trabalhavam com a política para a 

população LGBT e/ou nos serviços públicos que atendem a população de travestis e transexuais em João Pessoa 

e duas entrevistas com coordenadoras das Mães pela Diversidade. 
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vezes ao longo da pesquisa e sempre os adaptava a depender de quem era a pessoa entrevistada, 

reduzindo-os quando necessário, editando certos pontos, acrescentando questões ou 

reformulando a forma de fazê-las. As perguntas abarcavam tanto a maneira como a transição 

de gênero vinha sendo vivenciada com a família quanto as trajetórias de relações com familiares 

ao longo do tempo, incluindo a compreensão que tinham sobre a formação de seu grupo familiar 

pelas linhagens materna e/ou paterna, quando possível e/ou relevante.  

Segui uma proposta inspirada na discussão de João de Pina Cabral e Antónia Pedroso 

de Lima (2005) a respeito da utilidade de construir histórias de família para compreender a 

trajetória de uma família relacionada ao contexto histórico e social em que viveram seus 

membros, visando atentar para a forma como relações de gênero e parentesco são configuradas 

e se atualizam quando este contexto se transforma. Também me interessava conhecer a forma 

como o grupo doméstico de que fazia parte o entrevistado se relacionava com o restante da rede 

familiar e as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Nem todas as entrevistas foram tão 

profundas nesse sentido, ou porque a situação de entrevista não oferecia condições para tanto, 

quando, por exemplo, não havia tempo suficiente, ou porque os entrevistados, sobretudo os 

mais jovens, conheciam pouco sobre as histórias de outras gerações de suas famílias, ou, ainda, 

porque a história da família não era um assunto relevante para o entrevistado ou um tema sobre 

o qual gostava de falar. 

Verena Alberti (2005, p. 101-102) ensina que uma relação de entrevistador e 

entrevistado é sempre dada entre pessoas diferentes, com experiências distintas e 

conhecimentos variados a respeito do tema que as leva à interlocução. Como em toda forma de 

interação social, essa relação supõe que os envolvidos se avaliem mutuamente e formem 

impressões (GOFFMAN, 2014) a respeito um do outro, que vão se modificando ou se 

confirmando à medida que convivem. Os interlocutores que entrevistei sabiam que estavam 

dialogando com um homem trans, porque eu me identificava enquanto tal. Isso certamente 

configurou situações de interação nas mais diversas ocasiões e nas entrevistas que 

possibilitaram certas respostas e diálogos, e não outros. Estes não foram melhores ou mais 

profundos em função disso, assim como também não foram menos verdadeiros, entendendo 

que os sentidos estavam sendo produzidos na situação de interação.  

As entrevistas foram cruciais para construir relações com algumas pessoas que se 

tornaram interlocutores constantes e importantes ao longo da pesquisa. Fui convidado aos lares 

de várias pessoas que entrevistei, oportunizando que eu acompanhasse suas atividades e 

interagisse com seus familiares. Sobretudo para mães de filhos trans, eram momentos de 

“desabafo”, de elaboração de sentidos para angústias que viviam; acredito que também eram 
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oportunidades em que, perguntando sobre como havia sido a minha vivência de transição de 

gênero, buscavam se aproximar de um entendimento maior das experiências de seus filhos. Da 

minha parte, interessava-me conhecer suas trajetórias, entender como relações de gênero 

configuraram possibilidades de projetos para suas vidas e a maneira como a transição de gênero 

do filho mobilizou valores de gênero e sexualidade, reorganizando-os, transformando-os ou 

não, obrigando-as a repensar projetos ou levando-as a rumos antes improváveis, como aquelas 

que se tornaram ativistas engajadas em organizações pelos direitos de filhos LGBT. 

As entrevistas que analisei na tese são as que considerei mais representativas, algumas 

pela densidade das narrativas e reflexões, outras pelo vínculo que construí com o entrevistado 

e outras ainda porque traziam elementos contrastantes e dissonantes com relação às demais. 

Elas não representam todas as experiências e interpretações subjetivas possíveis, claro. Além 

disso, enquanto histórias de vida, trazem sempre o elemento de “ilusão” que caracteriza as 

narrativas biográficas (BOURDIEU, 1998), limitadas à posição social, visão de mundo, aos 

valores, crenças, ao vocabulário interpretativo de que faz uso o interlocutor para dar sentido à 

própria realidade.  

Em alguns casos, procurei analisar as histórias de vida e de família que me foram 

narradas buscando compreender trajetórias de vida, inserindo os eventos relatados no contexto 

mais amplo – social, cultural, econômico e político – que conferia condições sociais de 

possibilidade, limitações e margens para ação, permeando escolhas e caminhos percorridos. Em 

outros, interessei-me mais pela narrativa elaborada e por seus sentidos, buscando compreender 

aspectos simbólicos e morais trazidos pelos interlocutores. Acredito, como Kevin Porter e 

Jeffrey Weeks (1991), que as entrevistas podem oferecer “insights” sobre aspectos da 

intimidade e das relações na vida privada dessas pessoas, de modo a evocar nessas páginas uma 

“impressão” do que são suas experiências, escapando de interpretações opacas e enrijecidas. 

 

Administrando tensões e impressões na pesquisa de campo 

 

Ao iniciar a pesquisa de campo27, logo nas primeiras incursões ao Ambulatório TT, ao 

Espaço LGBT e ao CCLGBT, percebi que as pessoas faziam leituras diversas a respeito de 

minha identidade de gênero a depender do contexto e de quem estava comigo. Enquanto fora 

 
27 Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN, seguindo a regulamentação para pesquisas em 

Ciências Humanas e Sociais estabelecida pela Resolução n. 510 de 7 de abril de 2016 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). Foi submetida à avaliação pela Plataforma Brasil sob o Certificado de Apresentação de 

Apreciação Ética (CAAE) nº 01424818.3.0000.5537 e foi aprovada pelo parecer nº 3.052.383. 
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do mundo social da transexualidade eu tinha passabilidade, isto é, as pessoas não percebiam 

que eu era trans, nos espaços em que era esperado encontrar homens trans, entre “informados” 

(GOFFMAN, 2017) ou outras pessoas trans, eu geralmente era identificado. Contudo, 

dificilmente alguém me perguntava isso, de modo que havia um jogo sutil de impressões até 

que eu me revelasse. Compreendi que minha “fachada social” (GOFFMAN, 2011) ao interagir 

com os interlocutores envolveria necessariamente dizer ou não dizer que sou trans e adotei 

estratégias e atitudes diversas nesse sentido ao longo da pesquisa. 

Inicialmente, ao me aproximar de profissionais de saúde, funcionários e gestores dos 

serviços públicos que visitei, optei por começar as interações na posição de pesquisador e expor 

minha identidade de gênero quando surgisse uma oportunidade, após esses primeiros contatos. 

Alguns percebiam logo que eu era trans ou então suspeitavam disso, deixando escapar sorrisos 

de satisfação quando sua percepção se confirmava. Em outros casos, a revelação provocava 

surpresa. Nessas situações, algumas pessoas tentavam disfarçar, reagindo com naturalidade, 

enquanto outras exclamavam e faziam expressões de choque.  

Entre outros homens trans e mulheres trans, era mais frequente que eu fosse logo 

percebido como homem trans e algumas pessoas inclusive me interpelavam diretamente a esse 

respeito, mas em certas situações, quando existiam mais identidades sociais possíveis para mim, 

as pessoas faziam outras leituras ou não tinham certeza até que eu dissesse. Entre as 

interlocutoras mães de filhos trans, era recorrente que eu precisasse revelar minha identidade 

de gênero, pois elas não imaginavam, e isso as surpreendia positivamente, possibilitando 

construir interações e trocas diferentes. Eu também me tornava um interesse de “pesquisa” para 

elas ou um confidente para quem podiam desabafar sobre angústias e preocupações que viviam 

solitariamente. 

Uma situação marcante envolvendo os jogos de impressões sobre a minha identidade 

ocorreu em uma das primeiras vezes que visitei o CCLGBT. Cheguei cedo, quando o centro 

ainda estava abrindo, e fui abordado por Lucy, uma mulher trans que trabalhava como assessora 

técnica no serviço. Ela era responsável por acolher as pessoas que chegavam ao CCLGBT e sua 

mesa ficava no térreo do casarão onde o centro funciona. Logo que cheguei, ela me abordou 

avisando que ainda não chegara nenhum funcionário. Expliquei, então, que eu era antropólogo 

e havia conversado previamente com o coordenador, que me dera anuência para passar o dia lá 

acompanhando as atividades. Antes que eu terminasse de falar, Lucy me disse ríspida e 

enfaticamente que eu só poderia fazer pesquisa no CCLGBT quando estivesse de posse de um 

ofício autorizando a minha entrada, acrescentando que travestis e transexuais estavam exaustas 
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de pesquisadores se apropriando de suas histórias e do seu sofrimento, pessoas que depois não 

ofereciam nenhum retorno prático a partir do que haviam realizado em suas pesquisas.  

Chocado com a hostilidade tão imediata e repentina, expliquei que essa não era a minha 

intenção, mas que eu entendia o que ela estava dizendo, identificando-me como homem trans. 

Lucy demonstrou surpresa e sua expressão mudou, relaxando imediatamente. Disse que, de 

fato, havia sentido “algo em meu olhar”, e convidou-me a entrar. Ela quis ouvir a respeito da 

minha pesquisa e opinou que o que eu estava fazendo era irrelevante, além de criticar 

enfaticamente a minha passabilidade. Alertou-me que, no momento que eu adotasse uma 

postura mais combativa, “muitas portas vão se fechar”. Passei a manhã com ela, acompanhando 

suas interações com as travestis que chegavam para preencher fichas de encaminhando para 

vagas de emprego ou apenas para conversar rapidamente, porque estavam de passagem pela 

região. Lucy contou sobre sua vida e sua família, emocionou-se ao falar sobre as travestis que 

vinham ao centro em situações vulneráveis e precárias e, ao final da manhã, já estava rindo e 

me chamando de “querido”. 

No Espaço LGBT e no CCLGBT, era recorrente que me percebessem como um jovem 

gay usuário do serviço ou como um estagiário – neste caso, em função das marcas de distinção 

de classe em minhas roupas e modos de falar. Certa vez, um morador de rua que frequentava o 

serviço perguntou se eu era lésbica ou viado, provocando uma reação escandalizada da 

funcionária que estava conversando comigo, acredito que por considerar que eu poderia me 

sentir violentado ou “disfórico” por ter sido tratado como mulher. Em outra ocasião, uma 

travesti perguntou se eu era “hetero” ou era uma “Barbie”, termo em geral usado para homens 

gays musculosos, masculinos e sexualmente passivos. No Ambulatório TT, porém, sempre me 

identificavam como homem trans, pois todos os funcionários eram “informados” e conseguiam 

perceber marcas de gênero que passavam mais facilmente despercebidas por outras pessoas. 

Em uma das primeiras visitas que realizei, por exemplo, mal terminei de dizer “bom 

dia” e a assistente social objetivamente me informou: “O médico não chegou ainda”. Eu 

expliquei que não era usuário do serviço e que estava procurando pelo gerente. Minha resposta 

a desconcertou. Ela perguntou então se eu era um estagiário. “Não, eu sou pesquisador”, eu 

disse. “Ah... Enfermagem?”, ela indagou. “Sou antropólogo”, esclareci. Ela apenas assentiu, 

sem fazer mais perguntas, e eu me sentei na sala de espera para aguardar o gerente.  

Interações como essa foram bastante comuns ao longo de toda a pesquisa, mobilizando 

um “jogo de impressões” dinâmico, que exigia das pessoas uma ressignificação rápida de minha 

identidade social. Após algum tempo, experiências e diversas reflexões, decidi que era 

interessante, sempre que houvesse oportunidade, apresentar-me publicamente como homem 
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trans e expor que estava conduzindo uma pesquisa. Passei a utilizar um caderno de notas e 

caneta em situações públicas, com a intenção de que me percebessem fazendo anotações, o que 

no começo eu evitava para não quebrar a dinâmica das interações quando ainda estava 

começando a conhecer as pessoas. Agir dessa forma fazia com que me perguntassem o que eu 

estava fazendo e eu tinha a oportunidade de explicar, iniciando uma conversa sobre a pesquisa.  

O primeiro motivo para a minha decisão de visibilizar frequentemente a minha dupla 

posição foi uma preocupação com as relações que eu construía com outras pessoas trans. Eu 

considerava que homens trans e mulheres trans com quem eu conversava e fazia amizades 

tinham que saber que eu estava conduzindo uma pesquisa e que o que diziam para “o homem 

trans”, diziam também para “o antropólogo”, uma vez que não seria possível dissociar essas 

duas identidades. A segunda razão tinha a ver com moralidades do ativismo trans: não me 

apresentar como homem trans implicaria em desconfiarem que eu “queria viver como se fosse 

cis”, uma acusação moral que se refere às pessoas trans que utilizam da passabilidade para 

serem identificadas como cisgêneros (cis), categoria para pessoas que se identificam com o 

gênero que se conforma às normas para o seu “sexo”. Esta é uma acusação que questiona 

eticamente os homens trans, em particular, a partir de uma moral construída em torno da 

categoria visibilidade, fundamental para as políticas de ativismo do movimento LGBT 

(AGUIÃO, 2014). É preciso ser visível enquanto homem trans, e deve-se fazer visível de 

formas que explicitem certos valores e posições políticas.  

Na época, considerei que meu esforço em expor publicamente quem eu era e o que 

estava fazendo era uma atitude ética e política, mas hoje percebo com mais nitidez que estava 

em uma situação na qual a dupla visibilidade como homem trans e pesquisador quando fazia 

observação participante era compulsória, tanto em função de minha proximidade com o 

ativismo trans – que condenava a passabilidade – quanto pelas relações de poder envolvendo 

diferentes agentes, organismos e instituições, que são bastante complexas e envolvem 

entendimentos diversos sobre o que constitui ética em pesquisa.  

Como sabemos, regulamentações e procedimentos do campo das ciências da saúde são 

hegemônicos e, embora eu tenha seguido os protocolos formais e burocráticos exigidos pelo 

Comitê de Ética da UFRN e pelas instituições onde fiz pesquisa28, estes não correspondem às 

particularidades da pesquisa etnográfica e às dinâmicas cotidianas que constroem relações 

éticas quando se faz observação participante. No Ambulatório TT, por exemplo, passei por uma 

situação na qual fui questionado por estar fazendo anotações na sala de espera. Fui informado 

 
28 Para o modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) utilizado na pesquisa, ver Anexo 3. 
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que um usuário havia reclamado e pediram que, a partir de então, eu passasse a me apresentar 

como pesquisador para todas as pessoas que entrassem no ambiente. Em função disso, decidi 

adotar a aplicação de questionários naquele espaço. Eram perguntas objetivas, mas acabavam 

se tornando uma forma de iniciar conversas. 

Minhas experiências com as posições possíveis que pude ocupar ao me identificar e/ou 

ser identificado como homem trans e pesquisador explicitam como posicionamentos em campo 

nunca são simples ou rigidamente estabelecidos, mas situacionais e contextuais. Por um lado, 

ser trans me permitiu construir relações e entrar na vida de pessoas que talvez tivessem se 

recusado a participar da pesquisa se eu fosse um homem cis. Ao mesmo tempo, ser homem 

trans também me impunha desafios próprios às relações entre pessoas trans, além de me 

capturar sob certas posições mais vulneráveis às dinâmicas de poder envolvendo outros agentes 

do campo.  

 

Conexões “aqui” de João Pessoa 

 

Ao longo desta seção, apresentarei em maior profundidade os principais locais, 

contextos e organizações nos quais realizei a pesquisa etnográfica. Refiro-me ao Espaço LGBT, 

ao Ambulatório TT e às Mães pela Diversidade. Antes de detalhar cada um deles, quero retomar 

alguns pontos que já abordei brevemente, introduzindo novamente o que esses centros e 

organizações representavam e como atuavam no mundo social da transexualidade de João 

Pessoa. Desse modo, pretendo demonstrar porque os considerei relevantes. 

Como mencionei antes, um aspecto fundamental para a pesquisa que eu me propunha a 

realizar era entender como se configurava a relação entre pessoas trans e as políticas públicas 

que as contemplavam no campo da saúde e do direito à cidadania. Meu objetivo era entender 

como homens trans e mulheres trans viviam a transição de gênero sob mediação de serviços e 

especialistas, que experiências de gênero isso produzia e como mobilizavam as relações 

familiares. Por isso defini que seria preciso entender as políticas públicas para travestis e 

transexuais em João Pessoa, ou seja, o Ambulatório TT, onde realizavam os processos de 

transição de gênero seguindo diretrizes do Processo Transexualizador do Ministério da Saúde, 

e os centros de atendimento à população LGBT do estado e do município.  

Eu tinha convicção de que fazer pesquisa no ambulatório era imprescindível, mas, em 

relação ao Espaço LGBT e ao CCLGBT, tive dúvidas de se deveria me dedicar a conhecer 

apenas um deles em profundidade ou me dividir entre ambos. Optei por dedicar mais tempo ao 

Espaço LGBT, pois o centro era a “porta de entrada” para o processo de transição de gênero 
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medicamente assistida no Ambulatório TT29, mas também visitei e participei de diversas 

atividades no CCLGBT30. 

 

Figura 1 - Centros de políticas públicas para “pessoas LGBT” em João Pessoa 

 

 

Fonte: Google Maps. Imagem editada pelo autor. 

 

Tanto o Espaço LGBT quanto o CCLGBT ficavam localizados no Centro de João 

Pessoa, a uma distância de menos de 500m um do outro, próximos ao Centro Histórico e na 

região do Parque Sólon de Lucena, conhecido como o “Parque da Lagoa” ou apenas “Lagoa”. 

O Ambulatório TT, por sua vez, localiza-se em Jaguaribe, um bairro que atualmente concentra 

vários hospitais públicos e privados de João Pessoa, além de ser uma região de comércio e 

moradia popular. Situa-se um pouco mais distante da Lagoa, mas ainda é possível ir a pé de um 

 
29 O Ministério da Saúde acolheu uma solicitação do governo estadual para que o centro funcione como entrada 

oficial para o Processo Transexualizador, retirando a prerrogativa de que o acesso ocorra pela atenção básica, 

conforme determina o regulamento. Formalmente, então, os usuários que desejam iniciar acompanhamento 

médico para a transição de gênero devem se cadastrar no Espaço LGBT e “pegar um encaminhamento”; na 

prática, o fluxo de atendimento nem sempre começa pelo Espaço LGBT, pois algumas pessoas procuram direto 

o ambulatório quando sabem de sua existência por indicação de amigos ou conhecidos. 
30 Além de oferecer serviços se assistência jurídica, acompanhamento psicológico e acesso a políticas de 

assistência social, havia uma programação bastante dinâmica todos os meses por meio de parcerias com 

universidades e empresas, uma estratégia para oferecer atividades diversas para o público do serviço mesmo 

operando com praticamente nenhum recurso além do necessário para pagar a equipe e o aluguel da casa onde 

o centro de atendimento funciona. Também recebiam com frequência rodas de conversa organizadas por grupos 

de pesquisa, projetos de extensão e professores parceiros, tanto da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

quanto de instituições de ensino superior privadas. Outras atividades, como reuniões entre representantes do 

governo municipal e o movimento social, lançamentos de livros, cine-debates e palestras também ocorreram 

no CCLGBT durante o tempo em que estive realizando a pesquisa. 
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ponto a outro, numa caminhada de não mais que 20 minutos. A “Lagoa” era um lugar 

importante para a vida na cidade. A poucos metros ficava o Mercado Central, ponto tradicional 

de comércio popular de produtos diversos, como frutas, verduras, temperos e plantas 

medicinais. Por toda a região ao entorno da Lagoa havia um comércio intenso de lojas de 

roupas, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, alimentação e outros produtos. O parque 

concentrava em sua orla duas plataformas de ônibus que eram um ponto de interconexão de 

diversas linhas que circulavam pela cidade e era rota para o Terminal de Integração do 

Varadouro, por onde passavam todas as linhas de ônibus municipais. 

 

Figura 2 - Parque Sólon de Lucena (“Lagoa”), região central de João Pessoa 

  

  

Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

Além de realizar observação participante nesses centros, eu avaliava que precisaria de 

outras estratégias para acessar as famílias de origem de pessoas trans. Por isso, ainda na etapa 

inicial de desenho da pesquisa, defini que seria importante me aproximar das Mães pela 

Diversidade, uma organização nacional de famílias de filhos LGBT. “O Mães”, conforme se 

referiam as participantes, havia sido fundado em 2014 como um coletivo de famílias e vinha 
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num processo de crescente visibilidade e engajamento na cena pública de reivindicação de 

direitos para pessoas LGBT e enfrentamento à LGBTfobia. Estavam em amplo movimento de 

expansão pelo Brasil, criando coordenadorias para atuação em outros estados, incluindo a 

Paraíba. Eu vinha acompanhando virtualmente suas atividades pelo menos desde 2015 e sabia 

que tinham práticas que combinavam atividades de grupos de ajuda mútua para famílias, 

estratégias de advocacy e ativismo. Enquanto as observava pela internet, nas interações no 

grupo que tinham no Facebook, vislumbrava que participar de suas atividades me situaria em 

um contexto ideal para conhecer famílias abertas para conversar.  

Originalmente, eu tinha a proposta de realizar parte da pesquisa de campo em São Paulo, 

sobretudo porque as Mães pela Diversidade tinham sua sede nacional na capital paulista e me 

parecia importante entender similaridades e diferenças com a coordenação da Paraíba. 

Entretanto, em João Pessoa entendi que seria necessário antes compreender as relações com as 

Mães pela Diversidade de Pernambuco, no Recife, no que dizia respeito às experiências dos 

interlocutores da pesquisa. Em pouco tempo de pesquisa em João Pessoa, dinâmicas entre 

agentes importantes do campo envolvendo as duas cidades logo se evidenciaram. Por isso, 

embora a pesquisa tenha se concentrado em João Pessoa, passei também algumas semanas no 

Recife, onde interagi com diversas pessoas, participei de eventos e construí vínculos com 

interlocutoras que se tornaram fundamentais para a pesquisa. 

Agora que situei a importância do Espaço LGBT, do Ambulatório TT e das Mães pela 

Diversidade para esta etnografia e justifiquei porque os escolhi como pontos estratégicos para 

construir relações e me deslocar ao longo da pesquisa campo, dedicarei os próximos tópicos a 

apresentá-los e descrevê-los em maior profundidade. Desse modo, introduzirei o leitor ao 

contexto de relações locais e as conexões destas com diferentes escalas societárias que 

constituíram as condições de possibilidade para a pesquisa etnográfica que desenvolvi. 

 

O Espaço LGBT 

 

Os anos 2000 a 2010, que contemplam o Governo Lula (2002-2010) do Partido dos 

Trabalhadores, foram marcados pela criação das primeiras políticas públicas federais voltadas 

a pessoas homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais, em um modelo participativo que 

trazia a sociedade civil para a sua elaboração e avaliação por meio de conferências, comitês, 

conselhos etc. (FERNANDES, 2011; CARRARA, 2012; AGUIÃO, 2014; NATIVIDADE et 

al., 2021[2019]). Desde a década de 1990, a concessão de recursos a ONGs para a realização 

de ações de combate à epidemia de HIV/AIDS já contemplava diversas entidades ativistas que 
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trabalhavam com pautas de ampliação de direitos e combate à homofobia (FACCHINI, 2003; 

2005). Não existiam, porém, programas e políticas públicas direcionados à cidadania, “direitos 

LGBT” e combate à homofobia como aqueles implementados no Governo Lula. 

Há uma intensificação da atuação de entidades, organizações e agentes no modelo de 

advocacy socioestatal (AGUIÃO, 2014; FACCHINI, 2018), mas não somente. Diversas 

análises também caracterizam esse período por uma crescente incorporação de ativistas e 

acadêmicos ligados às pautas do movimento LGBT nos próprios quadros político-

administrativos de diferentes níveis governamentais, à medida em que uma “população LGBT” 

se constituía como objeto de governo (FERNANDES, 2011; AGUIÃO, 2014). Ao mesmo 

tempo, outras linhas de forças se expandiam em diferentes campos: no contexto acadêmico, no 

judiciário, entre especialistas e profissionais das mais diversas áreas (direito, educação, 

medicina, psicologia, entre outras) e nas artes e produções culturais diversas. Em conjunto com 

a pauta de combate à homofobia, essa rede de relações múltiplas entre diferentes agentes levou 

à frente uma agenda ampla de questões relacionadas aos “direitos LGBT”, como casamento 

civil, adoção de crianças, acesso à saúde, alteração de prenome e gênero no registro civil de 

pessoas trans e acesso à transição de gênero no âmbito do SUS (CARRARA, 2012). 

Nesse contexto, o Centro Estadual de Referência dos Direitos de LGBT e Enfrentamento 

a Homofobia na Paraíba – Espaço LGBT foi criado a partir de um projeto produzido para um 

edital da extinta Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) do 

Governo Federal, voltado à criação de centros de referência para a “população LGBT”, alinhado 

às diretrizes do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNPCDH-LGBT) e do Plano Nacional de Direitos 

Humanos-3 (PNDH-3), lançados em 200931. Antes disso, o Programa Brasil Sem Homofobia 

(BSH), criado pelo Governo Lula em 2004 e também vinculado à SDH/PR, impulsionara a 

criação de pelo menos 45 Centros de Referência em Direitos Humanos e Cidadania 

Homossexual em todas as capitais e em outras grandes cidades do Brasil (MELLO; AVELAR; 

MAROJA, 2012, p. 297). Estes centros ofereciam assistência jurídica, psicológica e social e 

funcionavam a partir de um modelo de parceria entre governo e instituições da sociedade civil.  

 
31 O PNDH-3 (2009)  inclui em seu Eixo 3 – “Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades” a Diretriz 

10 – “Garantia da igualdade na diversidade”, na qual consta o Objetivo V – “Garantia do respeito à livre 

orientação sexual e identidade de gênero”, cujas Ações Programáticas incluem “Fomentar a criação de redes 

de proteção dos Direitos Humanos do segmento LGBT, principalmente a partir do apoio à implementação de 

Centros de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia e de núcleos de pesquisa 

e promoção da cidadania daquele segmento em universidades públicas.” É possível consultar o PNDH-3 e 

acompanhar as ações implementadas em: https://pndh3.sdh.gov.br/portal. 
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A Associação das Travestis do Estado da Paraíba (ASTRAPA), que então atuava como 

organização não-governamental sob coordenação de Fernanda Benvenutty, importante 

liderança na história do movimento de travestis e transexuais da Paraíba e do Brasil, foi uma 

das entidades que, na época, implementou um centro de referência neste modelo, o primeiro de 

João Pessoa, em 2005. Funcionou por três anos, mas depois fechou por falta de recursos, como 

ocorreu com outros criados a partir do BSH. Em 2010, tanto o Governo do Estado da Paraíba 

quanto a Prefeitura Municipal de João Pessoa concorreram ao edital da SDH/PR. O projeto do 

governo estadual foi aprovado, o do município não, mas o então prefeito Ricardo Coutinho se 

elegeu governador nas eleições daquele ano e em 2011 foi a sua gestão que implementou a 

política, aplicando os recursos do governo federal com os quais o governo anterior fora 

contemplado32. A Prefeitura de João Pessoa abriria o Centro de Cidadania LGBT (CCLGBT) 

em 2016, uma política da Coordenadoria de Promoção da Cidadania LGBT e Igualdade Racial. 

Um fato fundamental para a articulação em torno da implantação destas políticas está 

relacionado à entrada de pessoas dos movimentos sociais na gestão. O assistente social do 

Espaço LGBT antes trabalhava na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano e foi um 

dos autores do projeto para o Centro de Referência. Ele vinha de uma longa trajetória ativista, 

pois participava do Movimento do Espírito Lilás (MEL) desde 2005. É o que os interlocutores 

se referiam como “perfil” dos profissionais que compunham as equipes nos dois setores que 

fomentavam e operacionalizavam as políticas LGBT no governo estadual33: a Secretaria de 

Estado da Mulher e Diversidade Humana (SEMDH) e a gerência operacional de 

ISTs/HIV/AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Estado da Saúde. Ambas são compostas 

por pessoas que vêm de trajetórias em ONGS e grupos ativistas do movimento social de 

HIV/AIDS e do “movimento LGBT” desde os anos 1990 e 2000, mas também dos feminismos 

universitários, tal como era o caso da então secretária de estado da SEMDH, Gilberta Soares34. 

O Espaço LGBT foi inaugurado em 2011 como uma política da SEMDH, pasta na época 

recém-criada pela nova administração do governo estadual. A equipe do serviço foi composta 

 
32 As informações apresentadas nesta seção a respeito do histórico de implementação do Espaço LGBT foram 

obtidas a partir de entrevistas com funcionários e gestores que participaram do processo. 
33 Esta composição da gestão foi avaliada por alguns interlocutores como uma estratégia do então governador 

Ricardo Coutinho (PSB) tanto no sentido de se manter próximo dos movimentos sociais quanto como uma 

visão enquanto gestor de que políticas específicas para certas populações demandam pessoas com “perfis” 

adequados. A trajetória de Coutinho como farmacêutico, líder de movimento estudantil na UFPB, liderança do 

movimento sindical em João Pessoa e, posteriormente, sua carreira política como vereador pelo PT (partido 

pelo qual se elegeu posteriormente para a prefeitura de João Pessoa) também foram mencionadas como 

elementos que o aproximaram das demandas do movimento social de HIV/AIDS, em especial. 
34 Em sua apresentação no I Seminário de Saúde de Travestis e Transexuais da Paraíba, em abril de 2019, a 

secretária da SEMDH manejou habilmente conceitos dos estudos de gênero e sexualidades, como 

“heteronormatividade”, e falou abertamente em “machismo”, em um discurso bastante engajado politicamente. 
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por pessoas que haviam atuado no centro que era administrado pela ASTRAPA e por outras 

que faziam parte da gestão. O Espaço LGBT, como depois o CCLGBT, seguia o modelo dos 

Centros de Referência que se difundiu desde que o BSH foi lançado, com uma atuação voltada 

à ampliação da cidadania e ao combate à homofobia por meio de assessoria jurídica, 

atendimento psicológico e acesso a políticas de assistência social (AGUIÃO, 2014, p. 140). O 

centro também recebia e dava encaminhamento a casos de discriminação e violência contra 

pessoas LGBT da Paraíba recebidos pelo Disque 100, um serviço de ouvidoria do governo 

federal para denúncia de violação de direitos humanos. Na Paraíba havia também o Disque 123, 

um serviço do governo estadual no mesmo modelo. 

A primeira sede do Espaço LGBT localizava-se em uma região bastante frequentada por 

gays, lésbicas, travestis e transexuais em João Pessoa porque era próxima à boate Vogue35, 

voltada ao público LGBT, e às antigas sedes do MEL, ASTRAPA e do grupo Maria Quitéria 

(ALEXANDRE, 2015, p. 99). Em 2015, o serviço foi transferido para uma casa alugada na 

Avenida Princesa Isabel, na mesma região, mas um pouco distante. Nesta avenida também se 

situava o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e a sede da TV Cabo Branco, principal 

emissora de televisão local. Entretanto, essas referências não eram tão conhecidas do público 

que utilizava o serviço quanto era a boate Vogue, de modo que algumas pessoas se perdiam 

quando iam visitar o Espaço pela primeira vez. Também ocorria de novos usuários se dirigirem 

ao CCLGBT quando pretendiam ir ao Espaço LGBT e vice-versa. O CCLGBT era mais visível 

que o Espaço LGBT. A sede era em frente à orla da Lagoa, em um casarão amarelo de dois 

andares que chamava a atenção dos transeuntes, especialmente porque estava sempre decorado 

com bandeiras do movimento LGBT (com as cores do arco-íris) e/ou do movimento de travestis 

e pessoas trans (nas cores azul, branco e rosa). A seguir, algumas fotos das fachadas e salas de 

ambos os centros: 

 

 

 

 

 

 
35 A Vogue, que ainda mantém uma unidade em Natal/RN, foi fechada em João Pessoa depois que o incêndio de 

2013 na Boate Kiss, em Santa Maria/RS, acirrou a fiscalização sobre as condições de segurança em casas 

noturnas em diversas cidades do Brasil. 
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Figura 3 - Espaço LGBT: fachada e recepção 

  

Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

Figura 4 - Centro de Cidadania LGBT: fachada e sala de espera (2º andar) 

  

Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

A equipe que compunha o Espaço LGBT durante o período de realização desta pesquisa 

era formada pelo coordenador, um assistente social, um psicólogo, uma advogada e duas 

agentes de direitos humanos, que ficavam na recepção acolhendo os usuários. O setor de 

Serviço Social registrava os dados de cada usuário e avaliava o perfil de cada um a fim de 

orientá-los para serviços de assistência social ou encaminhá-los para outros setores do centro36. 

 
36 O assistente social fazia cadastros em programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) etc., e encaminhamentos para Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) do município, quando 

necessário. Também redigia o atestado de hipossuficiência para a gratuidade da segunda via da certidão de 

nascimento de pessoas trans que retificaram o registro civil por meio da assessoria jurídica do Espaço LGBT. 
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No setor Jurídico, a advogada fazia judicialmente a retificação de registro civil37 de pessoas 

travestis e transexuais de todo o Estado, um serviço que o Espaço LGBT realizava desde 2013 

e que não deixou de oferecer depois que o STF autorizou a desjudicialização da retificação 

civil, em 201838. O setor de Psicologia, por sua vez, realizava escuta psicológica em caráter 

emergencial para usuários que necessitassem, além de acompanhamento contínuo com 

psicoterapia39. Também redigia os pareceres psicológicos para a mudança de registro civil por 

via judicial. Os requerentes deviam comparecer a quatro sessões de terapia durante um mês.  

Frequentei o Espaço LGBT diariamente entre o final de setembro e a primeira quinzena 

de dezembro de 2018, além de tê-lo visitado em diversas outras ocasiões antes e depois desse 

período. Como observei antes, as pessoas faziam interpretações diversas a meu respeito. 

Algumas pessoas julgavam que eu era um usuário e outras achavam que eu era um estagiário. 

Quando avaliavam que eu era um usuário, era frequente que pensassem que eu era um homem 

cis gay e ficavam surpresas quando descobriam que eu era trans, mas homens trans mais 

“experientes” identificavam rapidamente que eu também era trans. 

Foi o caso de um homem trans que chegou certa ocasião para pedir orientação jurídica 

para um amigo e passou a tarde conversando com os funcionários e usuários, flertando com 

algumas pessoas. Ele escrutinou a minha vida com várias perguntas. Perguntou se eu era hétero 

ou gay e disse que achava “lamentável” que uma pessoa trans se dissesse heterossexual. Pediu 

que eu tirasse a camisa para ver a minha cirurgia de mamoplastia. Eu disse a ele que não tiraria 

e, na mesma hora, uma funcionária que estava atenta à conversa decidiu intervir, perguntando 

se eu estava desconfortável com a situação. Naquele momento ela me tratou como fazia com 

os usuários trans: alguém que precisava de cuidados de especialistas por ter “disforia de 

gênero”, capturando-me inevitavelmente em categorias diagnósticas da psiquiatria. O rapaz 

então quis saber como eu me sentia em relação à cirurgia, se eu andava sem camisa e se vivia 

 
37 Juliana Alexandre (2015), que realizou pesquisa no Espaço LGBT em 2014, discutiu como as etapas que 

constituíam o processo de retificação de registro civil envolviam uma articulação entre patologização e 

vitimização de sujeitos que estavam em condição de tutelados pelo Estado. Em função disso, o argumento de 

que havia "sofrimento" provocado pela violação de direitos inerentes à “pessoa humana” era central para os 

processos judiciais, algo também observado por Lucas Freire (2015) na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. 
38 Explicaram-me que manteriam o serviço porque as taxas dos cartórios eram altíssimas, a gratuidade era 

requerível apenas com atestado de hipossuficiência e não era extensível a todos os documentos necessários 

para a mudança. Além disso, a lista de certidões e documentos para a retificação em cartório era maior do que 

a relação de documentos para dar entrada no processo judicial. Muitos usuários preferiam fazer a retificação 

judicialmente, mesmo aguardando de dois a três meses pela decisão do juiz. O setor Jurídico também orientava 

casos de divórcios, pensão, pedidos de guarda legal de crianças e situações de discriminação ou violência. 
39 Além dos funcionários da equipe, os setores de Psicologia e de Serviço Social também recebiam estagiários de 

universidades particulares e da UFPB, que auxiliavam no atendimento aos usuários no período em que estavam 

realizando o estágio. O setor com mais estagiários era o de Psicologia. Isso permitia que o Espaço LGBT 

mantivesse uma agenda de atendimento psicológico contínua para usuários que tinham interesse em estar em 

terapia. A cada fim de semestre, porém, os estagiários mudavam, o que incomodava alguns usuários. 
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à vontade com o meu corpo. Ele apertou os olhos, analisando minhas respostas. Depois, quis 

saber o meu signo e ficamos falando sobre astrologia.  

Havia duas motivações principais para usuários frequentarem o Espaço LGBT: as 

terapias psicológicas e o processo de retificação de registro civil e encaminhamento ao 

Ambulatório TT. A maior parte das pessoas chegava ao Espaço LGBT por indicação de amigos 

ou conhecidos do movimento social. Em geral estavam sozinhas, mas homens trans 

frequentemente vinham com as namoradas. Algumas pessoas eram acompanhadas por amigos 

e em alguns poucos casos vinham com alguém da família de origem. O episódio que descreverei 

na sequência é ilustrativo de diversas outras situações semelhantes que acompanhei, revelando 

ainda a importância que tinha o centro no processo de transição de gênero das pessoas que 

buscavam o serviço com esse objetivo.  

Um jovem homem trans chegou ao Espaço LGBT para fazer a retificação de registro 

civil, serviço que era, então, realizado pela via judicial e intermediado pela advogada do centro. 

O rapaz, aparentando ter em torno de 25 anos, entrou na recepção acanhado, de mãos dadas 

com a namorada. A menina se acomodou em uma das cadeiras da recepção e ele ocupou outra, 

em frente à mesa das agentes de direitos humanos, responsáveis por várias funções burocráticas 

e de secretaria. A funcionária começou a preencher a ficha de cadastro. Pediu o documento de 

identidade e transcreveu os dados na ficha. Em seguida, perguntou sobre o nome para o qual o 

rapaz queria retificar os documentos. Ele riu e explicou que ainda não tinha um.  

A funcionária achou graça e perguntou se ele não tinha pensado em nenhum nome ainda, 

mesmo que fosse temporário. O jovem contou que tinha discutido alguns nomes com a 

namorada: João, Lucas, Bernardo, Fernando... A funcionária perguntou para a namorada do 

rapaz qual nome ela preferia. “Eu acho que ele tem cara de Fernando”, ela respondeu, sorrindo 

com cumplicidade para ele, que havia se virado para ouvir a resposta. A funcionária e eu 

concordamos que era um nome bonito. “Vou colocar Fernando para poder fazer o seu cadastro 

e depois você muda se quiser.” Ela o alertou que a mudança deveria ocorrer antes do processo 

judicial iniciar e ele, agora Fernando, assentiu.  

A funcionária concluiu o cadastro, explicou sobre as sessões de terapia necessárias para 

que o psicólogo escrevesse o parecer psicológico para anexar ao processo e entregou-lhe a 

relação de documentos que deveria providenciar. Depois que Fernando e a namorada foram 

embora, perguntei para ela se era comum as pessoas chegarem sem um nome definido para 

solicitar a retificação de registro civil. “Muito comum, muito. A gente já batizou vários assim, 

desse jeito que tu viste”, contou-me. Encontrei Fernando em outras ocasiões depois disso. Ele 

não mudou de nome. 



62 
 

Havia também pessoas que visitavam o Espaço LGBT para conversar com os 

funcionários, beber água, café, usar o banheiro, pegar preservativos e gel lubrificante. As visitas 

mais frequentes eram de Bruna, uma travesti que trabalhava como carroceira juntando material 

reciclado pela cidade, e de Gia, que sempre vinha para conversar ou flertar com os usuários, 

ora dizendo-se gay, ora trans e ora não-binária.  

Gia era uma usuária muito antiga, que obtivera acesso a políticas de serviço social, como 

o BPC, com a ajuda do assistente social do Espaço LGBT. Os funcionários comentavam que 

ela tinha vários diagnósticos psiquiátricos, mas era inteligentíssima, e contavam histórias de 

situações em que ela falsificara suas assinaturas, utilizara o telefone do serviço para fazer 

ligações pessoais ou “surtara” com eles, esbravejando ameaças e ofensas. Bruna, a outra 

visitante frequente, também era uma antiga conhecida da equipe. Vinha beber água, tomar café, 

usar o banheiro e contar das aventuras com seu marido e com outros homens com quem se 

relacionava com a anuência dele. Quando desaparecia por muito tempo, alguém da equipe a 

procurava nos pontos da cidade onde sabiam que ela circulava ou entre os demais carroceiros. 

Havia uma jocosidade entre usuários antigos e funcionários, ou entre funcionários e os 

amigos que os visitavam, configurando um ethos de humor e informalidade em interações 

sociais que imprimem disputas sutis e performam diferenças, como observado por Valle (2002, 

p. 197) no cotidiano da ONG/AIDS Grupo Pela Vidda (RJ), em sua pesquisa sobre o “mundo 

social da AIDS” no Rio de Janeiro na década de 1990. Acompanhei diversas situações em que 

usuários buscavam não apenas o serviço, mas algum outro objetivo, como o flerte ou uma 

resolução moral a respeito de determinada situação ou assunto. Ao mesmo tempo, eram 

agenciados em processos de subjetivação quando as classificações da política pública operavam 

como uma pedagogia que lhes oferecia um novo vocabulário para nomear suas experiências. 

A violência vivida por pessoas trans na família era um argumento frequentemente 

apresentado para justificar a importância da existência do serviço, pois possibilitava que 

obtivessem o reconhecimento formal e oficial de sua identidade em documentos de registro 

civil e ampliava a rede de suporte a que tinham acesso quando não podiam contar com suas 

redes familiares. A equipe intervinha em casos de denúncia de violência familiar contra “um 

LGBT”, realizando “busca-ativa”, quando se deslocavam até a casa do denunciante para 

averiguar a sua situação. Nos casos mais graves, como de cárcere privado ou violência física, 

acionavam a polícia ou o conselho tutelar quando se tratava de um menor. Nos casos de 

violência verbal, conversavam com os familiares, alertando-os sobre a legislação que garantia 

direitos às pessoas LGBT e indicando que frequentassem a terapia psicológica.  
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Os casos de conflito familiar eram mediados pela equipe, que buscava conciliar as 

relações produzindo também uma forma específica de dar sentido à transição de gênero. Esta 

se baseava na afirmação de uma verdade essencial a cada indivíduo – sua identidade de gênero 

– e na ideia de que esta verdade devia ser afirmada e legitimada pelas práticas de agentes e 

instituições estatais de registro, documentação e administração da vida. Às famílias cabia 

aceitar também essa verdade e a forma de mediar as relações com familiares que procuravam o 

serviço partia desse pressuposto.  

 

O Ambulatório TT 

 

A primeira visita que realizei ao Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e 

Transexuais da Paraíba ocorreu em abril de 2018, quando estive em João Pessoa para 

estabelecer os contatos iniciais para a pesquisa na cidade. Minha investigação começou com o 

objetivo de compreender as condições de implantação do Ambulatório TT na capital paraibana. 

Por meio de entrevistas e relatos orais de diferentes pessoas (do ativismo e da gestão) e de 

diversos documentos que acessei (reportagens, TCCs, dissertações, leis etc.), comecei a reunir 

material para delinear um histórico de articulações entre diferentes agentes do movimento 

LGBT do município e do poder público nos níveis municipal, estadual e federal.  

Como vimos, na década de 2000, o Governo Federal incorporou as pautas do combate 

à homofobia e de ampliação de direitos a gays, lésbicas, travestis e transexuais em planos de 

políticas e programas específicos para a “população LGBT”, com repercussões locais distintas 

a depender das articulações e das disputas entre atores em cada contexto. Na Paraíba, essa 

política possibilitou a criação do Espaço LGBT. No mesmo período, o Ministério da Saúde 

convocou os gestores de ISTs/AIDS e outras lideranças do movimento de AIDS e do 

movimento LGBT a criar os comitês e conselhos estaduais de saúde. A gerência de ISTs/AIDS 

da Paraíba se articulou para isso e fundou o Comitê Estadual de Saúde LGBT, em 2012. Logo 

em seu primeiro ano de atuação, este comitê pautou prioritariamente a gestão estadual para a 

criação do Ambulatório TT. Apesar da forte resistência de alguns ativistas gays e lésbicas, que 

criticavam a priorização de uma política para o que consideravam uma minoria, o Ambulatório 

TT iniciou os atendimentos em 2013.  

O serviço funcionava em um pequeno bloco anexo ao prédio do Complexo de Doenças 

Infectocontagiosas Clementino Fraga. Esse hospital fora inaugurado na década de 1950, no 

âmbito do Programa de Tuberculose do Governo Federal, e passara a ser administrado pelo 

governo estadual nos anos 1980, quando se tornara referência para o tratamento de HIV/AIDS 
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e hanseníase. Localizava-se em Jaguaribe, o primeiro bairro mais central de João Pessoa que se 

acessa ao entrar na cidade a partir da BR-101, vindo de Pernambuco. A região concentrava 

pequenos comércios e vários hospitais particulares e públicos, além da Maternidade Cândida 

Vargas. Na rua Ester Borges Bastos, onde se localizava o Hospital Clementino Fraga, havia 

várias casas pequenas, cercadas por muros, grades e portões, e alguns prédios baixos. Para pegar 

o transporte coletivo era preciso caminhar cerca de 600 metros até uma das avenidas nos 

arredores do hospital, como a Av. Dom Pedro II ou a Av. Vasco da Gama. 

 

Figura 5 - Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais da Paraíba 

 

 

  

 

Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

A decisão de que o Ambulatório TT fosse instalado naquele local gerou reclamações 

dos próprios agentes do movimento trans de João Pessoa, cujo protagonismo se dava, na época, 

em torno da ASTRAPA. A crítica do movimento social era que o Hospital Clementino Fraga 

era a referência em atendimento para pessoas vivendo com HIV e frequentar esse espaço 

significaria ter que conviver com o “estigma da AIDS”. A preocupação em desconstruir esse 

receio por parte dos usuários parecia continuar importante, pois era recorrente que nas ocasiões 
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de apresentação do ambulatório para um novo grupo a questão fosse abordada pelo gerente. Ele 

recorrentemente divertia-se narrando um episódio em que fora visto por um vizinho esperando 

um táxi na frente do hospital, pela manhã, o que teria provocado um burburinho no bairro onde 

reside. A fofoca era que ele estava com AIDS e passava logo cedo no Clementino para buscar 

os medicamentos antivirais. Ele não entendeu os cochichos até que um dia, comprando pão na 

padaria perto de casa, um conhecido o chamou de canto para perguntar, muito cuidadosamente, 

como estava “seu tratamento” no Clementino. “Tratamento de que, homem? Eu trabalho lá!”. 

A gestora de ISTs/HIV/AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde na época, 

Ivoneide Pereira, explicou-me que, de fato, o ambulatório fora implementado no Clementino 

porque o hospital já era frequentado por muitas travestis vivendo com HIV, além de ter sido 

possível fazê-lo em função do apoio da então diretora do hospital, Adriana Teixeira. Um jogo 

de alianças e negociações precisou ser articulado para que este ambulatório fosse aberto na 

Paraíba, em todas as etapas do processo: da definição do local, à formação e capacitação da 

equipe. Havia sido difícil encontrar profissionais que reunissem as características de “perfil” 

desejado para o serviço: “competência técnica”, “sensibilidade” e “vontade de aprender”, 

segundo ouvi diferentes interlocutores repetirem. Procuraram esses profissionais na equipe que 

já trabalhava no Clementino Fraga. Porém, muitos se recusaram. Formada a equipe, outra 

dificuldade: seria necessário um treinamento para trabalhar com as especificidades da 

população de travestis e transexuais, tema muito novo para quase todos. Uma viagem a São 

Paulo, para visitação do ambulatório do Hospital das Clínicas da USP, fora organizada pela 

gerência de ISTs/HIV/AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Estado da Saúde, antes que se 

iniciasse o atendimento, em 2013.  

O Ambulatório TT operava apenas na modalidade ambulatorial, de média 

complexidade, realizando acompanhamento para a terapia hormonal, o que na Portaria 

2.803/2013 consta como “atendimento pré-operatório”, visto que a cirurgia de “redesignação 

sexual” é considerada o objetivo final do tratamento. A equipe era composta por um 

endocrinologista, um psiquiatra, duas psicólogas, um assistente social, um enfermeiro e uma 

assessora técnica40. Havia também um médico ginecologista que atendia voluntariamente uma 

vez por semana, quando havia demanda de usuários. Os atendimentos psiquiátrico e 

endocrinológico eram os mais procurados.  

Desde sua inauguração, em 24 de julho de 2013, o Ambulatório TT funcionava com 

recursos do governo estadual. Na prática, isso significava que os únicos recursos para 

 
40 Tanto a assessora técnica quanto o assistente social eram trans. 
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funcionamento do ambulatório vinham do orçamento destinado ao Hospital Clementino Fraga, 

o que permitia apenas a manutenção da estrutura física e da equipe de profissionais, que já eram 

funcionários da Secretaria de Estado da Saúde. Verba para material informativo, faixas, cartazes 

e divulgação do próprio ambulatório e de eventos realizados por eles era obtida com a gerência 

de ISTs/HIV/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde, por meio de articulações com a gerente 

Ivoneide Pereira. Em função disso e de sua atuação para viabilizar a implementação do serviço, 

ela era chamada carinhosamente de “madrinha do ambulatório”. Em 30 de outubro de 2018, o 

Ambulatório TT foi habilitado na modalidade ambulatorial para receber recursos do governo 

federal reservados à política de saúde do Processo Transexualizador. Na época, já havia 

realizado 5.398 atendimentos e contava com 501 usuários cadastrados: 26 travestis, 182 homens 

trans e 293 mulheres trans (PARAÍBA, 2019). Até o fim do primeiro semestre de 2019, porém, 

o Ambulatório TT ainda não havia recebido verba do governo federal para esse fim. Não havia 

expectativa de quando haveria habilitação na modalidade hospitalar de alta complexidade.  

A abertura do prontuário dos novos usuários ocorria apenas uma vez ao mês. No dia, 

havia uma roda de conversa para recepção dos novos usuários, reunindo os profissionais do 

ambulatório. Participei de várias delas. Os funcionários presentes faziam apresentações sobre 

como funcionava o serviço e explicavam que procediam dessa forma seguindo a legislação. O 

endocrinologista sempre trazia esclarecimentos gerais sobre os efeitos da terapia hormonal e 

recomendações sobre “comportamentos de risco” para quem faz hormonioterapia. 

Cada especialista do Ambulatório TT atendia apenas uma vez por semana, em um dia e 

turno específico. Isso fazia com que os usuários que necessitassem de mais atendimentos além 

do endocrinológico – como a psicoterapia, a psiquiatria ou a ginecologia – tivessem que voltar 

várias vezes ao mês no ambulatório. Essa organização do atendimento era particularmente 

complicada para os usuários que chegavam via Tratamento Fora do Domicílio (TFD)41. A pouca 

disponibilidade de horário também exigia que os novos usuários aguardassem cerca de 30 dias 

antes da primeira consulta com psicólogo ou psiquiatra, e mais outros 30 até que fossem 

atendidos pelo endocrinologista, quando eram encaminhados a fazer vários exames 

laboratoriais antes de iniciar a hormonização. Quase três meses separavam a abertura do 

prontuário do início da terapia hormonal, principal interesse da maioria dos usuários. 

A sala de espera do Ambulatório TT podia tanto ser um ambiente bastante silencioso e 

formal quanto um espaço de diálogos, trocas de experiências e de informações sobre a transição 

 
41 Conheci algumas pessoas que moram em municípios do interior da Paraíba e viajam cerca de 6h para vir à João 

Pessoa para as consultas. Uma mulher trans de Natal que conseguiu o transporte por TFD disse que deixou de 

fazer o acompanhamento porque não era viável viajar várias vezes ao mês para João Pessoa. 



67 
 

de gênero. Essa atmosfera variava muito a depender de quem estava aguardando atendimento. 

Algumas pessoas ficavam caladas, usando o celular. Outras conversavam bastante, 

especialmente se havia conhecidos na sala. Nessas ocasiões, uma funcionária que chamarei de 

Adriana, mulher trans que tinha uma longa trajetória no movimento de travestis e transexuais 

da Paraíba, compartilhava com os “novatos” o que aprendera ao longo dos anos com a vivência 

da própria transição de gênero e com a participação no movimento social. Ela fez várias críticas 

e sugestões ao meu trabalho. Ensinou-me, por exemplo, que “família” e “parente” são 

categorias diferentes e que eu deveria ter em mente que as pessoas entendem que “parentes” 

são distantes e “familiares” são pessoas com quem existem relações próximas e afetivas. 

Também me avaliava pelo grau de engajamento que eu tinha com o movimento social e 

observava frequentemente que homens trans precisavam “sair da saia” das mulheres trans. 

“Temos que pegar a nossa política com as mãos”, disse-me certa vez. 

Adriana era muito respeitada e considerada uma figura “materna” para jovens trans que 

conviviam com ela no movimento social. Muitas pessoas vinham ao ambulatório não apenas 

para o atendimento médico, mas porque queriam conversar com Adriana ou apenas 

cumprimentá-la rapidamente quando estavam de passagem pela região. Nessas ocasiões ou 

durante os diálogos com usuários na sala de espera, “família” era frequentemente um tópico de 

discussão. Acompanhei conversas que revelaram práticas e valores relevantes para entender a 

forma como as relações entre pessoas trans e suas familiares são tensionadas e negociadas ao 

longo do tempo pelas transformações no contexto social das famílias. Contudo, poucas pessoas 

vinham com alguém da família de origem. Aquelas que observei acompanhadas por um familiar 

eram bastante jovens e estavam acompanhadas pela mãe. Ainda menos comum era a presença 

de pais, de modo que o caso de uma usuária cujo pai se mostrava bastante participativo me foi 

relatado várias vezes por funcionários do serviço. Ele não quis conversar comigo, porém.  

Como veremos ao longo dos próximos capítulos, as famílias, e mais especificamente as 

mães, que participavam ativamente do acompanhamento médico relacionado à transição de 

gênero eram aquelas com filhos crianças ou adolescentes. O fato de que o Ambulatório TT só 

atendia pessoas com 18 anos ou mais, seguindo as normas do Processo Transexualizador, era 

criticado por algumas interlocutoras que tinham filhos trans mais jovens, pois não conseguiam 

encontrar atendimento médico para seus filhos na cidade. Como discutirei nos próximos 

capítulos, essas famílias buscavam alternativas, às vezes na rede privada, com médicos que não 

eram especialistas em transexualidade, ou em ambulatórios de outros estados, o que configurava 

uma rotina desgastante de viagens periódicas para realizar o acompanhamento médico. 
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As Mães pela Diversidade 

 

Grupos e associações de famílias de homossexuais existem pelo menos desde o final da 

década de 1990 no contexto brasileiro. Nessa época, o Grupo de Pais de Homossexuais (GPH) 

foi criado em São Paulo e passou a realizar atividades de grupos de ajuda mútua para famílias 

com dificuldades de aceitar a homossexualidade do filho (OLIVEIRA, 2013). Em 2014, com 

uma orientação voltada não só para o acolhimento de famílias, mas também à mobilização 

social e política, um grupo de pessoas que tinham filhos LGBT e já se articulavam contra a 

homotransfobia (ou LGBTfobia) fundaram as Mães pela Diversidade (NOVAIS, 2018; 2020), 

primeiro como um coletivo e depois como uma organização sem fins lucrativos. Esta era a 

entidade de maior projeção e influência nacional quando realizei a pesquisa de campo.  

Atuavam na mesma época a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas 

(ABRAFH), as Mães do Amor Incondicional, as Mães do Arco-íris e o Instituto Transviver42. 

Outra pesquisa realizada no mesmo período registrou também a existência do Grupo Elos, das 

Mães pela Igualdade e das Famílias pela Diversidade (BARATTO, 2018). Em 2021, em um 

desmembramento das Mães pela Diversidade, surgiram as Mães da Resistência, que já de início 

se constituiu como uma associação nacional. Muitas interlocutoras desta pesquisa estão hoje 

nas Mães da Resistência, que é liderada pela antiga coordenadora das Mães pela Diversidade 

de Pernambuco, Gi Carvalho. Provavelmente existiam e existem outras iniciativas locais no 

país com propostas similares.  

Além destas entidades que agregam famílias de LGBT de uma forma mais ampla, 

familiares de crianças e adolescentes trans que são atendidos pelo Ambulatório Transdisciplinar 

de Identidade de Gênero e Orientação Sexual (AMTIGOS) do Hospital das Clínicas da USP 

criaram recentemente a Associação das Famílias de Transgêneros, que começa a dar corpo a 

uma mobilização social específica desses agentes contra a discriminação e em prol dos direitos 

de crianças e adolescentes transgêneros. Esse é um fato importante a ser observado nos 

próximos anos, pois a associação surge a partir das relações que se constroem em torno do 

serviço de saúde e aponta para um alinhamento entre famílias e especialistas na produção de 

uma agenda de demandas e reivindicações para o poder público. 

Entre esses e outros tantos grupos, associações e organizações de famílias de filhos 

LGBT que surgiram até o final da década passada, as Mães pela Diversidade são possivelmente 

 
42 Embora não se volte especificamente para famílias, o Instituto Transviver, que atua no Recife voltado às 

“causas” trans, foi criado por uma mulher heterossexual mãe de um filho gay a partir de desmembramentos 

das Mães pela Diversidade de Pernambuco. 
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a organização de maior alcance, abrangência e influência, ramificando-se em coordenadorias 

situadas em diferentes estados e cidades do Brasil, além de atuar fortemente por redes sociais 

da internet e grupos de WhatsApp. A ação política “do Mães” envolve um trabalho contínuo de 

advocacy para transformar valores e práticas de LGBTfobia em diferentes instituições públicas 

ou privadas, como escolas, serviços de saúde e empresas, de modo similar a organizações de 

famílias em outros países (MEADOW, 2018; BRAINER, 2019). Participam e organizam 

eventos e atividades junto a organizações do movimento LGBT, do qual não se consideram 

parte, mas aliadas, pois não ocupam o lugar de fala e o protagonismo de pessoas LGBT.  

As Mães pela Diversidade também fazem articulações com o poder público, embora 

sempre provisórias e passageiras. “O Mães” se posiciona como um coletivo apartidário, mas 

traz um repertório de símbolos e significados do campo da moral e dos valores da família 

(COSTA NOVO, 2017) que possibilita uma aproximação com políticos de posições mais ao 

centro do espectro político, os quais acenam a pautas liberais no campo dos direitos humanos 

sem deixar de manter o alinhamento com um eleitorado mais conservador.  

 

 

Figura 6 - Mães pela Diversidade e o então governador de SP Geraldo Alckmin (PSDB) 

 

Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

A foto acima é um registro da visita do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin 

(PSDB) ao estande das Mães pela Diversidade na edição de 2017 da feira cultural que 

tradicionalmente ocorre no Largo do Arouche como parte da programação da Parada do 

Orgulho LGBT de São Paulo. Na ocasião, o então governador chegou com sua comitiva assim 

que a feira abriu ao público e se dirigiu primeiramente ao estande das Mães pela Diversidade, 
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onde cumprimentou as lideranças e posou para registros fotográficos de assessores e jornalistas. 

Na foto, ao lado de Alckmin, vemos a coordenadora nacional e fundadora das Mães pela 

Diversidade, a jornalista paulistana Majú Giorgi, que se tornou uma das mais influentes vozes 

do ativismo de famílias de LGBT nos últimos anos: escreve e dá entrevistas para blogs e jornais, 

participa de programas de televisão e representa a entidade em audiências públicas, encontros 

e reuniões de secretarias governamentais e ministérios para discutir direitos para a população 

LGBT, ao lado de outras entidades e organizações. 

Nenhuma outra entidade tem se projetado e visibilizado nacionalmente com mais 

eficácia do que as Mães pela Diversidade. Além de estarem engajadas na organização da Parada 

do Orgulho LGBT de São Paulo, ganhando destaque logo nos primeiros trios elétricos43 que 

levam a multidão pela Avenida Paulista (COSTA NOVO, 2017; NOVAIS, 2018), as Mães pela 

Diversidade têm participado de programas de televisão diversos, como Encontro, de Fátima 

Bernardes, Conversa com Bial e Globo Repórter, além de inúmeras reportagens em sites, 

telejornais, jornais impressos e revistas nacionais e locais. Nesses espaços, têm circulado suas 

narrativas de aceitação de modo a disputar os sentidos da homossexualidade ou 

transexualidade/transgeneridade na família e na sociedade. 

Talvez o maior destaque até então tenha ocorrido quando participaram de dois capítulos 

da novela da Rede Globo “A Força do Querer”, em 2017. Na trama, as Mães pela Diversidade 

contribuem para o processo de reconciliação entre Joyce e seu filho trans Ivan. Em um capítulo 

já próximo ao final da novela, Joyce encontra em sua bolsa um cartão de visitas das Mães pela 

Diversidade e Ivan aproveita a oportunidade para sugerir: “É um grupo de mães que têm filhos 

como eu. Quem sabe se você encontrá-las... Conversar com elas pode te ajudar também”. 

Depois, em outra cena, Joyce assiste a um vídeo em que uma das Mães pela Diversidade conta 

que é mãe de um homem trans e defende que a transexualidade não é uma doença. A trajetória 

da personagem na novela faz a ficcionalização dos passos da carreira moral (GOFFMAN, 2017 

[1963]) da mãe de um filho LGBT, que deve passar do sofrimento à aceitação em um processo 

que modifica seus valores e as torna “pessoas melhores” (OLIVEIRA, 2013; NOVAIS, 2018). 

Ao analisar a atuação do Grupo de Pais de Homossexuais (GPH), Leandro de Oliveira 

(2013) observou que este produzia e difundia na dimensão micropolítica das relações um 

conjunto de classificações sociais para as famílias atribuírem sentidos positivados para a 

 
43 O ano de 2016 foi o primeiro em que as Mães pela Diversidade participaram da Parada do Orgulho LGBT de 

São Paulo em um trio elétrico próprio. Ocuparam, então, o terceiro carro, que levava o nome da associação. 

Nos anos seguintes, até 2019, o trio “Mães pela Diversidade”, “Famílias LGBT/Mães pela Diversidade” ou 

apenas “Famílias” foi o segundo carro da parada. 
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orientação sexual dos filhos a partir da ideia de uma “homossexualidade respeitável”, que se 

distanciaria de outras práticas reprovadas socialmente. Assim, pessoas homossexuais e seus 

relacionamentos poderiam ser julgados pelos mesmos critérios morais e éticos que existem em 

torno da heterossexualidade. Ao mesmo tempo, o GPH proporcionava às participantes – mães, 

em sua grande maioria – a elaboração coletiva de uma experiência de disrupção de relações, 

identidades e status sociais, marcada por uma profusão de afetos perturbadores, assim como o 

aprendizado de uma linguagem emocional para construir sentimentos de valor positivo e 

restaurar o vínculo abalado pela revelação da orientação sexual. 

O que as Mães pela Diversidade têm feito é ampliar o alcance e a penetração desses 

discursos nas mais diversas esferas sociais e contextos institucionais, investindo na construção 

de um lugar de fala para a produção abrangente de discursos e representações culturais 

alinhadas com a narrativa política de aceitação. Performances públicas que enfatizam a 

intensidade, a profundidade e o valor do vínculo filial por meio de narrativas de sofrimento no 

processo de aceitação continuam compondo a linguagem para dar sentido à experiência de ter 

um filho LGBT, assim como a tática de transformar classificações sociais para a sexualidade 

positivando outras orientações sexuais e identidades de gênero. 

O discurso público deste movimento político de famílias tematiza recorrentemente a 

importância dos filhos, anunciando que sua felicidade e suas necessidades são mais importantes 

do que as opiniões e preconceitos de outras pessoas, mesmo que sejam familiares e parentes. 

Atribuem grande valor à densidade afetiva do vínculo filial, cujo símbolo principal no 

vocabulário da luta pela causa é o amor (COSTA NOVO, 2017; NOVAIS, 2018). O amor 

parental deve se traduzir em atitudes baseadas em respeito e compreensão, em formas de 

acolhimento e apoio, em interações baseadas no diálogo. Boas mães e bons pais devem não 

apenas conhecer o próprio filho; devem ser portos seguros para que os filhos mostrem 

espontaneamente quem são e o que sentem em diferentes dimensões da sua vida e em termos 

de identidade de gênero e orientação sexual44.  

Expressam, assim, um ideal de relacionamento baseado na intimidade, na afetividade e 

no cuidado em lugar da hierarquia, da autoridade e do controle, prezando pela individualidade 

dos filhos e pelo direito de serem diferentes das expectativas familiares. O vocabulário de 

sentimentos e modos de se relacionar com os filhos que empregam constrói a possibilidade de 

transformar positivamente o sentido da experiência que chamam de maternidade/paternidade 

 
44 Há uma complementaridade simbólica no ponto de vista dos filhos, que têm a expectativa de poder expressar 

abertamente sentimentos e experiências e construir uma relação com os pais baseada na sinceridade, de modo 

que revelar a orientação sexual pode ser considerado importante nesse sentido (OLIVEIRA, 2013; 2019). 
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atípica ao tornar a aceitação uma expressão de valores, ideais e modelos de relações em família, 

de maternidade e de parentalidade em geral.  

Embora possa-se dizer que “o Mães” tem grande semelhança com outros movimentos 

pelos direitos de filhos LGBT vinculados a ideais ocidentais “burgueses” – similar, por exemplo, 

aos movimentos de Taiwan45 analisados por Amy Brainer (2019) – entendo que o apelo e a sua 

ampla capacidade de sensibilizar pessoas – mulheres que são mães, sobretudo – deve-se pelo 

manejo de símbolos e a elaboração de discursos sobre amor, família, parentalidade – 

maternidade, principalmente – e pessoas que cuidam que são caros às noções mais variadas de 

família no Brasil, das mais conservadoras às mais diversificadas. É ao afirmar que aceitar a 

orientação sexual e a identidade de gênero dos filhos sinaliza a profundidade do amor e do 

vínculo filial que as mães reivindicam seu lugar de fala. Elas falam porque são boas mães, 

mães que conhecem e aceitam seus filhos porque os amam. 

Nos discursos das Mães pela Diversidade, estão em evidência o valor dos filhos como 

indivíduos e como o centro da vida familiar, assim como a importância e a superioridade moral 

de certas formas de intimidade constitutivas desses vínculos, concepções de família que são 

partilhadas por uma parcela da população – sobretudo entre camadas médias e camadas 

populares ascendentes, talvez, mas não exclusivamente. Há tanto uma ampla circulação e 

penetração desses discursos por meios culturais variados e em espaços diversos da sociedade 

quanto de pessoas por mundos sociais diferentes e não raro contraditórios, algo característico 

da vida urbana, como o próprio Gilberto Velho (2013) discutiu extensamente em sua obra. Isso 

se potencializa através das formas variadas de tecnologia, comunicação e interação em redes da 

internet, possibilitando e favorecendo a adesão a grupos, ideias, visões de mundo, identidades 

e valores que são tensionados e tensionam as práticas e interações cotidianas enredadas nas 

realidades e contextos socioculturais locais. Nestas se engendram formas de organização 

familiar que favorecem ou inibem esses movimentos de diferenciação.  

Nem todas as mães que participavam das Mães pela Diversidade consideravam que 

eram “ativistas” ou “militantes” e afastavam essas categorias com veemência. Muitas 

integrantes buscavam a associação como um grupo de ajuda mútua para lidar com os dramas e 

conflitos de ter um filho trans ou homossexual, sem interesse ou disponibilidade de tempo para 

o ativismo. Essa característica variava a depender do contexto regional e local onde atuam. Na 

 
45 Entretanto, existem particularidades também. A ideia de que “amor não tem gênero”, importante para os 

movimentos de famílias de Taiwan, segundo Brainer (2019), não aparece nos discursos das Mães pela 

Diversidade: a ênfase está na concepção de que filhos nunca deixam de ser filhos e de que o amor por um filho 

deve ser incondicional. 
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Paraíba, a coordenação local foi criada a partir de uma articulação da então coordenadora das 

Mães pela Diversidade de Pernambuco, Gi Carvalho, que tentou construir alianças com 

associações do movimento LGBT local, aos moldes do que fazia no Recife. Porém, o perfil das 

mães que ingressaram na associação não favorecia o ativismo. Eram mães de camadas médias 

que não desejavam visibilidade por razões pessoais diversas, desde resguardar a identidade do 

filho até evitar conflitos com o marido, com a família e na sua rede de relações. O incentivo à 

visibilidade, com fotos e publicações nas redes sociais, incomodava as mães e as afastava da 

associação. A coordenadora da Paraíba me explicou que estavam em um momento de dedicação 

ao autocuidado e ao fortalecimento mútuo. As reuniões eram jantares nas casas das integrantes, 

onde conversavam, bebiam vinho e trocavam experiências de forma descontraída, muito 

diferente das atividades da coordenação no Recife, onde os encontros envolviam discussões 

sobre ativismo e a organização de atividades e eventos públicos. 

 Em uma manhã de março de 2019, as Mães pela Diversidade da Paraíba realizaram 

uma roda de conversa para familiares de pessoas LGBT no CCLGBT, uma das poucas 

atividades públicas da coordenação local organizadas no período em que estive pesquisando 

em João Pessoa. A equipe do centro telefonou para as mães que faziam terapia psicológica no 

serviço, convidando-as, e algumas confirmaram que viriam, mas no dia não apareceram. Além 

da coordenadora da Paraíba e da coordenadora de Pernambuco, que foi a João Pessoa para a 

atividade, estiveram presentes mais três mães que participavam da associação, Mariana entre 

elas, uma das interlocutoras da Paraíba que conheceremos nos próximos capítulos. Algumas 

pessoas da equipe do CCLGBT e estagiários de psicologia também participaram.  

Antes de começar a atividade, as mães lamentaram a ausência de mais familiares e 

debateram a razão disso: seria o horário, muito cedo pela manhã, ou o receio de falar em 

público? Uma estagiária de psicologia do CCLGBT comentou que seu primeiro atendimento 

no centro foi uma mãe com conflitos com o filho gay, que veio duas vezes e depois “fugiu”. 

Penélope, interlocutora que acompanharemos em outros capítulos, observou: “Não é fugir. Às 

vezes é difícil”. Ao longo da conversa, ela explicou: “Primeiro vem o choque, aí você tem que 

lidar com isso. Você quer proteger e muitas vezes isso significa esconder, não falar para 

ninguém, não dar pinta. Muitas vezes, nossa violência é pela proteção”. As outras mães 

concordaram que a preocupação com a discriminação e a violência era constante. “Eu tinha 

preconceito de os outros terem preconceito. Eu tinha medo”, contou a mãe de uma filha lésbica. 

Penélope refletiu sobre como ser mãe de um filho homossexual ou trans pode ser uma 

experiência profundamente transformadora. “Se descobrir mãe de LGBT mexe com você. Você 

começa a ter outra visão de sexualidade, das questões de gênero. Você não vai ser a mesma 
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pessoa. É diferente com os pais. Para mãe a questão é mais forte porque foi você quem pariu, 

quem gerou. Você questiona questões biológicas. ‘Será que eu também sou?’. Eu me vejo muito 

mais aberta sexualmente depois que compreendi a questão do meu filho. A nossa sociedade é 

muito heteronormativa”. Ela e Mariana, que tinha um filho trans de 21 anos, comentaram 

também como, por outro lado, a dimensão de “perda” era muito mais intensa quando se tratava 

de um filho ou filha trans. “Só sabe mãe de filho trans o que é sentir aquela falta...”, disse 

Mariana. “Saudade...”, Penélope complementou. “Acordei de madrugada hoje sem conseguir 

dormir, lembrando da menina, dos cabelos, do corpo, dos olhos, das roupas... Lá no fundo, eu 

ainda sinto aquela saudade do que poderia ter sido”, Mariana contou.  

A rejeição da família e dos círculos próximos de amizade e relacionamentos também foi 

trazida à discussão. “Para quem não sabe, é aquele choque. Uma pessoa disse: ‘Coitada! Meu 

Deus, como você sofre!’, como se fosse uma aberração. Eu perdi amizades de mais de 15 anos. 

Para mim, agir assim é igual a votar em Bolsonaro!”, exclamou Mariana e todas riram. Ela 

contou que entrou para a associação para encontrar apoio e trocar experiências. “Um grupo 

ajuda muito. Se a família aceitasse, não seria necessária essa militância que a gente faz”. 

A dinâmica que observei nessa roda de conversa e as reflexões que elaboraram 

publicamente sobre a experiência de ter um filho homossexual ou trans eram recorrentes 

também nas atividades que acompanhei no Recife. Eram espaços de acolhimento e construção 

coletiva de sentidos e valores para lidar com o fato de serem mães de LGBT a partir de um 

vocabulário emocional46 (OLIVEIRA, 2013). As participantes identificavam-se com outras 

mães, descobrindo que as suas histórias não eram exceções e tampouco precisavam ser vividas 

solitariamente. Vivendo-as coletivamente, entre outras pessoas que tinham histórias como as 

delas, poderiam se tornar “ativistas” ou repensar a própria sexualidade, entre outras 

transformações imprevistas nas suas trajetórias sociais. 

 

 

 

 

 

 
46 Dinâmica similar de manejo de um vocabulário cultural das emoções por grupos de ativismo político foi 

observada em outras pesquisas (VIANNA; FARIAS, 2011; NOVAIS, 2018). Carlos Guilherme do Valle 

(2017), por exemplo, analisou como, na ONG AIDS Grupo Pela Vidda, emoções eram tanto foco de 

preocupação nas práticas da organização em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS quanto um modo de 

produzir publicamente um entendimento da epidemia e mobilizar engajamentos para o enfrentamento desta. O 

uso de um vocabulário emocional produzia entendimento, identificação e engajamentos políticos. 
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Em direção à narrativa de uma teoria vivida 

 

Os próximos capítulos da tese conduzem a uma imersão etnográfica que busca compor 

uma narrativa possível para a "teoria vivida” (PEIRANO, 2006; 2019) nessa pesquisa de campo. 

Constroem uma trama de muitos fios que estão entrelaçados de modo a apontar para uma certa 

direção, mas que se mostram ao mesmo tempo soltos, como linhas desfiadas e descontínuas, 

isso porque compõem outras narrativas possíveis, dissonantes e mesmo contraditórias entre si.  

Compreendo, seguindo Mariza Peirano (2019), que a textualização etnográfica é uma 

“escrita do vivido”. Entendo que essa escrita é um esforço para descrever e analisar para o leitor 

o contexto de possibilidades, limites, intenções e efeitos de eficácia nas interações e diálogos 

que compuseram a experiência de pesquisa e que ganham vida na etnografia. Ao mesmo tempo, 

considero, como Edward Bruner (1986), que esse esforço ganha a forma de uma narrativa que 

se soma às narrativas possíveis de uma época.  

Nessa perspectiva, a etnografia é uma narrativa que conta uma história que dialoga com 

os discursos do mundo social, uma história que produz sentido e que é indissociável das relações 

de poder de cada época. Cabe lembrar que narrativas históricas – e etnográficas – compreendem 

um impulso de moralizar a realidade, como argumentou Hayden White (1980), produzidas por 

sujeitos que se percebem implicados em um sistema social o qual desejam sustentar, questionar 

ou transformar. Isso significa reconhecer que narrativas são efeitos das disputas sociais, 

culturais e políticas de seu tempo. 

Para Bruner (1986), há uma narrativa dominante que é partilhada pelo antropólogo e 

seus interlocutores desde o princípio, porque ambos participam do mesmo sistema simbólico 

(ao menos no que diz respeito ao encontro etnográfico). Estão, assim, “[...] enredados na mesma 

teia, influenciados pelas mesmas forças históricas e moldados pelas estruturas narrativas 

dominantes do nosso tempo.” (BRUNER, 1986, 149-150, tradução livre)47. Desse modo, na 

perspectiva do autor, as narrativas etnográficas são transformações das narrativas dos 

interlocutores e vice e versa, trazendo variações de uma história comum e possível às condições 

discursivas do seu tempo.  

Contudo, se a textualização etnográfica constrói uma narrativa sobre narrativas do 

mundo social, entendo que essa narrativização deve seguir o empreendimento propriamente 

antropológico de acrescentar outras camadas, nuances e perspectivas, adicionar complicações 

e pontos de inflexão, colocando em evidência tanto a história predominante e partilhada 

 
47 "I see both anthropologist and Indian as being caught in the same web, influenced by the same historical forces, 

and shaped by the dominant narrative structures of our times." (BRUNER, 1986, p. 149-150). 
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narrativamente no mundo social quanto suas dissonâncias e contradições, e deve fazer isso por 

um esforço de objetivação das próprias condições, relações e forças sociais que tornam as 

narrativas possíveis. São narrativas interpretadas por uma teoria vivida. 

Isso põe em evidência o fato de que esta etnografia é uma escrita possível a partir das 

condições sociais, culturais, políticas e históricas que situaram posicionamentos, encontros, 

interações e diálogos entre mim e os diversos interlocutores que, nas páginas a seguir, 

transformo em personagens de histórias que são representações limitadas e parciais de vidas 

reais. Desse modo, deixam impressões (PORTER; WEEKS, 1991), pistas e indícios de um 

mundo social complexo, cujas questões, disputas e conflitos procuro organizar narrativamente 

em uma escrita do vivido. 
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2 
UM ASSUNTO DE FAMÍLIA 

 

 

 

Em 1987, o “Programa de Domingo”, da hoje extinta Rede Manchete, exibiu a primeira 

reportagem48 de televisão no Brasil que versava um tema ‘polêmico’: a “mudança de sexo” de 

pessoas transexuais e as consequências sociais e jurídicas para os indivíduos que se submeteram 

ao procedimento cirúrgico, proibido no país na época. Importante programa jornalístico, o 

“Programa de Domingo” ia ao ar na faixa de programação das 20 horas, o qual é conhecido 

como “horário nobre” da televisão brasileira, quando a apresentadora Reneé de Vielmond, em 

tom grave e com olhar penetrante para os telespectadores, anunciou a matéria da jornalista 

Solange Bastos: “Um mergulho num mundo estranho e perigoso. Uma reportagem forte.”  

A edição corta para um close no rosto da repórter, que introduz o tema e os quatro 

entrevistados com quem conversaria ao longo dos pouco mais de 15 minutos de reportagem: 

um homem e uma mulher transexuais, um assistente social e um psicanalista, ambos 

profissionais que trabalhavam com casos de “transexualismo”. Por segurança, três deles não 

seriam identificados: os dois especialistas, sob o risco de terem seu trabalho ameaçado, e o 

homem transexual, pois utilizava documentos falsos e temia ser preso por falsidade ideológica.  

Vemos que a repórter e as pessoas transexuais entrevistadas estão sentadas em torno de 

uma mesa pequena quando a câmera abre o enquadramento lentamente. A janela grande atrás 

da mesa revela as curvas do Pão de Açúcar, situando-os no Rio de Janeiro e garantindo que a 

gravação contraluz permitisse mostrar apenas a silhueta escura do primeiro entrevistado, que 

estava de frente para a janela e de costas para a câmera. Solange Bastos o introduz: chama-se 

João W. Nery, tem 35 anos, é escritor e psicólogo, mas está desempregado e não pode exercer 

a profissão na qual se formou porque vive com documentos falsos desde que se operou, há oito 

anos. Está lançando um livro autobiográfico – “Erro de Pessoa: Joana ou João?” – obra em que 

 
48 REDE Manchete. Meu irmão transexual. Apresentação: Reneé de Vielmond. Reportagem: Solange Bastos. 

Produção: Programa de Domingo, Rede Manchete. Rio de Janeiro. Publicado online por Família Bastos 

Produções, 2016. 1 vídeo (ac. 17 min). Disponível em: https://vimeo.com/184585657. Acesso em: 21 nov. 

2021. 
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narrava suas memórias e experiências como transexual. De frente para João e para a câmera, 

mostrando o rosto, está outra entrevistada: Joana, 35 anos, bioquímica e servidora pública 

federal. Vivia com o nome masculino com que fora registrada, para não perder os títulos 

acadêmicos e sua profissão. Os entrevistados exemplificavam duas trajetórias de vida possíveis 

e distintas para pessoas que realizavam cirurgias de mudança de sexo no Brasil, ambas 

envolvendo renúncias e complicações relacionadas à ausência de legislação que autorizasse os 

procedimentos médicos e a mudança de documentos civis. Segue imagem do momento 

histórico abaixo (Figura 7): 

 

Figura 7 - Primeira reportagem televisiva sobre transexualidade no Brasil em 1987 

 

Fonte: Rede Manchete (2016). 

 

A entrevista é séria, mas emotiva. João e Joana estavam se conhecendo pela primeira 

vez e João estava particularmente emocionado, pois era a segunda pessoa transexual com quem 

conversava em toda a vida. Eles falam de suas experiências de conflito com os corpos que 

nasceram, contam as dificuldades que enfrentaram ao longo de suas trajetórias e os problemas 

com os quais ainda conviviam, sobretudo por não terem a possibilidade de retificar seus 

documentos em função de as cirurgias para transexuais estarem proibidas pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM) e pela legislação brasileira da época, assim como a mudança de 

registro civil por essa razão. O psicanalista, de quem ouvimos apenas a voz, defende a 

legitimidade da experiência transexual, argumentando que, para Freud, “o corpo real é o corpo 

da cabeça”. João concorda: “O sexo psicológico realmente é o importante”, diz, seguro. 

Fundamenta em seguida o seu posicionamento mencionado a forma como a medicina atuava 

em casos de indivíduos hermafroditas – categoria então utilizada para se referir a intersexuais: 

“[...] a medicina pode legalmente decidir qual é o sexo que o indivíduo vai ficar e a opção 
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normalmente se faz em função do sexo psicológico, e não necessariamente do sexo que domina 

biologicamente."  

Sob a condução cuidadosa e o olhar interessado da jornalista Solange Bastos, a 

reportagem é um apelo contundente para a sensibilização da opinião pública em favor de que 

pessoas transexuais fossem tratadas como cidadãs no Brasil, enfatizando que isso implicava 

conceder-lhes o direito ao atendimento médico, aos procedimentos cirúrgicos que desejavam e 

o reconhecimento da lei. Ao final da reportagem, Solange Bastos ressalta que estão discutindo 

um assunto de suma importância para entender a “condição humana”, reconhece os limites de 

uma reportagem e, voltando-se para o telespectador, diz esperar que a exposição daqueles fatos 

contribua para solucionar os problemas vividos por pessoas transexuais. “No ano passado, em 

meados de 1984, a Câmara e o Senado aprovaram um projeto de lei49 permitindo as cirurgias 

transgenitais. Esse projeto de lei não foi sancionado pelo presidente [João Baptista] Figueiredo. 

Os transexuais continuam na marginalidade”, conclui criticamente. As cirurgias para 

transexuais só seriam legalizadas no Brasil quase 15 anos depois, com a Resolução nº 1482 de 

1997 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que as autorizava em caráter experimental. 

Jornalista respeitada, com uma carreira sólida em emissoras e programas de televisão 

de prestígio, a questão era de caráter bastante íntimo e pessoal para Solange Bastos: o homem 

que se apresentava como João W. Nery e a quem dera voz no “Programa de Domingo”, 

utilizando-se de seu renome e influência, era na verdade seu irmão. Quase 30 anos depois, João 

W. Nery se tornaria uma referência importante entre outras pessoas trans e transexuais no 

Brasil, à medida em que a nova identidade social de “homem trans” se colocava publicamente 

a partir dos avanços das políticas para transexuais no Sistema Único de Saúde (SUS) 

(ALMEIDA, 2012, p. 516). Morreria aos 68 anos, em outubro de 2018, em decorrência de um 

câncer, recebendo homenagens emocionadas de muitas pessoas que o conhecerem como um 

ativista pelos direitos de gays, lésbicas e pessoas trans e o admiravam por sua história, recontada 

em um segundo livro, “Viagem Solitária – Memórias de um transexual 30 anos depois”, lançado 

em 2011, tornando-o uma figura “paterna” muito estimada por jovens homens trans que se 

 
49 Solange Bastos se referira ao Projeto de Lei nº 1.909, de 1979, do deputado federal José de Castro Coimbra 

(MDB-SP), que propunha alterar o art. 129 do Código Penal para autorizar “a ablação de órgãos e partes do 

corpo humano” mediante parecer unânime de junta médica e autorização do paciente maior de idade e apto a 

responder por suas decisões (BRASIL, 1979). O projeto tramitara na Câmara dos Deputados até 1981, quando 

fora aprovado e encaminhado ao Senado Federal, permanecendo parado por dois anos. Voltara a tramitar entre 

1983 e 1984 até receber veto integral do Presidente da República João Baptista Figueiredo, que considerara a 

matéria contrária ao interesse público. Figueiredo alegou que os estudos científicos sobre o tema eram 

polêmicos, tendenciosos e careciam de fundamentação. Recomendou que cada caso fosse levado à Justiça e 

analisado individualmente, afirmando também que a “análise de matéria tão complexa” deveria proceder junto 

à reformulação do Código Penal (BRASIL, 1984, p. 1405). 
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identificavam com ele. Naquela época, porém, via-se condenado à clandestinidade, razão que 

motivara que apelasse à opinião pública, com o apoio da irmã, em favor da legalização das 

cirurgias em transexuais e da adequação da legislação para que não precisasse mais viver com 

documentos falsos, perdendo o direito à parte da sua história por um nome que o aprisionava a 

uma identidade feminina e que por isso abandonava. Recuperavam a discussão sobre as 

cirurgias para transexuais em um contexto democrático após o fim da Ditadura Militar, durante 

o período de realização da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988.  

Em setembro de 2016, quase três décadas depois que a reportagem de Solange Bastos 

foi ao ar, o “Globo Repórter”, da Rede Globo de Televisão50 dedicou uma edição do programa 

a discutir mudanças sociais de valores, identidades e práticas de gênero e sexualidade no Brasil. 

Nas palavras do apresentador, Sérgio Chapelin, o programa entraria no "delicado mundo da 

diversidade sexual", e a pergunta era "Como as famílias brasileiras lidam com tantas mudanças 

de comportamento?". O tema da primeira reportagem era “Transgênero: pessoas que não se 

sentem bem com o próprio corpo e querem mudar de sexo”, o que Chapelin adiantou tratar-se 

de um “problema” cuja “origem”, os médicos dizem, “pode ser biológica”. Fomos introduzidos 

a Luan, um garoto que vive as “alegrias” e “angústias” da adolescência de uma maneira 

“extrema” desde que ingressou em um “caminho tortuoso” ao encontrar na internet uma palavra 

– transgênero – que descrevia seus sentimentos com relação ao seu corpo e gênero. Dos desejos 

de infância de ser transformado em um menino ao medo de ser rejeitado e ficar sozinho, 

ouvimos sobre a sua convicção de merecer ser respeitado e de como viver sua identidade real 

lhe permitia “ser uma pessoa melhor”. A seguir, algumas imagens (Figura 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 É importante salientar a diferença de contexto entre essa reportagem e a que descrevi antes: embora a Rede 

Globo e a Rede Manchete possam ambas ser consideradas redes de televisão mainstream, os programas 

jornalísticos da Manchete eram mais “alternativos” e tinham um viés mais progressista em comparação à Rede 

Globo na época. 
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Passamos então da trajetória individual de descoberta de si, vivida por Luan, para o 

drama de seus pais, uma família branca de classe média paulistana vivendo a transição de 

gênero de seu filho adolescente, com o auxílio de especialistas da medicina e da psicologia. A 

narrativa nos leva da sala de casa de Luan, onde ouvimos as dificuldades dos familiares para 

entender e lidar com a situação, aos corredores do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade 

de Gênero e Orientação Sexual (AMTIGOS) do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo (USP), um ambulatório médico especializado no atendimento a crianças e adolescentes 

com conflitos de identidade de gênero, onde psicólogos e psiquiatras o “acompanharam” e 

“confirmaram” que ele “é um menino transgênero”. Diferente do psicanalista na primeira 

reportagem, de quem ouvimos apenas a voz, Alexandre Saadeh, o psiquiatra que coordena o 

AMTIGOS, aparece diversas vezes em cena, pois o cenário de ilegalidade do passado já está 

distante. Explica-nos, com o cenho franzido e as sobrancelhas juntas: “esse indivíduo tem... um 

intenso sofrimento e uma sensação de inadequação ao seu sexo biológico”. O médico esfrega 

as mãos para escolher as palavras com uma pausa breve e cuidadosa, e ao encontrá-las, conecta 

os pontos da explicação tocando as pontas unidas dos dedos de uma mão nas pontas dos dedos 

da outra. Seu olhar mostra-se compassivo com o "intenso sofrimento" que descreve. 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Rede Globo (2016). 

Figura 8 - Globo Repórter conta a história de um “menino transgênero” e sua família 
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Sobre uma animação que representa um bebê na barriga da mãe, a repórter diz que não 

existe “causa comprovada” para essa “inadequação”, mas o que se conhece é que durante a 

gestação a identidade masculina ou feminina se forma no cérebro depois do desenvolvimento 

dos órgãos sexuais, o que possibilitaria o desenvolvimento discordante. O psiquiatra Alexandre 

Saadeh retorna na cena seguinte para explicar didaticamente que a causa poderia estar na 

influência de hormônios ou outras substâncias que circulam pela placenta e pelo cordão 

umbilical durante a gestação. Enfatiza, assim, que a família não tem culpa, porque “é algo que 

pertence àquela própria criança”. Explica então os objetivos do trabalho realizado no 

ambulatório: “A primeira questão é que assim: com crianças não tem nenhuma intervenção 

hormonal, nenhuma intervenção cirúrgica”, ressalta, sério. “Tem o acompanhamento: uma 

orientação desses pais e uma diminuição do sofrimento dessa criança”. 

... 

Nossa narrativa etnográfica sobre a transição de gênero em família começa neste 

capítulo com um enquadramento histórico e teórico. O objetivo das próximas páginas é o de 

observar permanências e descontinuidades, atualizações, reorganizações e transformações de 

construção social, cultural e política de experiências trans e de pessoas trans com a família e 

em família. Sob que circunstâncias sociais e culturais, por meio de quais instituições, agentes e 

discursos o tema das pessoas trans e sobretudo das crianças e adolescentes trans ou 

transgêneros vem sendo construído como assunto de família no debate público? O ponto central 

dessa discussão é analisar as novas categorias e narrativas – médicas, culturais, políticas – sobre 

os “problemas de gênero” de crianças e adolescentes que introduzem uma participação ativa 

 

 

 

 

Fonte: Rede Globo (2016). 

Figura 9 – “A genitália se desenvolve pra um lado e o sexo pra outro” 
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dos familiares – pais e mães, mas sobretudo mães – nos processos de construção da identidade 

de gênero de filhos que, por suas performances de gênero (BUTLER, 2003), são rotulados 

desviantes (BECKER, 2008).  

Quando me refiro a indivíduos que são tornados desviantes por suas performances de 

gênero, estou situando essas experiências como resultado de processos, relações e interações 

sociais pelos quais determinadas pessoas – crianças e adolescentes nesse caso – passam a ser 

consideradas desviantes porque agem diferente das regras formais e informais de gênero de 

pais, parentes, médicos, psicólogos e demais agentes em posição de poder. Estou também 

enfatizando que as ações dessas crianças e adolescentes nunca são desviantes em si mesmas, 

pois a noção de performatividade comporta o sentido de que são as interações sociais que 

produzem desvios de gênero. A ideia de performatividade de gênero é mais pertinente do que 

as noções de papel de gênero51 ou expressão de gênero para compreender a forma como as 

pessoas constroem gênero e relações de gênero no seu cotidiano, pois explicita rupturas com as 

dicotomias entre representações e práticas sociais, entre “papeis sexuais52” e estrutura social e 

com a separação entre sexo e gênero53, natureza e cultura.  

Seguindo Judith Butler (2003, p. 200), dizer que o gênero é “performativo” significa 

entendê-lo como efeito de atos repetidos, “[...] gestos, movimentos e estilos corporais [...]” que 

“[...] constituem a ilusão de um eu permanente marcado pelo gênero.”. Esses atos são 

compulsórios, porque as falhas em manter a distinção binária de gênero têm consequências 

punitivas, mas são também contingentes porque não correspondem a nenhuma essência ou 

referente original. Argumentou Butler (2003), nesse sentido: “Os vários atos de gênero criam a 

ideia de gênero, e sem esses atos, não haveria gênero algum, pois não há nenhuma "essência" 

que o gênero expresse ou exteriorize, nem tampouco um ideal objetivo ao qual aspire e porque 

o gênero não é um dado de realidade." (2003, p. 199). Além disso, os atos de gênero repetidos 

são ao mesmo tempo “[...] reencenação e nova experiência de um conjunto de significados já 

 
51 Papel de gênero foi um conceito formulado pelo endocrinologista e sexólogo John Money na década de 1950 

para explicar o comportamento de crianças intersexo diante da “indefinição” do sexo biológico.  
52 Como lembram Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015), o conceito de “papeis sexuais” deriva da teoria social 

de Talcott Parsons e da concepção de “papeis sociais”, que considera sistemas sociais estáveis e integrados: 

“O conceito parte da ideia de que as pessoas normalmente se conformam às normas culturais para as posições 

sociais que ocupam e aplica tal ideia ao gênero” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 131). 
53 Em 1975, Gayle Rubin ofereceu importante e influente contribuição para pensar a relação entre sexo e gênero 

ao formular o conceito de “sistema sexo/gênero” (RUBIN, 2011), definido com o modo pelo qual as sociedades 

tornam a sexualidade um produto da atividade humana que envolve mais do que apenas a reprodução sexual. 

Rubin argumenta, em um diálogo com a antropologia estruturalista de Lévi-Strauss e com as teorias 

psicanalíticas de Freud e Lacan, que a “identidade de gênero” das mulheres e o desejo heterossexual são 

constituídos por um processo de violência desde a infância. Contudo, a formulação de Rubin preserva a 

separação entre sexo e gênero, natureza e cultura. 
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estabelecidos socialmente; e também é a forma mundana e ritualizada de sua legitimação.” 

(BUTLER, 2003, p. 200). 

Pessoas que cometem “deslizes”, intencionais ou não, nas suas performances de gênero, 

porém, não são necessariamente consideradas desviantes e imediatamente tratadas de forma 

diferencial a partir desse status. Estou entendendo o desvio, nesse caso, na perspectiva de 

Howard Becker (2008): não como o produto de um ato que é desviante em si mesmo, mas como 

o resultado de interações sociais em que pessoas ou grupos tornam alguém desviante pela 

aplicação de regras formais e informais e por impor consequências para sua transgressão. Como 

argumentou Gilberto Velho (1985), o indivíduo desviante não está fora da sua cultura, mas sim 

faz uma leitura “divergente” dos valores dominantes em determinada área, estando assim 

enredado nas disputas políticas e nos conflitos que caracterizam a vida social. Essas 

perspectivas sobre o comportamento desviante comportam a enorme variação com que as 

performances de gênero podem ou não ser consideradas reveladoras de que alguém é um tipo 

especial de indivíduo essencialmente desviante, assim como as diversas práticas, instituições e 

organizações que se organizam em torno da produção do desvio.  

Nem todo desvio é construído por sanções punitivas. A aplicação de diagnósticos e 

tratamentos também produz desviantes e é uma das principais formas pelas quais o poder se 

manifesta nas sociedades urbano-industriais modernas (FOUCAULT, 1988). As histórias da 

homossexualidade e da transexualidade exemplificam bem esses efeitos (FRY, 1982b; 

MEYEROWITZ, 2002; STRYKER, 2017[2008]). Também demonstram como as disputas 

sociais e políticas sobre a legitimidade dessas experiências, visões de mundo e identidades 

foram levadas adiante por diferentes agentes, grupos, organizações, movimentos sociais e 

“empreendedores morais”54 (BECKER, 2008) que modificaram, atualizaram ou transformaram 

valores e regras sociais. 

Quase 30 anos separam as duas reportagens que abrem este capítulo. Contrapostas, são 

histórias que evidenciam continuidades e mudanças importantes nas representações culturais e 

na imaginação cultural sobre experiências trans no Brasil, indicando, portanto, dinâmicas e 

processos sociais envolvendo as práticas, instituições, identidades, normas e leis que 

conformam vivências de gênero e sexualidade “desviantes”. Há, primeiro, uma diferença nas 

categorias empregadas para enquadrar o fenômeno: na primeira história, conhecemos um 

 
54 Para Becker (2008), empreendedores morais são pessoas, grupos e instituições que buscam criar, transformar e 

impor regras sociais (quando são bem-sucedidas em seu empreendimento). Os criadores de regras são 

reformadores sociais que partem em uma “cruzada moral”, muitas vezes com razões humanitárias, para que as 

pessoas façam o que julgam que é bom e correto para toda a sociedade. 
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homem e uma mulher transexuais que realizaram uma cirurgia transgenital para adequar o 

corpo ao sexo psicológico; na segunda, é um adolescente trans e seus familiares que recebem 

acompanhamento médico e psicológico relacionado à identidade de gênero. Somos 

introduzidos, com o protagonista Luan, ao mundo de adolescentes e de crianças transgênero – 

as crianças trans.   

Há diferença também no discurso dos especialistas que trazem ao espectador uma 

explicação científica para o fenômeno: o psicanalista de 1987 com sua argumentação freudiana 

contrasta com o psiquiatra de 2016 e sua explicação biológica. A coloração dramática das 

histórias merece igual atenção, pois informa conotações bastante distintas a compor uma 

imaginação cultural sobre a transexualidade.  

A primeira reportagem tem um tom de assombro e mistério, efeito que já na abertura do 

programa a apresentadora imprime à narrativa com um olhar enigmático e palavras que 

“mergulham” o telespectador em “uma reportagem forte” sobre um mundo “estranho e 

perigoso”. O enquadramento da câmera se utiliza de contraluz para que vejamos apenas a 

silhueta de João e para que tenhamos Joana sob sombras que ocultam parte de seu rosto. Forma-

se, assim, uma composição que evoca uma atmosfera de clandestinidade, marginalidade e 

segredo. Solange Bastos, a repórter, ocupa a posição de mediadora entre o mundo “misterioso” 

dos entrevistados e o público. 

De maneira bastante distinta, o “Globo Repórter” buscou abordar o “delicado mundo da 

diversidade sexual” com um tom de curiosidade recorrente em reportagens sobre “mudanças de 

comportamento”, mas com um ângulo, ao mesmo tempo, educativo e de sensibilização do 

público. Há música ao fundo das cenas, compondo sentidos para os diferentes momentos da 

narrativa: a melodia de teclado é alegre e descontraída ao nos apresentar Luan como um 

adolescente comum, muito à vontade com a turma de amigos, mas torna-se dramática com o 

som de cordas de violoncelo quando conhecemos os conflitos que ele vivia antes da transição 

de gênero. Uma guitarra arpeja uma melodia calma e doce para as fotos de infância espalhadas 

sobre a mesa, mostrando a “menina moleca” que os pais asseguram que “não morreu”, enquanto 

Luan “escolhe a dedo” quais fotografias deseja expor na reportagem. Depois, baixo e bateria 

instigam curiosidade, atenção e movimento quando a câmera passeia pelos corredores do 

ambulatório onde ele e a família fazem acompanhamento com médicos e psicólogos. 

Torna-se pertinente comparar as narrativas, discursos e representações culturais das 

experiências trans nessas duas reportagens de televisão porque, como se sabe, o jornalismo tem 

a capacidade de articular discursos de e sobre agentes e mundos sociais diversos sob o filtro 

dos princípios de visão e divisão de mundo dominantes (BOURDIEU, 1997), utilizando-se de 
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um arbitrário cultural (BOURDIEU; PASSERON, 1977) reelaborado de diferentes fontes, 

agentes e instituições com legitimidade cultural e autoridade social, como aqueles relacionados 

ao saber médico-científico (VALLE, 2002). Essas representações culturais, generalistas e 

simplificadoras, exercem efeitos de real ao “fazer ver e fazer crer no que faz ver” (BOURDIEU, 

1997, p. 28) e têm difusão e repercussão abrangentes de forte caráter moral na produção de 

identidades e de uma imaginação cultural a respeito de variados grupos, eventos e fenômenos 

sociais55 (VALLE, 2002).  

O campo jornalístico depende, contudo, de sua posição em relação a outros campos 

(BOURDIEU, 1997), como o campo econômico, o campo científico e o campo cultural. Essas 

dinâmicas influenciam o que e como seus agentes selecionam e circulam narrativas, categorias, 

valores e classificações de outros mundos sociais. Produções jornalísticas organizam e 

traduzem esses discursos em um vocabulário cultural conformado tanto aos princípios de visão 

e divisão de mundo dominantes, quanto às relações que existem entre diferentes campos e 

agentes envolvendo dominantes e dominados.  

Assim, as reportagens que descrevi antes apontam tanto para interpretações das elites e 

camadas médias, cujas visões de mundo predominam no jornalismo profissional e na imprensa, 

quanto para mudanças na forma como as experiências trans têm sido construídas por agentes 

diversos na vida social daqueles que vivem conflitos com as normas de gênero (BENTO, 

2014a[2006]), ou melhor, conflitos com os efeitos das normas de gênero sobre suas 

corporalidades (ALMEIDA; MURTA, 2013), incluindo os movimentos sociais, a esfera 

jurídica e o campo médico. Nas três décadas que separaram os dois programas televisivos, as 

relações de força entre esses diferentes campos e agentes em torno das experiências trans 

sofreram mudanças, atualizações, reorganizações e realinhamentos diversos.   

É necessário contextualizar a reportagem da TV Manchete no cenário de abertura 

democrática da década de 1980, quando um movimento amplo na esfera pública e política de 

reivindicação por direitos civis ainda convivia com a continuidade de modos repressivos de 

perseguição política e moral de práticas e identidades no campo da sexualidade da Ditadura 

Militar (FRY; MACRAE, 1985; MACRAE, 2018; GREEN, et al., 2018). As cirurgias 

transgenitais em pessoas transexuais, proibidas pelo CFM, eram objeto de controvérsias e 

disputas legislativas na comunidade médica brasileira desde o polêmico caso do cirurgião 

 
55 Isso foi demonstrado, por exemplo, na etnografia de Carlos Guilherme do Valle (2002) sobre mobilização social 

e processos identitários relacionados à AIDS no Brasil. O autor argumentou que discursos de diferentes agentes 

e instituições foram condensados e destituídos de sua complexidade na produção de narrativas, retratos, 

explicações e interpretações moralizantes pela imprensa, em um processo de violência simbólica que exerceu 

uma ação pedagógica difusa na construção de identidades sociais. 
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plástico Roberto Farina, no fim da década de 1970. O médico foi penalizado na esfera criminal 

e perdeu o direito de exercer a medicina por ter realizado cirurgias em indivíduos transexuais, 

o próprio João W. Nery entre eles. A reportagem do “Programa de Domingo” contextualiza-se 

como parte desse jogo de forças, argumentando em favor da legitimidade das experiências de 

transexuais como uma questão de interesse humano e do campo dos direitos civis, defendendo 

a legalização do tratamento médico-cirúrgico para transexuais. 

Já a narrativa jornalística sobre Luan e sua família, foi produzida em um cenário onde 

experiências trans existem em um complexo mundo social de relações objetivas e simbólicas 

(VALLE, 2002) que envolvem políticas públicas, organizações, instituições, agentes e um 

movimento social que se organiza e se mobiliza em torno da causa trans. Há nesse universo 

uma pluralidade de identidades – travestis, trans, transexuais, mulheres trans, homens trans, 

transgêneros, transmasculinos, não-bináries etc. – que se constroem, refazem-se e se 

diferenciam em contrastes, disputas e oposições, produzindo variações e matizes nessas 

experiências identitárias. Além disso, uma extensa e influente produção cultural e artística 

compõe uma discursividade trans diversa, que chega em extensão e profundidade variada a 

diferentes contextos, grupos e segmentos sociais.  

A formação desse mundo social se deu por um processo histórico e social. Muitas dessas 

relações já existiam, como aquelas entre agentes e instituições médicas, jurídicas e estatais que 

disputaram e definiram a legalidade de etiologias e terapêuticas médicas. Contudo, não 

possuíam a mesma amplitude, consolidação, legitimidade, visibilidade e repercussão pública. 

Outras relações se delinearam, por exemplo, a partir de novas formas de ação no campo das 

políticas sexuais dirigidas ao Estado brasileiro ou realizadas em suas diferentes esferas visando 

direitos e cidadania no âmbito das diversidades sexuais e de gênero (CARRARA, 2012; 2015). 

Um exemplo são as novas organizações dos movimentos sociais de pessoas trans, travestis e 

transexuais, que surgem ao longo dos anos 1990 e 2000, como a Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais (ANTRA) e a Rede de Pessoas Trans do Brasil (Rede Trans Brasil), e 

a forma como elas passam a se relacionar com as esferas estatais deliberativas, administrativas 

e executivas por mecanismos de participação e controle social, tornando-se atuantes na criação, 

implementação e monitoramento de políticas públicas (AGUIÃO, 2014). 

Esses movimentos de forças se constituem em relação a outras dinâmicas sociais e 

culturais nos campos e entre os campos econômicos, políticos, sociais, científicos, acadêmicos, 

midiáticos e de produção cultural, incluindo os que envolvem concepções, modelos, valores, 

práticas e políticas de família. Desse modo, têm implicações e se relacionam no modo como as 

famílias lidam com “desvios” (BECKER, 2008) de gênero e sexualidade. Voltemos, mais uma 
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vez, para as duas reportagens que comparamos até aqui: é notável uma diferença quanto à 

presença de pessoas da família de origem tanto como personagens, quanto nos relatos dos 

entrevistados. Os pais do menino transgênero Luan são tão protagonistas do drama de sua 

identidade de gênero quanto ele próprio: participam, opinam, sofrem, experimentam conflitos 

e os enfrentam com o auxílio da equipe de especialistas médico-psi56.  

Já na reportagem sobre João e Joana, apesar de, em certos momentos, o casamento ser 

evocado como parte de um ideal moral e de um desejo de viver uma vida como cidadãos 

comuns, a família de origem está marcadamente ausente. É significativo, porém, que a repórter 

Solange Bastos seja, de fato, irmã de João W. Nery. Embora utilize-se de sua posição social e 

profissional para ajudar o irmão, omite a relação entre eles para protegê-lo, resguardar a si 

mesma e à própria família. 

A tradução cultural que o “Globo Repórter” trouxe para o tema dos “transgêneros”, 

antecipando em quase um ano a reportagem de capa da revista Veja de outubro de 2017 e a 

visibilidade e debate público mais amplos trazidos pela novela “A Força do Querer”, talvez 

tenha sido a narrativa que melhor organizou para o público brasileiro uma interpretação sobre 

vidas e identidades trans de um ponto de vista do “desvio” de gênero como fenômeno que 

concerne os processos de mudanças sociais e culturais, mas ao mesmo tempo, sob o 

enquadramento de um filtro médico que molda seus significados para o campo da patologia.  

 

           Figura 10 - Capa da Revista “Veja” de out. 2017 

 

 

Fonte: Veja (2017). 

 

 
56 Utilizarei o termo médico-psi para me referir aos especialistas e aos saberes médicos da endocrinologia e da 

psiquiatria juntamente com aqueles da psicologia e da psicanálise, que atuam na transição médica de gênero. 
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O programa deve ser visto como parte de um processo mais amplo de circulação global 

de conceitos, teorias e modelos explicativos da medicina para as “variações de gênero” 

(BARBOSA, 2015; VIEIRA, 2020), por um lado, e de discursos e representações culturais que 

determinados grupos sociais desviantes das normas de gênero fazem sobre si mesmos, de outro. 

A narrativa que resulta desse processo apresenta os transgêneros como um novo 

comportamento que traz o discurso individualista da liberdade de ser quem você é em termos 

de gênero e sexualidade para um quadro explicativo, no qual tal essência é dada biologicamente 

desde antes do nascimento. Pode revelar-se a qualquer momento, desde a infância, com 

consequências para o desenvolvimento psicológico, educacional e social das crianças, de modo 

que se torna um “problema” vivido por famílias brasileiras e que necessita da avaliação e 

cuidado especializados de médicos e psicólogos. 

Enquanto a reportagem da TV Manchete tratava da realidade de “outros” que não faziam 

parte do mundo do espectador – transexuais que viviam à sombra da legalidade – aquela 

apresentada pelo programa da Rede Globo chamava o público a se sensibilizar e até mesmo se 

identificar com a família de um menino transgênero. A primeira reportagem sobre transexuais 

na televisão brasileira contou uma história sobre indivíduos em um “mundo misterioso” à 

margem da lei; a reportagem sobre crianças e adolescentes transgêneros de 2016 trouxe ao 

espectador uma história que poderia acontecer com seus filhos, na sua própria família. 

 

Antes da “criança trans” 

 

Não se trata propriamente de uma novidade no contexto brasileiro o fato de que 

profissionais da área médico-psi tenham uma atuação clínica voltada a crianças com 

performances de gênero desviantes das concepções culturais e normas sociais. Da primeira 

metade do século XX em diante, a história da patologização das sexualidades e identidades 

desconformes à heteronormatividade no Brasil envolve a elaboração de práticas terapêuticas 

com crianças. Embora não esteja no escopo desta pesquisa uma análise histórica ou genealógica 

do processo de transformação dos discursos, práticas e instituições do campo médico-psi que 

se voltam à sexualidade de crianças e adolescentes, realizei pesquisa documental e bibliográfica 

exploratória na produção das ciências sociais e dos saberes médico-psi que trouxe elementos 

para sugerir ser a criança com variabilidade de gênero uma categoria de reorganização, 

atualização e conformação de um campo de práticas e discursos que outrora se caracterizavam 

por uma formação e atuação diluída e difusa, abrangendo especialmente as camadas médias.  
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Essas relações sociais e processos culturais envolvendo médicos, psicólogos, famílias e 

crianças devem ser compreendidas em termos similares ao que propôs Peter Fry (1982b) em 

seu ensaio clássico sobre modelos de sexualidade masculina no Brasil. Sua análise demonstrou 

que a construção social e histórica de diferentes identidades sexuais reflete hierarquias, 

conflitos e disputas que não envolvem sexualidade apenas, mas relações de gênero e modos de 

diferenciação e distinção entre classes sociais, por exemplo. Propondo a coexistência de 

sistemas de classificação e representação diferentes e conflitantes para as práticas e identidades 

sexuais masculinas, Fry (1982b) argumentou que identidades relacionadas à sexualidade – e, 

acrescento, a performances de gênero – devem ser entendidas como parte de um contexto 

político mais amplo, tomando modelos, categorias, classificações e taxonomias sobre a 

sexualidade como construções sociais e históricas que fazem parte de processos relacionados à 

sociedade brasileira em sua totalidade.  

Em seguida, veremos como as práticas terapêuticas com crianças que têm performances 

de gênero desviantes começaram pela relação interdisciplinar entre medicina, pedagogia e 

psicanálise nos discursos e práticas de psiquiatras que atuavam na interface entre políticas de 

higiene mental e educação (RUSSO, 1998). Deslocaram-se posteriormente para o campo da 

saúde mental particular a partir da expansão da psicanálise e da psicologia no Brasil e da adesão 

à psicoterapia como forma de solução de problemas com filhos desviantes dos valores e projetos 

familiares entre as camadas médias (RUSSO, 2002; VELHO, 2013a).  

Ao longo do século XX, as categorias diagnósticas e etiologias médico-psi passam por 

caracterizações de “inclinação homossexual” (PORTO-CARRERO, 1934 apud RUSSO, 1998) 

e classificações como a de “homossexualidade primária” (SIMON, 1972 apud EDDINE, 2018, 

p. 120) até que uma medicina voltada a transexuais passa a difundir a noção de uma separação 

entre homossexualidade e transexualidade, baseando-se em hipóteses que localizavam 

problemas de desenvolvimento embrionário ou de desenvolvimento psicossexual na infância 

(SALDANHA; OLAZÁBAL, 1976, p. 252), chegando, por fim na introdução de modelos 

explicativos e terapêuticos centrados na noção de Transtorno de Identidade de Gênero na 

Infância, apenas no final dos anos 1980. 

 

 

 

 

 



91 
 

A “inclinação homossexual” na infância 

 

     Sabemos, a partir de pesquisas e análises antropológicas e históricas (FRY, 1982a;      

1982b; FRY; MACRAE, 1983; RUSSO, 1998; GREEN, 2000; TREVISAN, 2000) que a 

sexualidade dos brasileiros se configura como objeto de preocupação e intervenção da medicina 

desde o movimento higienista da passagem do século XIX ao XX, quando o discurso médico e 

a figura do especialista da medicina entram nos lares produzindo, um conjunto de novas 

disposições de valores, afetos, condutas e práticas no relacionamento do casal e na criação dos 

filhos (COSTA, 1979). Similar ao que ocorria no contexto europeu, havia uma preocupação em 

restringir as práticas sexuais ao casamento, de modo que formas não conjugais de exercício da 

sexualidade, como as relações homossexuais e a prostituição, ou quaisquer outras, tornaram-se 

objeto de um discurso moralizador da medicina que relacionava doença a transgressões e 

comportamentos desviantes (FRY, 1982b). A miscigenação racial da população, vista na época 

como problemática, foi um aspecto fundamental no processo de tradução de uma variedade de 

teorias europeias para a realidade do Brasil (RUSSO, 1998).  

No início do século XX, segundo Jane Russo (1998), os intelectuais brasileiros estavam 

preocupados em pensar um modelo de sociedade republicana para o país, que se reorganizava 

politicamente e economicamente com o fim da monarquia e da economia escravagista. De 

acordo com Russo (1998), importaram naquele contexto diversas “teorias da diferença”, as 

quais afirmavam determinismos biológicos para sustentar hierarquias raciais e de gênero, 

fundadas na ideia de uma desigualdade de ordem natural na constituição dos homens e entre 

homens e mulheres. Tal entendimento, que informava, desde o século XIX, uma discussão 

filosófica, científica e política sobre os limites do livre arbítrio e da igualdade, assim como uma 

extensa produção científica sobre a relação entre crime, “degeneração”, doença mental e 

loucura, foi o que consolidou a psiquiatria no âmbito da medicina legal (CARRARA, 1998). 

Esse corpo teórico possibilitava neutralizar politicamente diversos grupos e segmentos da 

sociedade entendendo-os como naturalmente inferiores; ao mesmo tempo, com a introdução da 

psicanálise na psiquiatria brasileira, viabilizavam uma “missão civilizatória” reformista na 

população (RUSSO, 1998). 

Médicos, juristas e criminologistas tornaram-se influentes nas políticas de governo e na 

opinião pública, quando, ao transpor com muita eficácia à realidade social e cultural do país, 

uma variedade de teorias científicas sobre gêneses biológicas que supostamente levariam certos 

indivíduos a comportamentos criminosos e imorais, incluindo “perversões sexuais” – como a 

homossexualidade – e associavam essas causas orgânicas a disfunções e patologias mentais 
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diversas (FRY, 1982b). Atuando, sobretudo, nas interfaces entre psiquiatria, medicina legal, 

antropologia criminal e pedagogia (CORRÊA, 2001; GREEN, 2000), esses intelectuais e 

especialistas adaptaram as teorias europeias a um viés pedagógico de fundamentação 

psicanalítica, o que possibilitava vislumbrar a recuperação moral e cívica da população 

brasileira. Contornavam, desse modo, os problemas que a noção de “degeneração” racial em 

muitos desses autores trazia para um país caracterizado pela miscigenação (RUSSO, 1998). 

Assim, pode-se dizer que o controle da sexualidade pela psiquiatria da época se fundava por 

um viés terapêutico e por outro preventivo, com explicações biológicas e psicanalíticas. 

O caso de Febrônio Índio do Brasil, analisado por Peter Fry (1982a), exemplifica o efeito 

conjunto de ambas as vertentes – biológica e psicanalítica – no discurso psiquiátrico em uma 

situação social concreta de grande repercussão que ocorreu no Rio de Janeiro, no final dos anos 

1920. Preso sob a acusação de ter assassinado um menor de idade, Febrônio foi considerado 

“louco moral” e encarcerado no Manicômio Judiciário, onde esteve enclausurado por mais de 

50 anos, até a morte. De acordo com Fry (1982b), o parecer psiquiátrico que consta nos autos 

do processo, elaborado pelo médico Heitor Carrilho, diretor da instituição, utilizou-se de dados 

antropométricos como evidências que sugeriam origens biológicas e racialistas para a 

homossexualidade e “amoralidade constitucional” de Febrônio, mas também se fundamentou 

na análise de sua biografia e história familiar. O médico avaliou que a infância de Febrônio 

havia sido marcada pela violência paterna e por uma “fixação” com a mãe, utilizando uma 

explicação psicanalítica para tomar essas relações familiares como causas ambientais que 

teriam provocado um desenvolvimento sexual incompleto e “perversões instintivas sexuais”.  

Por um lado, a psiquiatria e a medicina legal se valiam das teorias que atribuíam ao 

comportamento criminoso, transgressor e imoral algumas “disfunções físico-orgânicas” 

(RIBEIRO, 2010[1935]), sobretudo endócrinas, incluindo, nesse rol, as variadas “perversões” 

sexuais e o “homossexualismo”. Tornavam esses indivíduos antes de tudo um problema médico 

cuja solução passava pela internação para tratamento e cura em instituições psiquiátricas (FRY, 

1982a; 1982b; CARRARA, 1998; GREEN, 2000). Essa prática de internar os filhos desviantes 

e transgressores em hospitais psiquiátricos já era um modo de controle social comum entre as 

famílias de elite e classe média57 (GREEN, 2000).  

 
57

 Dentre as instituições onde suspeitos homossexuais eram confinados por seus familiares estão o moderno 

Hospital Psiquiátrico do Juquery, em São Paulo, modelo para outras instituições pelo país – incluindo o 

Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em João Pessoa – e o Sanatório Pinel, em Pirituba, instituição privada 

que, ainda de acordo com Green (2000), ganhou a preferência das famílias de classe média quando os hospitais 

públicos passaram a ter a qualidade de seus serviços questionados. 
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Quando os manicômios judiciários foram criados no país, na década de 1920, surgiram 

como instituições híbridas de hospitais psiquiátricos e prisões, visando solucionar a condição 

ambígua de criminoso e doente, nas quais se encontravam os criminosos avaliados como 

“degenerados” (CARRARA, 1998). Nesse contexto, a medicina legal, a psiquiatria e seus usos 

práticos em hospitais psiquiátricos e manicômios judiciários realizavam o controle social dos 

indivíduos com comportamentos transgressores e sexualidades desviantes, encarcerando-os 

para tratamento médico sem prazo para serem soltos, uma vez que não havia previsão de cura 

(FRY, 1982a).   

Por outro lado, como anteriormente apontado, uma abordagem da psiquiatria encontrava 

na psicanálise, em especial na teoria freudiana do complexo de Édipo, a alternativa etiológica 

e terapêutica que permitia reformar a população pela via pedagógica (RUSSO, 1998). Embora 

a maioria dos médicos e demais especialistas acreditasse em uma causa primordialmente 

orgânica para os desvios sexuais, não descartavam influências familiares, ambientais e sociais 

(FRY, 1982b; GREEN, 2000). As ideias psicanalíticas possibilitavam, desse modo, a 

organização de discursos e práticas educativas de prevenção às “perversões” da sexualidade, as 

quais se voltavam principalmente às relações no núcleo familiar e à educação das crianças.   

Podemos observar um exemplo desse pensamento na obra do médico criminalista 

Leonídio Ribeiro (2010[1935]), um dos mais influentes defensores de que o 

“homossexualismo” tinha causas orgânicas e de que homossexuais não deveriam ser 

responsabilizados criminalmente, mas diagnosticados e tratados pela medicina. Mesmo 

defendendo uma origem predominantemente biológica para o “homossexualismo”, Ribeiro 

(2010) também era bastante influenciado pela psicanálise e argumentou em várias de suas 

publicações em favor da necessidade de “tratamento médico-pedagógico” nos casos de crianças 

que estavam expostas a fatores de “estresse” – filhos únicos com mães excessivamente 

carinhosas, por exemplo (RIBEIRO, 2010[1935], p. 502). 

A psicanálise possibilitava, então, alinhar um discurso moderno e científico à 

moralidade da época, instituindo uma disciplina do corpo e da sexualidade nas relações 

familiares que preveniria desvios futuros sem ter como base crenças e tabus religiosos, mas sim 

a ciência (RUSSO, 1998). Além de Leonídio Ribeiro, outros psiquiatras precursores da 

psicanálise no Brasil prescreveram orientações para a relação entre pais e filhos nesse sentido. 

Foi o caso de Julio Porto-Carrero, analisado por Jane Russo (1998).  

O médico defendia abandonar modos tradicionais de relacionamento na família com o 

intuito de uma educação moderna e alinhada a ideais liberais civilizados, mas que era 

fundamentalmente disciplinadora. Porto-Carrero (apud RUSSO, 1998) argumentava, por 
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exemplo, em favor de uma maior autonomia das crianças contraposta à superproteção dos pais, 

defendia a substituição do autoritarismo patriarcal por diálogo e a superação de crenças e tabus 

morais e religiosos por uma educação informada pela ciência. Assim, por meio de um discurso 

“[...] moralizante e disciplinador essencialmente moderno, porque científico” (RUSSO, 1998, 

p. 99), orientava diversas práticas voltadas a moldar adequadamente a sexualidade das crianças 

e prevenir desvios sexuais como a homossexualidade: 

 

O carinho excessivo aos filhos do mesmo sexo pode gerar na criança uma 

inclinação homossexual, que pode dar como resultado perversões funestas ou, pelo 

menos, a timidez ou o horror ante os indivíduos do outro sexo. Da mesma maneira, 

o carinho demasiado aos filhos do sexo oposto pode exagerar a sexualidade, de onde 

resultam os homens que perdem a cabeça por qualquer mulher ou as mulheres que 

depressa se desmandam. (PORTO-CARRERO, 1934e, p. 165 apud RUSSO, 1998, p. 

96, grifos meus). 

 

O discurso médico-psiquiátrico e pedagógico sobre as sexualidades “desviantes” 

produzido por esses primeiros especialistas das ciências da sexualidade no Brasil reverberaria 

e se popularizaria em manuais de educação sexual e outras publicações para leigos, difundindo-

se com muita influência no vocabulário cultural dos brasileiros, sobretudo das camadas médias 

urbanas, até pelo menos os anos 1970 (GREEN, 2000). Além disso, a popularização de 

determinados conceitos, explicações e representações baseados no vocabulário científico 

também se deve aos efeitos pedagógicos do jornalismo aos quais me referi no início desse 

capítulo, pois esse discurso tem uma reverberação tanto mais abrangente, quanto sutil e difusa 

em diferentes segmentos sociais, extrapolando o contexto das camadas médias. O caso de 

Febrônio Índio do Brasil é um exemplo nesse sentido. Para Fry (1982a), a atuação didática da 

imprensa na construção do drama de Febrônio envolveu a tradução das teorias científicas da 

época em um vocabulário tanto mais acessível quanto mais “empolgante”. Trata-se de um 

discurso saturado de conotações morais exacerbadas em fantasias sobre bem/mal, deus/diabo 

etc., fruto de sua permeabilidade a sistemas simbólicos dominantes e de senso comum. No caso 

de Febrônio, como ressaltou Fry (1982a), os efeitos dessa discursividade da imprensa 

relacionando homossexualidade à perversão e ao crime permaneceram por décadas. 

Ao fim da década de 1940, as publicações científicas de psiquiatras e criminalistas 

defendendo etiologias e terapêuticas baseadas em fundamentos biológicos decaíram 

drasticamente com o descrédito e inaplicabilidade prática dos modelos explicativos 

endocrinológicos (GREEN, 2000), mas sua influência sobre a imaginação cultural brasileira da 

sexualidade continuou. Ao mesmo tempo, a psicanálise se popularizou por variadas produções 

culturais e midiáticas nas décadas seguintes, de modo que quando se institucionalizou 
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formalmente no país para a prática clínica, e a partir da década de 1950, havia um público de 

classe média já amplo e em expansão, que rapidamente adotou a terapia como um recurso para 

solucionar os problemas de desajuste social de seus filhos (RUSSO, 2002).  

 

Da “homossexualidade primária” ao “transtorno de identidade de gênero” 

 

Predominaram, até o fim dos anos 1980, abordagens psi para explicar a 

homossexualidade que eram baseadas sobretudo na psicanálise e, em menor medida, na 

psicologia behaviorista, embora estas também pudessem ser articuladas a explicações de 

origem biológica especialmente na psiquiatria (BELMONTE, 2009; EDDINE, 2018). As 

psicoterapias eram as práticas terapêuticas mais recomendadas, mas alguns psicólogos e 

psiquiatras no período também defendiam em adultos as terapias de aversão, com o uso 

psicofármacos, eletrochoques ou a administração de insulina (EDDINE, 2018): métodos 

introduzidos no Brasil em hospitais psiquiátricos a partir dos anos 1940 (GREEN, 2000).  

O documentário “Divinas Divas”, dirigido por Leandra Leal e lançado em 2016, 

reunindo diversas histórias de vida de artistas travestis e transformistas brasileiras, com 

carreiras de sucesso nacional e internacional, no período da Ditadura Militar, traz depoimentos 

impressionantes de algumas “divas” que passaram por tratamentos desse tipo. Brigitte de 

Búzios, por exemplo, foi submetida a sessões de insulinoterapia por volta dos 14 anos de idade. 

Já Marquesa, que tinha um perfil de camadas médias-altas e escondia da família os seus shows 

de transformismo, foi internada pela mãe em um hospital psiquiátrico após seu rosto aparecer 

estampado nas capas de diversos jornais. Depois que a mãe a retirou da instituição, Marquesa 

optou por não se travestir fora dos palcos por respeito à família. A história de Marquesa mostra 

de modo especialmente sensível a relação complexa entre afeto, lealdade e culpa, construindo 

o forte vínculo entre ela e a mãe, de quem Marquesa cuidou até o fim da vida e que até pouco 

tempo antes de morrer ainda pedia perdão por tê-la internado para tratamento psiquiátrico. 

Entre as modalidades de tratamento médico para a homossexualidade, a administração 

de testosterona para masculinizar meninos também era prática comum e há evidências de que 

ainda ocorre atualmente. Ao longo da pesquisa de campo, encontrei casos de interlocutoras 

então identificadas como mulheres trans que receberam a indicação médica para aplicação de 

testosterona ainda na infância, o que sugere que esse continua sendo um recurso utilizado em 

meninos afeminados, com performances de gênero consideradas femininas. Entretanto, com 

relação a crianças, a noção de se tratar de um problema de desenvolvimento da identidade 

sexual ou da personalidade na infância que predominava no período sugere que a psicoterapia 
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como estratégia terapêutica preventiva tenha sido a principal técnica empregada para lidar com 

performances de gênero que preocupavam os pais quanto ao desenvolvimento da sexualidade. 

Em “Erro de Pessoa”, livro publicado no ano de 1984, temos um registro autobiográfico 

de João W. Nery que indica a maneira como as famílias das camadas médias do Rio de Janeiro 

passam a procurar psicólogos diante de casos de filhos com performances de gênero 

“desviantes” do esperado para o seu sexo, e buscavam explicações e orientações sobre como 

agir com a criança. A pesquisa de Carmen Dora Guimarães (2004), em meados da década de 

1970, também registrou experiências desse tipo entre os entendidos58 que viveram a infância e 

a adolescência nas décadas de 1950 e 1960. Vejamos, no trecho a seguir, como João W. Nery 

narrou uma memória de infância sobre a sua primeira experiência de psicoterapia 

 

Aos nove anos, minha mãe, assustada com o meu comportamento, levou-me à uma 

psicóloga. Uma dessas mulheres meio gordas, meio mães, que sorriem para as 

crianças e ouvem interessadas tudo que elas contam. Eu gostava de ir lá. Desenhava, 

conversava e me sentia à vontade para falar das caronas que tomava nas traseiras dos 

bondes quando voltava do colégio. Não entendia direito o que ia fazer naquele 

consultório e também nunca me preocupei em perguntar. Só aos 19 anos vim me 

recordar deste fato e mamãe me esclareceu. Eu me comportava como um perfeito 

(perfeito?) menino e ela gostaria de saber o porquê da minha conduta e como deveria 

se conduzir comigo. Em suma, o diagnóstico avaliou que eu era fixado no meu pai, 

com uma necessidade de imitá-lo por ser a filha do meio. Assim, tentava sobressair 

com finalidades afetivas de atenção. Minha mãe não deveria me forçar, impingindo-

me roupas femininas ou coisas no gênero, pois isto deveria passar com a idade. Eu 

deveria, segundo a psicóloga, fazer alguns exames hormonais, porém meu pai se 

opôs veementemente. Filho dele não era doente, nem anormal, para se prestar a esse 

papel. Já tinha concedido muito em deixar minha mãe me levar à uma psicoterapeuta. 

(NERY, 1984, p. 37, grifos meus). 

 

Considerando a idade de João na época, é possível situar o episódio em algum momento 

entre os anos 1959 e 1960. A avaliação da psicóloga é condizente com o viés diagnóstico que 

predominou na abordagem psicanalítica nos primeiros anos em que a psicanálise passa a 

fundamentar não apenas abordagens educacionais profiláticas, mas o tratamento clínico de 

crianças com sintomas de doenças mentais na psiquiatria infantil (ABRÃO, 2009). A partir da 

narrativa de Nery (1984), vemos que, embora a psicóloga priorize um modelo explicativo 

psicanalítico, atribuindo a masculinidade da criança à uma fixação com a figura paterna, a 

sugestão de realizar exames para avaliar as taxas hormonais também acena para um diálogo 

com uma explicação endocrinológica. A narrativa permite vislumbrar a forma como as duas 

abordagens podiam ser conciliadas de forma instrumental para compor o quadro explicativo e 

as alternativas terapêuticas na clínica de psicólogos, psicanalistas e médicos do período.  

 
58 Na pesquisa de Guimarães (2004), o termo se refere a indivíduos que participavam de uma rede de homens 

homossexuais das camadas médias do Rio de Janeiro, com os quais a autora realizou sua pesquisa. 
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A preocupação da psicóloga de João com suas taxas hormonais pode tanto indicar uma 

continuidade da influência dos discursos sobre as origens físico-orgânicas dos “desvios” 

sexuais, quanto a ressonância das novas práticas de médicos endocrinologistas, cuja atuação se 

expandia no período com a ampliação da atuação e influência da especialidade em centros 

importantes de formação de médicos e profissionais de saúde, como o Hospital das Clínicas de 

São Paulo. Em 1962, a endocrinologista Dorina Epps, que teve importante atuação nos 

primeiros casos de “transexualismo” que receberam tratamento hormonal e cirúrgico, já 

compunha a Divisão de Endocrinologia da 1ª Clínica Médica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), e criaria nos anos seguintes 

o Núcleo de Intersexo e Moléstias Gonadais (MEDEIROS-NETO, 2006). Dorina Epps seria 

pioneira, junto ao cirurgião plástico Roberto Farina, no atendimento e tratamento médico a 

pessoas transexuais59, entendendo o “transexualismo” como uma forma de “intersexualidade 

psíquica” (EPPS, 1978)60.  

Até então não parece ter havido diferenciação expressiva entre crianças percebidas 

como demonstrando tendências a se tornarem adultos homossexuais ou transexuais na 

abordagem psi voltada ao diagnóstico e ao atendimento psicoterápico com crianças no Brasil, 

embora a distinção entre as duas categorias no desenvolvimento psicossexual infantil já 

existisse no contexto estadunidense desde os anos 1960. Isso é curioso, considerando que a 

produção estadunidense já era referência importante para a medicina brasileira desde que a 

Segunda Guerra Mundial sobrepôs a influência daquele país à europeia na formação de médicos 

e na medicina praticada no Brasil (MEDEIROS-NETO, 2006). Um exemplo disso é que, no 

campo da psicologia, a realização das “terapias de conversão” de orientação sexual no período 

seguia as tendências do contexto estadunidense (GARCIA; MATTOS, 2019). 

 
59 A relação entre o desenvolvimento de pesquisas e tratamentos com pessoas intersexo e a medicina voltada à 

transexualidade no Brasil é uma lacuna que cabe explorar em pesquisas futuras. Tanto os antecedentes 

históricos da medicina brasileira com sua ênfase na etiologia físico-orgânica para os desvios sexuais já descritos 

como “estados missexuais” e “intersexualismo” (RIBEIRO, 2010[1935]) na primeira metade do século XX e 

o fato de que, no desenvolvimento de ambas as especialidades nos anos 1960 e 1970, médicos importantes para 

as duas áreas, como Dorina Epps, atuavam com pacientes transexuais e intersexuais, sugerem tratar-se de um 

processo histórico e social interligado e que deve ser entendido conjuntamente. 
60 Em artigo intitulado “Transexualismo”, publicado na edição de 15 de agosto de 1978 no jornal O Estado de São 

Paulo, Dorina Epps analisou a etiologia da intersexualidade paralelamente à transexual e, fundamentando-se 

em interpretações de John Money, afirmou: "Chegamos portanto a um ponto crucial. Indivíduos existem em 

que o sexo genético (cromossômico) está em discordância em relação ao sexo psicológico e social: Trata-se de 

casos de inter-sexualidade. Seria uma inter-sexualidade a condição transexual? Sim, segundo Money (1975), 

que a rotula “hermafroditismo psíquico”.” (EPPS, 1978, p. 7). É importante situar que o artigo foi publicado 

durante o processo judicial em que seu colega Roberto Farina se defendia da acusação de lesão corporal 

gravíssima em função das cirurgias de mudança de sexo que realizara. Mesmo sem se referir ao caso, a médica 

defendia, em conclusão, a adequação da legislação brasileira para permitir o tratamento de pessoas transexuais. 
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Talvez a lenta distinção entre homossexualidade e transexualidade e suas implicações 

nas abordagens terapêuticas com crianças na época estejam relacionadas ao fato de que 

performances de gênero e práticas sexuais não eram facilmente separáveis ao distinguir 

identidades sexuais no vocabulário cultural brasileiro até a década de 1980. Como 

argumentaram Peter Fry e Edward MacRae (1985), culturalmente no país, o modelo binário e 

complementar “bicha/homem mesmo” era predominante: apenas o homem afeminado e passivo 

sexualmente era considerado “bicha”, enquanto o ativo mantinha o status de homem e de 

heterossexual, caso se relacionasse com mulheres. Também, por isso, a distinção entre 

homossexuais e travestis inicialmente não existia no vocabulário popular. No contexto 

brasileiro, Vieira (2020) argumentou, nesse sentido, que a adoção de pronomes femininos por 

travestis consistiu no primeiro movimento de separação entre sexo e gênero. 

Desse modo, a preocupação com performances de gênero e expressões de sexualidade 

fora do que era esperado para o sexo de uma criança era qualificada a partir de noções que 

uniam gênero e sexualidade. Entre elas, a de “homossexualidade primária” na infância e de 

adolescentes “pré-homossexuais” de Ryad Simon (1972, p. 37, apud EDDINE, 2018 p. 117), 

psicanalista professor do Departamento de Psicologia da USP. Simon era referência em 

psicoterapia clínica preventiva e, segundo Garcia e Mattos (2019), foi um dos principais autores 

do campo naquele período. A pesquisa de Eder Eddine (2018) com publicações científicas no 

campo da psicologia, psicanálise e da pedagogia que tratavam da homossexualidade apresentou 

e discutiu em detalhes o quadro etiológico e terapêutico elaborado por esse autor.  

Em um artigo intitulado “Prevenção da homossexualidade masculina”, Simon (1972, p. 

30, apud EDDINE, 2018, p. 120) propôs um modelo de “história natural da homossexualidade 

masculina”, descrevendo o processo pelo qual um "fator indutor" na família ("pais típicos") 

agiria sobre um indivíduo que seria um "hospedeiro" em potencial, por razões de 

hereditariedade, cromossômicas, hormonais ou por uma falha de identificação no 

desenvolvimento da personalidade. O "estímulo" para o estabelecimento de relações 

homossexuais ocorreria quando essas características interagissem em um "ambiente" propício, 

produzido pela inadequação do menino ao que é considerado masculino na cultura, pela pressão 

das responsabilidades socioeconômicas associadas ao papel masculino e/ou por experiências de 

segregação sexual em instituições educacionais e outras práticas sociais. Recebido o "estímulo", 

começaria então o "período patogênico”, isto é, o intervalo no curso do desenvolvimento da 

infância à idade adulta em que a homossexualidade poderia se concretizar de forma permanente, 

tornando-se uma condição crônica e irreversível, caso não se desenvolvessem “anticorpos”.  
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Ainda de acordo com Simon, como citado por Eddine (2018), a criança em estado de 

"homossexualidade primária" poderia então percorrer dois cursos de desenvolvimento levando 

à homossexualidade ou à heterossexualidade. Em ambos os casos, haveria um "período de 

latência" crucial, situado entre a infância e a adolescência, no qual a continuidade dos estímulos 

e das condições ambientais seria determinante para a definição da orientação sexual 

homossexual. Caso experimentasse relações homossexuais ou desejo homossexual intenso na 

adolescência, a criança acabaria por se tornar homossexual em estado “crônico”, exceto nos 

casos em que fosse submetida a terapias de aversão para reorientação sexual. 

É pertinente retornar ao modelo proposto por Ryad Simon porque ele sintetiza as 

principais ideias e práticas do período que informavam a atuação de psicólogos e psiquiatras 

preocupados em diagnosticar e tratar crianças cujas performances de gênero eram interpretadas 

como sinais de desvios de desenvolvimento relacionados à sexualidade. Simon (1972, p. 30, 

apud EDDINE, 2018, p. 120) organiza e articula uma “história natural da homossexualidade 

masculina” a um quadro desenvolvimentista da sexualidade infantil, situando suas “causas” nos 

efeitos do ambiente e da família na formação da sexualidade da criança, mas sem recusar a 

influência de fatores biológicos.  

Simon explica a homossexualidade, desse modo, como o resultado de um problema de 

identificação na formação da identidade sexual – outros autores consideravam tratar-se de um 

problema no desenvolvimento da personalidade ou o sintoma de diferentes quadros 

psicopatológicos, mas todos associados às relações na infância, sobretudo com a família 

(BELMONTE, 2009; EDDINE, 2018) – e introduz o psicoterapeuta como figura interventora 

que, pela aplicação de técnicas terapêuticas de reorientação sexual, poderia prevenir que o 

desfecho do desenvolvimento psicossexual da criança fosse a homossexualidade. 

O vocabulário popular incorporava a noção de “homossexualismo infantil” como um 

fenômeno de desenvolvimento na infância que precisava ser assumido pelos pais como uma 

questão importante, já que se entendia ser possível reverter o processo de formação da 

identidade sexual homossexual e o surgimento de desvios de personalidade caracterizados pelo 

“homossexualismo”. É nesse sentido que a revista “Pais & Filhos”, edição de agosto de 1975, 

aconselha às suas leitoras e seus leitores que tenham “coragem” para não “ignorar” o problema 

e “enfrentá-lo”, como mostra a figura, a seguir: 
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Figura 11 - Capa da Revista “Pais e Filhos”, de agosto de 1975 

 

Fonte: Pais & Filhos (1975). 

 

Na mesma época, o cirurgião plástico Roberto Farina apresentava, em congressos de 

medicina, as suas cirurgias de “mudança de sexo” em pacientes transexuais. Por tê-las realizado, 

enfrentava processo judicial sob a acusação de crime de lesão corporal gravíssima. Ampliava-

se, assim, a discussão e o processo de incorporação da categoria “transexual” na comunidade 

médica brasileira, um debate que extrapolou o contexto médico-legal a partir da cobertura dada 

ao caso pela imprensa61. Sabemos que a mídia tem sido fundamental para difundir a categoria 

transexual para os mais diversos públicos, possibilitando o “autodiagnóstico” por pessoas que 

passam a se identificar como tal (MEYEROWITZ, 2002; STRYKER, 2017[2008]; ÁVILA, 

2014). A ampliação da discussão sobre “transexualismo” entre médicos e a visibilidade 

midiática dada ao caso de Farina parecem também ter possibilitado a algumas famílias 

encontrar outra explicação para os desvios sexuais de seus filhos, adotando então práticas 

afirmativas à “mudança de sexo” a partir da mediação médica. É o que sugere uma reportagem 

publicada no jornal “O Estado de São Paulo” de 22 de setembro de 1978. O texto descreve 

brevemente o caso de uma mãe que procura Farina ao fim de uma palestra para informá-lo de 

que seu filho era “candidato” à cirurgia de mudança de sexo, como vemos na Figura 12: 

 
61 Os jornais Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e a Revista Manchete estão entre algumas das publicações 

importantes no cenário nacional que dedicaram reportagens e artigos de opinião ao tema. 
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Figura 12 - Reportagem de “O Estado de São Paulo” de setembro de 1978 

 

 

 

Fonte: O Estado de São Paulo (1978). 

 

Esse é um importante registro histórico que sinaliza para um caso de participação ativa 

de uma mãe na transição médica de seu filho, décadas antes da emergência do discurso de 

aceitação familiar à homossexualidade dos anos 1990 (OLIVEIRA, 2013) e da atual discussão 

sobre filhos trans ou filhos LGBT. Trata-se, provavelmente, de um caso excepcional para o 

período, visto que a produção de psicólogos e psiquiatras que naquela época publicaram 

análises de casos clínicos ou revisões teóricas da literatura demonstra que as famílias e os 

especialistas agiam sobre os filhos na perspectiva psicopatológica da homossexualidade, 

visando o diagnóstico e o tratamento psicoterápico (BELMONTE, 2009; EDDINE, 2018). 

Além disso, a pesquisa de Gilberto Velho (2013a) sobre famílias de camadas médias do Rio de 

Janeiro na década de 1970 é um registro de que jovens homossexuais continuavam a ser 

internados em instituições psiquiátricas por seus pais. 
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A discussão sobre Transtornos de Identidade de Gênero na Infância passa a ser 

incorporada por alguns psicólogos e psiquiatras na década de 1990, como indica a série de 

artigos publicados pelo psicólogo e psicanalista gaúcho Roberto B. Graña, que se dedicou a 

esse campo por mais de uma década (GRAÑA, 2009). A entrada da categoria de Transtorno de 

Identidade de Gênero na Infância no “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” 

(DSM-III) da American Psychiatric Association (APA), nos anos 1980, e a despatologização 

da homossexualidade pela OMS, em 1990, foram possivelmente importantes para distinguir o 

desenvolvimento da sexualidade e da identidade de gênero na conceitualização de patologias 

mentais na infância entre os especialistas do campo psi brasileiro. 

 

Identidades de gênero e identidades sexuais  

 

Peter Fry (1982b) discutiu a coexistência de dois modelos62 mais gerais para a 

sexualidade masculina no contexto brasileiro: um “modelo hierárquico”, mais comum entre as 

camadas populares, e um “modelo igualitário”, emergente no fim dos anos 1960 nos contextos 

urbanos como parte de um processo mais amplo de diferenciação social das camadas médias. 

O “modelo hierárquico” estaria baseado nas diferenças de “papeis de gênero” 

(masculino/feminino) e comportamento sexual (ativo/passivo) entre “homens mesmo”, 

“bichas” e “mulheres”, enquanto o “modelo igualitário” teria a orientação do desejo sexual 

(heterossexual/homossexual) como o elemento de distinção das identidades sexuais e seria 

fortemente influenciado pelas taxonomias médicas modernas para a sexualidade (FRY, 1982b; 

FRY; MACRAE, 1985). Cabe lembrar que, como discutiu antes Jeffrey Weeks (2005[1986], p. 

74), a difusão dessas categorias e seus efeitos se dão no curso de processos sociais mais 

complexos de definições sociais e autodefinições de indivíduos, processos que não estão 

limitados ao desenvolvimento de saberes especializados sobre sexualidade. 

A difusão do “modelo igualitário” entre as camadas médias pode ter contribuído para 

que médicos e psicólogos passassem a compreender gênero e sexualidade como aspectos 

distintos da constituição dos sujeitos. Através de suas pesquisas, Peter Fry (1982b), Richard 

Parker (1991) e James Green (2000) afirmaram que os modelos populares de sexualidade e os 

 
62 Fry (1982b) estava trabalhando com representações sociais considerando que elas não capturam a realidade 

dinâmica da ação social, que é muito mais complexa, diversa, imprevisível e mutável. Porém, como ressaltou, 

mesmo que existam contradições entre as ações e as ideias que as pessoas têm sobre como o mundo é ou 

deveria ser, elas servem como referências para entender como essas construções são produzidas nas interações 

em contextos e situações sociais concretas, pois expressam as regras que orientam as experiências sociais e as 

interpretações que os indivíduos fazem dessas experiências. 
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modelos médicos têm se influenciado na história das identidades sexuais no Brasil. Green 

(2000) descreveu como as adaptações “à brasileira” das teorias europeias sobre “inversão 

sexual”63 mantiveram a distinção popular entre homens passivos e ativos na prática sexual para 

definir a homossexualidade. Tudo isso, por sua vez, já tinha sido observado por Fry (1982b), 

pois as taxonomias médicas contribuíram fortemente para as identidades sexuais “igualitárias” 

dos anos 1960 e 1970.  

Observei, durante a pesquisa de campo, que os sistemas simbólicos cujas representações 

Fry (1982b) distinguiu nesses modelos de identidades sexuais continuam constituindo relações, 

interações e identidades nos mais variados contextos sociais. Contudo, coexistem hoje e são 

influenciadas por um modelo científico em que identidades sociais de gênero e sexualidade são 

constituídas em torno de uma distinção entre as categorias sexo biológico, identidade de gênero 

e orientação sexual.  

A análise de Peter Fry (1982b) pode ser considerada um retrato dos termos teóricos e 

das preocupações sociopolíticas em que intelectuais nas décadas de 1970 e 1980 interpretavam 

os fenômenos sociais relacionados à sexualidade, assim como um registro histórico de como se 

constituíam as relações sociais de gênero e sexualidade em um dado período. Sentido similar 

pode ser atribuído a um artigo publicado em 1998 por Miriam Grossi, marcando, nesse caso, 

uma distinção analítica entre identidade de gênero e sexualidade.  

O uso da categoria identidade de gênero nos estudos de gênero no Brasil já vinha 

ocorrendo a partir da influência da psicanálise e de autoras estadunidenses como a historiadora 

Joan Scott (1998[1990]) e a antropóloga Gayle Rubin (2011[1975]), principalmente. Cabe 

ressaltar que ambas dialogavam com as teorias psicanalíticas. Tomo o artigo de Miriam Grossi 

como referência, pois sintetiza as implicações teóricas do conceito, além de ser um trabalho que 

ainda é amplamente citado e utilizado em cursos introdutórios sobre o tema. 

Grossi (1998) sugere que  

 

[...] devemos distinguir identidade de gênero de práticas afetivosexuais, porque a 

sexualidade é apenas uma das variáveis que configura a identidade de gênero em 

concomitância com outras coisas, como os papéis de gênero e o significado social da 

reprodução. (GROSSI, 1998, p. 12).  

 

 
63 Weeks (2005[1986], p. 26) analisou o processo a partir do qual, desde a segunda metade do século XIX, quando 

a “sexualidade” emergiu propriamente como um campo de conhecimento científico, diversos sexologistas 

pioneiros – como Kraft-Ebing, Havelock Ellis, August Forel, Magnus Hirschfeld, Sigmund Freud e, 

posteriormente, Alfred Kinsey – dedicaram-se a produzir taxonomias que exerceram e ainda exercem forte 

influência: “homossexuais”, “invertidos”, “pervertidos”, “invertidos totais” e outras classificações visavam 

explicar e descrever indivíduos com práticas sexuais que não correspondiam à lógica da sexualidade 

heterossexual reprodutiva. 
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A autora empresta aqui o conceito psicanalítico de identidade de gênero, que havia sido 

desenvolvido nos anos de 1960 pelo psiquiatra americano Robert Stoller na construção de uma 

etiologia para a transexualidade e apropriado posteriormente pelo movimento feminista 

estadunidense nos anos 1970. Porém, imprime em sua conceituação um viés socioantropológico 

através do qual a identidade de gênero diz respeito não a uma característica imutável resultante 

de um processo psicossocial de desenvolvimento na infância, mas sim a como os indivíduos se 

posicionam quanto à forma com que a cultura constrói as diferenças de gênero e as práticas, 

desejos e afetos sexuais.  

Esse trabalho exemplifica como uma separação entre identidade de gênero e 

sexualidade, assim como a distinção entre identidade de gênero e orientação sexual se difundia 

então nos meios acadêmicos, intelectuais e nos movimentos sociais entre os anos 1990 e início 

dos anos 2000. Nesse período, pesquisas como a realizada em 2004 por Fernanda Cardozo, em 

Florianópolis, Santa Catarina, registraram que uma divisão entre identidades sociais 

relacionadas a experiências de gênero e aquelas relativas à sexualidade já se apresentava 

socialmente, ressaltando a influência da relação entre movimentos sociais e academia. Em sua 

etnografia, Cardozo (2010) descreveu como suas interlocutoras travestis que participavam de 

movimentos sociais classificavam relações sexuais-afetivas como homossexuais, bissexuais ou 

heterossexuais tomando a identidade de gênero dos parceiros como critério de classificação, 

não mais o sexo biológico ou a atividade sexual ativa ou passiva. 

É importante situar o surgimento desse modelo de construção de identidades sociais de 

gênero e sexualidade porque ele informa relações e interações sociais entre pessoas trans, 

pessoas LGBT, famílias, poder público, especialistas diversos e médicos. Inicialmente mais 

presente entre jovens universitários das Ciências Sociais e Humanas e/ou de camadas médias e 

nos movimentos sociais de pessoas trans, travestis e transexuais, onde se configurou como um 

elemento importante de diferenciação entre identidades trans e homossexualidade, trata-se de 

um modelo que tem se expandido com influência ao compor uma discursividade a que se 

somam não apenas movimentos políticos e produções culturais diversas, mas também políticas 

públicas e a atuação de médicos e psicólogos em perspectivas que podem ser mais ou menos 

patologizantes. 

Uma cena que presenciei no Espaço LGBT, em João Pessoa, fazendo pesquisa de 

campo, ilustra como essas categorias, classificações e diferenciações distinguindo identidade 

de gênero e orientação sexual se tornaram parte da documentação burocrático-administrativa e 

da lógica discursiva institucional da administração pública nos fluxos internos de usuários em 

centros e serviços voltados à população LGBT ou a pessoas trans exclusivamente. Certa manhã, 
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uma mulher trans e sua mãe chegaram logo cedo em busca de orientação jurídica para o caso 

de um vídeo de sexo filmado sem consentimento e divulgado em grupos de WhatsApp. Foram 

atendidas e acolhidas pela mulher trans que trabalhava no serviço como Agente de Direitos 

Humanos, que chamarei de Vanessa a partir de agora. Vanessa levou-as à sala do Serviço 

Social, onde ocupou a posição formal à mesa para o cadastramento da nova usuária. Mãe e 

filha se sentaram lado a lado e de frente para Vanessa, que iniciou o preenchimento da ficha de 

cadastro procurando conduzir a entrevista como uma conversa. Sua voz era suave e gentil.  

 

– Como te chamas socialmente? – Vanessa perguntou. 

A mulher trans hesitou, olhou para a mãe rapidamente e então respondeu com um 

sorrisinho. 

– Jéssica. 

– Quantos anos você tem, Jéssica? 

–  26.  

– Você é muito jovem ainda – comentou Vanessa. 

  

Jéssica agradeceu e contou que se dedicava muito à academia, que todo mundo achava 

que ela “bombou” [silicone industrial], mas que era “tudo natural”, resultado de musculação e 

hormônios femininos. Vanessa sorriu e continuou com a entrevista, preenchendo a ficha com 

os dados sobre residência, cor e religião. Jéssica morava com a mãe, com a avó de 83 anos e 

com o irmão de 16. A casa era própria e não recebiam Bolsa Família. Sua cor era parda e a 

religião era o Espiritismo. Não estava estudando ou trabalhando naquele momento. Também 

não fazia mais programa (não se prostituía). A entrevista transcorreu com fluidez até que 

perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual exigiram uma pausa no ritmo de 

respostas para que Vanessa explicasse os dois conceitos. 

 
– Sou uma mulher trans – afirmou Jéssica, após ouvir com atenção.  

– Você se relaciona com homens ou com mulheres?  

– Homens.  

– Então você é heterossexual – concluiu Vanessa, preenchendo a ficha. 

Jéssica ficou escandalizada. 

– Nunca saí com mulher, deus o livre! É homem! 

Vanessa explicou-lhe que, se ela era uma mulher trans que se relacionava com 

homens, sua orientação sexual era heterossexual. Jéssica, inicialmente desconfiada, 

por fim, concordou. 

– É, faz sentido. É isso mesmo. 

 

Vanessa recomendou que Jéssica e a mãe fizessem terapia e disse que as colocaria no 

“mapa do atendimento psicológico”, uma tabela com a lista de espera de interessados em fazer 

psicoterapia. Garantiu-lhes que o atendimento, além de gratuito, era também sigiloso. Com a 

ficha concluída e Jéssica devidamente cadastrada, passaram para a sala do setor Jurídico, onde 

o atendimento com a advogada ocorreu de portas fechadas.  
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O modelo sexo biológico/identidade de gênero/orientação sexual também é acionado 

por diversos médicos e psicólogos que atuam no atendimento em saúde de pessoas trans. 

Vejamos na Tabela 1 a seguir como um médico de João Pessoa especialista em transexualidade 

descreveu uma taxonomia médica muito similar à utilizada nas fichas de cadastro do Espaço 

LGBT. A apresentação ocorreu em 2018, no I Seminário de Saúde Integral de Travestis e 

Transexuais da Paraíba, voltado a estudantes e profissionais de saúde. O quadro a seguir 

reproduz as informações como o médico as organizou: 

 

Quadro 1 - Taxonomia médica apresentada em um seminário de saúde em João Pessoa 

 
Sexo Gênero Orientação sexual 

Genético/Cromossômico 

Cromatínico 

Genital 

Gonadal 

Hormonal 

Fenotípico 

Identificação psicossocial ou 

emocional. Características 

psicológicas e culturais associadas ao 

sexo biológico. 

Identidade de gênero: convicção 

interna e individual de ser homem ou 

ser mulher. 

Papel de gênero: atitudes, 

comportamento e traços de 

personalidade que a sociedade, em um 

dado contexto histórico, associa ao 

papel de homem ou mulher. 

Relacionada ao sexo a que se 

direcionam fantasias sexuais, 

excitação sexual e atividade sexual. 

A orientação sexual pode ser: 

- Heterossexual 

- Bissexual 

- Homossexual 

- Assexual 

 

Fonte: I Seminário de Saúde Integral de Travestis e Transexuais da Paraíba (2018) 

 

Na cena anterior, no Espaço LGBT, Vanessa se baseia na identidade de gênero 

declarada por Jéssica para definir sua orientação sexual como heterossexual, considerando 

irrelevante o seu sexo biológico e de seus parceiros preferenciais. Já nessa taxonomia médica, 

o sexo biológico, ainda que fragmentado em diversos componentes, tem preponderância, uma 

vez que a partir do sexo e dos valores, atributos e comportamentos culturais relacionados ao 

sexo se definem tanto a identidade de gênero quanto a orientação sexual. Ao longo da sua 

apresentação, o médico definiu que indivíduos transexuais são “biologicamente normais” e 

caracterizou a transexualidade como uma “incompatibilidade entre sexo biológico e 

identificação psíquica do indivíduo”, inclusive afirmando: “A transexualidade não é cultural. 

A diferença é como cada cultura lida com a transexualidade.”.  

A perspectiva de psicopatologia e de busca de terapias visando curar o desvio não deixou 

de existir. O debate atual sobre “terapias de conversão” de orientação sexual tem se voltado às 

práticas terapêuticas de base religiosa em grupos de “cura gay” e de psicólogos cristãos 
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(NATIVIDADE, 2006). Estes têm se organizado em resistência à Resolução nº 001/1999 do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), que há 20 anos proíbe esse tipo de terapia no Brasil, e 

recentemente disputaram judicialmente o direito de praticá-las (GARCIA; MATTOS, 2019). 

Porém, alguns poucos artigos recentes que investigam as ideias e atitudes de psicólogos com 

relação à homossexualidade64, além de análises de casos clínicos ou de cunho teórico sobre 

homossexualidade e transexualidade publicadas por psicólogos, psicanalistas e psiquiatras não 

vinculados a grupos cristãos, apontam que práticas terapêuticas visando produzir o alinhamento 

entre sexo, gênero e orientação sexual heterossexual continuam ocorrendo mesmo fora desse 

contexto ligado à religiosidade.  

Em um artigo publicado em 2010, as psicólogas Maria Ivone Costa e Maria Regina 

Vanin apresentaram o caso clínico de um menino de dois anos e oito meses que dizia pertencer 

ao gênero feminino e agia como menina. A criança e a família passaram por dois anos de terapia 

com técnicas de psicodrama que, de acordo com as autoras, resultaram na aceitação da criança 

de sua identidade masculina (COSTA; VANIN, 2010). Luciana Ribeiro de Oliveira (2018) 

salientou o caráter violento dessas intervenções. Em outro estudo, realizado por Luís Felipe 

Rios e Ítala Nascimento (2007) a partir de entrevistas com 13 psicólogas que atendem crianças 

e adolescentes no Recife, as entrevistadas relataram casos envolvendo homossexualidade que 

chegaram aos seus consultórios por mães preocupadas com meninos afeminados e meninas 

masculinizadas ou por mães inconformadas com a orientação sexual de filhos adolescentes. 

Uma das psicanalistas entrevistadas por Rios e Nascimento (2007) descreveu o caso de 

um menino que “valorizava” muito mais a mãe do que o pai, de modo que por seis anos de 

terapia semanal trabalhou para aproximar pai e filho. Como resultado, disse ter sido possível 

resgatar parcialmente o laço da criança com o pai e evitar que se tornasse homossexual. Outra 

entrevistada, também psicanalista, narrou o caso de uma mãe que chegou desesperada ao 

consultório por ter encontrado o filho fazendo "brincadeiras eróticas" com outro menino. 

Temia, por isso, que ele se tornasse gay. A psicanalista explicou para a mãe que o 

comportamento era natural e aconselhou-a a não punir a criança, acrescentando, porém, a 

ressalva de que não estimulasse o filho a conviver com meninos que agissem daquela forma. 

A pesquisa de Rios e Nascimento (2007) também mostrou que metade das entrevistadas, 

geralmente aquelas que seguiam uma abordagem psicanalítica, consideravam a 

homossexualidade anormal e antinatural. Algumas entendiam ser legítimo intervir 

terapeuticamente para evitar que uma criança se tornasse homossexual. Isso é condizente com 

 
64 Para uma revisão sucinta desses estudos, ver Vezzosi et al. (2019). 
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os resultados de uma pesquisa quantitativa mais recente e abrangente realizada com psicólogos 

de diferentes regiões do Brasil por Vezzosi et al. (2019). Quase metade dos participantes, que 

seguiam abordagens teóricas variadas, indicaram concordar em algum nível com a realização 

de terapias para mudar a orientação sexual de um paciente, principalmente quando este solicita 

ajuda para isso. Entre os 692 psicólogos que participaram, a maioria mulheres heterossexuais, 

na faixa dos 22 aos 35 anos, cerca de 29,48% concordaram que ajudariam um paciente a mudar 

sua orientação sexual, caso este solicitasse, e 12,43% concordaram com a afirmação de que é 

função do psicólogo/psicoterapeuta ajudar a mudar a orientação sexual para heterossexual. O 

estudo também apontou quais as abordagens teóricas cujos participantes tinham mais atitudes 

corretivas à homossexualidade e bissexualidade. Diferente da pesquisa de Rios e Nascimento 

(2007), a psicanálise não se destacou nesse sentido, mas sim as abordagens sistêmica/familiar 

e a cognitivo-comportamental. 

 

“Crianças com variação de gênero” e “crianças trans” 

 

O quadro de patologização e práticas de conversão de orientação sexual ou de 

alinhamento entre sexo e gênero na construção da identidade de gênero na infância, descrito na 

seção anterior, coexiste hoje com o novo modelo médico-psi que se organiza em torno de 

crianças variantes de gênero e de crianças e adolescentes transgêneros. Diferente da 

perspectiva que vê a educação e a família como o espaço de conformação da identidade 

psicossocial, de modo que se faz necessária a intervenção terapêutica de um psicólogo ou 

psiquiatra para normalização, nesta abordagem a atuação de médicos e psicólogos se dá por um 

modelo de acompanhamento do desenvolvimento da criança e orientação das famílias. Trata-

se de uma mediação do processo em que a própria criança revelará qual é a sua identidade de 

gênero. Essa abordagem médico-psi tem características do discurso psiquiátrico a respeito da 

“não-conformidade” ou “variação de gênero” em crianças que tem se tornado hegemônico no 

contexto norte-americano e que reverbera por redes de relações de pessoas, conhecimentos e 

instituições para o contexto brasileiro.  

Como salientou Carlos Guilherme do Valle (2017) retomando algumas discussões 

clássicas sobre a temática da mediação e dos mediadores, práticas de mediação envolvem 

comunicação, trocas, socialidade, facilitação de relações – algo já abordado por Georg Simmel 

(1950) – e fluxos de significado, mas elas se dão em contextos de assimetrias e de relações de 

poder entre pessoas e grupos que estão em posições desiguais de força. São, portanto, práticas 

políticas, fundamentalmente, que envolvem interesses diversos, muitas vezes opostos e 
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contraditórios entre os diferentes envolvidos. É importante ter em mente essa dimensão 

fundamentalmente política da mediação ao considerar as relações entre médicos e psicólogos 

como mediadores entre famílias e crianças. 

 

Facilitar e regular 

 

Tey Meadow (2018), autora da primeira pesquisa sociológica aprofundada sobre 

crianças trans nos Estados Unidos, afirmou que as duas primeiras décadas do século XXI foram 

marcadas por uma transformação importante na forma como a psiquiatria norte-americana 

entendia as “não-conformidades” entre sexo e gênero, isto é, o desalinhamento entre sexo 

anatômico e a identidade de gênero, e os processos de formação da identidade de gênero na 

infância. Para a autora, identidades trans são cada vez mais consideradas variações benignas do 

desenvolvimento humano, e não uma condição psicopatológica. Além disso, muitos 

especialistas entendem que a etiologia dessas variações não está em relações familiares 

disfuncionais, como na compreensão psicanalítica clássica que predominou por mais de meio 

século no atendimento a crianças com performances de gênero “desviantes”, mas 

provavelmente em processos biológicos durante o desenvolvimento do feto na gestação, de 

modo que a identidade de gênero seria uma característica individual, inata e imutável.  

De acordo com Meadow (2018), a nova perspectiva está relacionada a mudanças 

culturais, sociais e institucionais ligadas a um deslocamento do atendimento médico para 

transexuais dos hospitais universitários para as clínicas particulares de gênero nos Estados 

Unidos. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, esse foi um processo impulsionado por pressões 

do ativismo trans estadunidense, pela emergência de um corpo de conhecimento acadêmico que 

rompia a dicotomia sexo/gênero e desnaturalizava o sexo biológico, e por uma diversa cena 

cultural e artística que florescia envolvendo identidades e experiências trans (VALENTINE, 

2007; STRYKER, 2017[2008]; PLEMONS, 2017). A mudança para a lógica neoliberal do 

mercado de clínicas particulares provocou a ampliação de um modelo de atendimento baseado 

no consentimento dos pacientes mais do que nos diagnósticos psiquiátricos (PLEMONS, 2017). 

Nesse cenário, expandiu-se o que Meadow (2018) chamou de modelo “facilitador” de 

atendimento médico para a transição de gênero e a gradativa decadência do modelo “regulador” 

que antes predominava.  

Todas essas transformações sociais, culturais e institucionais trouxeram repercussões 

importantes para a forma como as crianças que se desviam das normas de gênero são 

consideradas nos saberes médico-psi e atendidas no âmbito da saúde mental. Ao mesmo tempo 
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em que os interesses mercadológicos se expandiram também para o atendimento a crianças e 

adolescentes, a compreensão de que a identidade de gênero é uma característica única, essencial 

e profunda que todo indivíduo já apresenta e manifesta desde a primeira infância tornou possível 

que famílias, orientadas por especialistas, também aderissem a práticas parentais mais 

“facilitadoras” do que “reguladoras” (MEADOW, 2018) das performances de gênero de 

crianças e adolescentes e que, em muitos casos, agissem ativamente para a transição social de 

gênero de seus filhos, isto é, para que os filhos se apresentem socialmente pelo gênero com o 

qual se identificam. 

No contexto brasileiro, porém, o atendimento a pessoas transexuais por médicos e 

clínicas particulares nunca se expandiu ou repercutiu com a mesma expressividade, impacto e 

relevância do cenário norte-americano. O fator de maior importância para uma mudança no 

campo médico em torno da transexualidade foi a construção, implementação e expansão de 

políticas de saúde, em especial o Processo Transexualizador na rede pública (VIEIRA, 2020). 

A regulação dos atendimentos e a expansão da oferta de serviços públicos especializados tem 

sido a condição para que se ampliem as possibilidades de “facilitação” da transição de gênero. 

Esse movimento tornou possível a emergência de serviços, protocolos, práticas terapêuticas e 

especialistas voltados a crianças e adolescentes variantes de gênero e transgêneros.  

A partir de 1997, quando o Conselho Federal de Medicina autorizou as cirurgias de 

“mudança de sexo” no Brasil, houve expressivo crescimento da procura por atendimento 

médico por indivíduos que se reconheciam como transexuais (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 

2009), mas mais de 10 anos transcorreram até que o atendimento médico público para essas 

demandas deixasse de ocorrer apenas em programas e projetos de pesquisa de hospitais 

universitários das regiões Sul e Sudeste e se tornasse uma modalidade de assistência 

especializada por meio do SUS. Tal processo só foi possível graças ao empenho de diferentes 

agentes na sociedade civil, nos movimentos sociais, no poder público, na esfera judicial e nos 

próprios serviços e instituições de saúde, impulsionando a criação de políticas públicas 

específicas para a população de travestis e transexuais, além de dar visibilidade e expressividade 

ao debate público sobre o tema (ARÁN; MURTA, 2009; ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009; 

ALMEIDA; MURTA, 2013). Foi a implementação e expansão do atendimento no SUS nesse 

contexto de alianças, tensionamentos e disputas que permitiu ampliar na rede pública o 

atendimento a pessoas trans, travestis e transexuais com práticas “reguladoras” e, depois, a 

progressiva incorporação de perspectivas e abordagens mais “facilitadoras” por diferentes 

profissionais que atuam nesses serviços, mesmo em um cenário em que a institucionalização 

do atendimento em saúde para a transexualidade segue baseada na patologização. 
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As portarias do Ministério da Saúde de implementação, regulamentação e posterior 

ampliação do Processo Transexualizador no SUS, em 2008 e 2013, resultado de mobilizações 

sociais, conferências, encontros e reuniões realizadas no âmbito de um quadro mais abrangente 

de criação de políticas públicas inclusivas para a população LGBT (ARÁN; MURTA; 

LIONÇO, 2009), foram marcos fundamentais nesse processo. A importância do Processo 

Transexualizador nos últimos anos deve-se tanto à forma como a sua existência tem animado 

relações sociais entre ativistas, pessoas trans e travestis, médicos, psicólogos, acadêmicos, 

políticos, gestores e agentes variados, mesmo onde não existem serviços de referência ou 

ambulatórios habilitados (ou exatamente porque eles não existem), como por seus efeitos 

imprevistos para a constituição de um campo muito mais amplo de “saúde trans” que extrapola 

os objetivos e limites do processo de transição de gênero (VIEIRA, 2020). 

Desde então, pessoas trans têm passado de candidatas à cirurgia de transgenitalização 

em projetos de pesquisa e programas de assistência de hospitais universitários, como 

etnografado por Berenice Bento (2014a[2006]) no início dos anos 2000, a usuárias de serviços 

especializados em ambulatórios de unidades básicas de saúde e serviços de referência de 

hospitais públicos. Não são apenas variações de vocabulário. O termo usuário é utilizado em 

leis, documentos e portarias do Ministério da Saúde que tratam do acesso à saúde como um 

direito de todo cidadão, como a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (2011). O uso desse 

termo reflete o fato de que pessoas trans, travestis e transexuais passaram a ser consideradas 

usuárias de uma política de saúde que é assumida como um direito de fato.  

Nos anos 2000, com a existência do SUS, uma articulação conjunta envolvendo 

profissionais de saúde possibilitou que o Processo Transexualizador fosse concebido em uma 

perspectiva de saúde integral (ALMEIDA; MURTA, 2013). Além disso, médicos, psicólogos 

e assistentes sociais que realizam pesquisas sobre transexualidade e saúde pública produziram 

um importante conjunto de estudos em interlocução com as ciências sociais e no campo da 

saúde coletiva65. Muitos desses pesquisadores têm argumentado insistentemente em favor da 

despatologização da transexualidade sem prejuízo para o direito à atenção em saúde na rede 

pública (ALMEIDA; MURTA, 2013). Cabe lembrar também que o Conselho Federal de 

Psicologia vem se posicionando a favor de uma abordagem não-patologizante das experiências 

e identidades trans desde 2013. Trata-se, assim, de um movimento amplo que, juntamente com 

a larga produção de pesquisas sobre gênero e sexualidade nas ciências humanas e sociais, 

 
65 Foi o caso, por exemplo, da médica Elizabeth Zambrano (2003) que, em sua formação em antropologia, escreveu 

a primeira etnografia sobre transexualidade no Brasil defendendo o direito de pessoas transexuais à mudança 

de nome e sexo nos documentos de identidade. 
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impulsionadas pela forte politização desses temas na constituição de “direitos LGBT” enquanto 

direitos humanos (SIMÕES; CARRARA, 2014), tem efeitos sobre a forma como muitos 

profissionais que atuam nos ambulatórios do Processo Transexualizador pensam a respeito da 

transexualidade e se relacionam com os usuários do serviço. 

O cenário atual comporta realidades díspares de atendimento para pessoas que desejam 

transicionar com mediação médica o gênero designado no nascimento, dada as variações que 

os diferentes contextos sociais, culturais e institucionais imprimem às experiências locais do 

Processo Transexualizador ou às iniciativas que são informadas por suas diretrizes. Entre os 

ambulatórios e serviços existentes66, muitos sustentam protocolos engessados de consultas, 

testes, exames e avaliações, estendendo por um longo tempo o escrutínio dos corpos, 

experiências, identificações e performances de gênero dos usuários, práticas que se sustentam 

sob a legitimidade da busca por precisão no diagnóstico psiquiátrico67. Mas alguns ambulatórios 

já não exigem a mesma minúcia em termos de exames, testes e avaliações para realizar o 

diagnóstico que confere acesso ao serviço. Mantêm, como critérios principais, a coerência do 

discurso do usuário sobre sua identidade e a ausência de diagnósticos de psicopatologias, 

doenças ou condições consideradas passíveis de comprometer a saúde no curso dos 

procedimentos biomédicos do Processo Transexualizador. Ainda se busca “transexuais 

verdadeiros” (BENTO, 2014a[2006]), isto é, distinguir quem é transexual de quem não é.  

Critérios relacionados a diferenças de classe, raça/etnia, cultura e educação, assim como 

a valores, expectativas e estereótipos culturais de gênero e sexualidade continuam subjacentes 

às avaliações que julgam quais indivíduos mostram-se mentalmente sãos e aptos a afirmar sua 

identidade de gênero. Mas, se o diagnóstico da transexualidade sempre envolveu uma relação 

discursiva entre médicos e transexuais constituída pelas normas de gênero (BENTO, 

2014a[2006]), pode-se dizer que hoje há margem para maior variação em termos de 

performances, memórias e histórias de vida que se conformam às expectativas e modelos de 

gênero e sexualidade dos especialistas médico-psi. 

 
66 Na maior parte do país, ainda há ausência de serviços habilitados, em especial daqueles que ofereçam todas as 

modalidades previstas no Processo Transexualizador, sobretudo em relação às cirurgias. 
67 A mesma lentidão e rigidez protocolar descrita por Berenice Bento (2014a[2006]) nos anos 2000 foi observada, 

por exemplo, na recente etnografia de Cleiton Vieira do Rêgo (2020) no ambulatório de um hospital 

psiquiátrico que atendia pessoas transexuais em Fortaleza. Os debates sobre transexualidade e identidades trans 

no campo médico-psi transcorridos no período que separa os estudos de Bento (2014ª[2006]) e Vieira do Rêgo 

(2020) parecem nunca ter acontecido, quando se observa a similaridade entre os protocolos e práticas de 

diagnóstico e terapêutica que as pesquisas descrevem: ambos envolvem diversos exames clínicos e 

laboratoriais, avaliações psiquiátricas e psicológicas, testes de personalidade e exaustivas sessões de 

psicoterapia para atestar o diagnóstico, tendo a cirurgia de redesignação sexual como o objetivo do processo. 
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O Ambulatório TT de João Pessoa exemplifica esse contexto de “facilitação” relativa. 

Todo novo usuário passava necessariamente por sessões com a psicóloga e/ou consulta com o 

psiquiatra antes de ser encaminhado para o médico endocrinologista, mas a avaliação poderia 

ser realizada em poucas sessões. Caso já estivesse com um parecer psicológico em mãos 

emitido pelo Espaço LGBT – realizado em quatro sessões semanais com um psicólogo do 

serviço, pelo período de um mês – uma única consulta com um psicólogo ou psiquiatra do 

ambulatório poderia ser suficiente. A alta demanda pelo serviço era a principal causa de lentidão 

no processo, que poderia levar em torno de três a quatro meses entre a abertura de prontuário 

médico no Hospital Clementino Fraga até a obtenção dos resultados dos exames laboratoriais e 

das receitas médicas para iniciar a terapia hormonal.  

Talvez contextos institucionais um pouco mais “facilitadores” como esse se devam 

também ao fato de que a expansão dos atendimentos psicológicos, psiquiátricos e 

endocrinológicos foi muito maior do que a ampliação da capacidade de realizar cirurgias, que 

continuam restritas a poucos hospitais com serviços de referência. Afinal, o controle do acesso 

a procedimentos cirúrgicos para transexuais é sempre mais minucioso e envolve a avaliação e 

anuência de toda a equipe de saúde, necessidade comumente justificada pela irreversibilidade 

do procedimento, pelo “risco” de arrependimento do usuário e pelas responsabilidades ética e 

legal dos profissionais que fazem o encaminhamento à cirurgia.  

A facilitação do acesso a terapias hormonais e a outros atendimentos no âmbito do 

Processo Transexualizador ainda implica em patologização, já que a avaliação de psicólogos e 

psiquiatras e os diagnósticos continuam se sobrepondo à autonomia dos sujeitos para decidir os 

procedimentos e tratamentos que desejam. Mas, como observei no Ambulatório TT de João 

Pessoa, muitos profissionais que atuam nos serviços têm significativa disposição a “facilitar” a 

transição médica dos usuários. Procuram agilizar os diagnósticos, o acesso aos exames 

necessários para iniciar as terapias hormonais, as receitas para hormônios controlados – o que 

inclui quase todas as variações de testosterona sintética disponíveis no mercado – e a própria 

aquisição destes nas farmácias locais, inclusive intermediando a relação com farmacêuticos que 

impunham dificuldades à venda destas substâncias para os usuários do ambulatório.  

É nesse contexto em que normas, protocolos, diagnósticos, burocracias, fluxos de 

atendimento e agentes “reguladores” coexistem com perspectivas, ideias, valores, éticas e 

práticas “facilitadoras” que despontam os primeiros serviços ambulatoriais especializados no 

atendimento de crianças e adolescentes transgêneros e às suas famílias. O primeiro ambulatório 

voltado a esse público foi formado em 2010, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 

da USP. Chamava-se então Ambulatório de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação 
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Sexual (AMTIGOS). Posteriormente, a referência ao Transtorno de Identidade de Gênero foi 

abandonada e a sigla AMTIGOS passou a se referir a Ambulatório Transdisciplinar de 

Identidade de Gênero e Orientação Sexual, mudança que pode ser percebida como reflexo de 

transformações nas classificações e categorias nosológicas ocorridas ao longo da última década, 

quando a transexualidade deixou de ser considerada um “transtorno de identidade” pelas 

principais entidades médico-científicas internacionais que instituem categorias e parâmetros de 

diagnóstico68. Além do AMTIGOS, tenho conhecimento de outros quatro serviços de saúde que 

atendem crianças e adolescentes transgêneros. Três deles estão em hospitais universitários que 

já atendiam o público trans: no Programa de Identidade de Gênero (PROTIG) do Hospital das 

Clínicas de Porto Alegre, no hospital da Universidade de Campinas (UNICAMP) e no Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Um quarto projeto ocorre no Hospital 

Agamenon Magalhães, da rede pública de saúde estadual de Pernambuco, também no Recife.  

 

Um ambulatório voltado a crianças e adolescentes trans 

 

Embora o AMTIGOS, em São Paulo, tenha sido criado visando atender pessoas adultas, 

em pouco tempo passou a se especializar no público de crianças e adolescentes (SAADEH et 

al., 2018). Essa mudança ocorreu a partir de uma “demanda espontânea” de famílias que 

procuravam atendimento para seus filhos ainda crianças, segundo relatou um profissional da 

equipe do ambulatório em um evento que acompanhei69. Adolescentes também buscavam o 

serviço por conta própria, mas não recebiam atendimento por serem menores de idade, situação 

comum em outros ambulatórios do país, incluindo o Ambulatório TT de João Pessoa. Muitas 

pessoas que procuravam o AMTIGOS tomavam conhecimento de que o serviço existia a partir 

da mídia, por reportagens, programas de televisão ou pesquisando sobre o assunto na internet. 

Foi o caso da primeira família que procurou o serviço com uma criança (BBC, 2018).  

Em 2011, um casal de comerciantes de Sorriso, no Mato Grosso, entrou em contato com 

o AMTIGOS em busca de ajuda médica para o filho caçula, de três anos, que havia sido flagrado 

pela mãe quando estava prestes a cortar o pênis com uma tesoura. Os comportamentos e gostos 

 
68 Em 2013, a APA publicou o DSM-V trazendo a categoria de “Disforia de Gênero”, que enfatiza a dimensão de 

sofrimento psíquico em lugar do caráter de transtorno mental do diagnóstico anterior de “Transtorno de 

Identidade de Gênero”, incluído pela primeira vez em 1980 no DSM-III. Mais recentemente, em 2018, a OMS 

retirou o “Transtorno de Identidade Sexual” da 11ª edição do Código Internacional de Doenças (CID-11) e 

incluiu um novo diagnóstico de “Incongruência de Gênero” no capítulo sobre condições relativas à saúde 

sexual. Ambos os documentos têm categorias de diagnóstico específicas para crianças: “Disforia de Gênero 

em Crianças” e “Incongruência de Gênero na Infância”. 
69 Refiro-me ao I Seminário de Saúde Integral de Travestis e Transexuais da Paraíba, realizado em 12 de abril de 

2018, em João Pessoa. Discutirei mais detalhes sobre esse evento no próximo capítulo. 
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femininos da criança e a sua insistência em dizer que era uma menina já preocupavam os pais 

e haviam motivado a busca por ajuda religiosa, mas após o episódio de quase mutilação a mãe 

encontrou um documentário americano sobre crianças transgênero e suspeitou que o filho era 

transexual. Inicialmente, a equipe do AMTIGOS não quis aceitar o caso. Enquanto a mãe 

insistia para serem atendidos no serviço, ela e o marido decidiram por iniciativa própria permitir 

que a criança se vestisse com roupas femininas dentro de casa e passaram a chamá-la por um 

apelido mais feminino. Quando foram finalmente recebidos para acolhimento inicial, seis meses 

após entrar em contato com o ambulatório pela primeira vez, a certeza de que tinham uma filha 

transexual foi rápida. “Em 20 minutos de conversa, confirmamos o que já sabíamos: a nossa 

filha é transexual”, disse a mãe em uma entrevista à BBC Brasil.  

Ao voltarem para Sorriso, a criança já viajou como menina, iniciando sua transição 

social para o gênero feminino. Foi apenas o prelúdio de uma longa trajetória familiar 

envolvendo sessões de terapia com uma psicóloga da cidade, negociações com diferentes 

instituições e nas mais variadas situações no dia a dia, além de viagens periódicas a cada três 

meses para acompanhamento com a equipe de psicólogos, psiquiatras e endocrinologistas do 

AMTIGOS. A família também viveu um demorado processo judicial para a mudança de registro 

civil da criança, a primeira realizada no país. A sentença favorável do juiz da comarca de 

Sorriso, expedida em 2016, configurou a jurisdição que possibilitou depois a mudança de nome 

e gênero de duas crianças cujas famílias acompanhei durante a pesquisa de campo, histórias 

que conheceremos em profundidade no próximo capítulo. 

Esse primeiro caso acolhido pelo AMTIGOS traz pistas para entender as relações que 

começavam então a se configurar entre famílias, médicos e psicólogos, na medida em que esses 

agentes passam a situar os conflitos parentais em torno de filhos com performances de gênero 

“desviantes” a partir de um novo conjunto de questões envolvendo a verdade da identidade de 

gênero. O modo como a mãe da criança resumiu a primeira consulta no ambulatório já indica, 

em parte, os termos dessa relação: a família já sabia que tinha uma filha transexual, mas foi na 

interação com a equipe de especialistas que isso se confirmou. Nos casos de crianças, são 

geralmente as famílias – e mais frequentemente as mães – que identificam a possibilidade de 

ter uma criança transgênero e procuram ajuda especializada de psicólogos e médicos. Estes, 

por sua vez, constroem as explicações, elaboram protocolos e realizam o acompanhamento e 

orientação das famílias. Já os adolescentes frequentemente buscam, eles próprios, o 

ambulatório ou convencem os pais a procurar o serviço.  

Embora eu não tenha realizado pesquisa no AMTIGOS, tive a oportunidade de 

entrevistar, juntos, uma mãe e seu filho trans adolescente que faziam acompanhamento naquele 
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ambulatório. Cristiane era uma mulher de classe média-alta, branca, de 42 anos, que conheci 

durante um encontro das Mães pela Diversidade em São Paulo, em julho de 2017. Cristiane 

participava da associação e prontamente aceitou me conceder uma entrevista – sabendo que eu 

era um homem trans. Ela era advogada e trabalhava em um cartório próximo à Avenida Paulista, 

há quase 20 anos, conciliando trabalho, casamento e o cuidado de seus três filhos. Um deles era 

Heitor, um homem trans de 18 anos que recém iniciara a hormonioterapia. Ele também era 

bissexual, como me confidenciou depois, mas a mãe não sabia disso, pois achava que seria 

confuso demais para ela naquele momento. Tinha os cabelos irreverentemente pintados de 

verde, o que já à primeira vista contrastavam com a aparência discreta e formal da mãe.  

Como a entrevista ocorreu no escritório de Cristiane, fomos interrompidos algumas 

vezes por ligações telefônicas, por colegas de trabalho e até pelo som de um helicóptero 

pousando em um prédio próximo. Cristiane era muito direta e controlava bem a entrevista, 

dando pouco espaço para Heitor falar, mas ele se interpôs algumas vezes com o seu ponto de 

vista. Depois da entrevista, Heitor desceu comigo para fumar um cigarro e me convidou para 

um café, oportunidade na qual conversamos sobre coisas que ele não quis falar na frente da 

mãe. As informações e trechos de entrevista que mostrarei logo mais, a respeito da experiência 

de mãe e filho, resultam dessas interações formais e informais. Algumas não estão exatamente 

na sequência em que foram narradas. 

Jovens de camadas médias como Heitor vivem em uma condição de dependência 

familiar econômica e material que mantém o poder e o controle dos pais por um longo período 

de suas vidas, tal como apontou Gilberto Velho (2013a). Porém, existem diversas estratégias e 

recursos que possibilitam burlar o controle familiar, assim como lugares onde a regulação dos 

pais ou outros adultos é mais frouxa. A existência de espaços onde grupos de pares podem se 

encontrar e interagir longe da família, como a própria escola, e a enorme facilidade de acessar 

todo tipo de informação, conteúdo e de se conectar com pessoas na internet são exemplos de 

como há uma margem de ação e manobra para contornar esse controle familiar.  

Heitor se identificou como homem trans muito antes de qualquer intermediação direta 

de médicos ou familiares e iniciou um curso de ação para ter acesso aos recursos biomédicos 

que desejava. Quando chegou ao ambulatório para uma primeira consulta, acompanhado da 

mãe, já tinha há tempos um nome masculino e vivia essa identidade nas relações com o seu 

grupo de amigos. Heitor havia procurado o AMTIGOS por conta própria e conseguiu entrar na 

lista de espera para uma consulta inicial. Cristiane ainda não sabia que o filho era trans quando 

foi surpreendida por uma ligação do ambulatório. Era por volta de 6h da manhã e ela ainda 

estava na cama com o marido quando foi acordada pelo toque do telefone: 
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Era uma senhora. Falou: "Você é mãe da pessoa70 tal, tal?". Falei: "Sou". "Aqui é do 

Hospital das Clínicas de São Paulo. Houve uma desistência aqui e tem uma vaga para 

o seu filho." Aí eu falei para ela: "Como é que é?". Ela falou: "É... Tem uma vaga aqui 

para o seu filho, e tal...". E eu: "Tá, mas o que que é isso?". "Aqui é o grupo que cuida 

de trans". [...] Nessa hora passou quinhentas mil coisas na minha cabeça. [...] Aí eu 

virei para a mulher: “Olha, [vamos] fazer o seguinte: esse hospital é sério, a história é 

séria... Pode marcar. Que horas é?” Ela: “Hoje, às 9h da manhã.” Eu falei: “Então tá, 

pode marcar”. "A senhora tem que vir junto". "Tá bom, tá bom". "É menor de idade. 

A senhora tem que vir junto". “Tá bom”. Aí desliguei o telefone, olhei para a cara do 

pai... "Que que foi, não sei o que?". "Que que foi que me ligaram do Hospital das 

Clínicas, no grupo não sei o que, de trans, assim, assim, e que vou ter que ir lá levar e 

tal... e... não sei, mas eu acho que esse é um lugar sério. Se pediu para ir e se não tem 

vaga, eu vou respeitar e vou levar. Depois a gente senta e discute o assunto”. Foi 

assim. Mas eu quase caí para trás. (Cristiane, em entrevista – São Paulo, 20 de junho 

de 2017). 

 

Cristiane ligou para Heitor, que estava dormindo na casa de uma amiga, contou sobre o 

telefonema do AMTIGOS e pediu que ele voltasse para casa para que fossem juntos à consulta. 

Heitor também foi surpreendido. Havia se inscrito há pouco mais de um mês na lista de espera 

do serviço e não imaginava que o ambulatório o chamaria para atendimento tão rápido. Estava 

planejando contar para a mãe antes disso. Apesar de receoso e inseguro sobre qual seria a reação 

da mãe, Heitor foi ao encontro dela e seguiram juntos para o Hospital das Clínicas. Ambos 

recordavam de não ter conversado quase nada no caminho. Chegaram para a consulta às 9h, 

foram atendidos perto das 11h e saíram de lá por volta de 13h. Foi uma manhã longa e cansativa, 

“complicada”, como definiu Cristiane. Ela lembrava de muitos detalhes e me descreveu como 

foi esse primeiro contato com o ambulatório e com a possibilidade de que Heitor fosse trans: 

 

Cristiane: [O ambulatório] Fica no prédio da psiquiatria, que já é um lugar difícil de 

entrar. Um lugar que você vê umas coisas que já não são muito boas, né. E demorou 

para ser atendido. Ficamos lá... Aí eu vi lá na sala de espera, é... crianças... trans. [...] 

Meninos se comportando como meninas. Meninas se comportando como meninos. 

[...] A criança fica muito à vontade. Mas você vê naquelas crianças um jeito diferente. 

E dá para ver que elas tão lá fazendo tratamento [...] E eu vi os adultos, que já eram 

adultos tratados com hormônios. Então você já via um resultado, assim... [...] E aí 

fomos para a entrevista. Então foi primeiro o Heitor na entrevista... Sentou com o 

psiquiatra que é o chefe. Sorte que ele atendeu, que ele não atende sempre. Então ele 

atendeu pessoalmente, o que foi muito legal, e eu fiquei aguardando. E nessa de 

aguardar eu fiquei só observando.  

Arthur: Como que foi para ti? O que passou pela tua cabeça? 

Cristiane: Me passou que aquilo era sério... Me passou que aquilo era uma coisa 

respeitável... [...] Aí levantei, fui beber água num lugar longe, que fica numa 

enfermaria da parte também de psiquiatria ferrada, mais pesada. Então você vê gente, 

sabe, amarrada... Então você começa a ver essas coisas, você fala: "Por que é que isso 

está junto aqui nesse hospital?”, né? “Será que eles acham que a pessoa trans é uma 

pessoa que tem um distúrbio psicológico?" Essas coisas passaram pela minha cabeça. 

 
70 É importante notar que, mesmo se referindo a um evento no passado, antes da transição de gênero, Cristiane se 

referiu a Heitor como “pessoa tal” para não dizer o nome feminino, respeitando-o. Talvez dissesse, se ele não 

estivesse presente, como todas as mães que entrevistei faziam. 
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Aí ele [Heitor] veio e ele [o médico] me chamou. [...] E a sala estava cheia, tinha 

psicólogo, lotada de alunos e tal. E eu falei: "Não sei o que eu estou fazendo aqui, não 

sei se o meu filho é trans, eu não acho nada, é você que vai dizer.”. [rindo] Eu falei 

para ele: "Eu quero saber o que você vai dizer". "Não, a gente tem que fazer um 

trabalho. A gente vai analisar, vai passar por um psiquiatra, vai passar por isso, vai 

passar por não sei o que... E se for realmente, a gente vai medicar com os hormônios, 

né"... ‘Cê vê? Parece uma coisa médica, né? E ele... não é um cara muito simpático, 

assim, mas também não é antipático. Mas era o único cara que fala disso abertamente 

e tal. Eu gostei, achei sério. Falei: "Bom, então tá bom".  

Arthur: Tu lembras alguma coisa que o médico falou que te marcou? 

Cristiane: Ele demonstrou para mim dúvida. Como se aquilo não fosse uma certeza. 

E eu esperava ouvir isso. Então eu saí quase que confortada. 

Heitor: E eu saí bem puto. (Cristiane e Heitor, em entrevista – São Paulo, 20 de junho 

de 2017). 

 

Para Cristiane, aceitar que o filho participasse do programa devia-se a dois fatores 

principais: primeiro, porque o Hospital das Clínicas era uma instituição “séria”, o serviço se 

mostrou “respeitável” e o médico também era “sério”, aspectos relacionados à credibilidade da 

instituição e à legitimidade do poder médico corporificado pelo psiquiatra. Desde o primeiro 

contato, Cristiane só aceitou levar o filho à consulta de acolhimento inicial por se tratar do 

Hospital das Clínicas. Um segundo fator era o diagnóstico de depressão que Heitor já tinha e 

para o qual estava fazendo tratamento. Na avaliação de Cristiane, o filho estava com sua “saúde 

psicológica” fragilizada de tal modo que temia inclusive que ele “tentasse alguma besteira” 

contra a própria vida. Alguns aspectos das atitudes de Heitor que indicavam para a mãe essa 

gravidade no quadro psiquiátrico de depressão eram o isolamento do restante da família – o 

filho só ficava “trancado dentro do quarto” – e as faltas constantes à escola.  

Gilberto Velho (2013a) discutiu em seu estudo sobre jovens de camadas médias 

internados em instituições psiquiátricas pelas suas famílias que a ruptura com valores, projetos 

e o abandono de rituais familiares, o que envolve comportamentos como os de Heitor, são 

recorrentes a compor as acusações de doença mental, assim como o uso de drogas e a própria 

homossexualidade. Para Velho (2013a), a construção do filho desviante como alguém com um 

quadro psiquiátrico envolve processos intrinsicamente políticos que se relacionam às disputas 

de poder entre grupos e “papeis sociais” dominantes e dominados e entre interpretações 

divergentes da realidade em diferentes dimensões da vida social. O filho pode reconhecer-se na 

posição de “doente mental” por internalizar as acusações que criam o desvio ou pode 

conscientemente adotar ideologias, visões de mundo e estilos de vida desviantes recusando o 

rótulo de doente mental. O aspecto contrastante com a análise de Gilberto Velho (2013a), no 

caso dos jovens transgêneros é, o fato de que, embora as interpretações da família e do filho 

sobre o que é ser trans possam ser bastante divergentes, ambas levam ao consultório de 
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psiquiatras, mas com fins bastante distintos. Havia tensão entre os pontos de vista de Heitor e 

Cristiane sobre o objetivo do atendimento no ambulatório e o que esperavam dos médicos.  

Enquanto Heitor estava bastante decidido sobre sua identidade de homem trans e 

ansiava pelo acesso aos hormônios e à cirurgia de mamoplastia, a mãe queria que os 

especialistas avaliassem o caso e oferecessem respostas e explicações que corroborariam ou 

não a autoafirmação do filho e indicariam o curso de tratamento a ser seguido. Assim, se a 

dúvida do médico reconfortava Cristiane, pois mantinha a possibilidade de que o filho não fosse 

realmente trans, ela irritava Heitor, que se via questionado em sua identidade e tinha a validação 

desta submetida às decisões de agentes em posições de poder na família e no ambulatório.  

Cristiane sentia forte incômodo com a noção de transexualidade como doença e com a 

sua aproximação com o campo dos “distúrbios psicológicos”, como sugeria o fato de o 

ambulatório funcionar no prédio da psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ela não considerava 

que Heitor era doente: “Não é isso que eu vejo na minha casa. Eu vejo alguém com um 

problema psicológico que vem de um conflito. Mas eu não vejo alguém doente porque não está 

feliz com o corpo que tem”, explicou-me. As famílias de filhos transgênero, em alguns casos, 

especialmente quando existe a vontade de entender o filho, encontram-se muitas vezes nessa 

aparente contradição: embora rejeitem a ideia de que a transexualidade seja doença, concordam 

que é necessário que os médicos atestem se eles são de fato transgêneros. Mas acreditam, como 

Cristiane, que “problemas psicológicos”, como a depressão, estão relacionados ao “conflito”. 

Os médicos exercem o papel político (papel de autoridade) de definir os termos em que 

uma criança ou adolescente podem se identificar com outro gênero no plano das normas, 

protocolos, regulamentações e classificações diagnósticas, mas as famílias podem discordar 

dessas interpretações. No plano micropolítico das relações familiares, porém, o recurso à 

autoridade dos especialistas é dificilmente questionado quando se trata de administrar, conciliar 

e negociar as tensões e os conflitos com o filho no longo processo de confirmação diagnóstica. 

No quadro a seguir, vemos o fluxograma do serviço: 
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Quadro 2 - Fluxo de atendimento do AMTIGOS 

 

Fontes: SAADEH et al. (2018); PONTES; SILVA; NAKAMURA (2020). 

 

Um ano se passou até que Heitor completasse todas as etapas do processo de diagnóstico 

e finalmente iniciasse a terapia hormonal que desde o início desejava. Nesse período, passou 

por diversas consultas e exames físicos até ser finalmente admitido em um dos grupos 

terapêuticos de adolescentes trans, evento que caracterizou uma mudança de status de Heitor 

dentro do programa. Havia progredido para o último estágio antes de ser, por fim, admitido 

como um adolescente que era de fato transgênero e estava apto a iniciar uma transição médica. 

 

Diagnósticos e terapias: como os especialistas “transicionam” as famílias 

 

De acordo com Pontes, Silva e Nakamura (2020), em pesquisa com médicos e 

psicólogos brasileiros que trabalham com crianças e adolescentes trans ou gênero não-

conforme, há um consenso entre esses profissionais de que a maioria dos casos que recebem 

nos ambulatórios não são de crianças trans, mas sim de crianças que frustram as expectativas 

de gênero dos pais. Contudo, esses especialistas em geral consideram que algumas crianças são 

de fato trans, sendo necessário diferenciá-las por meio de “escuta” e “observação” atenta aos 

detalhes e sutilezas que indicam aquelas que têm certeza de como se identificam e as que têm 

dúvidas. As autoras também observaram que, como os critérios de diagnóstico são imprecisos, 

o principal elemento diferencial acaba sendo as manifestações de "sofrimento".  

Em uma pesquisa sobre depressão infantil, Nakamura e Santos (2007) já haviam 

apontado que o fato de as crianças não agirem de acordo com as concepções culturais sobre 
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como crianças se comportam – felizes, alegres, despreocupadas, fazendo amigos, brincando etc. 

– era um aspecto importante tanto para as famílias identificarem possíveis problemas, quanto 

para os diagnósticos médicos. Nota-se que isso se repete com as crianças trans. No caso dos 

adolescentes, vimos – a partir do caso de Cristiane e Heitor – que quadros anteriores de 

depressão são cruciais para a família concordar que o filho entre no programa, sejam eles 

diagnósticos médicos concretos ou interpretações etnopsicológicas baseadas na noção cultural 

de “depressão”. Depois, acompanhados pelo ambulatório, a equipe observará principalmente se 

há "sofrimento" com o corpo, em especial com as mudanças físicas da puberdade, e isso 

orientará as indicações e decisões terapêuticas,  

A literatura médica descreve que há uma enorme “variabilidade e imprevisibilidade” 

(HEMBREE et al., 2009; WPATH, 2012) entre as expressões de gênero que as crianças têm na 

infância e a identidade de gênero que efetivamente assumem na idade adulta. Isso complica e 

dificulta enormemente as decisões sobre quais práticas terapêuticas adotar em cada caso e 

quando iniciá-las. Segundo Tey Meadow (2017), há o entendimento de que existem três 

categorias de crianças: aquelas que são “persistentes” e se tornarão adultos trans, as 

“desistentes”, que se tornarão adultos cisgêneros heterossexuais ou homossexuais, e as que se 

tornarão futuramente “arrependidas” de ter realizado a transição de gênero e decidirão 

“destransicionar”. Nesse contexto, “O arrependimento se torna a futura acusação de que alguém 

deveria ter percebido, de que alguém deveria ter visto através do comportamento de gênero que 

existia, no fundo, uma autenticidade diferente.”71 (MEADOW, 2017, p. 80, tradução livre).  

Distinguir entre as crianças “persistentes” e “desistentes” é fundamental porque a 

possibilidade de “arrependimento” assombra médicos e familiares. Por isso, ainda de acordo 

com Meadow (2017), as relações entre crianças, famílias e médicos são caracterizadas por uma 

intensa “ansiedade”. Embora a autora não discuta o termo em profundidade, entendo que essa 

“ansiedade” não é um sintoma psicopatológico, mas uma categoria cultural e etnopsicológica. 

Refere-se à uma expressão de conflito entre a incerteza quanto ao futuro das crianças e a 

necessidade de antecipar corretamente o desfecho dos processos de não-conformidade ou 

variação de gênero na infância, conflito este que é subscrito à importância social e cultural 

atribuída à identidade de gênero e a sua forte essencialização. 

Argumentei em outro lugar que médicos e famílias estão em posições de poder bastante 

distintas nesse processo (COSTA NOVO, 2021). Há uma assimetria nessas relações que se 

expressa na forma como a transição de gênero de uma criança ou adolescente, seja ela transição 

 
71 “Regret becomes the future accusation that one should have known better, that one should have seen through 

the gender behaviour to a different authenticity that resided beneath.” (MEADOW, 2018, p. 80). 
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social ou transição médica, só se torna realizável a partir da materialização da autoridade 

médica em documentos como diagnósticos, laudos psiquiátricos, relatórios psicológicos, 

receitas médicas, protocolos terapêuticos, normas reguladoras e demais instrumentos de 

controle que produzem condições culturais, sociais e institucionais para que as crianças vivam 

no gênero de identificação. Além disso, decisões judiciais para mudança de registro civil 

também espelham a perspectiva diagnóstica da medicina, de tal modo que a transição de gênero 

só se concretiza legalmente com o suporte de médicos e psicólogos. Tudo isso é muito 

semelhante ao que foi descrito e analisado em outras pesquisas com adultos transexuais que 

buscavam retificar documentos civis pela via judicial (ALEXANDRE, 2015; FREIRE, 2015). 

O discurso público desses especialistas enfatiza que o trabalho que desenvolvem tem, 

primordialmente, as famílias como objeto de atenção, o que talvez seja uma forma de evitar 

pânicos morais a respeito de crianças “mudando de sexo”. Contudo, tanto Meadow (2017), 

quanto Pontes, Silva e Nakamura (2020) mostram que as famílias são de fato objeto de intensa 

preocupação e intervenção nos casos de crianças com variação de gênero. Dentro dos serviços, 

variadas formas de interação com os profissionais da equipe, sejam as consultas médicas, as 

sessões de psicoterapia ou os grupos em que as famílias atendidas no serviço se encontram 

periodicamente sob a mediação de um psiquiatra ou psicólogo, são espaços onde há a 

construção conjunta de sentidos para os problemas, dilemas, dúvidas e “ansiedades” 

relacionadas às experiências parentais. As famílias procuram os ambulatórios porque buscam 

atendimento para seus filhos, mas encontram acolhimento, acompanhamento e orientação 

voltados para a sua relação com a criança tanto quanto para a criança em si. Em outras palavras, 

pode-se dizer que os ambulatórios atuam para “transicionar” as relações nas famílias e que 

fazem isso independentemente de as crianças passarem por uma transição de gênero. 

A noção de “transicionar” não deve ser simplificada, entendida como simples mudança 

nas relações entre pessoas trans e suas famílias. Primeiro, porque isso retira a especificidade 

dessas experiências, já que é próprio das relações de parentesco que haja rearranjos, 

desconexões e reaproximações entre parentes ao longo do tempo (CARSTEN, 2014), mas 

também porque a transição de gênero envolve relações de poder e violências simbólicas sobre 

aqueles que “transicionam”, que não são as mesmas que vivem familiares, amigos, amores, etc. 

Afinal, a transição de gênero é um processo de deslocamento na ordem de gênero sob mediação 

das tecnologias biomédicas e saberes médico-psi que se dá fundamentalmente nos corpos e 

pelos corpos daqueles que “transicionam” (CONNELL, 2016).  

Reconhecer que há uma distância expressiva entre o que experienciam as pessoas trans 

e o que vivem aqueles com que se relacionam intimamente não significa dizer que essas pessoas 
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não são profundamente afetadas e que podem ter suas vidas transformadas de modos 

inesperados, impensáveis e dolorosos, como veremos ao longo desta etnografia. A distância é 

“expressiva” porque a transição de gênero é importante para ambos, fortemente sentida e 

intensamente vivida, ainda que de modos bastante distintos72.  Como a transição de gênero só 

se efetiva nas interações sociais cotidianas em que o reconhecimento no gênero de identificação 

ocorre por parte de outras pessoas e instituições (PLEMONS, 2017), ela sempre envolve uma 

transição de relações em contextos de assimetrias de poder e resistências. É nesse sentido que 

os especialistas dos ambulatórios podem, de certa maneira, “transicionar” também as relações 

nas famílias quando introduzem novas atitudes, práticas, ideias, valores e modos de interpretar 

as performances de gênero dos filhos e de construir as próprias condições para que crianças e 

adolescentes tenham essas experiências. 

Até 2018, mais de 400 pessoas73 já haviam sido atendidas pelo AMTIGOS, que 

acompanhava, então, 74 crianças e 150 adolescentes com suas famílias (SAADEH et al., 2018). 

No campo da saúde trans, o serviço havia atingido uma importante proeminência no cenário 

nacional como referência na forma de se trabalhar com esse público. Atuaram diretamente na 

construção da nova resolução do CFM (Resolução nº 2.265/2019) que definiu as diretrizes e 

normas para o atendimento a crianças e adolescentes transgênero no Brasil, baseando-se nos 

critérios de diagnóstico em vigor nos documentos norteadores internacionais. Parte da equipe 

havia, inclusive, se posicionado junto a outros médicos brasileiros no debate internacional 

contra a exclusão de um diagnóstico específico para disforia de gênero em crianças na nova 

edição do CID, argumentando que este seria necessário para garantir a atenção em saúde na 

rede pública (LOBATO et al., 2017). Defendem “diagnósticos benevolentes” em nome da 

“proteção” das crianças, como observaram criticamente Sofia Favero e Paula Sandrine 

Machado (2019), ressaltando que, no caso das crianças, existem outros instrumentos para isso, 

como a própria Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nesse 

sentido, "[...] a via do diagnóstico é apenas uma forma, e talvez a mais controversa delas, de 

promover a cidadania do sujeito." (FAVERO; MACHADO, 2019, p. 113). 

É importante salientar, como já destacavam Favero e Machado (2019), que, apesar de 

defenderem a patologização, esses especialistas se posicionam enquanto defensores dos direitos 

das crianças e adolescentes com performances de gênero “desviantes”, trans ou não. Muitos 

 
72 Como notou Carlos Guilherme do Valle (2015) a respeito das práticas narrativas e reflexivas de participantes 

em atividades e encontros da ONG/AIDS Grupo Pela Vida do Rio de Janeiro, as expressões do que significava 

ser uma pessoa “vivendo” ou “convivendo” com HIV variavam a depender de aspectos como background e 

trajetória de vida, mas eram profundamente sentidas por todos e elaboradas através de expressividades próprias. 
73 Esse número também inclui adultos transexuais. 
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inclusive se colocam criticamente com relação às normas, padrões e estereótipos culturais de 

masculinidade e feminilidade e a favor da valorização das diversidades de experiências de 

gênero e sexualidade. Não são conservadores nesse sentido, mas sim progressistas e liberais, 

característica que tem sido comum ao longo da história em grande parte dos médicos que têm 

atuado com pessoas transexuais e defendido critérios técnico-científicos para que possam 

acessar recursos biomédicos e modificar o corpo conforme necessitam. Não há contradição 

alguma nisso, pelo contrário. Considerar que crianças e adolescentes podem ter “expressões de 

gênero” bastante variadas e “não-conformes” torna ainda mais necessárias e legítimas a 

mediação de especialistas e a existência de classificações e critérios diagnósticos para distinguir 

os diferentes casos. 

Se retornarmos à reportagem do “Globo Repórter” descrita na introdução deste capítulo, 

podemos ver um exemplo bastante expressivo de como esses profissionais podem ter um papel 

político e pedagógico importante quando se posicionam publicamente na posição de 

especialistas e de porta-vozes da legitimidade médico-científica das experiências de seus 

pacientes. O psiquiatra Alexandre Saadeh, que é o coordenador do AMTIGOS, explica 

didaticamente à repórter a hipótese de que a identidade de gênero resulta de processos 

biológicos, ressalta o enorme “sofrimento” experimentado por pessoas transgênero e enfatiza 

que as crianças e as famílias não têm “culpa”. Compõe assim um quadro para as experiências 

de crianças trans e suas famílias, que é tanto legitimamente científico, quanto moralmente 

digno de compreensão e respeito.  

Essa não foi a sua única aparição na mídia. Saadeh tem concedido diversas entrevistas 

a jornais, revistas, programas de televisão, portais e blogs na internet que têm circulação e 

repercussão nacional. Já concedeu entrevistas à “Revista Veja”, à “Folha de São Paulo” e 

participou do programa “Encontro”, com a popular jornalista Fátima Bernardes, também na TV 

Globo. Apesar de já ter sido amplamente criticado pelo movimento trans por certos 

posicionamentos74, pode ser considerado, em termos de Becker (2008), um empreendedor 

 
74 Em uma entrevista a Paulo Sampaio, colunista do Universa, no Portal UOL, em 5 de abril de 2019, Alexandre 

Saadeh teria dito que "[...] jovens confusos e instáveis podem ser atraídos por esse novo paradigma, para 

extravasar a dificuldade de pertencer a um grupo já existente, ou para ser uma 'celebridade midiática' de pouco 

tempo." (SAMPAIO, 2019). Essa e outras declarações de Saadeh na entrevista foram respondidas com uma 

nota de repúdio assinada por 10 associações e grupos LGBT e trans, incluindo a ANTRA e a Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT). Na nota, as entidades 

diziam que o argumento do médico de que muitos adolescentes estavam sendo "atraídos" por um "novo 

paradigma" sugeria que a “transgeneridade” era “[...] algo passível de ser contagioso ou transmitido de uma 

pessoa para outra." (ANTRA et al., 2019), elencando pesquisas que apontavam que a identidade de gênero 

seria algo imutável. 
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moral dos mais importantes no cenário nacional e um dos principais responsáveis por dar 

visibilidade pública a crianças e adolescentes transgêneros. 

A atuação dos especialistas médico-psi e a circulação de suas taxonomias, categorias, 

modelos e narrativas de identidade de gênero e sexualidade não são, porém, os únicos fatores 

relevantes. O fato de que, muitas vezes, são as próprias famílias que procuram os ambulatórios 

em busca de respostas e de tratamento para os filhos aponta para outros aspectos socioculturais 

e dinâmicas societárias. Veremos, no capítulo 3, como essa nova taxonomia médica, as 

narrativas de vida e identidade e as práticas que elas conformam e informam em família se 

institucionalizam, consolidam e reverberam em um contexto sociopolítico local, caracterizado 

por disputas, conflitos e contradições na constituição e expansão de uma abordagem médica 

para a transexualidade em seus alinhamentos e dissonâncias com a nova discursividade pública 

sobre experiências trans no Brasil.  
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3 
CRIANÇAS TRANS 

 

 

“Pedro surgiu em nossas vidas logo no início da idade 

escolar de Maria. ... Achava, torcia e desejava ... que isso 

era uma fase infantil de descobertas identitárias ... Aos 

quatro anos de idade, Pedro continuava mais vivo do que 

nunca ... Com sete anos de idade, o assumir ser mãe da 

Maria, que é Pedro, constitui-se em um exercício diário 

... Corrigir, recriminar, esmorecer, censurar, reclamar, 

entristecer e culpar: ações que têm se minimizado com as 

vivências e os movimentos mais intensos de aceitação. ... 

O que está em processo de mudança é a perspectiva da 

não-violência; do não subjugar; do não impor; do não 

forçar; do respeitar a Maria, do respeitar o Pedro, para 

que eles possam ser um deles ou (por que não?), os dois.” 

– Luciana Ribeiro de Oliveira, 2013 

Mãe de um filho trans 

Relato autobiográfico75 

 

 

O texto que abre esse capítulo, recortes de uma reflexão mais extensa da autora, 

introduz-nos ao ponto de vista de uma mãe que se encontra às voltas com interrogações verbais, 

corporais e emocionais de sua filha, vivendo questões que são desconcertantes, que se repetem 

e que se tornam urgentes com o passar do tempo. Assim somos apresentados à Maria, que 

depois se torna Pedro. Ainda muito criança, Maria questiona insistentemente o gênero que lhe 

foi atribuído ao nascer e explicita um desejo profundo e inabalável de ser menino. As perguntas 

estenderam-se ao longo de anos, provocando angústias, conflitos, brigas, dilemas e uma busca 

por interpretações e possibilidades concretas de responder aos anseios e necessidades da 

criança. Para Luciana Ribeiro de Oliveira (2018), antropóloga, pesquisadora e mãe de uma 

criança trans, assim como para outras interlocutoras com experiências similares que conheci 

ao longo da pesquisa de campo, são questões que transformaram radicalmente as mais 

diferentes esferas de sua vida, movendo-as à uma busca incessante por caminhos complicados 

 
75

 Publicado em Ribeiro de Oliveira (2018). 
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e tortuosos, materiais e simbólicos, em busca de “transicionar” as relações e posições de seus 

filhos no mundo. Procuravam, assim, atender aos anseios e urgências das identificações de 

gênero de suas crianças. 

Neste capítulo, conheceremos três mulheres e seus filhos que, ao longo da infância, 

revelaram-se crianças trans. Diferente de outras histórias de transições na família que 

conheceremos, estas têm em comum a particularidade de que o filho que “transiciona” está 

ainda abaixo da idade mínima de consentimento legal determinada pela legislação e normas em 

vigor para o atendimento médico à transexualidade no Brasil. Esse fato configura uma 

experiência de transição de gênero na família com características e complexidade próprias. 

Diferente de famílias com filhos jovens ou adultos, que podem se inserir no processo de 

medicalização sem a autorização, o consentimento e a aceitação dos pais, aquelas cujos filhos 

são crianças ou adolescentes precisam necessariamente se engajar e participar ativamente, visto 

que estes são dependentes legalmente, afetivamente e financeiramente dos pais. Desse modo, 

se naquelas o conflito se dá em torno das decisões e práticas assumidas pelos filhos 

contrariamente à vontade familiar, nestas o que configura o drama é o fato de que cabe aos pais 

decidir, agir e se responsabilizar pela transição de gênero da criança. 

Não existiam, até recentemente, condições sociais, culturais e institucionais para que 

falhas, deslizes ou transgressões de gênero de crianças fossem interpretadas como evidências 

de um desencontro entre sexo anatômico e identidade de gênero. A concepção de que sexo, 

identidade de gênero e orientação sexual são características da sexualidade e da subjetividade 

humana, e que são diferentes, sem relação direta de associação ou causalidade entre si, não era 

um modelo cultural que informava concepções de gênero e sexualidade. As mães de meninos 

trans que conheceremos aqui, porém, têm trajetórias e experiências diferentes. Estão inseridas 

em novas práticas, discursos, instituições, saberes e relações que constroem uma realidade 

social em que a criança trans ou transgênero existe. Desse modo, configuram-se conflitos em 

família, e a “questão” de gênero desenha-se então como um dilema prático e moral envolvendo 

escolhas e decisões parentais complicadas, porque têm implicações para as suas demais relações 

em termos materiais, práticos, jurídicos, emocionais e morais. Esses diferentes níveis de 

complexidade social, assim como as suas interrelações, são o objeto deste capítulo.  

Uma primeira dimensão, a mais evidente, diz respeito às experiências das interlocutoras, 

com suas particularidades, diferenças e semelhanças. Para entendê-las, busco tecer as conexões 

que tornaram possível que formulassem o conflito do filho em termos de uma “questão” de 

identidade de gênero. A partir daí, a mediação dos especialistas médico-psi se apresenta de 

forma simbólica e prática. Essa é uma relação de caráter tutelar que se dá pelo entrelaçamento 
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de feixes de poder emaranhados às normas de gênero, implicando saberes, instituições, 

organizações, normas, leis e agentes que constroem os limites da infância. Delimita, portanto, 

as possibilidades e as fronteiras cruciais para a transição de gênero de uma criança de tal 

maneira que se espraia no cotidiano da família. A seção dois se dedica a compreender a 

discursividades, estratégias e efeitos de poder em jogo nesses alinhamentos, disputas, tensões e 

contradições entre famílias e especialistas.  

Por fim, a terceira seção analisa as implicações práticas e cotidianas da tutela médica na 

vida das interlocutoras e suas crianças trans, mas não somente. Procuro entender também as 

áreas em que a eficácia da transição de gênero extrapola o alcance da mediação médica. Refiro-

me às dimensões da vida cotidiana em que outros recursos sociais se tornam cruciais para que 

as famílias “transicionem” as relações em torno da criança, uma vez que a transição de gênero 

encontra impasses e restrições ao se defrontar com agências diversas de outros adultos e 

crianças. A nova identidade social de uma criança trans se torna, assim, um investimento 

contínuo das famílias em negociações complicadas, uma existência que depende de arranjos 

possíveis a partir de uma gestão de riscos cotidiana. 

 

Questões de gênero 

 

As famílias em que centralizo as análises neste capítulo são famílias de meninos trans76. 

É muito provável que as interlocutoras, em cujas vidas entraremos nas próximas páginas, jamais 

se conhecessem se não vivessem essa experiência em comum. Apesar de compartilharem de 

certos marcadores sociais da diferença, como cor, idade e estarem as três na faixa social das 

camadas médias de contextos urbanos no Nordeste (João Pessoa e Recife), ainda que com 

variações importantes nesse sentido em termos de estratos mais altos e mais baixos, eram 

mulheres que viviam em mundos sociais consideravelmente distantes em termos de 

sociabilidade, amizades, profissão, valores e projetos, com distintas trajetórias de vida e de 

família. Os conflitos de gênero dos filhos, porém, levaram-nas a se encontrar e se aproximar 

por meio de “contatos” em comum.  

Michele foi apresentada a Penélope por um psicólogo que era amigo de ambas e sabia 

que viviam uma experiência similar. Já Clara foi introduzida à Penélope por um “contato” na 

Secretaria de Saúde que participava das Mães pela Diversidade. Michele e Penélope tornaram-

 
76 Ao longo da pesquisa de campo, não conheci pessoalmente famílias que viviam então com filhas identificadas 

como meninas trans ainda na infância, embora tenha ouvido histórias sobre famílias de outras cidades e estados 

entre as interlocutoras ou na mídia, como o caso da família de Mato Grosso que descrevi no capítulo anterior. 
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se muito engajadas nas respectivas coordenadorias da associação no Pernambuco e na Paraíba, 

diferente de Clara, que, apesar de admirar e respeitar Penélope, tinha reservas sobre a forma 

como observava as outras mães de pessoas trans no grupo de WhatsApp conduzirem a 

“investigação” da identidade de gênero dos filhos sem aceitar dúvidas ou opiniões contrárias à 

transição de gênero. 

Penélope era uma psicóloga pernambucana, branca, na faixa dos 40 anos, que vivia na 

época com o namorado e com Lucas, seu único filho – um menino trans, então com 11 anos, 

que nascera Letícia, fruto de um relacionamento anterior. Avaliava que sua trajetória era a de 

alguém que sempre estivera em alguma medida desafiando os valores, expectativas e 

concepções de gênero convencionais das camadas médias partilhados pela sua família – pai, 

mãe e irmão – todos com elevada escolarização e vida financeiramente estável.  

Mesmo sem precisar, Penélope trabalhava desde a época em que cursava Psicologia em 

empregos como garçonete e modelo de showroom. Era apaixonada pelo Carnaval, pela vida 

noturna e pela boemia das ruas. Tinha várias tatuagens e cercava-se de arte e música populares 

e alternativas. Gostava de circular entre pessoas de classes sociais e contextos culturais 

diversos, de aventurar-se por áreas e dimensões da vida da cidade consideradas inadequadas 

para uma mulher da sua posição social. Como disse-me certa vez, com humor: “Quebrar regras 

é comigo mesmo”. Com o tempo, porém, Penélope ascendera a uma carreira profissional bem-

sucedida e alinhada aos valores e projetos familiares, deixando de ser a filha “transgressora” 

para se tornar a filha “riponga”, como brincava sua mãe.  

Foi nessa época que, sem planejar, engravidou. O pai da criança, um namorado com 

quem vivia, na prática, uma relação conjugal, não aceitou a gravidez. O relacionamento se 

tornou frio, distante e marcado por acusações de que “dera o golpe da barriga”, mesmo que a 

renda de Penélope fosse superior. Depois que o filho nasceu, ela terminou a relação, pediu que 

o ex-namorado se mudasse e comprou a parte dele do apartamento que haviam adquirido juntos. 

Precisou recorrer à Justiça para receber a pensão da criança. Todos esses conflitos se 

intensificaram ainda mais durante o processo de transição de gênero de Lucas.  

Diferente de outras interlocutoras que contavam com um apoio mais direto e diário dos 

avós para criar os filhos, Penélope assumia todas as responsabilidades cotidianas sozinha, pois 

não morava na mesma cidade que seus pais. Às vezes deixava Lucas com os avós para viagens 

ou períodos mais longos de ausência, mas era mais frequente que recorresse aos serviços de 

uma babá, conhecida da família há muitos anos. Se esse maior distanciamento da casa dos avós 

representava uma sobrecarga de responsabilidades com o cuidado da criança, também 

possibilitava a Penélope uma margem mais ampla para tomar decisões sem sofrer o mesmo tipo 
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de pressão que vivenciavam outras mães cuja rotina de cuidados envolvia diretamente a rede 

familiar. 

Como Penélope, Michele também era pernambucana, branca, com idade em torno de 45 

anos e formação universitária. Porém, esta ocorreu tardiamente, depois que sua primeira filha 

já tinha mais de 10 anos. Antes, trabalhou em diversas atividades no setor de serviços, como 

atendente de telemarketing e recepcionista. Também foi cabelereira, abrindo um salão de beleza 

dentro de casa. Quando a conheci, era pedagoga e trabalhava em uma escola de educação 

infantil em um bairro nobre do Recife. Diferente de Penélope, Michele pertencia a uma família 

situada entre os estratos de camadas médias-baixas e camadas populares, com características 

tais como uma preferência ou necessidade de residir na mesma localidade, ainda que em casas 

separadas, e uma interdependência mais acentuada e cotidiana entre as unidades domiciliares.  

Michele e os filhos residiam em um bairro popular de um município na região 

metropolitana do Recife, na mesma vila onde seus pais e irmãos moravam há mais de quatro 

décadas77. Grande parte dos moradores da vila conhecia a família de Michele há anos. O pai, 

João, era bancário aposentado, a mãe, Isaura, “do lar”, e os dois irmãos, que não conheci, 

trabalhavam de técnico de segurança do trabalho e motorista de ônibus, respectivamente. João 

e Isaura chegaram a sair da vila por um tempo, vendendo a casa própria da família para construir 

três casas menores para os filhos, mas depois retornaram porque Isaura “levou uma queda” e 

não conseguia mais subir as escadas do edifício residencial para o qual haviam se mudado. 

Michele se casara aos 18 anos com seu primeiro namorado, um militar vários anos mais 

velho, com quem vivera um casamento conturbado e marcado por episódios de violência 

doméstica. Era mãe de Rafaela, de 25 anos, adotada quando bebê por Michele e o ex-marido. 

Na época, os médicos haviam dito que Michele não podia engravidar, de modo que a gravidez 

de seu segundo filho aconteceu inesperadamente. Bruno, de 10 anos, um menino trans nascido 

Iara, era filho de Michele e Carlos, um amigo de muitos anos com quem namorou por algum 

tempo após se divorciar. Carlos, um homem branco, na faixa dos 50 anos, engenheiro de pesca, 

continuava bastante presente na vida de Michele e Bruno, como veremos. 

Clara, paraibana, também branca, um pouco mais velha que Penélope e Michele, já 

aproximando-se dos 50 anos, era administradora, diretora de um hospital privado e vivia em 

um contexto bastante tradicional das camadas médias pessoenses com relação a valores de 

gênero, sexualidade e família. Estava na época de luto pela morte inesperada do marido, Jorge, 

pai de Carolina, sua única filha, então com 16 anos. Clara era a caçula entre muitos irmãos e 

 
77 Chamarei o local pelo nome fictício de Vila Boavista. 
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irmãs e vivera uma criação bastante rígida – seu pai era militar – e muito católica na família. 

Agira muitas vezes com “rebeldia” na juventude para contestar esse autoritarismo que julgava 

excessivo, mas salientou que agora considerava-se grata pela criação disciplinada. Era vaidosa, 

sempre usando salto alto, maquiagem e acessórios como pulseiras e brincos. Bastante proativa, 

sentia-se incapaz de “ficar parada”, ou “enlouqueceria”.  

Clara valorizava muito o trabalho, a carreira e há anos era a principal responsável pela 

renda familiar, pois tinha um salário muito superior ao do esposo. Jorge era ex-cinegrafista e 

abandonara uma carreira em outra região do país para viver com ela em João Pessoa, 

trabalhando, desde então, como seu subordinado no hospital. Assim, Clara trazia para a criação 

de Carolina a necessidade de “ser alguém na vida” em termos profissionais, ao mesmo tempo 

em que reforçava tanto a importância da vaidade, da beleza, da elegância, quanto da moral 

sexual feminina de recato, monogamia e do casamento. A hierarquia de autoridade materna na 

relação filial também se mantinha, embora Clara buscasse sempre o diálogo e a confiança como 

forma de manutenção da legitimidade dessa autoridade. Esses elementos configuraram as 

condições para que Clara agisse em relação ao pedido de Carolina por reconhecimento em uma 

identidade masculina para tornar-se Guilherme. 

As trajetórias das três interlocutoras representam processos de diferenciação com 

relação às famílias de origem que põem em evidência dinâmicas sociais e culturais mais 

abrangentes envolvendo transformações nas relações de gênero, sexualidade e geração. Um 

aspecto importante comum às três é o efeito das carreiras profissionais nas condições 

simbólicas, objetivas e materiais que configuraram o “campo de possibilidades” (VELHO, 

2013c) para as interlocutoras chegarem às explicações médicas sobre os conflitos dos filhos e 

acessar as redes e relações necessárias para concretizá-las.  

Sabemos que campos de possibilidades, segundo Gilberto Velho (2013c), referem-se ao 

espaço do que é possível fazer e pensar nos contornos dos processos sócio-históricos e culturais. 

Nas sociedades urbanas, ainda de acordo com Velho (2013c), são possibilidades fortemente 

relacionadas à coexistência de códigos culturais heterogêneos e conflitantes e ao trânsito 

constante dos indivíduos por diferentes espaços, relações e dimensões sociais. As carreiras 

profissionais são um dos modos pelos quais as trajetórias individuais se transformam pela 

adesão a sistemas de valores e diferentes visões de mundo ao longo do tempo.  

A ênfase na vida profissional, individualização e autonomia subjetiva, no caso de Clara 

e Penélope, é compatível com a forma como a escolarização e o trabalho se configuram hoje 

como locus importante de construção de identidade e projetos de vida para mulheres 

heterossexuais de camadas médias, conciliando essa dimensão da vida com casamento, filhos 
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e família. Também para Michele, a aprendizagem de novos vocabulários e códigos culturais 

envolveu sua formação em pedagogia e a profissão de pedagoga. Além disso, a formação 

universitária representou a melhoria de renda que tornou possível pagar as sessões com a 

psicóloga que auxiliou no processo de encontrar explicações e respostas para as “questões” de 

gênero de Bruno. 

Agora que já introduzi as interlocutoras em suas características socioculturais e 

familiares, podemos avançar para a próxima seção, onde discutirei como o gênero se torna uma 

“questão” envolvendo seus filhos ainda na infância. Meu objetivo é explorar as formas como 

essa “questão” se configura em relações vividas por cada uma das três famílias com que estou 

dialogando primordialmente neste capítulo. Considero-as, a seguir, como parte de um quadro 

mais heterogêneo de experiências que conheci na pesquisa, além de casos fictícios ou reais 

midiatizados que ganharam repercussão cultural abrangente.  

 

Uma “questão” de identidade 

 

A palavra “questão” pode ter sentidos diversos. Primeiramente, significa pergunta, 

interrogação, dúvida, mas também tem o sentido de problema, disputa e conflito. Mães e pais 

questionam-se sobre a normalidade de seus filhos ao observá-los e analisá-los quando cometem 

pequenos deslizes ou transgressões de gênero na infância. Outras inadequações ao que se espera 

no comportamento de uma criança podem também levar à busca de psicólogos e, no processo 

psicoterapêutico, coloca-se a possibilidade de uma identidade trans.  

Em muitos casos, são os próprios filhos que interpelam as mães, seja porque 

experimentam um senso de inadequação difuso que esperam que elas possam solucionar, seja 

como um pedido explícito de reconhecimento quando as próprias crianças encontram uma 

forma de dar sentido à essa inadequação e apresentam-na às mães em busca de apoio e suporte 

para a afirmação de quem são. A internet, principalmente, mas outras mídias também, como a 

televisão e o cinema, são os veículos onde comumente encontram referências e respostas que 

dão um nome para o que sentem. Formulam, então, “questões” vitais a respeito de quem são e 

de como gostariam de ser reconhecidos. 

Tey Meadow (2018) se referiu de forma semelhante a “problemas de gênero”78 para 

assinalar o processo pelo qual a busca por ajuda especializada desloca os conflitos de gênero 

 
78 Apesar de dialogar com a ideia de “problema de gênero” de Judith Butler (2003), Meadow (2018) se refere de 

modo distinto a “gender problems”, dando menos ênfase ao aspecto de tensionamento ou ruptura da norma a 

que Butler se referia. 
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vividos pela família das negociações interpessoais para um plano social mais amplo em que se 

configura uma nova forma de dar coerência ao gênero da criança e de situá-la na ordem social. 

Contudo, prefiro explorar a ideia de “questão” para os casos que conheci porque este era um 

termo utilizado pelas interlocutoras (“a questão de gênero do meu filho”) e porque há uma 

polifonia no termo que contempla os processos dando maior ênfase à dimensão relacional entre 

famílias que formulam “questões" e crianças que “questionam”. 

“Questão”, no contexto aqui explorado, frequentemente tem a ver com 

“questionamentos” sobre “jeitos” ou “trejeitos” diferentes do filho. Esse “jeito”, quando visto 

como incomum ou no máximo estranho, pode provocar desconfortos pouco palpáveis, difíceis 

de definir, sensações inconstantes que sugerem de modo muito sutil que talvez haja algo fora 

do normal com a criança. Muitas interlocutoras expressaram esse tipo se sentimento ao recordar 

a infância dos filhos. Paula79 descreveu que já sentia desde a infância que a filha trans Gabriele 

“sofreria muito na vida”, mesmo sem necessariamente associar essa sensação na época com 

uma suspeita sobre a sexualidade de Gabriel. Mariana disse que sempre percebeu uma 

“insatisfação” constante e inexplicável na “filha” Isabela que só fez sentido depois que ela 

“revelou ser trans” e assumiu uma identidade de homem como Luan. Da mesma forma, a 

“infelicidade” da “filha” Carolina, uma menina “tão bonita” e com uma vida confortável, 

sempre parecera inexplicável para Clara. 

Em outros casos, porém, esse desconforto difuso é ou passa a ser associado às 

performances de gênero da criança, porque estas são ou se tornam mais difíceis de relevar, com 

transgressões mais recorrentes, visíveis e explícitas. A dúvida se torna uma presença 

permanente e premonitória que antecipa uma verdade inevitável sobre quem o filho é. “Eu 

sabia que aquele mato ali tinha um coelho grande, mas eu apostava na homossexualidade. Eu 

não tinha conhecimento sobre transexualidade.”, explicou-me Gisele, mãe de Luiza, sua filha 

trans que “transicionou” já com mais de 20 anos. Como outras interlocutoras que 

“desconfiavam”, Gisele interpretava o “jeito” andrógino do então filho como um indicativo de 

que seria homossexual. Para algumas mães, essa desconfiança às vezes movia tentativas diretas 

e insistentes de corrigir a criança, mas também podia ser ignorada, adiada até que fosse 

inevitável. “Eu só achava que eu ia ter um filho gay, mas dizia ‘Agora não, depois é que eu 

vejo’.”, recordou-se Paula sobre a infância de Gabriele, que “transicionou” entre os 17 e os 18 

anos. “O que te fazia pensar isso?”, perguntei: “Os trejeitos. Os trejeitos de Gabi sempre foram 

 
79 Conheceremos as histórias de Paula, Mariana e outras interlocutoras citadas brevemente aqui com mais detalhes 

nos próximos capítulos. 
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assim. Ora, eu nem imaginava que o Gabriel pedia à menina [à empregada doméstica], 

negociava com a menina para usar as minhas roupas.”. 

Diversas pesquisas80 indicam que meninos afeminados frequentemente suscitam 

preocupações e suspeitas sobre sua sexualidade muito mais cedo e pelas menores transgressões 

de gênero. Em comparação, meninas masculinizadas teriam uma margem de abertura ou 

tolerância um pouco maior para se expressar de formas que tensionem valores e modelos de 

feminilidade sem necessariamente alarmar os adultos com relação a sua sexualidade. Tey 

Meadow (2018) observou que, entre seus interlocutores que procuravam clínicas de gênero 

especializadas em crianças transgênero e gênero não-conforme nos Estados Unidos, famílias 

com filhas percebidas como meninas masculinizadas só procuravam ajuda especializada 

quando as filhas estavam em média com 10 anos de idade. As transgressões de gênero eram 

toleradas ou ignoradas até que as crianças verbalizassem explicitamente a identificação com o 

gênero oposto, solicitando uma mudança de categoria identitária para serem tratadas como 

meninos. Além de insistir reiteradamente nessa identificação, era importante que 

demonstrassem também forte angústia e inadequação social que interferisse nas demais áreas 

de sua vida. As histórias das famílias que conheci apontam igualmente nessa direção.  

No Brasil, o AMTIGOS, em São Paulo, serviço que, como vimos, é um dos pioneiros 

no atendimento a crianças e adolescentes, tem dados que mostram de modo similar que recebem 

mais crianças “trans femininas” (designadas meninos, mas com identidade feminina) do que 

“trans masculinos” (designadas meninas, mas com identidade masculina). Estes chegam ao 

ambulatório mais frequentemente após o início da puberdade. Alexandre Saadeh et al. (2018) 

cruzaram dados dos usuários, como idade e identidade das crianças e adolescentes atendidos. 

Entre 76 crianças em acompanhamento, 76% eram "trans femininas", a maioria com idades 

entre 9 e 10 anos. Já no grupo de 150 adolescentes em atendimento, porém, havia quase uma 

inversão de proporção: 62% eram "trans masculinos", a maioria com idades entre 17 e 18 anos. 

Embora estas possam ser tendências gerais, deve-se levar em conta a existência de variação a 

depender de classe social, escolarização, contexto social, cultural e religioso da família. 

Muitas interlocutoras consideravam que as preferências das filhas pelo universo 

masculino estavam relacionadas à convivência desde cedo com irmãos ou primos homens, ou 

com a participação em grupos de pares com mais meninos do que meninas. “Brincavam todos 

juntos”, disse-me Fernanda, enquanto conversávamos sobre as lembranças de infância de seu 

filho Júlio, que se identificava como homem trans. Na vizinhança onde seus filhos cresceram, 

 
80 Por exemplo, Kenneth Plummer (1991) e Tey Meadow (2018), nos contextos inglês e estadunidense, 

respectivamente; no Brasil, Carmen Dora Guimarães (2004) e Peter Fry (1982b). 
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um bairro popular na região metropolitana do Recife, ninguém achava “nada estranho” com as 

brincadeiras de Júlio, pois meninos e meninas estavam sempre envolvidos em atividades 

conjuntas na rua: 

 

E aí as brincadeiras deles eram as mesmas. Era jogar bola, era subir em árvore, era 

destruir os carros, os bonecos, destruía tudo. Tinha mais menino do que menina. 

Então, brincadeira de menino sempre é diferente, né? E ele estava lá no meio... 

(Fernanda, em entrevista – Camaragibe, 28 de maio de 2019). 

 

As mães também costumavam comparar o “jeito” das filhas com as suas próprias 

lembranças de infância para ponderar se havia motivo para preocupação. Esse parece um fator 

importante para informar as reações às performances de gênero da filha. Para mulheres como 

Clara, que adorava brincadeiras, brinquedos, cores, roupas e atividades consideradas femininas 

quando criança, ter uma filha pouco feminina trazia muita frustração e resultava em tentativas, 

geralmente malsucedidas, de tornar a criança mais feminina. Sentia-se afrontada pelas 

preferências de Carolina por brinquedos, roupas e atividades consideradas masculinas.  

 

Arthur: Vocês compravam brinquedos masculinos? 

Clara: Não. Ela ganhou um carro uma vez, um carro de Fórmula 1 de controle remoto 

que minha mãe deu. Eu sei que eu joguei fora o carro. Ela brincou raramente com ele, 

que eu detestava. Às vezes eu fico pensando: será que no íntimo, no íntimo, no 

íntimo... eu já sabia e não aceitava? Porque eu não tinha por que ter tanta raiva desse 

carro. Eu achava que tinha sido uma agressão a mim. Como é que a menina tinha tanta 

boneca e se encanta assim por um carro? [...] Então assim, inconscientemente, né, 

existia algumas coisas que eu pegava já e... Eu não aceitava, porque eu achava assim... 

Eu nunca tive interesse por carro. Né? Que danado... que tanto interesse em carro? 

(Clara, em entrevista – João Pessoa, 24 de outubro de 2018). 

 

O trecho acima pode ser interpretado a partir da chave de que há uma tensão constitutiva 

do relacionamento entre mãe e filha. Seguindo o argumento de Myriam Lins de Barros (1987), 

o tensionamento se relaciona à tarefa materna de educar as filhas mulheres dentro de uma moral 

feminina implicada em modelos de feminilidade e estes, por sua vez, em hierarquias de gênero. 

Essa relação é explícita no caso de Clara e a filha, mas há como subtexto também um 

tensionamento entre Clara e a própria mãe envolvendo decisões a respeito da educação de 

Carolina81. Nesse caso, ainda conforme a discussão de Barros (1987), o conflito se dá entre as 

diferentes posições de mães e avós na criação de crianças: a relação com as mães, principais 

responsáveis pela tarefa, se caracteriza por maior hierarquia e autoridade, enquanto as avós 

 
81  É inclusive ambígua a ideia de “agressão” a que se refere Clara nessa reflexão: o que agride Clara é o gosto da 

filha por um brinquedo masculino, o fato de sua mãe presentear a criança com um carrinho, contra a sua 

vontade, ou a preferência de Carolina pelo presente que ganhou da avó? 
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priorizam expressões de afeto e são mais condescendentes. Essa dinâmica varia em diferentes 

configurações familiares e contextos socioculturais, como discutirei mais adiante. Também 

varia ao longo do tempo. Quando a transição de gênero de Carolina ganhou o apoio de Clara, 

a avó passou a impor limites à transgressão de gênero e recusou-se a aceitar o processo.  

Gostaria de me aprofundar um pouco mais no que está em jogo quando Clara compara 

suas preferências de criança com as da filha. Para isso, vou considerar outros discursos e 

narrativas públicas.  

Na novela “A Força do Querer”, o conflito entre Joyce e Ivana é central para o drama 

da transição de gênero de Ivan quando a personagem se entende “transhomem”. Como 

argumentou Vieira (2020, p. 26), este tem relação com a ruptura da possibilidade de reprodução 

heterossexual da família por via uterina. Mas a ênfase na relação filial de mãe e filha sugere 

que está em jogo também uma espécie de herança de feminilidade na linhagem de descendência 

feminina da família.  

A relação entre Joyce e Ivana se torna conflituosa e conturbada a partir do momento em 

que a filha cresce o suficiente para rejeitar o projeto da mãe: em vez de gostar de moda, prefere 

praticar esportes; em lugar das roupas femininas que a mãe escolhe nas melhores lojas, prefere 

roupas largas e confortáveis que por vezes pega escondido no armário do irmão mais velho, 

deixando a mãe inconformada. Como vimos, a novela produziu uma potente representação 

cultural dos homens transgêneros e popularizou um vocabulário de categorias identitárias e de 

emoções, além de narrativas de interpretações que traduziam esse fenômeno social para a 

imaginação popular. Não somente filhos se reconheceram em Ivan, mas também mães se 

identificaram com a trajetória de Joyce, o que aponta para a ressonância social e cultural não 

apenas dos dramas envolvendo a aceitação, mas também da narrativa de frustração do projeto 

de “mulheridade” compartilhada entre mãe e filha. 

No contexto brasileiro, a “beleza” tem um valor social importante em uma filha mulher, 

implicando, no caso das camadas médias, em distinção social. Essa a uma questão de fundo 

para o conflito entre Joyce e Ivana, no qual a beleza não diz respeito apenas a características 

físicas, mas a performances de gênero que se aproximam a ideais femininos de classe. Cabe 

lembrar a discussão de Bourdieu (2007[1979]) a respeito da homologia entre os corpos de classe 

e a estrutura do espaço social, entre a posição social e os atributos corporais que são valorizados, 

hierarquizados e que conferem a impressão de naturalidade a distinções sociais e morais.  

A beleza tem um valor especial porque, como uma propriedade corporal, tem uma 

autonomia hereditária biológica em relação à hereditariedade social, segundo Bourdieu 

(2007[1979]). Isso não significa dizer que a beleza é natural, é claro, mas sim que as 
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características físicas consideradas belas pelos grupos dominantes podem estar em corpos de 

indivíduos das classes e grupos dominados. Evidente também que estão sempre em jogo 

hierarquias raciais e sexuais em que a beleza não apenas é definida de modo distinto como tem 

implicações diferentes. Nesse sentido, Alexander Edmonds (2010), que pesquisou o mercado 

de cirurgias plásticas no Brasil, observou que a beleza é considerada um atributo de 

propriedades quase mágicas na cultura brasileira, com poder de possibilitar mobilidade social 

e subverter hierarquias sociais no plano das relações afetivo-sexuais. Além disso, Edmonds 

sugeriu pensar as características que constituem a beleza e a atratividade como um tipo de 

capital social.   

Essas qualidades sociais, simbólicas e hereditárias da beleza ficam explícitas no caso 

real da ex-cantora e dançarina Gretchen, ícone da sexualidade e da sensualidade feminina, 

famosa por seu “rebolado” nos anos 1980, e sua filha, hoje filho, Thammy Miranda, que 

atualmente constrói uma carreira política como vereador eleito pelo Partido Liberal (PL) em 

São Paulo82. Quando Thammy ganhou visibilidade midiática como cantora de funk em 2001, 

então com 18 anos, foi apresentada por Gretchen como sua “sucessora”, que estaria “recebendo 

a faixa de rainha do bumbum”, assumindo inclusive o nome artístico de Thammy Gretchen83. 

A similaridade física entre mãe e “filha”, que posou para ensaios sensuais em diversas revistas 

masculinas na época, era ressaltada por fotos e vídeos que comparavam Thammy com Gretchen 

na juventude.  

Porém, Thammy transformou-se radicalmente ao longo dos anos. Colocou-se 

publicamente como homem transexual em 2014, mas já tinha uma apresentação de si vista como 

mais masculina desde que se assumira lésbica, em 2006. A reviravolta na trajetória de Thammy 

foi interpretada na mídia como escândalo e como piada. Nos comentários de leitores em sites 

de notícias, Thammy era hostilizado e criticado por fazer algo “antinatural”, chegando a ser 

chamado de “aberração”, “monstro” e “louco” por “mutilar” um corpo antes visto como belo e 

atraente enquanto mulher. Havia sempre acentuada ênfase no fato de Thammy ser a filha da 

“eterna rainha do bumbum” que desistiu do legado da mãe, um legado não só de carreira, mas 

do seu próprio corpo, beleza e sensualidade. 

A biografia oficial de Thammy, “Nadando contra a corrente”, publicada no ano de 2015, 

narra um relacionamento conturbado com Gretchen, que não aceitava que a filha fosse 

 
82 Eleito para a Câmara Municipal de São Paulo em 2020, Thammy Miranda foi o primeiro homem trans a ocupar 

um cargo eletivo no Brasil. 
83 Gretchen lançando a filha Thammy na carreira artística. [S. l.: s. n.], 2014. 1 vídeo (ac. 2 min). Publicado pelo 

canal Gretchen RainhadoBumbum. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=VrN28O44V_0&t=48s. Acesso em: 20 nov. 2021. 
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“sapatão”. Em uma cena dramática, Gretchen confronta Thammy sobre sua sexualidade, 

agredindo-a e dizendo preferir uma filha morta à uma filha lésbica. Chegou a levar Thammy a 

uma sessão de exorcismo para que deixasse de ser homossexual. “Hoje acho que ela já entendeu 

que não tem como controlar. Mas, em um primeiro momento, eu destruí o castelinho dela. Ela 

tinha projetado que eu seria a Gretchen dos anos 200084”, disse Thammy em entrevista ao 

programa “Pânico”, da Rádio Jovem Pan, em 2014, poucos meses antes de se colocar 

publicamente como transexual. Em uma live entre Thammy e Gretchen na rede social 

Instagram, em julho de 202085, mãe e filho conversaram sobre suas vivências e Gretchen contou 

como foi difícil aceitar as suas escolhas, recordando-se que, durante a infância de Thammy, 

achava que ela era apenas uma “menina-moleque” que gostava de “coisas de menino”, com ela 

própria havia sido. 

Voltando às interlocutoras dessa pesquisa, Penélope e Michele descreveram de forma 

muito semelhante que inicialmente não entendiam as preferências das filhas por brinquedos, 

roupas e atividades consideradas masculinas como algo que merecesse maior atenção ou que 

as preocupasse. Lembravam de terem vivido infâncias parecidas com as que as filhas viviam, 

brincando na rua com meninos e preferindo jogos, esportes e aventuras às brincadeiras e 

atividades caseiras em geral destinadas a filhas mulheres. Como também não haviam sido 

crianças que se “adequavam” aos modelos de feminilidade que tinham por referência, 

tranquilizavam-se de que as filhas agiam dentro da normalidade.   

Penélope avaliou que nunca se encaixou muito bem no “padrão” de menina ou de mulher 

da sua época, mas isso nunca provocou dúvidas sobre a sua sexualidade e menos ainda sobre a 

sua identidade de gênero: 

 

Eu era uma criança bem esquisita, assim, não era uma criança "padrão menininha”. 

[...] Eu não era “fresca” como eu achava que as outras meninas eram... Eu era mais 

“maloqueira”, jogava bola com os meninos, tinha muito mais amigos homens desde 

criança do que amigas mulheres... Acho que eu só fui ter mais amigas mulheres do 

que amigos homens depois de adulta. Mas... criança, talvez eu tenha sido uma criança 

bem... diferente. Mas isso não era observado nessa época como isso é hoje, né? Minha 

mãe nunca me questionou a respeito da minha sexualidade... Identidade de gênero, 

então, não tinha nem como ela questionar, porque eu acho que ela não compreenderia. 

Por mais que ela fosse uma pessoa culta, lesse, estudasse, isso não era uma questão 

para a época. Estou com 40, vou fazer 41... então, 30 anos atrás, né? (Penélope, em 

entrevista – Cabedelo, 10 de abril de 2019). 

 
84 Thammy Miranda fala sobre sua relação com Gretchen: “destruí o castelinho dela”. Jovempan, 6 fev. 2014. 1 

vídeo (ac. 13 min). Disponível em: https://jovempan.com.br/programas/panico/thammy-miranda-fala-sobre-

sua-relacao-com-gretchen-destrui-o-castelinho-dela.html. Acesso em: 21 nov. 2021. 
85 Thammy e Gretchen expõem intimidades e dizem que amor ajudou na aceitação. UOL, São Paulo, 2 jul. 2020. 

Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/07/02/thammy-miranda-e-gretchen-

falam-sobre-aceitacao.htm. Acesso em: 21 nov. 2021. 
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A reflexão de Penélope traz à evidência, por uma perspectiva geracional, as dimensões 

históricas e sociais que constroem a possibilidade de interpretação cultural do gênero de uma 

criança vista como “fora do padrão” esperado de feminilidade ou masculinidade. O caráter 

histórico das interpretações diz respeito ao que seriam as “questões” de uma época, isto é, os 

discursos e as narrativas culturais, assim como as práticas sociais, institucionais e de governo 

que configuram as relações em torno da construção de determinadas perguntas, da definição de 

certos problemas ou dilemas e dos modos para a sua condução. A ênfase na diferença geracional 

organiza a relação entre tempo histórico e mudança social sob o ponto de vista da experiência 

vivida nas relações em família, comparando e contrastando o vocabulário cultural de “épocas” 

percebidas como diferentes pela memória dos conflitos vividos com os pais e os dilemas atuais 

experimentados com os filhos. Como na reflexão de Janet Carsten (2014, p. 115), deve-se 

lembrar que, de fato, “[...] para muitas pessoas, tempo e história são comumente entendidos 

através de idiomas de parentesco, que historicidade é uma propriedade fundamental do 

parentesco”.  

“Menina-moleque”, “moleca”, “maloqueira” são categorias que qualificam meninas 

percebidas como pouco femininas de modo que não questiona a sua sexualidade, menos ainda 

a identidade de gênero. Filhas “maloqueiras” podem ser inclusive bem-vistas pelas mães e pelas      

famílias, por exemplo, a partir de uma visão de mundo que preza por relações de gênero mais 

igualitárias, que valoriza que filhas mulheres sejam mais independentes e que busca oferecer às 

crianças uma maior margem de liberdade e autonomia individual. Como o gênero de uma 

menina “maloqueira” passa, então a ser uma “questão” para a família? 

 

De meninas “maloqueiras” a meninos trans 

 

Quando Michele se viu, pela primeira vez, em uma situação financeira melhor desde o 

fim do casamento com o pai de Rafaela, sua filha mais velha, investiu em matricular Iara, então 

com sete anos, em uma das melhores escolas do bairro. Queria dar à caçula as mesmas 

oportunidades que dera à Rafaela e escolheu uma instituição de ensino que oferecia uma 

excelente variedade de esportes e atividades extraturno. Porém, quando Iara preferiu entrar na 

aula de judô, e não de balé, como as outras meninas, passou a ser excluída pelas outras crianças 

das demais brincadeiras e atividades. Hostilizada pelas meninas, ficava mais com os meninos, 

mas também não era sempre que eles aceitavam a sua presença e deixavam que ela participasse 

das brincadeiras. Na tentativa de ser recebida no grupo, fazia favores para agradá-los, como 
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comprar-lhes comida com o dinheiro que deveria usar para o seu lanche. A nova escola se 

tornou um lugar tão horrível que, pela manhã, Iara implorava à mãe para não ir para a aula.  

Nas palavras de Michele, “Ela foi entristecendo, se fechando, dizendo que queria 

morrer, que não sabia por que estava aqui. Começou a se deprimir de verdade. Foi quando a 

gente procurou um psicólogo e a psicóloga começou a investigar essa questão da escola”. 

Explicou-me que foi assim que descobriram que Iara estava sofrendo “bullying”. Ela mudou a 

“filha” de escola no final do semestre, após um episódio sério de agressão, mas deu 

continuidade às sessões de psicoterapia. Na avaliação de Michele, a psicóloga já suspeitava que 

os conflitos na escola tinham relação com o gênero ou com a sexualidade da criança e fazia 

perguntas que a “alertavam” nesse sentido:  

 

“Como é que você trabalha a questão dos brinquedos em casa? Cores? Se Iara quiser 

brincar de bola, você deixa?”. Ficava meio que me testando nesse sentido e eu sempre 

dizendo que não existiam regras para essas coisas, que a gente sempre dizia que 

brinquedos eram para todos, cores, o arco-íris é para todos...” (Michele, em entrevista 

– Olinda, 15 de junho de 2019). 

 

Os “alertas” da psicóloga eram perguntas em uma investigação sobre as relações entre 

os conflitos na escola e os gostos, preferências e identificações de Iara com o mundo masculino, 

situando as práticas parentais de Michele como um aspecto central para entender as 

experiências da criança. Da forma como narrou Michele, não pude deixar de observar como os 

questionamentos da psicóloga ecoavam etiologias desenvolvidas por psicanalistas na segunda 

metade do século XX. Como veremos mais detalhadamente adiante, estes modelos explicativos 

localizavam, na relação com a família, sobretudo com a mãe, as “causas” de “desvios” de 

gênero na infância. No caso dessa psicóloga que primeiro atendeu Iara, a terapeuta não 

procurava produzir feminilidade na criança, como ocorreria na abordagem psicanalítica 

clássica. Entretanto, os conflitos da criança com as normas de gênero (BENTO, 2014a [2006]) 

eram igualmente interpretados como possíveis evidências de sua identidade de gênero.  

Um ano depois dos conflitos na antiga escola, a própria Iara, prestes a fazer nove anos, 

traria a “questão” de gênero à mãe, formulando-a em seu próprio vocabulário. Era “um dia 

como outro qualquer”, como descreveu Michele, de modo a contrastar a banalidade da rotina 

cotidiana com a qualidade extraordinária, importante e transformadora do diálogo que teria com 

a filha em seguida. Ela estava na sala trabalhando enquanto Iara tomava banho. Quando a 

criança saiu do banheiro, perguntou: “Mamãe, se eu fosse gay, o que é que você faria? Você 

ainda me amaria?”. Michele lembrou de ter respirado fundo e pensar: “É agora, né?”. Já vinha 

se preparando há algum tempo para a possibilidade de que Iara fosse lésbica, afinal a 
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identificação insistente da filha com o universo masculino e sua rejeição profunda ao feminino 

sugeria que talvez não se tratasse apenas de uma menina “maloqueira”. A seguir, costurei partes 

da conversa de mãe e filha como Michele me contou, a fim de dinamizar o processo de narração 

para não fragmentar em citações longas86: 

 

Aí, eu falei para ele, eu disse que se ele fosse, que é uma coisa que ele acha super 

engraçado, que eu disse pra ele que se ele fosse um canguru eu o amaria. Eu o 

respeitaria e teria o maior orgulho de ser mãe de canguru, quanto mais ser gay. Agora, 

eu precisava entender o que ele entendia por ser gay porque, de repente, não era a 

mesma coisa que eu entendia, né? (Michele, em entrevista – Olinda, 15 de junho de 

2019). 

  

Nessa conversa, Iara contou à mãe sobre um conflito com o corpo: “Eu olho para mim 

no espelho e eu não gosto de ver o meu pipiu. Eu não acho que ele é meu. Ele não está no lugar 

certo. Eu acho que trocou na maternidade”. Questionada pela mãe sobre a razão de não ter 

falado sobre isso antes, disse: “Eu tinha medo da senhora não me amar...”. Foi uma resposta 

que deixou Michele perplexa e arrasada: “E isso me chocou. Eu, poxa, eu sempre fui tão, sabe, 

tão aberta, eu sempre demonstrei tanto amor, tanto carinho... Por que ele sentiu esse medo e 

ele sofreu esse tempo todo caladinho? E aí, eu comecei a sentir um aperto, assim, que eu disse: 

“O quanto ele sofreu nessa escola quando ele percebeu que o segredinho dele tava prestes a 

todo mundo saber?'”. 

No dia seguinte, Michele e Carlos, o pai de Iara, estavam no consultório da psicóloga, 

que parecia já estar esperando por esse momento. Disse a eles que já tinha “visto” e 

“desconfiado” que era disso que se tratava os conflitos de Iara, mas fez uma revelação 

surpreendente e inesperada: a criança não era lésbica e sim um menino trans. Michele não fazia 

ideia do que aquilo significava e, após ouvir da psicóloga explicações que considerou 

superficiais, iniciou as suas próprias pesquisas na internet. “E aí, foi uma, uma confusão de 

emoção. Assim, foi muita coisa porque... Você começa a fazer... Lembranças de coisas que 

você... [pausa breve] percebia, mas você não tinha um nome para aquilo ali. [...] Você via que 

era diferente, mas você não sabia identificar e dar um nome àquela, àquela reação.”.  

Michele começou a conectar eventos e lembranças febrilmente: Iara, com três anos, 

chorando porque não gostava do banheiro rosa das meninas na escola e insistindo para entrar 

no banheiro azul dos meninos; a toalha que ela amarrava na cintura ao sair do banho, como um 

 
86 Optei por não transcrever minuciosamente a entrevista, pois na narrativa oral, muito foi dito. Assim, preferi 

focar no processo de diálogo sobre a descoberta da filha. 
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rapazinho; a camisa de manga comprida87 xadrez que Iara ganhara em um São João e que se 

tornara quase uma “segunda pele”; o gosto por esportes; a paixão por futebol; as brincadeiras 

de faz-de-conta em que queria sempre ser o príncipe ou outro personagem masculino; a rejeição 

a saias e vestidos e tudo que era considerado de menina. Todos esses fatos, que Michele já havia 

começado a relacionar como indícios de uma possível homossexualidade, subitamente 

ganharam novos significados. 

Também para Penélope, interpretar que as angústias, sofrimentos e questionamentos de 

Letícia tinham relação com a identidade de gênero da filha envolveu buscar o conhecimento da 

psicologia e da medicina. A criança já a questionava desde os quatro anos, frustrada e 

angustiada, querendo saber por que não era menino, quando se tornaria menino e pedindo para 

que a mãe a tratasse como menino. Foram anos de impasses, brigas, broncas, conflitos em torno 

de suas tentativas frustradas de aproximar Letícia do universo feminino, até que uma amiga de 

Penélope, familiarizada com a situação, sugeriu que ela pesquisasse sobre transexualidade. 

Letícia já tinha, então, oito anos.  

Penélope começou a pesquisar e o período de estudos e aprofundamentos possibilitou 

que decidisse começar a autorizar e a atender alguns desejos da filha com implicações sociais 

mais complexas, como usar apenas roupas masculinas e ser chamada por outros nomes – todos 

masculinos – e não mais por Letícia, inclusive em público. Assim, aos poucos, nas negociações 

cotidianas entre a mãe e a criança, Letícia foi desaparecendo para que Lucas ocupasse o seu 

lugar. Na medida em que fazia isso, Penélope sentia que se tornava quase uma “super-heroína” 

aos olhos da criança, como se fosse dotada de poderes para concretizar todos os seus desejos e 

resolver os seus problemas. Via-se, ela própria, imersa em uma série de novos conflitos e 

dilemas envolvendo outras pessoas, instituições e responsabilidades legais. 

No caso de Clara e Guilherme, a “questão” do filho passa a assumir a forma de 

interrogação um mês após a morte do marido, Jorge, pai de Guilherme. Certo dia, a filha 

Carolina chamou-a para conversar e revelou que era “na verdade um homem”. Clara voltou 

então suas energias a esse novo e urgente problema: “Aí foi quando eu parei de chorar, porque 

o meu foco foi outro. Foi: ‘O que é que eu vou fazer? O que danado é isso?’, que eu não sabia 

o que era. Aí foi quando ela pegou para mim e fez assim: 'Vamos assistir no Youtube, para a 

senhora ver'. Aí começou a botar filme, começou a botar entrevista...”, Clara me contou, 

lembrando-se de que se mantivera surpreendentemente calma. “Acho que foi Deus, sabe?”, 

refletiu, descrevendo-me como, em lugar de brigar ou desesperar-se, abraçou a filha, mostrou-

 
87 As camisas de manga comprida são consideradas peças de vestuário masculino no contexto cultural da 

interlocutora. 
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se disposta a apoiá-la e procurou conversar para entender como ela chegara à conclusão de que 

era trans. Começou, então, um percurso de pesquisas para instrumentalizar-se com toda a 

informação disponível. Buscou informações por caminhos informais, procurando conhecer e 

tirar dúvidas com outros homens trans pessoalmente, mas principalmente obter confirmações e 

explicações a partir de pareceres, relatórios e diagnósticos de especialistas médico-psi. 

 

Foi uma coisa que eu sempre disse a ela: vamos passar pelo processo sim, mas vamos 

passar pelo processo com responsabilidade. A responsabilidade é o que? É fazer as 

coisas dentro dos conformes. Vai tomar isso, então vamos fazer exames para saber 

como você está? Não é chegar ali na farmácia, comprar e tomar. Não. A gente vai 

procurar um médico, o médico vai dar a receita para ver como é que fica (Clara, em 

entrevista – João Pessoa, 24 de outubro de 2018). 

 

Seguindo essa lógica, Clara procurou um psiquiatra especialista em atendimento de 

pessoas transexuais em João Pessoa, mas ficou muito frustrada com a forma como ele a atendeu, 

desencorajando-a a tomar qualquer atitude e insistindo que apenas aguardasse até que o filho 

se tornasse maior de idade. Clara queria levar Guilherme ao Ambulatório TT, para que 

conhecesse de perto outras pessoas trans, mas o médico a desaconselhou, dizendo que “aquele 

não é lugar para ela [a filha]”. Por trabalhar na área da saúde, Clara tinha contatos na Secretaria 

de Saúde do Estado e pediu ajuda, “desesperada”. Orientaram-na a procurar o Espaço LGBT, 

explicando que no ambulatório Guilherme não poderia ser atendido por ser menor de 18 anos. 

Ambos se tornaram usuários do serviço de atendimento psicológico a partir de então. 

Guilherme sempre frequentara os consultórios de psicólogos e médicos em função de 

preocupações de Clara com o seu comportamento e desempenho escolar. Já havia sido 

diagnosticado no passado com hiperatividade, déficit de atenção e dislexia leve, de modo que 

Clara achava importante uma reavaliação minuciosa.  

Muitas interlocutoras levaram tanto os “filhos” quanto as “filhas” à psicoterapia ou a 

psiquiatras durante a infância porque identificavam problemas considerados mais gerais 

relacionados ao humor e às relações na escola, com outras crianças e com a família antes que a 

“questão” fosse interpretada como relativa à sexualidade ou identidade de gênero. Nesses 

processos, algumas crianças receberam diagnósticos como transtorno de déficit de atenção, 

hiperatividade e depressão. Embora esses quadros não tenham sido associados diretamente a 

suspeitas ou dúvidas sobre a futura sexualidade das crianças, estão relacionados a noções de 

normalidade e anormalidade na infância a partir dos quais suas ações são interpretadas pela 

família, pela escola e pelos especialistas que mobilizam o conhecimento técnico e o poder de 
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nomear experiências. Essas noções são informadas também por concepções de gênero, 

definindo fronteiras e critérios de normalidade para meninos e meninas.  

Experiências envolvendo grupos de pares e desempenho escolar costumam ser fatores 

importantes que movem a busca por ajuda especializada, não raro por sugestão de uma 

psicóloga ou de outra funcionária da coordenação pedagógica da própria escola. Situações de 

discriminação e rejeição, quando os filhos se tornam o alvo recorrente de perseguição, agressão 

e piadas de colegas, envolvem-se em brigas ou passam a se isolar e a se afastar de outras 

crianças, além de dificuldades de aprendizagem, notas baixas e mau comportamento em sala de 

aula são fatores que contribuem para compor o quadro de uma criança com um problema que 

precisa ser qualificado e explicado por profissionais, para ser então solucionado. Psicólogos 

que entraram na vida da família para investigar as “causas” por trás dos problemas e conflitos 

experimentados pela criança se tornaram, em muitos casos, agentes importantes para a 

interpretação da “questão” da criança como indícios ou evidências de sua sexualidade ou 

identidade de gênero. 

O conflito de gênero dos filhos cresce e se torna difícil de ignorar, porque reverbera em 

diferentes esferas e relações cotidianas da criança e da família, ganhando densidade ao 

configurar problemas e impasses que não podem ser solucionados e que não podem ser 

sustentados por muito mais tempo porque ameaçam desencadear rupturas variadas na trajetória 

do filho. Desse modo, pode haver urgência ou adiamento de “questões” a depender das relações 

de gênero entre a criança, a família e a comunidade em seu contexto sociocultural, até que os 

deslizes, “desvios” ou transgressões de gênero dos filhos cresçam ao ponto de se tornarem uma 

“questão” insustentável e insuportável, que necessita de respostas práticas.  

Vimos que há, frequentemente, um processo anterior de investigação a respeito das 

dificuldades escolares, alterações de comportamento ou humor (agressividade, tristeza, 

angústia) e conflitos com outras crianças. Essa investigação às vezes envolve outros 

diagnósticos, uma vez que desvios de crianças nas concepções de normalidade da infância de 

seu contexto cultural estão fortemente relacionados a processos de medicalização infantil 

(NAKAMURA; SANTOS, 2007). Mas para que passassem de meninas “maloqueiras” a 

meninos trans, foi preciso que as crianças verbalizassem reiteradamente que queriam ser 

meninos ou que se identificavam com o gênero masculino, que as mães encontrassem um novo 

modelo explicativo médico-psi que tornava real e compreensível o que as filhas diziam e que a 

aplicação deste às crianças fosse, então, legitimada por um especialista da área psi. 

Inicia-se, então, um processo de aprendizado de uma interpretação cultural para a 

identidade dos filhos e de novas práticas para concretizá-la na vida social a partir dos anseios e 
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necessidades da criança. A validação dessas práticas, se são bem-sucedidas ou não, acontece 

fundamentalmente pelo retorno que recebem dos filhos na medida em que observam uma 

mudança no humor e de comportamento, pois as crianças são percebidas como mais felizes, 

e/ou porque conflitos de relacionamento são atenuados. É fundamental entender que responder 

e resolver a “questão” é um processo relacional entre mães, famílias, filhos e especialistas, e 

que as mães ou familiares responsáveis por dar seguimento ao processo de descoberta e 

transição identitária experimentam alternativas variadas, muitas vezes à contra gosto.  

Clara, por exemplo, sempre deixou explícito que preferiria que Guilherme mudasse de 

ideia e continuasse vivendo como menina. Porém, proibi-lo completamente nunca fora a sua 

forma de agir diante da situação. Em vez disso, Clara rapidamente assumiu a frente do processo, 

evitando que Guilherme buscasse outras formas de conseguir o que desejava que escapassem 

ao seu controle. A relação entre mãe e filha de Clara e Carolina sempre seguira uma lógica de 

confiança, cumplicidade e afeto: Clara deveria ser a pessoa a quem ela recorreria em qualquer 

situação, pois seu maior temor era que a filha buscasse informações e acolhimento “na rua”, 

onde achava que ela poderia ser influenciada e levada a caminhos imorais e perigosos de drogas 

e promiscuidade.  

Clara procurava agir de modo a continuar sendo essa mãe amiga e cúmplice, que 

oferecia apoio e que lhe dava acesso ao que desejava, mas buscava sempre um meio termo entre 

apoiar e incentivar, tendo por critério próprio importante a possibilidade de reversibilidade das 

mudanças. Tornava-se uma mediadora e, ao fazê-lo, mantinha uma posição de autoridade ao 

mesmo tempo como facilitadora e reguladora de todo o processo. Ela autorizava certas 

mudanças, como comprar roupas masculinas e cortar o cabelo, coisas que Guilherme não teria 

como fazer sem a sua ajuda porque era completamente dependente financeiramente. Ao mesmo 

tempo, proibia que ele usasse testosterona e descartava qualquer discussão sobre intervenções 

cirúrgicas. Assim, Clara freava o processo de Guilherme enquanto seguia a investigação médica 

sobre a sua identidade de gênero. Estabelecia limites que ele só poderia transpor quando se 

tornasse adulto e responsável por si mesmo. 

 

Menoridades trans 

 

A família que assume a posição de “facilitadora” (MEADOW, 2018) da transição de 

gênero de uma criança movimenta-se em uma teia de relações de poder constituídas por 

instituições, normas, leis e moralidades. Estas se concretizavam, sobretudo, em interações com 

médicos e psicólogos e pelos efeitos difusos dos discursos médico-psi. São relações de poder 
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que envolvem dois níveis ou dimensões coercitivas de controle, regulamentação e 

administração superpostos, que devem ser tomados em sua positividade (FOUCAULT, 1988), 

pois constroem realidades imaginadas e concretas.  

Em um primeiro nível, há o conjunto de saberes, leis, instituições, agentes e práticas que 

delimitam a infância como um período da vida com características específicas e que atribuem 

às crianças qualidades especiais juridicamente, socialmente, biologicamente e culturalmente. 

Entremeando-se a esses saberes e poderes estão aqueles que criam normas, regulamentos, 

nosologias, protocolos e terapêuticas para pessoas que vivem conflitos com as normas de gênero 

(BENTO, 2014a). Ambas as dimensões têm em comum o fato de que constroem certos 

indivíduos como incapazes de responder por si mesmos sem a intermediação de agentes 

detentores de conhecimento e de autoridade qualificada e legítima. Em função disso, podem ser 

consideradas como modos de exercício de tutela. 

Não se trata aqui da operacionalização de um complexo tutelar no sentido discutido por 

Jacques Donzelot (1980). Não me refiro a um conjunto de mecanismos jurídicos, burocráticos 

e institucionais de vigilância, controle e intervenção assistencial e pedagógico-moral em 

famílias para proteção e/ou recuperação de crianças com “infâncias em perigo” ou “infâncias 

perigosas”. Adriana Vianna (2002) já havia observado antes que essa estrutura estatal 

policialesca não se aplica à gestão de crianças e adolescentes no contexto brasileiro. Em casos 

de transição de gênero na infância, estão em jogo efeitos de poder que podem ser mais bem 

compreendidos considerando certas características do que Antônio Carlos de Souza Lima 

(2002; 2012) chamou de poder tutelar88. 

 O exercício dessa modalidade de poder envolve classificar populações com base em 

conhecimentos técnicos e especializados de modo a destituí-las de capacidade civil plena para 

torná-las objeto de tutela e, assim, administrá-las. Como nas palavras de Souza Lima (2002), 

ao mesmo tempo em que “[...] estatizam-se plenamente funções em aparelhos de governo, 

constituindo-se um corpo de especialistas em “problemas sociais” variados [...]”, há a 

manutenção de uma “[...] autonomia relativa de redes sociais pouco integradas a dispositivos 

de poder centralizados, ao absorvê-las como seus quadros, numa espécie de franquia da 

administração pública central e da ideia de nacional” (SOUZA LIMA, 2002, p. 16). Nesse 

sentido, mesmo que envolva a constituição de estruturas governamentais de leis, instituições e 

 
88 Em sua concepção inicial, o conceito dizia respeito à relação entre Estado e povos indígenas a partir da ocupação 

territorial e controle de fluxos populacionais, alocação espacial e gestão/gerência de populações. Mostrou-se 

depois profícuo para entender a construção de diferenças de status, hierarquias e formas de tutela em outras 

dimensões sociais e simbólicas que envolvem administração e políticas públicas. Para esses variados usos do 

conceito, ver a coletânea “Gestar e Gerir” (SOUZA LIMA, 2002). 
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rotinas administrativas relacionadas a um núcleo de governo centralizado e a um centro 

imaginado de poder nacional, o poder tutelar possui extensão difusa e capilarizada, pois se 

exerce também por redes sociais, agentes, grupos e organizações que nas práticas cotidianas 

atuam em graus variados de integração e autonomia em relação a esses centros.  

No caso da transexualidade, a tutela é mediada por um corpo de especialistas que se 

fundamenta em saberes médico-psi, ocupam cargos públicos, compõem equipes de serviços de 

saúde e/ou exercem profissões que lhes estende o direito de aplicar esses conhecimentos na 

prática. Essa atuação é evidente no caso de médicos e psicólogos, uma vez que estes emitem 

pareceres e relatórios que corroboram a “verdade” da identidade de gênero e aqueles detêm a 

autoridade final de diagnosticar, atestar, receitar e encaminhar o usuário às diferentes 

especialidades médicas e tratamentos possíveis. Mas há especialistas de outras disciplinas e 

especialidades, como a Assistência Social89 e a Enfermagem90, que também compõem equipes 

do Processo Transexualizador – são profissionais obrigatórios nas equipes multidisciplinares – 

e/ou atuam em centros de cidadania e direitos como o Espaço LGBT. São posições bastante 

distintas e hierarquizadas de autoridade, mas que compõem juntas o exercício da tutela. 

Até recentemente, a possibilidade de modificar os documentos civis para corresponder 

ao nome e ao gênero de identificação dependia de decisões judiciais baseadas em atestados, 

pareceres, exames e perícias médicas que comprovassem a “mudança de sexo” e/ou o 

diagnóstico de transtorno mental. Havia um alinhamento entre discursos jurídicos e médicos do 

ponto de vista dos operadores do direito e autores das doutrinas jurídicas para a transexualidade 

no Brasil (ALEXANDRE, 2015; FREIRE, 2015; BARBIERI, 2017). Mesmo que as mudanças 

jurídicas promovidas pelo STF tenham propiciado uma diluição no exercício da tutela e um 

afrouxamento considerável de seus aspectos restritivos, os efeitos do poder tutelar não cessaram 

completamente. Tratamentos como a hormonioterapia continuam subscritos à prescrição e 

controle médico, atestados e diagnósticos médicos não deixam de ser arbitrariamente 

 
89 Assistentes sociais estão frequentemente no primeiro nível de acolhimento de novos usuários, preenchendo 

fichas de cadastro, classificando e avaliando riscos e vulnerabilidades sociais. 
90 Enfermeiros, por sua vez, são os profissionais habilitados a fazer a aplicação de hormônios para usuários que 

receberam receitas médicas, nos ambulatórios ou nos postos de saúde da atenção básica. A dificuldade de 

acessar esses especialistas faz com que grande parte das aplicações de hormônios seja realizada por outras 

pessoas trans, amigos e familiares. Esse aspecto remete a outro problema relacionado a estrutura centralizada 

do Processo Transexualizador em serviços ambulatoriais ou hospitalares especializados. Muitos usuários têm 

dificuldades para se deslocar até esses serviços na frequência que certas modalidades de acompanhamento e 

procedimentos demandam, como a psicoterapia ou as aplicações de hormônios, que frequentemente ocorrem 

ou deveriam ocorrer em intervalos de menos de um mês. Se para pessoas que moram nas cidades onde existem 

os serviços esse acesso pode ser muito difícil, para os vários usuários que chegam por Tratamento Fora do 

Domicílio (TFD) esses atendimentos periódicos são muitas vezes inacessíveis. 
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solicitados em diferentes situações cotidianas e os efeitos de subjetivação do discurso médico-

psi a respeito da transexualidade sobre as próprias pessoas trans também não cessam. 

Quando se trata de crianças e adolescentes gênero não-conforme ou transgêneros, a 

forma de exercício de poder tutelar concernente ao fato de que estes são “menores” está 

subjacente à relação entre especialistas e famílias, produzindo efeitos específicos em amálgama 

com a tutela da transexualidade. Cabe explicitar que o sentido que estou atribuindo ao termo 

“menor” segue a definição de Adriana Vianna (2002). Para a autora, a “menoridade” é uma 

condição de “autonomia parcial” em relações de subordinação, autoridade e dominação91 a 

partir do enquadramento jurídico de certos indivíduos como incapazes ou relativamente 

incapazes. Segundo Vianna (2002), a menoridade é uma construção histórica e social que não 

corresponde intrinsicamente a crianças e adolescentes ou à infância e juventude como etapas 

da vida, mas estas se confundem com a condição de menoridade porque implicam relações e 

representações que lhe são convergentes. Desse modo,  

 

as limitações tomadas como “naturais” à infância, por um lado, e o seu caráter de 

transitoriedade, por outro, imprimem à menoridade, seu correspondente legal, uma 

dimensão fortemente tutelar, seja pela ideia de que é necessária a demarcação de 

alguém que responda por esses indivíduos incompletos, seja pela ideia de que a 

transição da menoridade à maioridade deve corresponder a um período de 

(trans)formação. (VIANNA, 2002, p. 9). 

 

Estão em jogo, portanto, concepções de infância (COHN, 2013) e definições do que é 

ser criança ou adolescente conformando moralidades e sensibilidades específicas – um 

“sentimento de infância” (ARIÈS, 2016) – a modelos de desenvolvimento biológico, 

psicológico e de incorporação à vida social que situam “não-adultos” em relações com 

responsáveis que devem zelar por sua educação, higiene, alimentação, saúde – em suma, por 

sua proteção durante um tempo que é idealmente transitório. Configuram-se vários níveis e 

dimensões de responsabilidade – jurídica, ética, moral, afetiva – em função dessa 

interpenetração e complementariedade entre menoridade e infância, tornando a menoridade 

uma forma de tutela com características particulares.  

Em primeiro lugar, como argumentou Vianna (2002), a tutela de menores implica 

necessariamente a designação de responsáveis de direito “natural” e/ou legal – mãe, pais ou 

familiares, preferencialmente – e, nesse sentido, seus efeitos são gerais e abrangentes mesmo 

 
91 Trata-se de dominação no sentido de Max Weber (1999[1921]), envolvendo formas de administração baseadas 

em quadros administrativos, hierarquias, especialidades, racionalidades e sobretudo legitimidades que 

constroem probabilidades de obediência à autoridade em função de que os próprios dominados aceitam 

voluntariamente a relação de dominação. 
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sob famílias que não estão sob processos de guarda e tutela. Desse modo, constrói relações de 

autoridade e obediência que envolvem responsabilidades de cuidado dentro de determinados 

parâmetros não só jurídicos, mas também morais relativos às concepções e valores de família e 

parentesco. Em segundo lugar, a tutela de um menor é exercida sob a prerrogativa de que pode 

ser retirada. Sua conformação jurídica depende de um conjunto de conhecimentos 

especializados que são ao mesmo tempo a base de sua legitimidade e o fundamento pelo qual a 

tutela pode ser destituída e designada a outro responsável. Nesse sentido, por exemplo, 

Penélope foi denunciada ao Ministério Público pelo pai de Lucas. O pai, que no passado 

rejeitara a gravidez, nunca fora presente e tinha uma relação distante com a criança, alegou na 

denúncia que a mãe estava maltratando a filha obrigando-a a vestir roupas masculinas. Por fim, 

a menoridade da infância é uma condição temporária; como crianças e adolescentes são futuros 

adultos, a tutela de menores corresponde, nos termos da autora, à uma “necessidade de 

prevenção” e de “incorporação controlada” destes como indivíduos aptos a viver conforme as 

normas sociais.  

Nesses dois últimos pontos – a legitimidade conferida pelo conhecimento de 

especialistas e a infância como período transitório de “incorporação controlada” – a tutela de 

crianças e adolescentes converge de modo bastante particular com a tutela da transexualidade. 

O saber médico-psi fundamenta a compreensão de desenvolvimento físico e psíquico que define 

a infância e adolescência como períodos da vida em que há a necessidade de tutela por adultos 

responsáveis. Essa concepção de desenvolvimento que tanto pressupõe estágios distintos de 

crescimento e maturidade, quanto um ideal biopsicológico, social e moral desejável a ser 

alcançado na vida adulta é parte dos modelos explicativos, etiológicos ou não, que têm descrito 

experiências trans na literatura médico-psi desde as primeiras formulações do “fenômeno 

transexual” (GILL-PETERSON, 2018). Quando não legitimam a autoridade médica pelo 

diagnóstico, legitimam a autoridade pela necessidade de cuidado e acompanhamento 

especializado.  

Como veremos na sequência, a tutela médica sobre crianças em conflito com as normas 

de gênero tem sido sustentada ao longo de décadas por variações de um discurso médico-psi 

que envolve em suma, os seguintes aspectos:  a construção de uma etiologia que concilia 

construtivismo psicossocial com essencialismo biológico, a manutenção de um modelo 

desenvolvimentista do sexo e da identidade de gênero, a localização do centro dos conflitos e 

foco das intervenções no núcleo familiar e a sustentação de uma retórica moral que articula 

cuidado médico e proteção à infância. 
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Etiologias de gênero: biologia, identidade e plasticidade 

 

Ao longo da pesquisa de campo, observei que os especialistas médico-psi 

frequentemente explicavam a transexualidade por uma combinação de fatores socioculturais, 

psicológicos e biológicos, às vezes dando maior proeminência a uma destas dimensões. Durante 

uma apresentação pública, um médico adepto à uma abordagem diagnóstica argumentou, por 

exemplo, que “a transexualidade não é cultural, a diferença é como cada cultura lida com a 

transexualidade”, apresentando uma lista de 12 formas que a transexualidade assumiria em 

diferentes países enquanto um fenômeno transcultural. Uma psicóloga que baseava sua prática 

clínica em um modelo “afirmativo” e “facilitador”, por sua vez, atribuiu a formação da 

“identidade de gênero” à “influência de marcadores sociais” a partir da compreensão da criança 

de sua “identidade sexual”, mas ressaltou que “a biologia também tem o seu papel”. 

Berenice Bento (2014a [2006], p. 165) situou os modelos explicativos médico-psi para 

a transexualidade em dois troncos principais nos quais os discursos acima podem ser 

enquadrados: o primeiro, em torno da biologia, e o segundo, psicanalítico. Esses corpos de 

conhecimento criaram, em termos etiológicos, dois tipos de transexuais que coexistem na 

literatura e na prática médico-psi: o “transexual stolleriano” e o “transexual benjaminiano”, em 

referência aos seus principais proponentes: o psiquiatra e psicanalista estadunidense Robert 

Stoller e o sexólogo e endocrinologista alemão Harry Benjamin, radicado nos Estados Unidos. 

Ao sugerir aproximações entre perspectivas contemporâneas e clássicas, não pretendo negar 

que existem diferenças teóricas e políticas entre os modelos explicativos e terapêuticos em voga 

e as perspectivas fundantes da medicina transexual que predominaram na segunda metade do 

século XX, mas sim apontar que existem semelhanças e continuidades ecoando nos discursos 

biologistas, psicologistas e psicanalíticos atuais. 

A obra de Robert Stoller é mais frequentemente associada à formulação do conceito de 

identidade de gênero: "[...] a autoimagem de alguém com relação ao seu pertencimento a um 

sexo específico." (STOLLER, 1964, p. 220, tradução livre92). Stoller (1964) entendia que a 

identidade de gênero seria desenvolvida ao longo dos primeiros anos da infância e então se 

tornaria fixa e imutável. Por isso, defendia a psicoterapia como forma de intervenção em casos 

de crianças vistas como potenciais adultos transexuais (STOLLER, 1968) e colocou essas ideias 

 
92 No original: “The advantage of the phrase 'gender identity' lies in the fact that it clearly refers to one's self-image 

as regards belonging to a specific sex.” (STOLLER, 1964, p. 220). 
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em prática na Gender Identity Research Clinic da Universidade da California, Los Angeles 

(UCLA), clínica que dirigiu por vários anos. 

Harry Benjamin, por sua vez, ofereceu sua principal contribuição para o emergente 

campo da medicina transexual nos Estados Unidos com a publicação, em 1966, de “O 

Fenômeno Transexual”, obra considerada um marco na história da transexualidade por 

popularizar a categoria “transexual”93 e por apresentar as bases para o diagnóstico médico dos 

“verdadeiros transexuais” (MEYEROWITZ, 2002; BENTO, 2014a [2006]). Fortemente 

influenciado pela sexologia alemã das décadas de 1910 a 193094, Benjamin acreditava que uma 

etiologia completamente baseada em aspectos psicossociais e ambientais não seria suficiente 

para explicar casos de “transexualismo” ou “travestismo”, argumentando em favor de uma 

origem biológica (BENJAMIN, 1953; 1999[1966]). Inspirado também pelo biólogo e sexólogo 

Alfred Kinsey, organizou uma Escala da Orientação Sexual relacionada a inadequações e 

confusões de “papel de gênero” com seis níveis diferentes que iam do “pseudo travesti” ao 

“verdadeiro transexual”, argumentando que os “verdadeiros” se manifestariam já na infância. 

Como observou Berenice Bento (2014a[2006], p. 47), as aparentes divergências teóricas 

entre as perspectivas psicanalítica e biologista não impediram que os dois modelos fossem 

mobilizados na elaboração de protocolos e nos centros de atendimento a transexuais, ou seja, 

na institucionalização e no manejo prático desses conhecimentos no cotidiano da relação entre 

especialistas de saúde e pacientes para a conformação de diagnósticos e modelos terapêuticos. 

Sustentar modelos explicativos que mantêm em aberto a possibilidade de contribuições 

biológicas e ambientais permite legitimar escolhas terapêuticas e decisões médicas de 

“regulação” ou “facilitação” da transição de gênero a depender do caso, do paciente, dos 

 
93 O termo “transexual” foi introduzido em língua inglesa pelo psiquiatra David O. Cauldwell em 1949 e foi 

popularizado a partir da obra do endocrinologista Harry Benjamin, mas também pela repercussão midiática da 

cirurgia de mudança de sexo realizada pela ex-soldado do Exército Americano Christine Jorgensen na 

Dinamarca, em 1952. Antes disso, em 1923, Magnus Hirschfeld falou em “transexualismo do espírito” 

(MEYEROWITZ, 2002). O contexto das primeiras cirurgias de mudança de sexo realizadas na Europa foi 

retratado no premiado filme “A Garota Dinamarquesa”, de 2015, que narra a história de Lili Elbe, tida como a 

primeira mulher transexual a realizar cirurgias para mudar de sexo, na década de 1920. 
94 Harry Benjamin mantinha uma relação profissional, intelectual e de amizade com o sexologista Magnus 

Hirschfeld desde que o conhecera em Berlin por intermédio de uma amiga em comum, por volta de 1907. O 

sexólogo, que realizava pesquisas sobre travestismo, levou-o diversas vezes em visitas a bares de homossexuais 

onde, além de shows de drags, uma parte da clientela se travestia (HAEBERLE, 1985). A formulação de 

Hirschfeld sobre a existência de um “transexual psíquico” e suas experiências de transição médica com 

pacientes do Institut fur Sexualwissenschaft, na década de 1920, foram influências importantes que Benjamin 

trouxe para a medicina estadunidense ao longo de sua carreira intelectual e prática médica com pessoas 

transexuais (BENTO, 2014a[2006]; GILL-PETERSON, 2018). 
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interesses de pesquisa e das condições institucionais95. Essa conciliação é possível porque 

ambos os modelos explicativos são, na verdade, muito mais complementares e afins do que 

divergentes e opostos. 

No caso de Robert Stoller, a sua teoria para a identificação de gênero era uma das poucas 

com bases psicanalíticas que não excluía a biologia (GREEN, 2010, p. 1463). Desde suas 

primeiras formulações, o psiquiatra argumentou que a “identidade de gênero” era formada a 

partir da anatomia da genitália externa (sua aparência e as sensações que produz), pela relação 

entre a criança e os pais e por efeito de uma "força biológica" (STOLLER, 1964, p. 223), tal 

como o sistema endocrinológico ou o sistema nervoso central (STOLLER, 1968, p. 65). Harry 

Benjamin (1999[1966]), por sua vez, considerava que, ainda que a existência de transexuais e 

travestis dependesse de “um solo fértil” genético e endocrinológico suscetível ao desvio, 

formando “a substância e o material” para construção da sexualidade, a sua “forma final e 

função individual” dependeriam do condicionamento psicológico nos primeiros anos de vida 

(BENJAMIN, 1999[1966], p. 50). Nesse sentido, argumentara que "um ambiente adverso na 

infância e influências ou fixações infantis desfavoráveis podem assim complicar o status sexual 

de um indivíduo" (BENJAMIN, 1953).  

Vemos, assim, que uma complementariedade entre esses dois troncos teóricos é possível 

porque, em ambos, crianças e teorias sobre desenvolvimento infantil têm um lugar central na 

construção da etiologia. De acordo com Julian Gill-Peterson (2018), que realizou uma extensa 

pesquisa historiográfica sobre crianças transgênero no contexto estadunidense, crianças foram 

objetos de pesquisas e experimentos centrais não só para as novas formulações sobre a 

constituição do sexo, mas também para que a diferenciação sexual passasse a ser concebida a 

partir do conceito de plasticidade, isto é, por uma capacidade inerente de transformação e 

mudança que tornava possível e desejável a intervenção da medicina no desenvolvimento 

psicossexual.  

 
95 Julian Gill-Peterson (2018) descreveu como se configurava esse cenário institucional aparentemente 

contraditório na década de 1960, no contexto estadunidense. Na Gender Identity Research Clinic da UCLA, 

Robert Stoller impunha um rígido programa psicoterápico tanto para a criança quanto para os pais visando 

produzir clinicamente o alinhamento entre sexo e identidade de gênero. Porém, quando as crianças que atendia 

se aproximavam da puberdade e não havia progresso com a psicoterapia, Stoller não relutava em encaminhá-

las para a transição social e médica com o uso de hormônios (GILL-PETERSON, 2018, p. 149). Por outro lado, 

Harry Benjamin, que na história da transexualidade é considerado um grande “facilitador” da mudança de sexo 

naquelas primeiras décadas, dificultava o acesso a atendimento médico para indivíduos que estavam abaixo da 

idade mínima para consentimento legal. Alegava que eram muito novos e poderiam mudar de ideia no futuro, 

visto que seu desenvolvimento físico ainda estava inacabado; o tratamento psiquiátrico era uma das suas 

orientações nesses casos (GILL-PETERSON, 2018, p. 152). As transições médicas de gênero de crianças e 

adolescentes aconteciam, então, não na clínica particular de Benjamin ou no Johns Hopkins Hospital, contextos 

institucionais tidos como mais “facilitadores”, mas mediadas por Robert Stoller e sua equipe na UCLA. 
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Segundo Gill-Peterson (2018), o psicopediatra John Money – um dos personagens mais 

importantes e controversos da história da medicina sexual e grande influência para as etiologias 

da transexualidade de Stoller (1968) e Benjamin (1999[1966])96 – foi fortemente inspirado pela 

ideia de plasticidade do sexo quando propôs que o sexo assignado no nascimento era mais 

importante do que cromossomos, gônadas, hormônios ou genitais para o gênero dos indivíduos. 

Money e seus colegas no Johns Hopkins Hospital, em Nova Iorque, acreditavam que era pela 

aprendizagem de um “papel de gênero97” incorporado na infância que se construía o senso de 

ser homem ou mulher, característica que se fixava já nos primeiros anos de vida da criança 

(MONEY; HAMPSON; HAMPSON, 1957). 

O alinhamento com a noção de desenvolvimento infantil tornou possível para John 

Money organizar a plasticidade sexual em uma progressão temporal que caminha 

gradativamente para uma estabilização na idade adulta e que pode ser direcionada para o sexo 

binário (GILL-PETERSON, 2018). Money usou esse argumento para defender a realização 

precoce de cirurgias de conformação sexual em criança intersexo. Além disso, desenvolveu 

protocolos e técnicas cirúrgicas para definição médica do sexo de bebês intersexo que foram e 

ainda são utilizadas em todo o mundo, inclusive no Brasil (MACHADO, 2008), um 

conhecimento paradigmático também para a medicina transexual (MEYEROWITZ, 2002). 

 

Terapêuticas do desenvolvimento psicossexual infantil 

 

O modelo de plasticidade psicossexual de John Money só foi possível na esteira de um 

movimento intelectual e científico muito mais abrangente que desconstruiu o sexo binário, 

tornando-o plástico, para depois domesticar as implicações dessas ideias e ampliar a 

possibilidade de intervenção médica sobre o desenvolvimento sexual. Este movimento ocorreu 

 
96 As primeiras formulações da teoria do “papel de gênero” de John Money foram realizadas em conjunto com os 

psiquiatras John Hampson e Joan Hampson no Johns Hopkins Hospital, em Nova Iorque. A biografia de Money 

ofuscaria em grande medida a contribuição inicial de seus colegas – Money ficaria famoso pela repercussão da 

sua teoria sobre a aquisição de papeis de gênero e por polêmicas resultantes de suas experimentações com 

pacientes movidas por seu projeto profissional e intelectual de comprovar a validade desta teoria. Um dos 

episódios de maior repercussão foi o caso John/Joan, discutido por Judith Butler (2001). 
97 Por este termo, influenciado por teorias sociológicas e antropológicas de gênero como as de Talcott Parsons e 

Margaret Mead alinhadas a uma psicologia behaviorista (CASTEL, 2001; BENTO, 2014a [2006]), estavam 

referindo-se a “[...] todas as coisas que uma pessoa diz ou faz para revelar-se com o status de um menino ou 

homem, menina ou mulher, respectivamente. Inclui a sexualidade e o senso de erotismo, mas não 

exclusivamente." (HAMPSON; MONEY; HAMPSON, 1956, p. 548, tradução livre). No original: “The gender 

role and orientation of an individual is a term used to indicate all those things that person says or does to 

disclose himself or herself as having the status of boy or man, girl or woman, respectively. It includes, but is 

not restricted to sexuality in the sense of eroticism.” (HAMPSON; MONEY; HAMPSON, 1956, p. 548). 
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no contexto de criação de novas tecnologias de análise microscópica, de expansão da 

embriologia, de pesquisas com células e da endocrinologia, como já foi extensamente discutido 

por outros autores (CASTEL, 2001; MEYEROWITZ, 2002; STRYKER, 2017[2008]; BENTO, 

2014a [2006]), mas também de consolidação de um campo de estudos multidisciplinar sobre 

desenvolvimento infantil com caráter profundamente intervencionista e reformador (GILL-

PETERSON, 2018).  

Teorias e pesquisas sobre desenvolvimento infantil envolvem diferentes disciplinas das 

ciências naturais, humanas e sociais, incluindo psicologia, psiquiatria, biologia, genética, 

sociologia e a própria antropologia. Em interdisciplinaridade, podem se alinhar a busca por 

progresso e aprimoramento da nação, como ocorreu na formação de um campo disciplinar de 

estudos sobre desenvolvimento infantil nos Estados Unidos no período entreguerras (SMUTS, 

2006), assim como a projetos civilizatórios ou desenvolvimentistas, como no caso da 

introdução e expansão da psicanálise no Brasil (RUSSO, 1998; 2002).  

No caso da psicologia do desenvolvimento, que exerce grande influência nos estudos 

sobre desenvolvimento infantil e educação no contexto brasileiro, algumas abordagens clássicas 

ainda hoje impactantes são a teoria dos estágios de desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, 

a teoria da aprendizagem social e a própria psicanálise (BIAGGIO, 2008 [1975]). Guardadas 

as diferenças, são teorias que estão, em alguma medida, preocupadas tanto com padrões 

normativos e evolutivos gerais, assim como em entender e explicar os desvios nesses processos. 

Hoje, os estudos sobre desenvolvimento infantil têm se enquadrado em um campo mais amplo 

de ciências do desenvolvimento humano, no qual contribuições da psicologia e outras 

disciplinas situam mudanças e transformações adotando perspectivas sistêmicas, relacionais e 

processuais (DESSEN; COSTA JUNIOR, 2008). Muitas dessas teorias já não estão tão 

preocupadas com padrões de desenvolvimento normativos98, mas ainda buscam entender e 

explicar desvios, variações e adaptações no curso do desenvolvimento humano tomando a 

infância e a adolescência como períodos privilegiados de investigação (BIAGGIO, 2009 

[1975]; DESSEN; COSTA JUNIOR, 2008). 

Na medicina trans praticada no contexto hodierno, tanto as abordagens mais 

“facilitadoras” quanto as mais “reguladoras” (MEADOW, 2018) estão de acordo que, como 

crianças e adolescentes vivem importantes mudanças ao longo de processo de desenvolvimento 

 
98 A contestação de generalizações e universalizações acerca desses diferentes estágios de desenvolvimento deve 

muito às contribuições de pesquisas antropológicas. Já nos anos 1920, Margaret Mead escreveu o clássico 

“Coming of Age in Samoa” (1928) contestando a teoria da adolescência como um estágio natural do 

desenvolvimento humano caracterizado por crises de identidade, proposta pelo psicanalista Erik Erikson. 
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físico e psicológico, não é possível afirmar se seguirão rejeitando o sexo/gênero de nascimento 

na vida adulta. Trata-se de uma concepção que informa as normas de atenção internacionais 

que orientam o cuidado médico na transição de gênero99: 

 

Existem diferenças significativas na fenomenologia, estágios de desenvolvimento e 

abordagens de tratamento para a disforia de gênero em crianças, adolescentes e 

adultos. Nas crianças e adolescentes, existe um processo de desenvolvimento rápido 

e dramático (físico, psicológico e sexual), maior fluidez e variabilidade nos 

resultados, especialmente em crianças que ainda não passaram pela puberdade. 

(WPATH, 2012, p. 12, grifos meus). 

 

As preocupações com o “desenvolvimento rápido e dramático” e com a “maior fluidez 

e variabilidade nos resultados” em crianças e adolescentes têm implicações para a definição de 

alternativas terapêuticas e critérios de elegibilidade para certos procedimentos, informando 

normas e regulamentos que autorizam ou proíbem o uso de recursos biomédicos. Existem duas 

técnicas principais, ambas baseadas na administração de hormônios: o bloqueio puberal e a 

hormonioterapia cruzada, isto é, a terapia com hormônios sexuais relacionados ao 

desenvolvimento das características físicas do gênero de identificação. Enquanto o bloqueio 

puberal consiste em interromper a produção de hormônios sexuais para evitar o 

desenvolvimento de características físicas relacionadas ao sexo/gênero designado no 

nascimento, a hormonioterapia cruzada tem o objetivo de desenvolver caracteres sexuais 

secundários atribuídos ao gênero de identificação.  

Na terapêutica para crianças e adolescentes gênero não-conforme ou transgêneros, são 

processos idealmente realizados de forma subsequente e relacionados a estágios distintos do 

desenvolvimento psicossexual e do diagnóstico psiquiátrico. Primeiro, realiza-se o bloqueio 

puberal, visto como recurso para prolongar o período de acompanhamento médico e diagnóstico 

antes de iniciar uma transição médica. Também se argumenta que esse procedimento, 

considerado totalmente reversível, dispõe a todos de mais tempo para entender a identidade de 

gênero da criança sem fazer escolhas que poderiam trazer arrependimentos futuros e evitando 

uma intensificação da “disforia”, isto é, do sofrimento com o corpo, com as mudanças da 

puberdade. Caracteres sexuais secundários comumente indesejados por pessoas transexuais 

adultas poderiam, assim, ser evitados: barba, pelos corporais e engrossamento da voz, em 

mulheres trans; seios, aumento da gordura corporal em padrão “feminino” e menstruação, em 

homens trans. Depois que as crianças fossem consideradas “persistentes”, na avaliação da 

 
99 “Normas de atenção à saúde das pessoas trans e com variabilidade de gênero” da World Professional Association 

for Transgender Health (WPATH, 2012). 
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equipe de especialistas, iniciariam então a hormonioterapia cruzada para induzir a puberdade 

no gênero de identificação.  

No Brasil, esses procedimentos são regulados desde 2019 por uma nova resolução do 

CFM100, para o atendimento a pessoas transexuais e transgêneros, a primeira com normas para 

casos de crianças e adolescentes, estabelecendo que “[...] em criança pré-púbere é vedada 

qualquer intervenção envolvendo uso de hormônios ou procedimentos cirúrgicos com a 

finalidade estabelecida de mudanças corporais e genitais” (CFM, 2019, p. 96). Nesses termos, 

a resolução autoriza o bloqueio puberal somente após o estágio inicial de desenvolvimento da 

puberdade, veta a hormonioterapia cruzada antes dos 16 anos e proíbe quaisquer cirurgias em 

menores de 18 anos. A resolução anterior do CFM, de 2010, era ainda mais restritiva, pois 

concentrava-se em definir critérios de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos, prevendo a 

possibilidade de tratamento apenas a partir dos 21 anos. A portaria reguladora do Processo 

Transexualizador no SUS (Portaria 2.803/2013), ainda em vigor, é outro documento que impõe 

barreiras, pois institui cuidados ambulatoriais somente para pessoas com 18 anos ou mais.  

São compreensões sobre desenvolvimento psicossexual infantil que orientam a 

definição da idade mínima para consentimento legal e a regulação terapêutica da 

transexualidade. Como argumentou Tey Meadow (2018), a possibilidade de que pessoas que 

foram crianças ou adolescentes em conflitos com as normas de gênero venham a se arrepender 

da transição de gênero quando adultos é um forte argumento contra transições médicas na 

infância, mesmo que as pesquisas sobre desistência, arrependimento e destransição tragam 

dados pouco consistentes ou resultados irrelevantes nesse sentido. O arrependimento é 

considerado o pior desfecho possível para os conflitos de identidade de gênero, equiparando-se 

somente ao suicídio, segundo observou Meadow (2018).  

O que está em jogo é a gestão de riscos que são relativos, por um lado, às consequências 

que uma decisão precipitada pela transição de gênero poderia implicar para crianças e 

adolescentes gênero não-conforme que, quando adultos, se tornassem transexuais 

arrependidos, e por outro, aos prejuízos para o próprio processo de desenvolvimento da criança 

caso a decisão fosse realizada tardiamente. É o que veremos na sequência aprofundando-nos na 

história de Penélope e seu filho Lucas em meio às constrições e regulações que envolvem 

transexualidade, identidade de gênero e infância. 

 

 
100 Resolução do CFM nº 2.265/2019, publicada no Diário Oficial da União em 9 de janeiro de 2020, que “Dispõe 

sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero e revoga a Resolução CFM 

nº 1.955/2010”. 
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“Eu queria que meu filho continuasse vivo” 

 

Para começar, convido o leitor a se sentar comigo e Penélope na plateia do I Seminário 

de Saúde Integral para Travestis e Transexuais da Paraíba, evento em que um grupo de gestores, 

médicos e psicólogos estava apresentando uma série de discussões relacionadas à saúde de 

transexuais e travestis e ao Processo Transexualizador no auditório do Centro de Ciências 

Médicas da UFPB, no dia 12 de abril de 2018, diante de um público formado principalmente 

por homens trans, mulheres trans, travestis e ativistas do movimento LGBT paraibano. Já me 

referi a esse evento antes, pois foi uma ocasião em que diferentes agentes envolvidos no mundo 

social trans e LGBT de João Pessoa performaram publicamente as alianças, dissensos, 

hierarquias e relações de poder entre gestores de políticas públicas, especialistas médico-psi, 

movimentos sociais e as próprias pessoas trans e travestis. Entre as várias mesas que 

compunham o evento, a mesa sobre o atendimento a crianças trans era de particular interesse 

para Penélope e para a própria organização do seminário.  

“Atendimento a crianças trans, uma realidade?” – a pergunta que dava nome à mesa, 

talvez a mais aguardada do evento, era motivada por uma demanda recente de famílias que 

buscavam atendimento para seus filhos menores de 18 anos no Ambulatório TT. Para respondê-

la, a organização do seminário convidara um psiquiatra e duas psicólogas que atuavam com 

crianças e adolescentes com variação de gênero ou transgêneros em São Paulo. Todos os três 

convidados eram ou tinham feito parte da equipe de especialistas do AMTIGOS, serviço 

vinculado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo101 que introduzi no 

capítulo 2. Entretanto, as apresentações partiram de abordagens distintas.  

A primeira psicóloga a apresentar, que já não fazia mais parte da equipe do AMTIGOS, 

posicionou-se a partir de um modelo de atendimento que pode ser considerado mais 

“facilitador” do que “regulador” (MEADOW, 2018), pois é favorável à transição de papel de 

gênero de crianças em qualquer idade sempre que elas demonstram convicção em afirmar um 

gênero de identificação102. Ela também se declarou contrária à patologização, à psicoterapia 

compulsória e à perspectiva diagnóstica da transexualidade. Essas concepções contrastam 

teoricamente e politicamente com o modelo médico organizado em torno do diagnóstico 

 
101 Havia uma relação anterior entre o Ambulatório TT da Paraíba e o Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP porque a equipe de gestores, médicos e psicólogos de João Pessoa havia realizado um 

treinamento em São Paulo quando o serviço estava sendo implementado na capital paraibana. 
102 Trata-se do modelo denominado Listen and Act – The Gender Affirmative Model, ou Escutar e Agir – Modelo 

Afirmativo de Gênero, em português. Essa abordagem, desenvolvida na Universidade da Califórnia – São 

Francisco por Diana Ehrensaft, uma psicóloga que é mãe de uma criança gênero não-conforme, baseia-se em 

“escutar” a criança e “agir” em relação aos seus pedidos e anseios. 
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adotado pelo AMTIGOS. Como vimos no capítulo anterior, o ambulatório tem uma abordagem 

muito mais “reguladora” em torno da “escuta” e da “observação” da criança ou adolescente, 

“esperando”, ao longo do acompanhamento com a família, que o que se manifesta como 

conflito e/ou identidade de gênero persista na passagem pela puberdade103. Certa tensão entre 

modelos explicativos e terapêuticos e os diferentes posicionamentos políticos que eles 

implicavam não era explícita, mas pairava nas entrelinhas.  

Existem, porém, importantes semelhanças no que essas abordagens implicam para a 

relação entre crianças, famílias e especialistas médico-psi. O primeiro ponto tem a ver com a 

compreensão da identidade de gênero como resultado de um processo psicológico, biológico e 

social de desenvolvimento, o que é comum a ambas as perspectivas, ecoando, dessa forma, os 

modelos clássicos, mesmo quando se considera a possibilidade de mais identidades além da 

norma binária. Já discorri extensamente sobre esse aspecto na seção anterior, mostrando como 

teorias do desenvolvimento permitem duvidar do que crianças e adolescentes dizem e 

expressam sobre si. A importância de um acompanhamento cuidadoso e contínuo tanto das 

crianças e adolescentes quanto dos familiares responsáveis era outro ponto comum explicitado 

ou evocado indiretamente.  

Nas apresentações, os convidados relataram diferentes casos, os quais ilustravam o 

papel singular da mediação médico-psi, mesmo quando havia uma crítica à compulsoriedade 

desses atendimentos. Contaram histórias até mesmo anedóticas e bem-humoradas sobre 

famílias, inclusive homoparentais, que chegavam à consulta de acolhimento muito precipitadas 

e ansiosas para definir se o filho era realmente trans, pois estavam dispostos a iniciar 

imediatamente todas as mudanças sociais e intervenções médicas necessárias. Descreveram 

casos de pais e mães que experimentavam dificuldades em entender, aceitar e conduzir a relação 

com a criança sem interferir e inibir as expressões e experimentações de gênero. Também 

relataram como chegaram a acionar o Conselho Tutelar ao receber pedidos de ajuda de 

adolescentes trans e denúncias de casos de violência familiar. Juntas, essas diversas narrativas 

apontavam que a importância do acompanhamento especializado independia de as famílias 

terem atitudes receptivas, hesitantes ou hostis à transição de gênero, já que, em última instância, 

 
103 A perspectiva do AMTIGOS está mais próxima ao modelo de Watchful Waiting, ou seja, de uma “espera 

vigilante”, no qual se baseiam as orientações da WPATH, principal organização internacional que elabora 

diretrizes de referência para o atendimento médico a pessoas trans. Esse modelo, proposto pela psicóloga 

holandesa Peggy Cohen-Kettenis, defende a necessidade de esperar o início da puberdade para a realização de 

mudanças sociais completas, como a “transição de papel de gênero” e a confirmação de que a disforia de 

gênero da infância continuará na adolescência. 
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a mediação dos especialistas resguardava crianças e adolescentes das escolhas e decisões 

equivocadas de seus familiares. 

Como mediadores e tutores nesses processos de calcular os riscos e benefícios de 

assumir determinadas escolhas, especialistas e famílias frequentemente atuam em colaboração, 

exercendo a tutela de forma complementar, ainda que as relações entre eles sejam largamente 

assimétricas, algo, aliás, característico à menoridade (VIANNA, 2002). Contudo, há margem 

para divergências e contestações. Mesmo que a procura por atendimento médico seja uma 

iniciativa dos próprios pais e que haja um interesse da família em entender e solucionar os 

conflitos do filho com o suporte dos especialistas, essa busca pode ser mais hesitante ou mais 

urgente do que a temporalidade própria ao fluxo de acompanhamento.  

Os pais podem discordar sobre qual é a alternativa terapêutica mais adequada e sobre 

quando iniciar determinadas mudanças sociais e corporais, inclusive concretizando algumas 

delas por decisão própria, pois interagem cotidianamente com os filhos e nas relações que 

envolvem os filhos de modo que os especialistas não controlam diretamente. A tutela médica 

nesses casos exerce muito mais uma ação limitadora dos recursos sociais e corporais para a 

transição de gênero. Em último caso, a família tem a escolha de não retornar ao ambulatório, 

clínica ou consultório e os especialistas não podem interferir nessa decisão, a menos que haja 

uma situação evidente de maus tratos ou violência cabível de denúncia. 

 As tensões relacionadas a existência de diferentes posicionamentos sobre quando 

iniciar a transição médica ficaram explícitas durante o I Seminário de Saúde Integral de 

Travestis e Transexuais da Paraíba quando a antropóloga Luciana Ribeiro de Oliveira, mãe de 

um menino trans, dirigiu publicamente vários questionamentos aos médicos convidados. 

Luciana fora convidada para a mesa sobre “balanços de pesquisas”, que encerraria o evento, 

por sua experiência pesquisando “infâncias trans”. Os organizadores não sabiam, então, que a 

professora da UFPB era uma das mães que reclamava o direito de seu filho ao atendimento 

médico no ambulatório. Havia tensão e expectativa em torno da sua apresentação. 

Quando a mesa sobre “Hormonioterapia no Processo Transexualizador” terminou, 

Luciana se postou rapidamente na fila para fazer perguntas ao endocrinologista. Penélope 

queria ouvi-la, porém, como as apresentações haviam extrapolado o horário previsto na 

programação do evento, estava com pressa porque precisava sair durante o intervalo de almoço. 

“Já é uma hora da tarde. Preciso dar comida ao meu filho”, reclamara do atraso, em voz baixa, 

remexendo-se incomodada na cadeira. Naquele contexto, não era um simples comentário, mas 

uma forma de explicitar o que a posição social de mãe implicava em termos de preocupações, 
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obrigações e responsabilidades afetivas e de cuidado, demarcando uma distância moral em 

relação aos interesses, valores e motivações de médicos que se negavam a atender o seu filho. 

“Eu sou Luciana, professora de antropologia da UFPB e mãe de um menino trans de 

11 anos”, apresentou-se Luciana quando recebeu o microfone. “Quero dizer que me angustia 

muito saber que a medicina ainda está nos 18 anos como idade mínima para iniciar a 

hormonioterapia. Por que deixar a pessoa viver por 18 anos com disforia? Por que não iniciar 

a hormonização antes?”, questionou, acrescentando que considerava o bloqueio puberal uma 

técnica relacionada a questões moralizantes. Ao meu lado, Penélope assentia. “As crianças, 

como os adultos, também têm agência”, concluiu Luciana, recebendo longos aplausos.  

As respostas à Luciana vieram em tom respeitoso e de conciliação, mantendo a 

temperatura amigável que informava as interações no evento mesmo quando havia 

discordância. Os médicos do ambulatório se mostraram prestativos e interessados em ajudar, 

mas sempre ressaltando que estavam limitados pelas normas do Ministério da Saúde. A 

discussão foi retomada depois por uma das psicólogas de São Paulo. Dirigindo-se para Luciana, 

disse conhecer clínicas de gênero na Holanda, nos Estados Unidos e na Alemanha e que em 

nenhum desses lugares realizavam terapia hormonal em crianças e adolescentes com menos de 

14 anos. “Abaixo de 14 anos nunca entrou em discussão”, observou reticente, mas acrescentou 

que “é preciso pensar um modelo para o Brasil”. Esse comentário, apesar de conciliatório, 

sugeria um consenso na comunidade médica internacional em torno da manutenção de uma 

idade mínima de pelo menos 14 anos para o início da hormonização. 

Sentada ao meu lado em uma das primeiras fileiras de cadeiras do auditório, Penélope 

assistira às apresentações das equipes do governo estadual e do Ambulatório TT com 

desconfiança e ceticismo – “É só o blábláblá político de sempre”, disse-me. Enquanto os 

médicos faziam suas apresentações, comentou ironicamente: “Acho que estou com cisfobia. 

Quando é que vamos ver pessoas trans falando no lugar dessas pessoas?”. Penélope 

questionava as dinâmicas de poder e tutela entre especialistas e pessoas trans expressas nas 

posições de autoridade que os palestrantes ocupavam no evento, relações que ela própria 

experimentava cotidianamente nos diversos contextos e interações sociais como mãe de uma 

criança trans. A sua perspectiva, bastante crítica sobretudo aos especialistas e à política de 

saúde locais, tinha razão no fato de que não conseguira atendimento médico para Lucas em 

João Pessoa. Em função disso, vivia uma rotina exaustiva de viagens periódicas ao Recife, 

onde, após longa busca, encontrara profissionais dispostos a atender seu filho. 

Lucas tinha por volta de 10 anos quando as primeiras mudanças físicas relacionadas à 

puberdade começaram, segundo contou-me Penélope. Apesar de Lucas já viver um processo de 
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transição social para uma identidade masculina desde os oito anos, as mudanças em seu corpo, 

com o forte significado cultural de explicitar diferenças biológicas entre os sexos, 

desencadearam conflitos talvez ainda mais intensos do que antes. Penélope me descreveu como 

Lucas começou a se retrair novamente: já não ficava sem camisa, não queria usar sunga na 

piscina ou brincar com outras crianças. Passava muito tempo escrevendo em um caderno. Um 

dia, Penélope encontrou algumas folhas rabiscadas que Lucas havia esquecido no sofá da sala. 

Descobriu que o filho escrevia sobre o desejo de morrer. 

Lucas fazia então terapia psicológica no Espaço LGBT, que havia solicitado e recebido 

autorização do Conselho Tutelar para atendê-lo, mas as novas “questões” com o corpo e a 

puberdade levaram Penélope a buscar também recursos da medicina. Em João Pessoa, procurou 

um médico que tinha muita experiência com adultos transexuais e ele se demonstrou receptivo 

e disposto a pesquisar alternativas de tratamento para Lucas. Porém, após esse primeiro contato, 

tornou-se cada vez mais evasivo nas trocas de mensagens até que, por fim, parou de respondê-

la. No Ambulatório TT também recusaram o caso, alegando que a legislação vigente não 

permitia que atendessem crianças. Penélope procurou então por alternativas no Recife, onde 

havia mais de um ambulatório do Processo Transexualizador. Um deles recebia crianças e 

adolescentes, mas as várias sessões com a psicóloga que Penélope frequentou davam-lhe a 

sensação de que estavam mais preocupados em avaliá-la do que interessados em entender e 

atender às “questões” de Lucas. 

A alternativa se construiu em sua rede de relações pessoais e profissionais como 

psicóloga, quando recebeu a indicação de uma psiquiatra infantil no Recife que era especialista 

em gênero e sexualidade. Foram várias consultas até que a médica concluísse que se tratava de 

um caso de disforia de gênero, atestasse o diagnóstico e indicasse para Penélope um 

endocrinologista renomado que desenvolvia uma pesquisa sobre tratamento hormonal na 

puberdade de crianças e adolescentes transgêneros. O médico propôs que Lucas participasse 

do estudo que, dentre outros objetivos, desenvolvia uma alternativa ao tratamento com 

hormônios bloqueadores da puberdade. A partir de então, a rotina de mãe e filho passou a 

envolver diversos exames periódicos e viagens ao Recife para consultas de acompanhamento 

com o médico e seus alunos.  

Esse é um caso com características extraordinárias porque envolve uma busca por 

tratamento especializado que, diante de restrições e limitações institucionais e legais, culmina 

na adesão a uma terapêutica alternativa aos modelos de referência que têm se institucionalizado 

no Brasil. “Eu queria que meu filho continuasse vivo e o prognóstico da espera não era bom”, 

disse-me Penélope, numa conversa informal, quando perguntei sobre as razões para optar por 
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aquele tratamento. Foi, portanto, à procura de protocolos e recursos médicos que melhor 

atendessem às necessidades urgentes de Lucas que se engajou ativamente no processo de 

construção de novas possibilidades para a transição médica, levando-a inclusive a questionar 

os limites socioculturais e normativos que predominam no atendimento a menores trans.  

Em entrevista, Penélope falou dessa experiência complexa com as autoridades médico-

psi na transição médica de Lucas, descrevendo emoções intensas e contraditórias:  

 

Eu tenho várias sensações diferentes a respeito desse universo médico. Muitas vezes 

de raiva. Acho que a raiva ronda mais esse universo médico que ainda precisa de toda 

uma patologização para que esse serviço aconteça e às vezes ele não acontece. Em 

alguns momentos [a relação é] de afeto, dependendo das pessoas que tão por perto e 

de profissionais mais humanos, mais cuidadosos, sabe? [Silêncio.] Mas... É muita 

burocracia para se ter algo que devia ser direito. [...] Vai dando uma canseira mesmo. 

Esse monte de exame que tem que fazer... Eu entendo, mas é muito invasivo. Tanta 

gente muda o corpo por aí e não precisa desse monte de coisas, né? Mas, em se 

tratando de trans, tudo é mais controlado. (Penélope, em entrevista – Cabedelo, 10 de 

abril de 2019). 

 

“Raiva”, “afeto”, “cansaço” tanto físico quando emocional e desconforto com o caráter 

“invasivo” que as relações e práticas biomédicas podem assumir são emoções em grande 

medida similares àquelas experimentadas pelas próprias pessoas trans nos relacionamentos com 

seus médicos (BOLIN, 1988; BENTO, 2014a [2006]). Dizem respeito ao fato de que a relação 

com a autoridade médica é procurada voluntariamente e, no caso das famílias, proporciona um 

senso de “responsabilidade compartilhada” (PONTES; SILVA; NAKAMURA, 2020), um 

“alívio” de “culpas” passadas e uma espécie de blindagem contra cobranças e 

responsabilizações futuras, tal como me disse Penélope. Porém, as exigências, regras e 

limitações que estão implicadas na tutela médica e demandam um esforço contínuo das famílias 

não são aceitas sem alguma tensão.  

Eve K. Sedgwick (1991) apontou, no passado, que a criação do diagnóstico de 

Transtorno de Identidade de Gênero na Infância visava à higienização das transgressões das 

normas de gênero e sexualidade justamente quando a homossexualidade foi despatologizada. 

As formas de medicalização dos “desvios” de gênero na infância hoje em vigor não tratam 

exatamente de erradicar a homossexualidade, mas de conduzir a novos modelos de 

desenvolvimento psicossexual que são lineares, coerentes e contínuos no tempo. Essa 

necessidade sustenta a prática tutelar de acompanhamento médico-psi de famílias e crianças 

com variação de gênero e transgênero. As consequências das escolhas e decisões de Penélope 

que em alguma medida se contrapõem ao modelo terapêutico dominante não se limitam, 

portanto, a novos protocolos e técnicas biomédicas, pois têm implicações micropolíticas. 
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Ao questionar a temporalidade regulatória do acompanhamento médico, Penélope 

também assumiu ao longo de sua trajetória como “mãe de um menino trans” a postura de 

garantir que Lucas soubesse que tinha “possibilidades” para viver sua identidade de gênero: 

 

Desde que ele começou essa coisa da transição, eu sempre falo para ele: “No dia que 

você mudar de ideia, eu vou estar do seu lado do mesmo jeito”. E ele sempre reagiu 

do tipo “Ôxe, mãe, para, né? Tá doida?”. Mas eu sempre fiz questão de dizer, de vez 

em quando – não digo sempre, né? Mas vez ou outra eu paro e... “Você sabe, né? Se 

quiser mudar de ideia...”. Então eu acho que isso me tirou um pouco dessa 

preocupação. [...] Eu sempre estou dizendo para ele as possibilidades, sabe? Inclusive 

a possibilidade de ele mudar de ideia. (Penélope, em entrevista – Cabedelo, 10 de abril 

de 2019). 

 

O fato de assegurar a Lucas tanto a realização da transição médica, quanto a 

“possibilidade” de “mudar de ideia” futuramente sem perder o “apoio” da família não deixa de 

ser uma forma de resistência no interior da relação discursiva que constrange a transição médica 

à conformidade com as normas de gênero. Esse caráter político fica evidente também se 

retomarmos o argumento de Preciado (2013) de que as ideologias da diferença sexual e da 

heterossexualidade normativa recusam às "crianças queer" a proteção que se atribui à família e 

outros agentes, instituições e movimentos sociais voltados a crianças e à infância104. Assim, 

vemos que mesmo nesse contexto de relações contraditórias com a regulação diagnóstica, têm 

força política as decisões de Penélope contra a “preocupação” com o arrependimento e sua 

promessa de apoio incondicional às escolhas de Lucas para viver sua identidade de gênero. 

O caso de Penélope e Lucas revela, desse modo, a forma complexa, tensa e 

profundamente ambivalente com que famílias podem se relacionar com o discurso médico-psi 

e com as tecnologias biomédicas na condução de processos de transição de gênero de seus 

filhos. Essa disputa envolve tanto relações de poder quanto diferentes motivações, interesses e 

compromissos entre os responsáveis por exercer a tutela da criança transgênero. Se os médicos 

detêm a autoridade para fazer diagnósticos, prescrever receitas, elaborar laudos, solicitar 

exames e podem restringir o acesso a esses recursos e frear a transição de gênero, são as famílias 

que exercem uma tutela contínua e cotidiana sobre as crianças e podem encontrar margens de 

 
104  Para Preciado (2013), o "artefato biopolítico" que é a criança a tornar-se heterossexual tem por consequência 

a recusa de direitos fundamentais às crianças “transgênero”, “transexuais”, “sapatão” e “bicha”, não só o direito 

à autodeterminação de gênero e sexualidade, mas também à não-violência e ao cuidado da família. Esta, 

segundo a crítica de Preciado (2013), protege não as crianças, mas as normas sexuais e de gênero. Kathryn 

Stockton (2009) também sugeriu algo similar com a ideia de que crianças que se desenvolvem em direções que 

a norma não prevê o fazem como “fantasmas” de algo que ainda não são e contra o qual se projeta o futuro 

adulto heterossexual. Essas reiterações contínuas das normas de gênero e sexualidade ao longo da infância 

incluem não só incentivos e proibições explícitas, mas também fragmentos e pistas captadas no ar de forma 

confusa (PLUMMER, 1991). Caracteriza-se, desse modo, um “terrorismo de gênero” (BENTO, 2011) que 

inclui violências diretas e indiretas, como, por exemplo, a ameaça velada de perder o afeto dos adultos. 
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manobra no processo. Quando Penélope dizia “Eu queria que o meu filho continuasse vivo”, 

ela tanto afirmava sua responsabilidade afetiva e emocional com Lucas, e a especificidade da 

sua condição de tutora de uma criança que é o seu filho, quanto contestava a tutela médica, e o 

fazia investida da força moral, emocional e expressiva de sua posição de mãe. 

 

Transicionando em relações e instituições 

 

Michele costuma dizer que Bruno nasceu várias vezes. A primeira vez foi o nascimento 

na maternidade, quando Michele deu à luz o bebê gerado inesperada e surpreendentemente 

quase 20 anos depois de receber a notícia de que não poderia engravidar – “E aí foi uma 

daquelas histórias de milagre, né?”. A criança, como a maioria, já chegara sob a marca da 

confirmação médica do sexo – “É uma menina!” – que diagnosticava (PRECIADO, 2017) o 

gênero feminino. Mais do que uma descrição objetiva da realidade, a “revelação” do sexo de 

um bebê informa o nascimento de uma nova pessoa nas relações sociais (CHAZAN, 2007), a 

começar por aquelas vividas na família. O gênero, como marca primeira de toda vida humana 

na nossa sociedade (BUTLER, 2003; SCOTT, 1995), determina a posição social e afetiva do 

novo membro da família, orienta projetos, sonhos, expectativas; constrói, em antecipação, o 

mundo de condições e possibilidades em que se tornará sujeito. Nascia, assim, Iara, a filha 

caçula de Michele e irmã mais nova de Rafaela, a “princesinha do papai” de Carlos, e a neta 

querida de Isaura e João.  

Mas gênero não é apenas a interpretação cultural do sexo como destino, e sim o efeito 

contínuo de poder em um conjunto de relações sociais, instituições, práticas, normas, valores 

que se refazem continuamente nas interações cotidianas, envolvendo disputas e conflitos 

vividas nos corpos e subjetividades. Assim, oito anos depois daquele dia na maternidade, 

Michele entende que viveram um segundo “nascimento”. Foi o dia em que Bruno “pariu a si 

mesmo” e, ao mesmo tempo, foi “parido” por Michele em uma roda de pessoas LGBT e suas 

famílias, durante uma reunião das Mães pela Diversidade na Praça da Jaqueira, no Recife. Era 

a primeira vez que a família – Michele, Iara, Rafaela e Carlos – participava de uma reunião e 

Iara, retraindo-se, não quis dizer mais que seu nome na rodada inicial de apresentações. Depois, 

enchendo-se de coragem, pediu à mãe para falar.  

Ao me descrever a cena que se seguiu, Michele lembrou-se de ter se emocionado muito 

e de como Carlos parecia estar em choque, encostado em uma árvore – “Não sei como não 

desmaiou” – pois a filha, ficando de pé, apresentou-se para todos como um “menino trans”. “E 

aí uma das mães fez assim: ‘Certo, agora, já que você é um menino trans, qual o seu nome? 
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Como é que você se vê?’. Aí, ele olhou pra ela, olhou pra mim e falou assim: ‘Eu escolhi outro 

nome e esse é o meu’. Aí, eu: ‘Meu Deus do céu, o que vai ser agora?”. Aí, ele disse: ‘Eu sou 

Bruno’.” A criança já vinha experimentando diversos nomes desde que Michele combinara que 

dentro de casa poderia ser tratada no masculino por ela e pela irmã. Porém, ao anunciar-se como 

Bruno naquele círculo afetivo de pessoas desconhecidas que o acolhiam para assumir uma nova 

identidade, foi “batizado” socialmente no gênero masculino.  

Bruno, que não mudou mais de nome, iniciou, a partir de então, a sua transição social, 

aos oito anos de idade. Naquele mesmo dia, enfrentou o pai, que, inconformado, disse achar 

que ele estava confundindo o que significava ser lésbica e o que significava ser trans. “Não 

existe homem lésbica, papai.”, teria dito, na lembrança de Michele, confiante e seguro de si. 

Insistiu que queria contar aos avós, tios e primos que o seu nome era Bruno e, após nova tensão 

com o pai, que discordou da ideia, mas cedeu por insistência da mãe, seu desejo foi acatado. Os 

avós choraram, abraçaram o neto e concordaram em apoiá-lo, ainda que com muita dificuldade 

para entender e acreditar que era verdade e não uma fase. “Eu chorei horrores, porque parecia 

que ele estava parindo a si mesmo”. Eu disse: ‘Eu pari essa criança aqui agora, né’.”.  

A ideia de que Bruno estava “parindo a si mesmo” tem a ver com o entendimento de 

Michele de que o filho precisara lutar para vir ao mundo de dentro para fora de si, por não ser 

percebido e aceito pelas pessoas como quem verdadeiramente era. Nesse parto, como no 

primeiro, Michele também ocupara um papel central, mas “parir” agora significava dar-lhe vida 

social pela mediação e facilitação, pelo assumir de negociações e enfrentamentos em diferentes 

relações e instituições como a responsável legalmente, afetivamente e moralmente pela criança. 

Demandava, por isso, mobilizar e manejar recursos sociais e materiais para transicionar a 

identidade de Iara para Bruno nos mais variados contextos. Para tanto, aprendeu com Penélope 

que precisaria conseguir um laudo médico confirmando o diagnóstico, antes de qualquer coisa, 

e procurou a médica pediatra e psiquiatra que a amiga indicou. 

Em função da importância social do laudo médico, a espera pelo diagnóstico envolve 

emoções intensas de angústia, ansiedade, expectativa e esperança para pessoas transexuais, 

como observado por Juliana Alexandre (2015), emoções com as quais se vive no corpo e nos 

afetos as relações sociais de controle e regulação médica institucionalizadas de manutenção das 

normas de gênero. Michele recorda-se, nesse sentido, que Bruno ficou extremamente ansioso 

durante as várias semanas que se estenderam até que a médica chegasse a uma conclusão sobre 

o seu caso. Tratava-se de um processo de avaliação e diagnóstico psiquiátrico, mas Michele me 

explicou que Bruno não via dessa maneira. Entendia que estava em jogo a possibilidade de 

poder viver e ser menino, porém, do seu ponto de vista, era uma questão de provar ou não para 
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as pessoas que estava dizendo a verdade. Bruno se sentia triste e frustrado porque ninguém 

acreditava na sua palavra e tinha medo de que a médica concluísse que ele não era realmente 

um menino, o que faria dele um mentiroso diante de todos. 

Avaliando que o resultado do laudo psiquiátrico tinha uma importância muito grande 

para Bruno, Michele decidiu tornar o momento em que contaria a ele sobre as conclusões da 

psiquiatra um evento especial. Assim como Penélope procurava tornar as viagens e consultas 

médicas mais prazerosas e lúdicas para Lucas, preservando o mundo de criança do filho tanto 

quanto fosse possível, também havia um esforço de Michele para traduzir todo o processo de 

medicalização para Bruno de modo que ele não se sentisse diferente de outras crianças por suas 

vivências trans. Fazia isso a partir de um manejo cuidadoso do vocabulário com que conversava 

com Bruno sobre aspectos relacionados à transexualidade, mas também de elementos 

simbólicos nas situações em que os sentidos e práticas da patologização ameaçavam invadir o 

seu mundo infantil. O momento de receber o laudo psiquiátrico foi uma dessas ocasiões. 

 Organizou, então, um “bolo revelação” para reunir família e amigos, interpretando o 

resultado da avaliação médica no vocabulário simbólico de um “chá revelação”, evento em que 

“casais grávidos” (Cf. SALEM, 1989) “revelam” e celebram o gênero do bebê que vai nascer 

após o exame de ultrassom afirmar um sexo. Em lugar de se tratar de um diagnóstico 

psiquiátrico, Michele fez do documento simplesmente uma comprovação de que Bruno era, de 

fato, um menino. De certa forma, era como se o laudo psiquiátrico fosse o resultado tardio de 

um exame de ultrassom que mostrava não o sexo, mas sua identidade de gênero.  

Para simbolizar “masculino” no momento da revelação, Michele preparou um bolo azul 

e o cobriu com uma cobertura que guardava a cor como mistério. Um vídeo de celular traz a 

filmagem de quando Michele cortou a primeira fatia diante de Bruno, ansioso, e de um grupo 

de convidados reunidos próximos à mesa. A câmera registrou o momento em que, eufórico ao 

ver a fatia azul que confirmava o seu gênero, Bruno começou a pular e a gritar para todos: “Eu 

não disse?” Eu não disse que eu sou o cara?!”. Assim, começava o terceiro nascimento de 

Bruno. Agora, além de acolhido moralmente e afetivamente por uma comunidade de pessoas 

LGBT e suas famílias, que acreditavam e defendiam a existência e os direitos de crianças trans, 

também era respaldado pelo saber e autoridade da medicina.  

Descrevi antes como um dos primeiros passos nesse processo de “transicionar” a 

identidade envolve a busca por especialistas médico-psi que possam confirmar a verdade sobre 

a criança e dar segurança para as decisões que se seguem. Outro movimento importante é 

encontrar uma comunidade de pessoas que vivam experiências similares e legitimem 

afetivamente e moralmente o processo de transição de gênero do filho, relações como as que se 
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constroem entre as e os participantes das Mães pela Diversidade em atividades, piqueniques, 

reuniões e nas interações online. Foram as Mães pela Diversidade que se uniram a Michele para 

convencer Carlos a aceitar a identidade de gênero de Bruno, a autorizar e participar de fato do 

processo de transição, alertando-o de que sua atitude resistente serviria apenas para afastar o 

filho e fazê-lo sofrer. Além da autoridade e legitimidade do diagnóstico médico, utilizaram-se 

de uma retórica moral que colocava em xeque o valor da relação afetiva com o filho, 

pressionando Carlos sobretudo emocionalmente, já que ele fora sempre um pai presente e 

amoroso, até então.  

Vemos assim que o diagnóstico médico e uma rede de relações afetivas e de suporte não 

só moral e emocional, mas também que informa e mobiliza o manejo de um conhecimento 

especializado, estratégico e prático são, ambos, fundamentais. São parte do aprendizado de um 

novo vocabulário de valores e práticas para interpretar e construir o gênero da criança, ou seja, 

dos meios sociais para concretizar a identidade de gênero do filho. Dessa forma, o diagnóstico, 

inserido em um conjunto de relações materiais, institucionais, jurídicas, emocionais e morais, 

possibilita à criança transicionar de fato à nova identidade nos mais diversos espaços sociais, 

sob intermédio de adultos com autoridade legal e posição institucional para mediar o processo. 

O laudo médico tem repercussões simbólicas e práticas importantes, pois as escolhas 

parentais relacionadas à transição de gênero de crianças abaixo da idade mínima de 

consentimento legal são limitadas ou ampliadas pela autoridade de especialistas. “Porque as 

pessoas, elas só passam a... a aceitar, ou a tentar aceitar, quando os profissionais começam a 

aparecer.”, explicou-me Michele. “Parece que o sentimento dele não tinha muita importância. 

Era muito ‘Você é criança. Não sabe o que é que você fala, não sabe o que é que você sente’.”. 

E se a Bruno não eram dadas condições para falar de si e por si, a Michele também não era 

possível falar junto a ele ou por ele, pois era acusada de estar “incentivando” a criança a ter 

comportamentos masculinos. O laudo psiquiátrico transformava as relações de forças nessas 

disputas, situando a mãe em uma nova posição de poder para negociar a transição da identidade 

de gênero do filho em instituições e relações que se opunham à mudança. Por meio do laudo 

psiquiátrico como uma prova, a autoridade médica materializava-se em um documento que 

possibilitava fazer dela um uso instrumental e estratégico ao estendê-la para outras situações e 

interações de seu cotidiano de modo a transicionar relações tanto pessoais, familiares e afetivas 

quanto burocráticas, jurídicas e institucionais. 

Foi nesse sentido também que Penélope avaliou que “O laudo médico abre portas”. Na 

esfera judicial, o documento deu condições a Penélope para se defender da denúncia de maus 

tratos à criança que o pai de Lucas fez ao Ministério Público quando soube que ela estava 
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permitindo a identificação do filho no gênero masculino. Possibilitou, ainda, que solicitasse 

remoção de sede de seu cargo público, alegando razão de tratamento de saúde de dependente, 

para conseguir lotação em João Pessoa, mais perto dos serviços de atendimento psicológico que 

entendia que Lucas necessitava. Foi fundamental, por fim, para solicitar e ganhar judicialmente 

a autorização para mudança de registro civil de nome e gênero do filho. 

Antes da retificação judicial, Penélope costumava se precaver tendo consigo o laudo 

psiquiátrico sempre que antevia interações com pessoas e instituições em que poderiam requerer 

a comprovação da identidade da criança e de sua relação com ela, como ao acessar serviços de 

saúde, por exemplo, ou para viajar de ônibus. A certidão de nascimento original – único 

documento oficial do filho, que se recusava a fazer a carteira de identidade com o nome 

feminino – o laudo psiquiátrico e a carteira de usuário do SUS, que informava que Lucas era o 

nome social de Letícia, eram os três instrumentos que, juntos, comprovavam e explicavam 

como e por que a menina do registro civil e o menino que atendia pelo nome de Lucas eram a 

mesma pessoa. Permitiam a Penélope, dessa maneira, requerer que o filho utilizasse o nome 

social nos ambientes institucionais e evocar o direito à não-discriminação por identidade de 

gênero, previstos em decretos, normas e regulamentos federais, assim como em leis estaduais 

e municipais105. Esses são exemplos dos efeitos simbólicos e usos práticos deste documento 

para trazer a experiência de corporificação de gênero desviante de uma criança para a 

racionalidade jurídica e institucional tutelar, tanto nas situações mais cotidianas e corriqueiras 

quanto nas mais complexas e inesperadas. 

Nos casos de crianças e adolescentes, uma das esferas mais cruciais e ao mesmo tempo 

difícil e complexa de transicionar a identidade de gênero é a escola. Embora exista legislação 

federal e, no caso da Paraíba, também estadual e municipal garantindo o uso do nome social 

nas instituições de ensino, não costuma ser tão simples concretizar esse direito. Mesmo quando 

os pais são a favor, tanto a autorização, quanto a implementação do nome social, podem ser 

dificultadas pela administração e coordenação da escola, de modo a ser necessário comprovar 

que o filho tem um diagnóstico médico e/ou recorrer ao intermédio de outros agentes, como a 

Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública. Quando a escola se mostra 

 
105 Na Paraíba, Lei Estadual 10.895 de 2017 determina que estabelecimentos comerciais e órgãos públicos façam 

a fixação de cartazes com o texto: “Discriminação por orientação sexual é ilegal e acarreta multa – Lei estadual 

nº 7.309/2003 e Decreto nº 27.604/2006”. A “lei das plaquinhas”, como era conhecida pelos interlocutores, 

ampliava simbolicamente os efeitos dessas legislações antidiscriminação, embora sua eficácia ainda 

dependesse de estar inserida em um conjunto de outras relações de autoridade e poder a configurar as 

interações. 
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aberta e disposta a facilitar o processo, os profissionais quase sempre têm dúvidas sobre 

aspectos jurídicos, técnicos e práticos.  

Quando Clara vivenciou esse processo conturbado para fazer Guilherme voltar à escola, 

munir-se de documentos médicos comprovando a situação do filho foi essencial. Guilherme 

começara a faltar às aulas desde a morte do pai e se recusava a retornar como Carolina. A 

própria escola dificultou o retorno quando Clara explicou sobre a questão da identidade de 

gênero. Primeiro alegaram que Carolina havia reprovado por faltas e não podia mais frequentar 

as aulas; depois, com a insistência de Clara apontando irregularidade nesse posicionamento e 

“acionando contatos” na Secretaria de Educação, solicitaram vários documentos para o setor 

jurídico analisar o caso. A neuropsiquiatra e a psicóloga que acompanhavam Guilherme vinham 

auxiliando na negociação com a escola com relação às ausências em sala de aula, que estavam 

se acumulando a ponto de ele já estar tecnicamente reprovado. Clara me mostrou documentos 

– laudos, relatórios, cartas – assinados pelas especialistas esclarecendo a situação. A psicóloga 

explicava que Carolina vivia um momento de “instabilidade emocional” motivado tanto pelo 

luto pela morte do pai, quanto pelo processo de “investigação” de sua identidade de gênero. Já 

a neuropsiquiatra informava sobre as diversas avaliações pelas quais Carolina estava passando, 

explicando que os diagnósticos eram ainda imprecisos. Nesse processo, Guilherme chegou a 

voltar às aulas por alguns dias, mas depois recusou-se novamente a frequentar a escola. 

No início do ano letivo seguinte, Clara decidiu matriculá-lo em uma escola que lhe fora 

indicada por Penélope, onde ele iniciaria o ano letivo já utilizando o “nome social”. Mesmo que 

Guilherme não fosse o primeiro caso requerendo esse direito, foi mais um processo burocrático 

de idas e vindas de documentos. Clara me escreveu perguntando se eu conhecia alguma lei 

sobre o uso do nome social em escolas, pois o coordenador desconhecia os trâmites, e eu lhe 

enviei o que havia de legislação, decretos e normativas em âmbito estadual e federal disponível 

até então. Depois, o coordenador passou o caso para o setor jurídico da escola, e a advogada 

pediu que Clara escrevesse um requerimento solicitando o uso do “nome social” para o filho. 

Quando Guilherme iniciou o ano de 2019 na nova escola, foi apresentado a todos com sua 

identidade masculina. Porém, seu nome sequer estava na lista de chamada, pois ainda existiam 

dúvidas sobre como lidariam com documentos e registros oficiais. Não havia uma posição 

assertiva da escola, que Clara sentia sempre prestes a recuar.  

Além disso, a nova vida de estudante de Guilherme com sua identidade transicionada 

tinha outros dilemas e complicações que extrapolavam a dimensão formal, burocrática e 

documental dos registros, cadastros e documentos escolares. Era também preciso lidar com a 

possível resistência de outros professores e funcionários a respeitar a sua identidade e o seu 
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“nome social”, mas não somente. Como o filho queria guardar segredo sobre ser trans e foi 

apresentado a todos sem revelar essa informação, era preciso que conseguisse sustentar a 

administração da fachada social diante dos colegas de forma muito cuidadosa, e que todos que 

tinham conhecimento do segredo se comprometessem e mantivessem o sigilo necessário. Em 

função disso, uma vez que Guilherme voltou a frequentar a escola, os riscos envolvidos na 

convivência e nas interações de amizade, mas sobretudo de sexualidade, como flertar, “ficar” 

ou namorar, situações em que ele poderia se envolver no dia a dia com outros adolescentes, 

tornaram-se objeto de temor para a mãe. 

 

Segredo, controle e administração de riscos 

 

Assim como no caso das preocupações de Clara com a identidade social de Guilherme 

na escola, autorizar e facilitar a transição de gênero do filho traz um conjunto de novos 

problemas e dilemas relacionados, agora, à administração cotidiana da identidade transicionada. 

Estes envolvem escolher as pessoas que devem conhecer a situação da criança e torná-las 

aliadas, ao mesmo tempo em que é necessário delimitar e manter certas áreas de segredo. Trata-

se também de construir um controle constante dos espaços e das relações em que o filho está 

envolvido. Veremos na sequência como as famílias se organizam para cercar a criança de 

proteção e vigilância, de modo a se antecipar a possíveis eventos de violência e discriminação, 

e os novos conflitos familiares em torno dos limites negociados para a segurança da criança.  

Por um lado, está em jogo uma dinâmica de controle de informações e administração da 

identidade pessoal desacreditável (GOFFMAN, 2017[1963]), pois, nas interações sociais da 

família e da criança, pessoas que não conhecem o segredo vão presumir que se trata de uma 

criança cisgênero. Será preciso fazer escolhas sobre quando e para quem revelar a informação. 

Por outro lado, trata-se de um trabalho de gestão de riscos, o que, lembrando Robert Castel 

(1987[1981]), implica em estratégias de avaliação de “fatores de riscos”, antecipando-se à 

presença do perigo106. Para o autor, “[...] prevenir é primeiro vigiar, quer dizer, se colocar em 

posição de antecipar a emergência de acontecimentos indesejáveis [...]” (CASTEL, 1987[1981], 

p. 125). Assim, as famílias consideram fatores de riscos que tornam certos perigos mais ou 

menos prováveis e buscam se prevenir para que as situações de perigo real não ocorram. 

 

 
106 Lembrando que a discussão de Castel (1987[1981]) se referia originalmente a alterações na atuação da medicina 

mental voltada à gestão de populações no âmbito de políticas públicas, considerando os “fatores de riscos” 

como fatores relativos à probabilidade de que certas populações estatisticamente definidas sejam mais 

suscetíveis a doenças, anomalias, desvios e atos de delinquência. 
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“Tenho medo que descubram que ‘ele’ é biologicamente ‘ela’” 

 

Lucas queria um recomeço. Essa foi uma das razões para Penélope se mudar com o filho 

para João Pessoa, além da possibilidade de acompanhamento psicológico especializado que 

encontrou no Espaço LGBT. Ele experimentara assumir a nova identidade na sua antiga escola, 

contando a todos que Letícia “morrera de pneumonia” e apresentando-se como seu irmão para 

uma sala de aula cheia de seus colegas e amigos. Apesar de a professora ter conduzido bem a 

situação e a recepção da turma ter sido boa, ao menos na avaliação de Penélope, Lucas desejou, 

depois de um tempo, viver onde ninguém conhecesse a sua história. A mãe atendeu a sua 

vontade. Na nova escola de João Pessoa, um colégio particular de médio porte, a coordenação 

e a direção se comprometeram à adoção do “nome social” e a guardar segredo sobre a identidade 

de Lucas, exceto para os docentes e corpo técnico-administrativo, que precisavam conhecer a 

situação por razões administrativas e de segurança.  

Embora os professores também parecessem em geral comprometidos com o segredo, 

tratando Lucas sempre pelo nome social e no gênero masculino, Penélope me contou sobre suas 

desconfianças de que ele era mais visado e vigiado do que outros alunos. Mesmo avaliando que 

Lucas não era exatamente um exemplo de disciplina em sala de aula, Penélope considerava 

certas broncas e correções exageradas, suspeitando que alguns professores o perseguiam por 

transfobia. Conversávamos sobre isso retornando à noite de uma viagem ao Recife para uma 

consulta médica e achávamos que Lucas estava dormindo no banco de trás do carro, mas ele 

estava acordado e atento a nossa conversa. Saltou subitamente e retrucou que não era verdade 

que os professores o discriminavam, pois tratavam outros alunos da mesma forma. Lucas 

insistiu que ninguém sequer lembrava que ele era trans, ao que Penélope, reticente, retrucou: 

“Você acha mesmo que eles vão esquecer de uma coisa dessas...?”. Ela não tentou convencê-

lo, porém, deixando que um silêncio longo se acomodasse entre nós e que a sensação de 

desconforto se atenuasse com o ir e vir das luzes dos faróis dos carros na estrada. 

 O embate entre mãe e filho nessa discussão trazia a tensão entre seus pontos de vista 

sobre os limites da transição social, dos quais o segredo é apenas uma consequência. Esses 

limites dizem respeito ao fato de que ser uma pessoa trans frequentemente significa viver um 

estigma e administrar as informações que trazem descrédito à identidade social (GOFFMAN, 

2017[1963]) nas diferentes situações e interações exatamente porque, uma vez que se revela 

que alguém é trans, a característica se impõe às demais e se torna uma marca de definição de 

relações, posições e interações sociais.   
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Lucas ansiava em ser só mais um menino, só mais um aluno, e recomeçar em uma nova 

escola e em uma cidade onde ninguém o conhecia talvez lhe parecesse uma maneira de 

concretizar completamente esse desejo. Mas era Penélope que costurava e monitorava as 

relações que construíam a possibilidade de uma identidade social “transicionada” para o filho 

de modo a sustentar essa experiência, o que significava lidar constantemente com limites sociais 

e institucionais explícitos, assim como os mais sutis e indiretos. Envolvia identificar nuances 

de discriminação e violência nas relações e interações que o filho não percebia. O segredo podia 

conceder a Lucas uma margem mais ampla na possibilidade de ação para se posicionar nas 

relações com outras crianças enquanto um menino, protegendo-o de ser hostilizado ou alvo de 

piadas de seus colegas, mas era uma condição frágil, escorregadia e perigosa. Além de permitir 

mascarar práticas sutis de discriminação na própria escola, estava sempre na iminência de ser 

descoberto e sob a ameaça das possíveis consequências da revelação. 

Sustentar indefinidamente o segredo de uma criança que realizou uma transição social 

de gênero é extremamente difícil, talvez até mesmo impossível, já que a economia de 

informações em torno da identidade de gênero necessária para concretizar a transição envolve 

obrigatoriamente o compartilhamento do segredo entre diferentes pessoas. Afinal, para preparar 

os espaços para receber a criança é preciso revelar a informação e negociar a sua administração. 

A preservação de um segredo, argumentou Georg Simmel (1950a), só é relativamente segura 

quando partilhada por no máximo duas pessoas de modo a uni-las em uma relação de estrutura 

e característica diádica, dado que há interdependência entre os elementos para manutenção da 

existência da relação em torno do segredo. De outro modo, o segredo está sempre ameaçado. 

Era com essa ameaça constante que viviam as interlocutoras e seus filhos. 

No caso de Penélope e Lucas, o fato de que quase ninguém os conhecia em João Pessoa 

criava uma margem de relativa segurança para que a criança frequentasse a escola como 

menino, pois as chances de que alguém soubesse a sua história eram muito reduzidas. A 

manutenção da sua identidade social dependia, a princípio, apenas do próprio Lucas, de 

Penélope e dos professores e direção da escola. O fato de a direção ter assumido esse 

compromisso possibilitou que o segredo se mantivesse a salvo de alunos e de familiares de 

alunos por quase um ano. Lucas também adotava algumas estratégias para não ser descoberto, 

como nunca ir ao banheiro no recreio, por exemplo. Mas a descoberta do segredo e sua rápida 

disseminação pela fofoca eventualmente aconteceram.  

Trata-se da outra face do segredo para Simmel (1950a): a tentação de traição que sempre 

acompanha aqueles que guardam um segredo, sabendo que têm o poder de interferir e mudar o 

próprio destino ou o destino do outro. Assim, a fofoca sobre alguém, tal como a confissão de 
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um segredo sobre si mesmo, tem um apelo tentador, como um constante "sobretom", nas 

palavras de Simmel (1950a, p. 334), que é indissociável do significado sociológico do segredo: 

sua realização prática depende da capacidade ou inclinação dos indivíduos para guardar o 

segredo resistindo à tentação contínua e persistente de traí-lo. 

A funcionária de um dos laboratórios onde Lucas realizava seus exames periódicos para 

acompanhamento da terapia hormonal era parente de um colega de Lucas e fofocou com a mãe 

do menino o caso, revelando a identidade da criança. Essa mãe procurou imediatamente a 

direção da escola para reclamar e obter explicações. Diante da postura de apoio à Penélope e 

Lucas por parte da diretoria, a família decidiu rescindir a matrícula do filho. Porém, a mãe 

contou ao menino sobre a razão de estar trocando-o de escola, e a criança espalhou a história 

para os colegas, de modo que rapidamente todos já sabiam. Lucas ficou muito abatido e 

inicialmente recusou-se a falar do assunto, como se nada estivesse acontecendo. Penélope 

perguntou se o filho gostaria de mudar de escola, mas ele não quis. Decidiu ficar e assumir a 

verdade. No fim, embora alguns colegas tenham se afastado, outros amigos se aproximaram 

com curiosidade, interesse e admiração, o que acabou sendo fortalecedor para Lucas.  

Mas nem sempre as rupturas de segredo se desenvolvem dessa maneira, com condições 

de apoio entre amigos e da direção para que a criança continue na instituição de ensino. No caso 

de Guilherme, por exemplo, que em poucos meses também foi “descoberto” na escola, a pressão 

foi insuportável, levando-o a abandonar o ano letivo mais uma vez. Desde que Guilherme 

iniciara o semestre escolar utilizando o nome social e ocultando o fato de que era trans, Clara 

se angustiara com a possibilidade de que os colegas do filho descobrissem o segredo, 

especialmente porque Guilherme estava chamando atenção por ser percebido como um garoto 

muito bonito. “Tanta garota dando em cima. Ele está eufórico. Fico com medo que elas 

descubram que ‘ele’ é biologicamente ‘ela’. O bom é que está socializando e fazendo 

amizades”, ela me contou por WhatsApp. Essa forma de comparar e contrabalançar aspectos 

negativos e positivos de cada situação experimentada pelo filho era bastante recorrente entre as 

interlocutoras quando avaliavam e calculavam riscos e benefícios de cada situação vivenciada.  

Algum tempo depois, o próprio Guilherme cedeu à tentação de confidenciar o próprio 

segredo – tal como discutia Simmel (1950a) – e revelou ser trans para alguns amigos. 

Rapidamente outros colegas descobriram. Seu segredo passou a circular na escola, ocasionando 

problemas diversos. Além de surgirem conflitos com a diretoria, que não queria que ele contasse 

a verdade sobre ser trans para os outros alunos, Guilherme foi ameaçado por um colega de levar 

uma surra e abandonou a escola outra vez. Clara estava desolada quando me contou: “Nenhuma 

escola está apta a receber trans”. 
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O caso de Guilherme expõe a forma como a visibilidade, em muitos contextos, traz 

sérios riscos de violência. Por isso, quando todos conhecem a identidade social desacreditada 

(GOFFMAN, 2017[1963]) da criança, a necessidade de controle não desaparece das práticas 

dos adultos que se responsabilizam pela transição. Pelo contrário: às vezes até se intensifica. 

Quando não há segredo, a preocupação deixa de se voltar à gestão da informação sobre a 

identidade desacreditável (GOFFMAN, 2017[1963]) e se volta ao controle e monitoramento 

das interações que se configuram a partir do estigma da criança. Antecipando-se ao avaliar 

situações de risco, as famílias podem articular a organização de rotinas e estratégias de 

vigilância e cuidado visando a segurança do filho.  

Michele estabeleceu um acordo com a diretora da escola de Bruno para que sempre 

houvesse uma professora observando-o, mesmo à distância. Além disso, preocupava-se, 

sobretudo, em tornar o banheiro completamente seguro para o filho. Michele não queria que 

Bruno usasse um banheiro diferente107, queria que o filho pudesse simplesmente usar o banheiro 

masculino, como ele próprio desejava. Mas, para possibilitar que isso acontecesse sem riscos 

de violência, combinou com a coordenadora que sempre que Bruno fosse ao banheiro ela 

asseguraria que o local estava vazio e se postaria à porta, vigiando e garantindo que ninguém 

mais entrasse enquanto ele estivesse lá. Para convencer Bruno de que não havia nada demais 

nessa prática, argumentou que a escola tinha a obrigação de garantir a segurança dos alunos, 

trans ou não, e que a medida só seria necessária até que todos na escola se acostumassem. 

A preocupação intensiva de Michele com Bruno em banheiros de uso público ou 

coletivo não se limitava à escola. Em lugares onde havia a probabilidade de a informação sobre 

a transexualidade de Bruno ser conhecida por diferentes pessoas fora do controle da família, 

assombrava-a a possibilidade de situações de abuso, violência sexual e estupro corretivo. 

Quando se tratava de locais onde a identidade da criança estaria anônima, preocupava-se que 

algo na maneira de se portar do filho chamasse a atenção ou despertasse desconfiança. Receava 

que percebessem a verdade sobre o corpo de Bruno ou que fizessem uma interpretação 

equivocada da situação e achassem que ele era gay, o que o deixaria vulnerável também à 

violência homofóbica. Temendo esses diferentes cenários, Michele evitava ao máximo que 

 
107 O uso do banheiro por alunos trans é sempre um ponto sensível e de dificuldade nas escolas, envolvendo 

impasses diversos entre a criança, sua família, a escola e a associação de famílias de alunos, geralmente 

incluindo também os posicionamentos de gestores da Secretaria de Educação municipal e/ou estadual. Entende-

se que o banheiro é um espaço propício à violência física e sexual, de modo que a presença de meninos trans 

no banheiro masculino e de meninas trans no banheiro feminino é considerada um problema de segurança. No 

primeiro caso, os meninos trans são vistos como as possíveis vítimas de violência; no segundo, as meninas 

trans são consideradas potenciais agressoras. Muitas escolas solucionam a questão definindo que o aluno trans 

utilize o banheiro reservado aos professores e funcionários ou outro banheiro de uso individual que exista no 

local. Porém, essa prática é muito criticada por ser vista como de caráter excludente e discriminatório. 
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Bruno fosse ao banheiro desacompanhado. A solução em geral era pedir que o pai o 

acompanhasse, o que, como veremos mais adiante, provocava tensões e conflitos na família. 

A necessidade de controle das situações e interações em que se envolve a criança implica 

antecipar as diferentes leituras que outras pessoas faziam ou poderiam fazer do filho. Assim 

como Michele, Clara também se perturbava constantemente com a forma como outras pessoas 

interpretavam o gênero e a sexualidade de Guilherme. Temia que meninas se frustrassem ao 

descobrir que “‘ele’ é biologicamente ‘ela’”, e de forma mais aguda a assombrava a 

possibilidade de que Guilherme fosse percebido como gay por outros homens. O fato de que o 

próprio filho se considerava gay tornava esse cenário mais concreto e apavorante para a mãe. 

Quando passeavam no shopping, observava olhares de homens demonstrando curiosidade, 

interesse ou até mesmo flertando com ele, o que muitas vezes o próprio filho não percebia. Em 

uma ocasião estavam na praia, ela e Guilherme, quando um homem mais velho e desconhecido 

se aproximou para jogar bola com ele. Clara ficou tensa. Não fazia sentido para ela que um 

homem adulto quisesse simplesmente jogar futebol com um adolescente sem que houvesse um 

interesse sexual. O fato era que Clara não conseguia ter certeza do que esses homens percebiam 

em Guilherme e do que queriam com ele, o que a perturbava e angustiava. A interpretação das 

situações e interações sociais públicas e com desconhecidos envolvendo Guilherme se tornara 

confusa e difícil, já que Clara não conseguia imaginar qual era o ponto de vista desses homens, 

que leitura faziam de Guilherme para definição de situação que informava os códigos de 

interação e interesses em jogo. 

 

Tensões sob controle 

 

Vemos que, seja quando a identidade social do filho é desacreditável (GOFFMAN, 

2017[1963]), seja quando a informação que provoca descrédito é conhecida por todos nos 

lugares que frequentam cotidianamente, as interlocutoras vivem incertezas sobre como 

diferentes agentes interpretam a identidade social da criança e sobre as habilidades do filho de 

sustentar a fachada social (GOFFMAN, 2011). São preocupações relacionadas às fragilidades 

e riscos que cercam crianças trans, cujo estigma torna-as alvo de violência em potencial. As 

mães passam a estar em constante alerta, ansiosas e vigilantes, procurando mapear os possíveis 

problemas em cada situação e prever os riscos envolvidos em qualquer atividade de que o filho 

participe. Procuram fazer uma gestão de riscos (CASTEL, 1987[1981]), prevenindo situações 

de perigo, ou cercar a criança de modo a protegê-la, não raro organizando estratégias para se 

antecipar às possíveis situações de discriminação e violência. Para isso, há a necessidade de 
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aliança e articulação com outros adultos que detêm responsabilidade e autoridade sobre a 

criança. Nessas relações, conflitos se configuram em torno de perspectivas distintas sobre quais 

práticas são adequadas e necessárias. As próprias crianças, de seu ponto de vista, podem 

questionar e tensionar essas decisões. 

Essa era a experiência que Michele vivia à exaustão. A última vez que nos vimos 

pessoalmente foi ao fim de uma semana particularmente difícil de discussões e impasses na 

família. Michele tinha uma expressão abatida e os olhos inchados de chorar quando me recebeu 

com um abraço. Já Bruno, sentado no sofá, parecia mal-humorado. Antes que começássemos a 

conversar, mais um atrito entre mãe e filho somou-se aos que vinham deixando Michele 

esgotada nos últimos dias. Bruno pediu para jogar videogame na casa de um vizinho e Michele 

disse “não”, com firmeza. O filho resmungou, demonstrando-se contrariado, mas a mãe 

encerrou a discussão – “Você sabe que nem pensar”. Tão aborrecido quanto resignado, Bruno 

deu-nos as costas de sua camisa 10 da Seleção Brasileira e saiu de casa, deixando-nos a sós. 

“Como você tá?”, perguntei, e Michele desabafou: “Não muito bem. Queria uns 15 dias de 

folga de ser mãe de Bruno, porque está difícil...”.  

O cansaço de Michele vinha de sua posição complexa como responsável por tanto 

controlar, como mediar as relações de Bruno ao fazer a administração cotidiana das condições 

em que o filho vivia sua identidade “transicionada”. Bruno estava arredio às suas decisões, 

questionando-as insistentemente. Também começara a reclamar da escola e a pedir para estudar 

em um lugar onde ninguém o conhecesse, o que Michele não queria fazer tanto por questões 

práticas – a distância da escola atual permitia que o levasse pela manhã, no caminho para o 

trabalho – quanto pelo próprio arranjo que tinha com a coordenação para garantir a segurança 

de Bruno, o que lhe dava a tranquilidade de que o filho estaria bem no período que passava lá. 

Outro recente ponto de tensão entre eles tinha relação com a forma como Michele 

procurava evitar que Bruno se encontrasse em situações vulneráveis à violência nas relações 

com amigos. O filho era parte de uma turma de meninos que eram vizinhos na Vila Boavista. 

Sempre dentro do perímetro da vila, brincavam e jogavam futebol depois da escola, que alguns 

inclusive frequentavam juntos, ou seja, todos tinham uma convivência diária de muita 

proximidade. Michele tratara de conversar com cada uma das famílias dos vizinhos logo que 

Bruno iniciara a transição social para explicar a situação e pedir que respeitassem e que 

mediassem a forma como seus filhos lidavam com a mudança. A maioria foi compreensiva, 

especialmente os moradores antigos, pois a família gozava de muito respeito na comunidade.  

As crianças também foram receptivas, rapidamente tratando Bruno no gênero 

masculino. Mas situações em que o filho passava por discriminação, às vezes sutis, outras, 
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muito explícitas, não deixaram de ocorrer. Entre os meninos, era alvo de piadas, apelidos e 

comentários maldosos de tempos em tempos, mesmo que Michele estivesse sempre alerta para 

intervir quando estava perto. Como Bruno ficava constrangido que ela recriminasse seus amigos 

e pedia que ela não fizesse isso, Michele costumava chamá-los reservadamente, para repreendê-

los sem que o filho soubesse. Da parte dos adultos, as atitudes de respeito ou cordialidade não 

diminuíam o receio de Michele de que o filho sofresse algum tipo de violência. Assombrada 

pelas muitas histórias que conhecia e relatos que ouvira de outros homens trans, temia 

particularmente que Bruno fosse vítima de violência sexual.  

Nesse sentido, Michele estava segura de que percebia as nuances de desejo, malícia e 

interesse em muitas situações que configuravam riscos que Bruno não tinha maturidade e 

vivência para compreender. Um exemplo disso foi quando Michele decidiu que não era mais 

seguro para o filho participar dos jogos de futebol que ocorriam na praça do bairro nos finais 

de semana. Essas partidas reuniam meninos com idades variadas de toda a região, não apenas 

da Vila Boavista. Michele foi alertada por um sobrinho de que a regra de que um time jogaria 

com camisa e outro sem estava sendo manipulada para fazer com que Bruno jogasse sempre 

com o peito despido. Além disso, alguns meninos estavam se aproveitando do contato corpo-a-

corpo durante o jogo sem que ele percebesse. A informação de que Bruno era trans se espalhara, 

tornando-o objeto de fetiche e desejo. Como Bruno adorava participar do futebol, a solução que 

Michele encontrou foi combinar com Carlos que ele levaria o filho para passear todo final de 

semana no horário do jogo, numa tentativa de trocar, desse modo, uma diversão por outra.  

Se retornarmos, então, à cena inicial, quando Michele recusou o pedido de Bruno para 

brincar na casa de um amigo, podemos entender o atrito entre mãe e filho, que era a 

continuidade de muitas outras situações semelhantes de impasse entre a vontade da criança e a 

autoridade materna em torno dos riscos implicados nas mais diversas situações sociais. Assim 

como no caso do futebol de final de semana com os meninos do bairro, Michele avaliava que 

algo aparentemente inocente como um jogo de videogame poderia facilmente se transformar 

em uma cena de abuso e violência talvez até mais grave, já que Bruno estaria a sós em um 

ambiente fechado com um ou mais meninos e com os homens adultos que estivessem em casa.  

De sua parte, Michele procurava, com muito cuidado na escolha das palavras, explicar 

para o filho o que estava em jogo em certos contextos e o porquê de suas decisões. Fazia um 

esforço grande para naturalizar as situações de modo que Bruno não achasse que tudo o que 

acontecia com ele era muito diferente do que viviam outras crianças. Bruno não parecia 

entender dessa forma. Neste caso, como em outros, as restrições que a mãe estabelecia para o 

que ele poderia fazer, aonde poderia ir e com quem frustravam Bruno, que queria ter as mesmas 



178 
 

experiências que os outros meninos da turma da vila. Por isso, reclamava com frequência que 

Michele agia como se já soubesse tudo o que ia acontecer com ele por ser trans, tornando-se 

arredio e resistente às decisões da mãe. O desapontamento de Bruno angustiava Michele, 

dividida entre o esforço contínuo de guardar o que entendia ser o direito de seu filho a viver 

uma infância plena como menino e a necessidade constante de cercá-lo de proteções que o 

limitavam e cerceavam em atividades que eram exatamente parte do que seria essa vida de 

menino que Bruno tanto desejava. No fim, a preocupação com a segurança sempre prevalecia. 

Como trabalhava o dia todo e chegava em casa só à noite, Michele precisava 

necessariamente do suporte da família para manter essa rede que cercava Bruno de cuidados. 

Para tudo que envolvia o universo masculino, contava com Carlos, tanto por ser o pai e por ser 

homem, o que o qualificava a estar presente em muitas situações, quanto por ter horários de 

trabalho flexíveis e muito mais tempo livre durante o dia, estando mais disponível do que 

Michele. Embora Carlos fosse sempre bastante presente na vida do filho e assumisse as tarefas 

delegadas por Michele, nem sempre partilhava do mesmo ponto de vista que ela. Achava que 

Bruno poderia ter um pouco mais de liberdade, afinal, ele estava sendo criado como menino, e 

que Michele o “superprotegia” demais. Por que Bruno não podia, por exemplo, ir de carona 

com o pai de um amigo para a escolinha de futebol, como desejava? Por que precisava ser o pai 

necessariamente a levá-lo? E por que Carlos precisava estar presente durante todo o treino? 

Para Michele, a resposta era óbvia: Quem ia cuidar para que o filho não sofresse discriminação? 

Quem ia oferecer apoio se ele se sentisse “nervoso” ou “ansioso”? Quem ia entrar com ele no 

vestiário masculino? Não poderia ser “o pai do Fulano”, um desconhecido, poderia?  

Ser chamada de “superprotetora” nesse contexto – e Michele fora, tanto por Carlos 

quanto por Bruno – era extremamente ofensivo para ela, já que, ao assumir determinadas 

posturas de cuidado, estava constantemente buscando equilibrar os interesses e anseios de 

Bruno de modo a dar-lhe as condições necessárias para explorar e viver sua identidade de 

gênero. Se isso significava contrariá-lo quando entendia que certas situações eram 

potencialmente perigosas, também implicava em esforçar-se para negociar brechas e ampliar 

os limites de Bruno na própria relação do filho com Carlos e com o restante da família.  

Nesse quadro íntimo e de forte afetividade da vida familiar, talvez o ponto mais sensível 

para Michele estivesse em mediar a relação de Bruno com os avós, João e Isaura, pais de 

Michele, que participavam diretamente da criação do neto. Como Michele passava o dia no 

trabalho, eram os avós, que moravam na Vila Boavista, a poucos passos de distância da casa da 

filha, os responsáveis por cuidar de Bruno à tarde quando ele voltava da escola. Isaura dava-lhe 

almoço, lanche e frequentemente a janta, pois Michele chegava tarde do trabalho, exausta, por 
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volta das 20h. Isaura também olhava pelo neto nas suas peripécias e brincadeiras pela vila. O 

avô João, por sua vez, ajudava Michele financeiramente em diversos momentos de “aperto”, 

prática recorrente na relação dos avós com filhos e netos (Cf. BARROS, 1987). 

Quando Michele decidiu que precisava se mudar para uma residência maior, pois queria 

dar a Bruno um quarto próprio, viu-se em uma situação de inviabilidade financeira que 

dificultava o projeto. A única forma de conseguir pagar o aluguel de um imóvel maior e mais 

caro era alugar a casa própria em que morava, o que era difícil, visto que não tinha como se 

mudar e esvaziá-la. O pai a surpreendeu pagando vários meses antecipados de aluguel ao 

proprietário de uma casa vaga que a interessava na vila. Possibilitou, dessa forma, que Michele 

se mudasse antes de conseguir alugar a sua casa anterior, dando-lhe também um intervalo de 

tempo para encontrar um inquilino. Situações desse tipo caracterizavam a relação profunda de 

afeto, dependência, gratidão e reciprocidade que tornava muito difícil para Michele entrar em 

confronto com os pais a respeito de Bruno. Todavia, as dificuldades de Isaura e João em assumir 

certas práticas importantes para a transição social do filho situavam-na em constantes interações 

em que precisava insistir com os pais e repreendê-los, pois tinham ações que magoavam Bruno.  

A dificuldade com o novo nome e os pronomes masculinos era um aspecto sensível, 

mas João e Isaura procuravam “acertar” para “agradar” o neto, priorizando a dimensão afetiva 

da relação entre gerações (BARROS, 1987). Em muitas outras situações, porém, agiam na 

posição de autoridade, sobretudo porque a convivência diária e a tarefa de cuidar de Bruno 

enquanto a mãe estava trabalhando os posicionava tão responsáveis quanto Michele por cuidar 

e educar o neto. Um ponto de maior conflito era o hábito de Bruno de ficar o tempo todo sem 

camisa. O avô não admitia. A avó até tentava ser mais tolerante, por insistência de Michele, 

mas frequentemente repreendia o neto e mandava que “cobrisse os peitinhos”. Tanto a ordem 

quanto a linguagem que lhe posicionavam no feminino magoavam Bruno profundamente. Às 

vezes, a avó fazia isso em público, o que o deixava também muito envergonhado e constrangido. 

Uma dessas ocasiões ocorreu quando eu e minha namorada passamos um final de 

semana na casa de Michele durante o Carnaval de 2019. A avó, muito acolhedora e hospitaleira, 

veio trazer uma jarra de café para o lanche da tarde quando encontrou Bruno sem camisa. Brigou 

com ele, mandando que se vestisse, o que o deixou profundamente envergonhado, de maneira 

que se fechou no quarto e não quis sair por algum tempo para não encontrar conosco. Ter que 

colocar uma camisa significava, afinal, a pudorização de seu corpo de modo que implicava em 

negação do reconhecimento de que era de verdade um menino. A repreensão pública, nesse 

caso, constituía um agravante que ampliava a desqualificação social da identidade de gênero 

para relações externas ao vínculo íntimo da família. 
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Muitas vezes, Bruno ligava para Michele enquanto ela estava no trabalho para contar 

que os avós haviam desrespeitado sua identidade de gênero. Ela consolava o filho, pedia que 

tivesse paciência, que entendesse que os avós o amavam e o queriam bem. Entrementes, 

conversava com os pais, explicava como magoavam Bruno ao tratá-lo no feminino ou ao proibi-

lo de andar sem camisa, tentando fazê-los compreender por que todas aquelas práticas eram 

importantes para ele. Em uma dessas conversas, descreveu-me Michele, Isaura abraçou um 

porta-retrato com uma foto de Iara sorridente de vestido, que deixava exposto na estante da 

sala, e chorou pela neta. O choro da avó era uma reação que se repetia em diversas situações 

similares, sensibilizando Michele, pois entendia o sentimento de “luto” vivido pela mãe. 

Acredito que Georg Simmel (1950b) pode novamente nos ajudar a compreender a 

grande dificuldade e complexidade emocional nas negociações nesse caso. Consideremos 

Michele, seus pais (avós de Bruno) e Bruno como uma tríade. Simmel (1950, p. 145) propõe 

que esta é uma forma sociológica em que três elementos se relacionam de maneira que entre 

cada par de elementos há tanto um vínculo direto quanto outro indireto. Este se dá por meio do 

relacionamento que ambos mantêm com um “terceiro elemento”, digamos uma terceira pessoa. 

A existência da relação indireta frequentemente resulta em situações cuja função do terceiro 

elemento é a mediação de discordâncias, impasses, disputas, brigas e qualquer tipo de querela 

que se configure entre os outros dois.  

Segundo Simmel (1950b), a terceira pessoa pode tanto fortalecer a relação quanto 

perturbá-la; pode ter a função tanto de unir quanto de separar o que Simmel (1950b) chama de 

“díade”. Assim, a condição para que uma terceira pessoa se torne um mediador é que esteja, 

segundo Simmel (1950b), apartidário no conflito, seja porque não se preocupa com o que está 

em disputa ou porque se importa e está implicado nos interesses de ambos os lados. Enquanto 

a primeira situação configura um cenário de mediação ideal, a segunda assume características 

bastante complicadas. Nas palavras do autor, 

 

Nesse caso, o terceiro elemento, a quem o amor ou o dever, o destino ou o hábito, 

tornaram igualmente íntimo de ambos, pode ser esmagado pelo conflito mais do 

que se ele próprio tomasse partido. [...] Esse é o tipo ilustrado por muitos conflitos de 

família. [...] a pessoa que é imparcial porque ela é igualmente próxima aos dois vai ter 

muito mais dificuldade e vai entrar pessoalmente em um dualismo de sentimentos 

muito doloroso. (SIMMEL, 1950b, p. 150-151, tradução livre108, grifos meus). 

 

 
108 “In such a case, the third, whom love or duty, fate or habit have made equally intimate with both, can be crushed 

by the conflict much more so than if he himself took sides. […] This is the type instanced by a great many 

family conflicts. […] the person who is impartial because he is equally close to the two, will find this much 

more difficult and will personally get into the most painful dualism of feelings.” (SIMMEL, 1950, p. 150-151). 
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A ideia de que uma terceira pessoa pode ser “esmagada” pelo conflito trata de uma 

situação de extrema pressão social que se configura quando os vínculos que o constituem na 

sua integralidade, a partir da relação com os demais “elementos”, forçam-no objetivamente e 

subjetivamente em direções contrárias. Desse modo, os sentimentos conflitantes ameaçam 

aquela pessoa que está, dependendo da situação, em uma posição mediadora, tal como o 

“terceiro elemento” entendido por Simmel (1950b), pois sofre o risco de uma desintegração das 

suas condições de existência social, dadas no interior da relação com os outros dois 

componentes da tríade, diante da impossibilidade de conciliação. Assim podemos entender o 

impasse de Michele, dividida entre as urgências do filho e as limitações, resistências e dores de 

seus pais, estando atada a ambos de modo indissolúvel por sentimentos, responsabilidades, 

deveres e obrigações sociais e morais dos vínculos de família e parentesco. 
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4 
TRANSIÇÕES EM FAMÍLIA 

 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar como as relações na família “transicionam” com 

a transição de gênero de um parente. Entender o “como” é o ponto que me interessa aqui porque 

estou partindo da ideia de que nem sexo/gênero, nem as práticas de parentesco e nem as relações 

que elas constituem são naturais ou dadas a priori, mas sim construídas nos planos dos 

discursos, das práticas e nas interações sociais. Essas interações se dão em diferentes contextos, 

podendo envolver instituições públicas ou privadas, serviços públicos, grupos organizados em 

torno de identidades coletivas – como a própria família – mas também outros espaços variados 

de sociabilidade e construção de individualidades. Estou particularmente interessado nas 

interações que ocorrem no cotidiano das relações que as interlocutoras consideram “família”.  

Introduzirei neste capítulo outras interlocutoras em maior profundidade. Devo salientar 

que trabalho com alguns recortes: o primeiro diz respeito ao vínculo de parentesco. As 

interlocutoras com quem estou dialogando aqui são mães de filhas trans. São mulheres 

cisgênero e heterossexuais que vivem uma relação de maternidade constituída por um vínculo 

que consideram “natural” e, por isso, indissolúvel. Suas filhas são jovens mulheres trans que 

iniciaram a transição de gênero com idades entre 18 e 25 anos, portanto, já em condição de 

maioridade legal. Não precisaram da autorização dessas mães (ou de seus pais) como nos casos 

envolvendo crianças e adolescentes que discuti antes. Há também um recorte em torno das 

reações dessas mães ao saber da transição de gênero da filha. Mesmo sem necessariamente 

concordar, aceitar ou apoiar, todas agiram sem rejeições absolutas ou rompimentos drásticos 

e violentos que comprometessem o convívio com a filha na época da revelação/descoberta. 

Atualmente, todas procuram aceitar e demonstrar aceitação. 

Para entender como as relações mudam ou se reelaboram, portanto “transicionam”, 

analisarei os efeitos da transição de gênero para o relacionamento dessas mulheres não apenas 

com os filhos, mas também com outras pessoas da família, observando ainda quais as 

implicações desse processo para a identidade pessoal e social das interlocutoras de modo mais 

abrangente. Observarei quais os sentidos dessas experiências do ponto de vista delas e como 
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estes ecoam uma discursividade mais ampla a respeito de famílias de filhos LGBT e valores 

familiares em geral, assim como quais os agentes e relações que comparecem de forma 

importante nesses processos em que passam a aceitar a identidade de gênero dos filhos.  

Para Sara Ahmed (2011, p. 106), a aceitação é concedida sob certas condições, como 

uma dádiva, demandando gratidão e estabelecendo obrigações morais. Há a necessidade de 

“tornar-se aceitável” para ganhar reconhecimento, o que significa ser o “tipo certo de queer”, 

com projetos e desejos em conformidade com “aspirações heterossexuais”. Essa crítica 

explicita certas formas de poder nas relações de aceitação, mas não é tão produtiva para 

entender os vários sentidos que a aceitação pode ter em contextos diferentes nas vidas das 

pessoas que expressam suas relações por essa categoria. Prefiro pensar a partir do que propõe 

Leandro de Oliveira (2013) e considerar que a aceitação é uma categoria em um idioma cultural 

que as pessoas usam para falar de relações na rede familiar (OLIVEIRA, 2008 apud 

NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2010, p. 144). Não tem um sentido único e não se refere sempre 

aos mesmos arranjos nos relacionamentos, de modo que “deve ser pensada, sociologicamente, 

não como um fenômeno unitário, mas como feixes de relações envolvendo distintos 

significados e valores em múltiplas situações sociais” (OLIVEIRA, 2013, p. 148-149).  

Oliveira (2013) mostra que, mesmo que a aceitação implique em relações de inclusão e 

exclusão de pessoas na rede familiar que envolvem, por sua vez, a redefinição de limites morais 

e normas de condutas aceitáveis, a conformação desses arranjos não deixa de envolver disputas, 

tensões e questionamentos por parte das pessoas que “aceitam a aceitação”. Os sentidos, as 

relações e as práticas de aceitação envolvem, portanto, dinâmicas políticas de demandas por 

direitos e reconhecimento social, cujos efeitos micropolíticos nas famílias implicam em 

tensionamentos e rearranjos dos limites morais para a continuidade dos vínculos de amor e para 

a manutenção da rede de solidariedade construída por essas relações tão valorizadas. 

Outras concepções teóricas importantes para as análises que se seguem merecem ser 

brevemente explicitadas. A primeira delas diz respeito às características dos vínculos de 

parentesco e ao que essas relações produzem em termos micropolíticos. Janet Carsten (2004, p. 

106-107) argumentou que relações de parentesco são intrínsecas à constituição do self. Marshall 

Sahlins (2013), em um raciocínio similar, propôs entender que parentes vivem uma existência 

mútua em termos intersubjetivos, chegando a afirmar que, no plano dos significados, as próprias 

experiências de pessoas ligadas entre si por vínculos de parentesco são experiências 

transpessoais. Por isso, para Sahlins (2013), a subjetividade característica da “mutualidade do 

ser” é a “solidariedade difusa duradoura”, tal como propôs David Schneider (2016[1968]). 
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Contudo, como se sabe, as relações entre parentes são profundamente ambivalentes 

(PELETZ, 2002), tão caracterizadas por conflitos, disputas e por diferentes formas de violência 

quanto o são por vínculos de solidariedade e lealdade duradouros. Essas tensões estão 

igualmente relacionadas com a “mutualidade do ser” vivida por parentes e não apenas porque 

as falhas incluem o ideal de solidariedade, como argumentou Sahlins (2013). Tensões e 

conflitos são inerentes porque essas relações são hierárquicas e pressupõem desigualdades entre 

parentes diferentemente posicionados na rede familiar em termos de gênero, geração e demais 

atributos de status social que os constituam como pessoas109 além do vínculo de parentesco. 

Uma consequência disso é que a existência mútua se caracteriza por uma tensão intrínseca entre 

o imperativo do amor e da solidariedade para com o filho como parte de si e a possibilidade de 

que as escolhas de estilo de vida e a identidade social deste filho tragam por extensão os efeitos 

de possíveis atributos estigmatizantes que este possua.  

Seguindo Goffman (2017[1963]), a conceituação de estigma é outro fundamento 

importante. No vocabulário analítico do autor, “estigma” se refere a um atributo depreciativo à 

identidade social, porém mais do que isso: se refere à “uma linguagem de relações”, a “um tipo 

especial de relação entre atributo e estereótipo” (2017[1963], p. 13) que envolve jogos 

complexos de encobrimento e revelação na administração da fachada social em situações de 

interação face a face, dinâmicas que variam a depender de o estigma ser conhecido pelos demais 

ou não. Indivíduos com um atributo estigmatizante podem, portanto, ser “desacreditados”, 

quando seu estigma já é conhecido, ou “desacreditáveis”, quando o atributo estigmatizante não 

é visível e os participantes da interação desconhecem a informação a esse respeito. Para 

Goffman (2017[1963]), pessoas relacionadas por parentesco compartilham, por difusão e em 

diferentes graus, os descréditos do estigma de um parente, pois parentes são considerados como 

uma só pessoa. 

É possível, assim, compreender o potencial profundamente desagregador provocado 

pela transição de gênero de um familiar com quem se é intimamente relacionado. Leandro de 

Oliveira (2013) discutiu em profundidade essa experiencia entre mães e pais de filhos 

homossexuais e as características dos processos de redefinição de situação pelos quais estes 

constroem novos sentidos e formas de relacionamento familiar. Muitas dessas características 

são semelhantes nas famílias de pessoas trans e travestis, mas as mudanças corporais, 

performativas e biográficas (em termos de história pessoal e de documentação de registro civil) 

 
109 Como argumentava David Schneider (2016[1968], p. 71), o “parente como uma pessoa”, isto é, o parente 

enquanto alguém real e não como uma abstração, traz consigo características diversas que o constituem como 

pessoa, como classe social, raça/etnia, gênero, profissão e outros atributos distintivos. 
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que envolvem a transição de gênero trazem diferenças importantes na dimensão do 

encobrimento, isto é, nas possibilidades que têm os pais para administrar a informação sobre o 

estigma do filho e, por consequência, para manejar o risco de descrédito da sua própria 

identidade em diferentes situações sociais. 

Esse aspecto de mudança na identidade pessoal que caracteriza a transição de gênero é 

fundamental também para configurar as diferentes formas de aceitação nas relações de pessoas 

trans e travestis e seus familiares. Para muitas pessoas trans que conheci, sobretudo entre os 

mais jovens, a expectativa é que a aceitação envolva mais do que não-violência ou tolerância 

por parte da família: é importante que se manifeste cotidianamente pelo reconhecimento da 

identidade de gênero. Chamar por outro nome, além de pronomes no gênero de identificação 

ou atribuir tarefas e responsabilidades relacionadas ao gênero de identificação, são alguns 

exemplos nesse sentido. Assim, pode haver um esforço em termos de performance de 

parentesco que é tanto uma forma de demonstrar aceitação quanto uma parte importante do 

próprio processo de construção de gênero vivido pela pessoa que transicionou. 

 

Transição de gênero e transições de família 

 

“Fazendo pontes” 

 

Nos capítulos anteriores, explorei as relações de poder relativas à dimensão médica – 

discursiva, prática e institucional – que conformam e tornam possível a interpretação e a 

mediação da transição de gênero em família. A autoridade do saber médico-psi explica e 

legitima a concepção de que sexo anatômico e identidade de gênero são características distintas, 

seja a partir de etiologias psicopatológicas, seja a partir da ideia de uma variação benigna do 

desenvolvimento psicossexual (MEADOW, 2018). Desse modo, além de conferir as condições 

discursivas, morais, técnicas e biomédicas que permitem a transição de gênero dentro de certos 

modos de tutela e parâmetros médico-legais, os especialistas também têm uma atuação crucial 

na aceitação da família, agindo, sobretudo nos casos de crianças e adolescentes transgêneros, 

para “transicionar” essas relações. Esses contextos institucionais e as relações com os agentes 

que neles atuam seguem como um pano de fundo importante neste capítulo. 

Contudo, a aceitação da transexualidade na família não depende exclusivamente do 

discurso médico-psi, que pode inclusive ser pouco assimilado em certos contextos sociais e 

culturais. Há uma variedade de agentes individuais e coletivos que atuam no plano público, 
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cultural e político disputando sentidos e significados para famílias e a respeito de famílias com 

filhos trans, tornando a aceitação possível e desejável. Refiro-me à mobilização social e política 

de famílias de pessoas LGBT, que ocorre globalmente em contextos sociais, políticos e culturais 

tão diversos como os Estados Unidos (MEADOW, 2018), Taiwan (BRAINER, 2019) e também 

no Brasil (OLIVEIRA, 2013; NOVAIS, 2018; 2021). Além da produção de narrativas e 

discursos públicos, estes podem envolver tanto a construção compartilhada de outros sentidos 

para o processo vivido pelos filhos em encontros de grupos de ajuda mútua e atividades voltadas 

para pais e familiares, como também formas de intervenção mais diretas para casos específicos, 

quando a família está aberta a dialogar. 

 

Quando começaram os conflitos com o pai de Bruno nessa questão da aceitação, a 

gente marcou numa casa lá em Olinda um encontro. Eu, o pai de Bruno, Penélope e 

Gi Carvalho [que era então coordenadora das Mães pela Diversidade de Pernambuco]. 

E aí Penélope foi falar a experiência dela como psicóloga e estudiosa do assunto... e 

como mãe de um menino trans. E aí foi onde o pai de Bruno começou a se situar no 

que estava acontecendo (Michele, em entrevista – Olinda, 15 de junho de 2019). 

 

Uma experiência similar à narrada por Michele foi descrita por Kaito Novais (2018), 

que acompanhou a visita de integrantes das Mães pela Diversidade de Goiânia a uma família 

que vivia conflitos com a transição de gênero de um filho adolescente. A conversa descrita por 

Novais envolveu, sobretudo, o partilhar de histórias de vida. Compartilhar narrativas de 

aceitação se mostra um ponto crucial nesse tipo de intermediação. Isso também foi observado 

por Tey Meadow (2018) em grupos ativistas norte-americanos. Essas pesquisas, como as de 

Edward MacRae (2018[1990]), Ken Plummer (1995), Carlos Guilherme do Valle (2000, 2015) 

e Leandro de Oliveira (2013) antes delas, enfatizam a narrativização em contextos de grupos 

de ajuda mútua como uma forma de elaborar experiências individuais dentro de um vocabulário 

cultural mais abrangente. As narrativas trazem expressividades e tonalidades próprias, 

incorporando diferentes matizes a depender de aspectos como trajetória de vida e experiência, 

como mostrou Valle (2015). Plummer (1995) ressaltou também o caráter social e político de 

certas formas de narrar histórias de vida e de determinadas estruturas narrativas em diferentes 

contextos históricos.  

Nos casos envolvendo a intermediação de agentes de associações de famílias de filhos 

LGBT, Meadow (2018) e Novais (2018) mostram como a presença de alguém cuja experiência 

seja considerada próxima à da família em conflito procura estabelecer uma identificação com 

pessoas que viveram dramas semelhantes, mas conseguiram aceitar. Em muitos casos, como 

no exemplo de Michele, também é importante ter alguém que possa falar com alguma 
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autoridade (técnica) sobre o tema, seja um ativista experiente ou um especialista qualificado 

por sua expertise profissional. 

Interessam-me, porém, os limites desses discursos e as práticas de aceitação que são 

possíveis em diferentes contextos, considerando divergências, contradições e nuances que 

emergem das experiências de transição de gênero nas relações com famílias diferentemente 

constituídas e organizadas e com familiares e parentes diversamente situados social e 

culturalmente. Nesses casos, podem também intervir diferentes agentes movidos por razões e 

interesses pessoais e familiares, sobretudo afetivos, visando a unidade do grupo, a manutenção 

e a continuidade das relações.  Entendo que essas pessoas realizam “práticas de mediação” 

(VALLE, 2017) no interior das relações de poder que constituem as famílias. Como argumentou 

Carlos Guilherme do Valle, 

 
As práticas de mediação dependem de contextos, eventos, relações, cuja chave de 

compreensão se dá através da ação. Mas se a mediação precisa ser considerada, isso 

não impede que essas práticas, que envolvem socialidade, comunicação e fluxos de 

significado, sejam atravessadas por ambivalência, tensões e relações de poder. 

(VALLE, 2017, p. 5). 

 

Gilberto Velho (2013b) discutiu a importância de indivíduos que atuam como 

mediadores entre mundos e domínios sociais no contexto multifacetado e diverso das grandes 

cidades. São pessoas que, por sua habilidade de manejar vários códigos sociais e viver 

diferentes “papeis sociais”, em movimentos de “metamorfose”, não apenas se deslocam entre 

diversos níveis e dimensões da vida social, mas também realizam práticas de comunicação, 

diálogo e negociações entre esses mundos e seus agentes, sempre enredadas em relações de 

poder e desigualdades.  

Do ponto de vista clássico da discussão sobre mediação, familiares ou amigos íntimos110 

que buscam conciliar conflitos provocados pelas divergências internas à família em função de 

diferenças de visão de mundo e/ou estilo de vida não se qualificariam como mediadores, 

aproximando-se mais da noção de Sydel Silverman (1965) de “intermediários”111. Contudo, são 

pessoas que exercem uma ação micropolítica buscando formas de conciliar diferenças que 

 
110 Em “Erro de Pessoa”, João W. Nery (1984, p. 241) narra como a reconciliação com seu pai ocorreu por meio 

da intermediação de Tereza, uma amiga íntima da família. Depois que Tereza e o pai de João conversaram e a 

amiga o repreendeu pela maneira como estava agindo, deixando que “atitudes preconceituosas” se 

sobrepusessem ao “amor paternal”, o pai visitou o filho em um reencontro emocionante para ambos. 
111 Silverman (1965, p. 173) argumentou que é preciso diferenciar intermediários de mediadores, caracterizando 

mediadores como pessoas que realizam funções de mediação "críticas", que são cruciais para os dois níveis 

societários que colocam em relação, e que eles "guardam" essas funções e as exercem com exclusividade. O 

intermediário, por sua vez, faria outras formas de comunicação menos fundamentais e sem implicações diretas 

para a estrutura social. 
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refletem indiretamente conflitos políticos nos planos local e nacional. Estas envolvem o campo 

dos direitos relativos à diversidade sexual e de gênero (CARRARA, 2015; OLIVEIRA, 2013), 

campo esse em que grande parte das tensões, violências e desigualdades são vividas justamente 

nas relações pessoais e afetivas. 

Assim, digo que esses familiares exercem, de modo situacional, “práticas de mediação” 

porque essas práticas não deixam de ter potencialmente um efeito político mais amplo. Mesmo 

porque, como argumentou Leandro de Oliveira (2013, p. 219-221), a aceitação da família, 

mesmo quando implica em dívidas de gratidão com parentes que “aceitaram o inaceitável”, 

não impede a ação política, mas sim possibilita a “guerra continuada por outros meios”112, uma 

vez que novos arranjos de relações serão construídos por adaptações, invenções e improvisos 

que podem levar inclusive a uma revisão de valores. 

Ao reconciliar relações, essas pessoas estão também possibilitando a construção de 

novas margens para a convivência que podem até mesmo alargar os limites morais de diferentes 

pessoas do grupo familiar e da própria família. Esse é, de fato, o esforço do movimento de 

famílias de LGBT, cujas ativistas são empreendedoras morais (BECKER, 2008) que por vezes 

agem como mediadores profissionais (VELHO, 2013b), tal como demonstraram as pesquisas 

de Oliveira (2013) e Novais (2018). No caso dos familiares que buscam a reconciliação de 

vínculos e relações, são práticas de mediação particulares, envolvendo comunicação, trocas 

afetivas e o uso de vocabulários simbólicos e de valores relacionados à construção de sentidos 

culturais para a família. É importante salientar que pesam fortemente as diferentes posições que 

essas pessoas ocupam no grupo familiar em termos de gênero, geração e prestígio, assim como 

em outros contextos sociais, com diferentes implicações para a extensão e eficácia de suas 

práticas mediadoras. 

No caso de Michele, vimos os conflitos que vivia nas negociações frequentes com os 

avós sobre os limites do que Bruno podia performar como menino. Penélope também descreveu 

uma experiência similar: 

 

Fui eu que fiz todas as pontes. Era eu que fazia todas as pontes. Desde os amigos, a 

família... Foi todo mundo. Porque ele não falava, ele só falava para mim. Então eu era 

meio que era a portadora, a porta-voz da criança. E talvez por isso as pessoas tenham 

pensado: “Essa mulher é louca, a criança não tá falando nada disso e ela fica obrigando 

essa criança a ser assim”. Porque ele se protegia em mim, né, eu era a confidente. Era 

a pessoa constante na vida dele desde que ele nasceu. Então, era a mim que ele falava 

as coisas. E aí eu tentando, né, que ele fosse mais feliz: na escola, vamos lá, na família, 

vamos lá, com o pai, vamos lá... Sempre mediando essa fala. (Penélope, em entrevista 

– João Pessoa, 4 de abril de 2019). 

 
112 Em alusão à discussão que faz Michel Foucault (2010[1976]) a respeito da política como uma forma de dar 

continuidade à guerra por outros meios. 
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Neste trecho Penélope contextualiza a sua posição de mediadora como consequência e 

expressão da densidade do vínculo que tinha com o filho em uma relação de “confiança”, 

“confidência”, “constância” e “proteção”. A ideia de que Penélope era a “pessoa constante” na 

vida do filho evidencia as desigualdades de gênero na criação da criança – o pai não participava 

cotidianamente dos cuidados e da educação do filho – e o investimento social e afetivo que a 

mãe fazia na relação. Há também uma valorização do vínculo ao dizer que a relação era de 

“confiança”, o que expressa um fortalecimento da intimidade e da proximidade entre mãe e 

filho. A hierarquia geracional na relação de cuidado se reflete no fato de que o filho “se 

protegia” na mãe.  

“Construir pontes” para a transição de gênero da criança na família envolve, assim, as 

desigualdades que configuram relações de gênero e geração. Desse modo, ao mesmo tempo que 

reafirma e reforça valores relacionados ao vínculo entre mãe e filho dentro das atribuições 

sociais de cuidado e das moralidades da maternidade, frequentemente também traz a 

possibilidade de que a mãe sofra acusações variadas, envolvendo responsabilização e 

culpabilização. Conflitos diretos com outras pessoas da família que não aceitam também podem 

ocorrer. Em função disso, muitas mães que decidem apoiar o filho se encontram diante de 

dilemas familiares e de relacionalidade (CARSTEN, 2000) sobre como preservar outras 

relações importantes, por exemplo, o próprio casamento. De acordo com relatos e histórias que 

integrantes das Mães pela Diversidade me contaram, separações e divórcios não são incomuns 

nos casos em que a mãe aceita e o pai não. 

Essa possibilidade havia assombrado Mariana113, mãe de Luan, um homem trans de 21 

anos. “Era uma coisa que eu morria de medo, de ter que escolher entre o meu casamento e 

Luan, né. De ele [o marido] se revoltar, ficar com raiva. Mas eu consegui fazer isso”, contou-

me Mariana. O filho iniciou a transição de gênero logo que completou 18 anos. Como o rapaz 

não trabalhava, necessitava de recursos da família para viabilizar o processo. Luan já havia 

tentado suicídio duas vezes na adolescência e se mostrou desesperado quando a mãe se recusou 

a comprar os hormônios receitados no Ambulatório TT. O temor pela vida do filho, que voltou 

a falar em suicídio, foi o fator crucial para que Mariana decidisse financiar a hormonização. 

Porém, viu-se desde o princípio em posição de explicar a situação para o marido, administrando 

o que ele deveria saber ou não e quando era o momento certo para abordar o assunto.  

 

 
113 Conheceremos mais sobre Mariana no último capítulo. 
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Primeiro, eu cercava para ver como é que estava o humor, para poder ir falando 

também devagar. Doses homeopáticas do tema. E certas coisas eu não falei, eu não 

cheguei nem a falar. [...] De repente, começou a usar os hormônios e os pelinhos 

começaram a surgir no rosto, né? E aí ele: “O que é aquilo?”. Aí, o assunto voltou. 

“Você não está indo levar toda semana para o Clementino [Hospital Clementino 

Fraga]?”. Ele ia levar. E pegava lá. Aí... “Tá usando hormônio”. “Mas isso não existe, 

como é que pode? Para que barba?” Aí você fala aquela coisa bem... "Há uma 

necessidade que não é só de gostar de mulher”. (Mariana, em entrevista – João Pessoa, 

16 de outubro de 2018). 

 

Conheci alguns casos de irmãos e irmãs, filhos de mães diferentes, que ajudaram em 

reaproximações e reconciliações com a família paterna e com o próprio pai. O fato de que 

pertenciam a outro núcleo familiar parecia ser importante para isso, pois não estavam inseridos 

nas mesmas relações e hierarquias, como no caso da complicada tríade (Simmel, 1950b) entre 

Michele, Bruno e os avós que discuti no capítulo anterior. Por outro lado, a autoridade pode ser 

exatamente o que situa alguém em posição de influenciar os familiares. Na família de Paula, 

mãe de Gabriele, mulher trans de 20 anos, caso que conheceremos em profundidade na última 

seção deste capítulo, a aceitação da avó de 83 anos, Esperança (mãe de Paula), foi fundamental. 

 

Mamãe chorava e, ao mesmo tempo, dizia assim: “Minha filha, mas se for assim, a 

gente tem que aceitar”. Ela se assustava, mas ao mesmo tempo ela tinha a delicadeza 

de dizer que a gente tinha que amar e abraçar, que não tinha o que fazer. E, assim, 

mamãe foi uma peça fundamental também no meu processo. [...] Mamãe foi a 

referência para que respeitassem. Porque se mamãe dissesse alguma coisa, qualquer 

pessoa que estivesse contra, ou que não aceitasse, ou que não entendesse esse processo 

iria se apegar à fala de mamãe. Como mamãe abraçou, então os primos machistas, 

homofóbicos, transfóbicos, ficou todo mundo calado, como até hoje, para não 

desgostar mamãe, que o que mamãe diz, está dito. O abraçar de mamãe fez com que 

todo mundo abraçasse. (Paula, em entrevista – João Pessoa, 4 de dezembro de 2018). 

 

Paula disse em outras conversas que Esperança era muito respeitada na família porque 

havia criado seus nove filhos com grande dificuldade depois de ter deixado o marido infiel e 

um casamento no qual sofria violência doméstica. Além disso, “a casa de mamãe” era suporte 

para filhos e netos em situações de dificuldades financeiras, separações conjugais e outros 

conflitos. Myriam Lins de Barros (1987) apontou esse tipo de prática em seu estudo sobre avós, 

filhos e netos de camadas médias do Rio de Janeiro, observando que, do ponto de vista dos 

avós, essas eram situações de crise nas quais intervinham temporariamente. Esse parece ter sido 

o caso quando Paula se mudou com a filha Gabriele (que ainda era filho) para a casa de 

Esperança após se separar do marido. Na época que realizei a pesquisa, uma das irmãs de Paula, 

o cunhado e um sobrinho moravam com Esperança, mas nesse caso tratava-se de uma situação 

considerada permanente. Os arranjos residenciais envolvendo a casa da avó exemplificam como 

em diversos momentos sua atuação era fundamental na organização da vida familiar.  
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Barros (1987) mostrou que os avós eram centrais nas dinâmicas da família também 

porque estabeleciam com os netos uma relação baseada em maior liberdade e afeto, em 

contraste com a relação entre pais e filhos, na qual a tarefa educativa e socializadora impunha 

o exercício da autoridade. A dimensão afetiva da família era, assim, realçada no vínculo avós-

netos. A análise de Barros ajuda a compreender como muitas avós aceitam os netos trans sem 

brigas e conflitos e porque estes podem ser muito mais acentuados com os pais.  

Paula situou essa diferença no plano das responsabilidades e projetos distintos que tinha 

como mãe: “Era tanta dor perante tudo que não foi como eu projetei, tanta preocupação com 

o futuro, com o presente, que eu não tive o mesmo... de mamãe. Mamãe dá amor. Ela não se 

preocupa, ela não tem mais... até mesmo pela idade”. A aceitação das avós é considerada um 

gesto de amor puro e verdadeiro, simbolizando e performando a força do afeto nos vínculos que 

constroem a família. A ideia em geral é que os avós “não entendem, mas aceitam por amor”. 

Em contrapartida, é recorrente que netos trans sejam muito mais pacientes e condescendentes 

com seus avós com relação ao uso de um novo nome e de pronomes no gênero de identificação, 

muitas vezes relevando que não mudem o tratamento, mesmo que essa seja uma das formas 

mais valorizadas e esperadas de demonstração de aceitação. 

Discuti até aqui aspectos gerais relativos às dinâmicas de relacionamentos nas famílias 

a partir de alguns casos em que a transição de gênero de um filho e a aceitação da mãe 

repercutiram em outras relações, exigindo um trabalho afetivo e um esforço por parte das 

interlocutoras para “transicionar” relações com o restante da família. Vimos que a aceitação 

também tem custos sociais e estes são bastante distintos a depender do valor do vínculo de 

parentesco que relaciona um indivíduo a uma pessoa trans, seu status e autoridade na família, 

assim como a sua posição social e a posição social da família de forma mais abrangente. As 

próximas seções aprofundam as experiências de duas interlocutoras e suas filhas trans, histórias 

que evidenciam aspectos complexos e contraditórios que envolvem as dinâmicas de transição 

de gênero na família. 

 

Sobre raízes e flores 

 

“Mais relevante pra mim é quem é Juliana” 

 

Era uma terça-feira, dia de atendimento psicológico no Ambulatório de Saúde Integral 

para Travestis e Transexuais da Paraíba. Adriana, a mulher trans que trabalhava na assessoria 



192 
 

técnica da gestão do serviço, atravessou os poucos metros entre o prédio do Hospital 

Clementino Fraga e o anexo onde funcionava o Ambulatório TT acompanhada por uma jovem 

mulher trans. “Hoje não vai ter atendimento. A psicóloga ligou desmarcando”, avisou-me, logo 

que nos cumprimentamos. Entramos juntos na pequena recepção, onde estava Raquel, mãe de 

Juliana, a usuária que acompanhava Adriana. Conheci mãe e filha naquela manhã e depois tive 

a oportunidade de entrevistar as duas separadamente.  

Raquel era uma mulher “morena, negra, não sei” – como me respondeu – na faixa dos 

50 anos, com baixa estatura e cabelos cacheados pouco abaixo da linha dos ombros. Tinha 

feições sérias e o olhar desconfiado em um semblante de preocupação por trás de óculos de 

armação escura. A filha Juliana, de 26 anos, identificava-se como mulher trans, negra e lésbica. 

Tinha cabelo black power, naquele dia preso em um coque, e usava uma blusa branca estampada 

com flores sob um macacão. A família era paraibana, mas Juliana nascera no Rio de Janeiro, 

para onde a mãe migrara ainda na juventude. Haviam retornado à Paraíba porque Juliana fora 

aprovada pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para um curso de graduação na 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Tornara-se uma universitária bastante engajada com 

o movimento estudantil e expressava suas ideias criativamente através de desenhos e histórias 

em quadrinhos. Também estudava música e adorava MPB, principalmente ritmos regionais.  

Raquel e Adriana conversaram bastante naquela manhã. Juliana já era usuária do 

Ambulatório TT há dois anos, e tanto ela quanto a mãe conheciam Adriana desde então. Raquel 

desabafou sobre diversos problemas e preocupações, assuntos que retomamos quando a 

entrevistei. Era frequente que se referisse à Juliana como “ele” ou por um apelido carinhoso de 

infância. Adriana parecia irritada com a insistência de Raquel em usar pronomes masculinos 

para se referir à filha, mas respondia educadamente. Juliana, por sua vez, permanecia calada, 

como se estivesse pensativa. Raquel reclamou das roupas de Juliana, que considerava pouco 

femininas, de seu cabelo black power e de um colar de amuleto do Candomblé que ela nunca 

tirava. Contou sobre como estava difícil a relação com os familiares, que a avó não aceitava 

visitas de Juliana a menos que ela usasse roupas masculinas e que havia boatos de que alguém 

da família paterna dissera que “daria um tiro na testa” de Juliana, se a encontrasse.  

Demonstrando já estar sem paciência, Adriana aconselhou que Raquel não se importasse 

com os parentes. “Eles pagam as suas contas? O que prende você a eles?”, indagou. Quando 

Raquel respondeu que era “só o amor” que tinha pela família, Adriana, exasperada, questionou: 

“Que amor é esse dessas pessoas que não aceitam sua filha?”. Passou a se dirigir 

especificamente à Juliana, elogiando sua altura e seu porte, oferecendo dicas de moda e de 

beleza. Sugeriu que Raquel fizesse uma poupança para que a filha, futuramente, colocasse uma 
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prótese de silicone. Juliana disse que não pensava muito nisso e Adriana aconselhou: “A cabeça 

da gente muda muito”. Raquel pareceu consternada com a ideia de Juliana colocar próteses de 

silicone. “Mas ela está ciente de que [o peito] vai crescer com os hormônios...”, disse. Adriana, 

em tom de expertise, explicou que isso dependia da “genética” das mulheres da família.  

O comentário reverbera o discurso médico predominante sobre a hormonioterapia, 

segundo o qual os efeitos dos hormônios femininos ou masculinos utilizados na transição de 

gênero dependem da genética familiar. Tomando o caso dos hormônios femininos como 

exemplo, a partir do diálogo acima, nota-se que a concepção de que a hormonioterapia faz 

emergir a herança biológica das mulheres da família traz o simbolismo da “genética” para 

naturalizar os limites e as possibilidades do corpo em transição, sobrepondo, em última 

instância, a substância biológica à tecnologia biomédica. Há um efeito discursivo importante 

nesse sentido. Por um lado, justifica-se, a priori, uma possível ineficácia da hormonioterapia 

para dar ao corpo atributos considerados femininos (quadris largos, seios volumosos, “curvas” 

etc.). Por outro, enfatiza-se a genética familiar particular a cada indivíduo, valorizando 

diferentes fenótipos como femininos mesmo quando não se aproximam de modelos culturais 

ideais. Além disso, a noção de que se partilha uma substância feminina comum a outras 

mulheres da família é mais um recurso para construir a identidade feminina. A ideia de que os 

hormônios fazem emergir características femininas da família sugere ainda que essas 

substâncias sintéticas podem operar como substâncias biogenéticas e ativar propriedades de 

gênero e parentesco no corpo do filho. 

Juliana, contudo, não estava muito preocupada em se afirmar mulher expressando em 

seu corpo características de modelos de feminilidade predominantes. Naquela interação no 

Ambulatório TT, demonstrava certa divergência com as concepções de feminilidade tanto de 

Adriana quanto da mãe, o que ficou mais evidente para mim depois que efetivamente a conheci. 

As diferentes preocupações com relação ao corpo na construção da identidade entre Adriana e 

Juliana são expressivas de transformações nos discursos e práticas em torno de experiências 

transfemininas: corpos exuberantes de curvas, peitos e bunda, característicos de corporalidades 

travestis conforme descreveram pesquisas dos anos 1990 e 2000 (SILVA, 1993, 2007; 

KULICK, 1998; PELÚCIO, 2005; CARDOZO, 2010), não são o modelo para muitas jovens 

trans universitárias como Juliana. Além da distância geracional, tanto as diferenças de contextos 

sociais e econômicos quanto de discursos e valores de gênero e sexualidade são fatores que 

constituem essas distinções.  

Passei aquela tarde com Juliana na UFPB, para onde fomos depois que deixamos o 

Ambulatório TT. Raquel seguiu para uma consulta médica em outro hospital na região de 
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Jaguaribe. Já no ônibus, Juliana me contou que começou a se entender trans quando ainda 

morava no Rio de Janeiro e fazia um cursinho pré-vestibular gratuito na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), onde teve contato com mulheres trans pela primeira vez. Ao mesmo 

tempo que questionava e experimentava sua sexualidade, foi se dando conta de que não se sentia 

bem no gênero masculino e decidiu que faria a transição de gênero ao mudar de cidade quando 

fosse aprovada em uma universidade. Considerava o acesso a esses espaços da vida 

universitária fundamentais em sua experiência de transição de gênero, pois entendia que não 

apenas encontrara sentido para suas vivências de gênero e sexualidade como também 

“amadurecera”, entendendo melhor estruturas e relações de poder que atravessavam a sua vida. 

 

Eu gosto de me apresentar como mulher trans, negra, subalterna, uma pessoa que faz 

parte da marginalização do capitalismo [rindo], que automaticamente marginaliza as 

pessoas. A vida acadêmica é o que está me trazendo um patamar novo para minha 

vida, um impulso não só para minha transexualidade, por exemplo, mas para minha 

formação social. Eu não tinha uma vida social muito ativa antes da faculdade. Eu 

acredito muito que esse momento da minha vida durante a transição está sendo muito 

importante para mim. A minha trajetória foi a maior parte do tempo sendo tratada 

como menino, que eu não era, nunca me senti à vontade com isso, e depois da minha 

transição o que é mais relevante para mim é quem é Juliana, e não a pessoa que é o 

nome civil lá, que eu não gosto nem de falar. (Juliana, em entrevista – João Pessoa, 

26 de março de 2019). 

 

A reflexão de Juliana introduz, de forma sucinta, algumas dimensões da sua experiência 

de transição de gênero que extrapolam os limites da transexualidade como um processo 

biomédico. Há uma visão de mundo e uma identidade social que se constroem conjuntamente 

à identidade de gênero, relacionadas por Juliana, nesse caso, à sua inserção na vida universitária 

e no contexto dos ativismos LGBT nesses espaços e nas redes sociais. Esses processos se 

vinculam à uma busca por individualidade e diferença com relação à identidade que lhe fora 

atribuída pela família: interessa-lhe saber “quem é Juliana”, não a “pessoa do nome civil”. Esse 

discurso é recorrente entre muitos jovens trans que conheci e se relaciona aos campos de 

possibilidades e projetos (VELHO, 2013c) que se delinearam a partir da ampliação da cidadania 

e dos “direitos LGBT” (CARRARA, 2015), em muitos casos envolvendo acentuadamente o 

fato de esses jovens terem ingressado em universidades públicas114. A transição de gênero, 

nesse contexto, pode ser vista como o centro de processos de construção de subjetividade e 

individualidade na juventude que não se restringem à identidade de gênero. É o fato de que o 

gênero é uma das bases da noção de pessoa-indivíduo (BUTLER, 2003) e o forte caráter político 

 
114 Para análises que refletem sobre os efeitos do acesso a universidades públicas sobre as trajetórias de vida e 

projetos de jovens “LGBT”, ver, por exemplo, Arthur Costa Novo (2015), Cleiton Vieira (2017), Keo Silva 

(2019) e Emilly Mel Souza (2019). 
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da experiência de gênero – constituída por desigualdades, violências, mas também fonte de 

prazer, como nos lembra Butler – que conferem tal importância à identidade de gênero. 

Juliana falou também da relação com a mãe, que avaliava positivamente. Disse-me que 

a mãe havia “surtado” ao saber da sua transição, há dois anos, mas que já lidava melhor 

atualmente. Percebia que ela se “esforçava” e procurava entender como era difícil para a mãe, 

criada em uma educação tradicional, compreender uma experiência “pós-moderna” como a 

transexualidade. Falou-me das características tradicionalistas da Região Nordeste e do 

machismo como um traço cultural que era reiterado em muitas produções culturais. Explicou-

me que, por entender esse contexto de vida da mãe, relevava certas atitudes, tal como o uso do 

nome masculino, mesmo que se sentisse incomodada. “Ela não vai deixar de ser uma boa mãe 

só porque ela se confundiu”, ponderou depois, quando voltamos a falar disso em entrevista.  

Juliana ressaltou, em diversos momentos, o quanto valorizava os esforços que Raquel 

fizera para criá-la e educá-la. Explicou-me que seu pai, que falecera pouco tempo depois que 

ela e a mãe se mudaram para a Paraíba, era engenheiro eletricista aposentado pela Marinha e 

nunca deixara de prover financeiramente a família, mas não era muito presente nem mesmo 

antes de se separar da sua mãe, quando Juliana ainda era criança. A mãe havia sido a principal 

responsável por sua criação e Juliana procurava ter “empatia” porque sabia que ela havia 

“sofrido muito na vida”. 

 

Da Paraíba ao Rio de Janeiro e de volta 30 anos depois 

 

Raquel e Juliana viviam em Guarabira, um município de 59 mil habitantes, 

predominantemente urbano, localizado na região do Brejo Paraibano, e cerca de 100 km tanto 

de João Pessoa, quanto de Campina Grande. Juliana estudava no campus da UEPB da região. 

Fui visitá-las em um sábado pela manhã para entrevistar Raquel. Embarquei em um ônibus 

executivo antigo, que parava em vários municípios pelo caminho, como Sapé e Rio Tinto, ao 

longo de um percurso de 2h30 pela região da Zona da Mata Paraibana. Muitas pessoas entravam 

e saíam a cada ponto, um fluxo intenso de trabalhadores que transitavam diariamente entre 

aquelas cidades. O ônibus estava cheio e os passageiros amontoavam-se de pé, segurando-se 

nos encostos dos assentos ou no suporte para malas acima das janelas. 

Mãe e filha moravam no último andar de um prédio de três andares no perímetro urbano 

de uma rodovia na entrada de Guarabira. No térreo, funcionava uma loja de pneus que 

compunha o comércio de oficinas mecânicas, borracharias, peças e acessórios para carros, 

estabelecimentos que se intercalavam a casas e pequenos edifícios residenciais. Havia um posto 
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de gasolina a poucos metros e uma lanchonete logo em frente ao prédio, onde vários 

mototaxistas aguardavam passageiros. No horizonte, as casas se estendiam ao longo de um vale, 

entre colinas e a silhueta da Serra da Jurema, onde despontava a estátua de Frei Damião. Este 

famoso ponto turístico e de romaria115 marca a divisa entre Guarabira e Pirpirituba, município 

rural de pouco mais de 10 mil habitantes que era a terra natal de Raquel. 

A história de vida que Raquel me contou naquela manhã continha em si diferentes 

tramas descontínuas, que ora se diferenciavam, ora se sobrepunham, ora se misturavam, como 

é característico na elaboração da memória. Era uma história sobre uma jovem paraibana que 

migra para uma grande cidade do Sudeste em busca de “crescer na vida” sem se deixar 

corromper moralmente, uma história sobre superação de adversidades pelo encontro com a fé, 

um “conto de fadas” sobre paixão, romance, destino e a história de uma mãe dedicada e 

sofredora. As histórias de vida são “ilusões biográficas”, como criticou Pierre Bourdieu (1998), 

e não correspondem de fato a trajetória social de um sujeito como é dada pelas condições de 

possibilidade do campo de relações de forças em que está inserido e pelas mudanças nessas 

relações ao longo do tempo. Contudo, interessa-me aqui a forma com que Raquel construiu a 

memória de sua trajetória considerando os fatos, eventos e pessoas que ganharam ênfase na sua 

narrativa, na medida em que estes permitem entender as implicações sociais e os sentidos da 

transição de gênero da filha. 

Raquel nasceu no fim dos anos 1960, em uma família de trabalhadores rurais: o pai era 

uma liderança sindical, agricultor e professor. Ela viveu a infância e a juventude em um período 

caracterizado por uma expressiva precarização das condições de vida no campo em função das 

políticas econômicas do governo brasileiro116. Os efeitos dessas políticas sobre a organização 

 
115 As pesquisas de José Flores Filho (2012) e Severina Santos (2019) discutem a relação de Guarabira com os 

turistas, romeiros, peregrinos e pagadores de promessas que visitam o santuário, assim como as crenças de 

moradores devotos de Frei Damião, que muitos consideram santo. Assim como Padre Cícero, para quem há 

um santuário na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, Frei Damião é um personagem histórico consagrado 

pelo catolicismo popular, reunindo milhares de devotos que creem na sua santidade e poder de realizar 

milagres, mesmo que a Igreja Católica não o reconheça como santo. 
116 A aceleração da industrialização articulava-se a uma “modernização conservadora” da agricultura, mantendo a 

estrutura fundiária caracterizada pela prevalência de grandes latifúndios e exploração dos trabalhadores rurais 

(MENEZES, 1985; ALMEIDA, 1986; DELGADO, 2005; NAKATANI; FALEIROS; VARGAS, 2012). 
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das relações de produção e trabalho117 levaram a diferentes estratégias de organização das 

famílias camponesas, como a migração de jovens para cidades na própria região de origem ou 

em outros estados, por exemplo (MENEZES, 1985; SCOTT, 1986; ALMEIDA, 1986). Esta 

seria a trajetória de Raquel, como veremos. 

A morte do pai de Raquel em um acidente de carro deixou sua mãe com grandes 

dificuldades para criar oito filhos, dividindo-se entre o trabalho no sítio e o emprego de 

merendeira em uma escola. A ausência do pai não trazia apenas dificuldades materiais, mas 

também tornava Raquel e as irmãs o alvo de assédio e fofocas sobre sua moral sexual: “Com o 

passar do tempo, todo mundo dizia: ‘As filhas da dona Ana não têm pai, vivem assim, como 

elas querem...’”. Esse ponto ressaltado por Raquel sugere que relações de gênero na família e 

na comunidade tinham códigos morais similares aos descritos em análises de famílias de 

camadas populares (DUARTE, 1995; SARTI, 1995; FONSECA, 2000) e camponesas 

(WOORTMANN, 1985) que, dentro de suas especificidades, discutem como uma hierarquia 

entre homens e mulheres, entre domínios masculinos e femininos, constrói a autoridade 

masculina no grupo familiar.  

Os homens, segundo Sarti (1995), são guardiões da “respeitabilidade” pública da 

família, algo similar ao que observou também Claudia Fonseca (2000; 1995)118. Com relação 

 
117 Como sintetizou Parry Scott (2011), diversas análises publicadas naquele período voltaram-se a entender as 

condições de produção de famílias de trabalhadores rurais da Região Nordeste, sobretudo aqueles que eram 

"moradores" nas terras de seus patrões. Demonstravam que esse modo de produção era responsável tanto pela 

sobrevivência dos trabalhadores e famílias quanto pela eficácia da exploração exercida pelos donos das terras. 

Os efeitos de transformações nessas relações para a organização social de famílias camponesas foram 

detalhados, por exemplo, no estudo de Marilda Menezes (1985) sobre famílias de trabalhadores rurais no Sertão 

paraibano. Menezes descreveu a predominância de um "sistema produtivo tradicional", caracterizado pela 

utilização da terra como principal meio de produção e pela prevalência de relações de "parceria" entre grandes 

proprietários de terra e trabalhadores rurais em lugar de trabalho assalariado. Os trabalhadores “parceiros”, 

conhecidos como “moradores”, residiam na terra onde produziam e eram pagos pelo trabalho com a partilha 

da produção e/ou agricultura de subsistência. As políticas de crédito para modernização da agricultura 

favoreceram os grandes latifundiários, que investiram na compra de mais terras, na pecuária e nas monoculturas 

voltadas à exportação. Houve redução do percentual de terras dedicadas à produção agrícola de alimentos para 

o mercado interno e mudanças nas relações entre proprietários e “moradores” que provocaram a precarização 

ainda maior da vida rural, com a expulsão indireta dos trabalhadores para um mercado assalariado caracterizado 

pela baixa demanda e salários extremamente baixos. 
118 No contexto analisado por Fonseca (2000; 1995), homens casados ou em arranjos conjugais deveriam 

idealmente proteger mulher e filhas do assédio de outros homens. Moças solteiras sem a “proteção” masculina 

se tornavam objeto de assédio e despertavam ciúmes em outras mulheres, que utilizavam a fofoca para 

manipular a opinião pública e atingir a “reputação”. A pesquisa foi realizada em uma vila de pobres urbanos 

em Porto Alegre, RS. Como ressaltou a autora, não se deve confundir os códigos morais das famílias da vila 

com aqueles das camadas médias, pois não se trata de uma moralidade relativa à regulação da sexualidade 

feminina dentro dos limites do casamento. A honra feminina não se relacionava com a castidade nesse contexto, 

mas ao valor da mulher como dona de casa e mãe. A “proteção” da mulher e das filhas na comunidade estudada 

por Fonseca (1995) se enquadrava em um jogo complexo envolvendo negociações e disputas entre homens em 

torno da honra masculina. O “respeito” poderia ser imposto pela violência se necessário. 
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às famílias camponesas119, Klaas Woortmann (1985, p. 39) argumentou que "[...] a honra da 

família é construída pelo homem e encarnada pelo pai, e percebida como ameaçada pela mulher, 

mas ao mesmo tempo preservada pela mãe, sua guardiã.". A mulher resguarda a honra pela 

virtude de "esposa-mãe”, segundo o autor, mas mulheres adúlteras e filhas ou irmãs 

"desencaminhadas" podem "sujar a honra do pai" ou "manchar o nome da família". Vemos 

assim como os conflitos vividos pela família de Raquel com a perda do pai120 envolviam 

dimensões morais relativas aos valores de gênero na organização social das práticas, interações 

e relações de parentesco, vizinhança e comunidade.  

Ainda na infância, Raquel foi estudar em uma escola de Guarabira e passou a morar 

com a numerosa família de uma tia, onde realizava grande parte dos trabalhos domésticos121. 

“A partir daí eu digo que eu comecei a ‘me criar’, porque eu tinha vontade de sair daquela 

região e eu não conseguia me adaptar naquele ambiente sem meu pai”, refletiu Raquel. Aos 

18 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, acreditando que teria mais oportunidades de trabalho. 

Foi morar em um município da Baixada Fluminense, onde foi recebida na casa de uma tia. Ela 

deu a Raquel o apoio inicial para que começasse a vida na cidade e logo conseguiu um emprego 

como empregada doméstica de uma família de classe média-alta, passando a residir no local. 

Como tinha medo de se perder pela cidade, nas primeiras semanas Raquel só saía de 

casa para ir aos Correios enviar dinheiro para a mãe. Essa prática de Raquel era recorrente entre 

jovens migrantes de famílias das zonas rurais, que continuavam a manter laços e a contribuir 

com a unidade doméstica de origem (MENEZES, 1985; SCOTT, 1986). A referência nesse 

 
119 As análises citadas trazem uma diferença importante com relação às famílias de camadas populares urbanas, 

contudo. Em ambos os casos, o trabalho é fundamental para a honra masculina e da família, mas nas famílias 

camponesas Klaas Woortmann (1985, 1988) e Ellen Woortmann (1995) mostraram que trabalho e honra se 

vinculam à terra dentro de uma economia moral do parentesco: “Nas culturas camponesas, não se pensa a terra 

sem pensar a família e o trabalho, assim como não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a família. Por outro 

lado, essas categorias se vinculam estreitamente a valores e a princípios organizatórios centrais, como a honra 

e a hierarquia.” (WOORTMANN, 1988, p. 23). 
120 Woortmann e Woortmann (2004) observaram que as atitudes relacionadas a viuvez feminina poderiam variar 

em diferentes contextos, havendo desde a condenação moral de um segundo casamento à existência de 

casamentos preferenciais com primos ou irmãos da família do falecido marido. Mostraram, dessa forma, que 

famílias camponesas matrifocais não eram comuns, pois, mesmo quando não havia um segundo casamento, 

outro homem – o irmão da mãe ou um filho mais velho – ocupavam o lugar de autoridade do “pai de família”. 

No caso da família de Raquel, a mãe voltou a se casar alguns anos depois.  
121 Essa experiência de Raquel parece corresponder à prática de circulação de crianças entre diferentes unidades 

domésticas que é parte da organização de parentesco em diversos contextos de camadas populares no Brasil, 

não apenas como uma estratégia para a criação dos filhos, mas também por reforçar vínculos de solidariedade 

e reciprocidade entre parentes e vizinhos (FONSCECA, 1995; 2006). A circulação de crianças também é uma 

estratégia de reorganização do grupo doméstico de famílias camponesas em certos contextos (WOORTMANN; 

WOORTMANN, 2004). É recorrente que essas crianças não tenham o mesmo tratamento que os “filhos 

legítimos” (filhos biológicos) e sejam encarregadas de realizar muitas tarefas domésticas, mas não costumam 

guardar rancor, segundo Fonseca (1995). Esse não me pareceu ser o caso de Raquel, que enfatizou a enorme 

quantidade de trabalho pelo qual era responsável e o fato de que era a “empregada doméstica” da família. 
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contexto – ela saía apenas para enviar dinheiro à mãe – também dá ênfase ao seu valor como 

boa filha, ressaltando o comprometimento com o vínculo filial que a relacionava ao grupo 

familiar de origem. 

Do ponto de vista da trajetória pessoal de Raquel, a rede de parentes foi fundamental 

para constituir as condições que possibilitaram a acomodação no local de destino e facilitaram 

o acesso a empregos, de modo similar ao que pesquisas sobre migrações inter-regionais no 

período descreveram (MENEZES, 1985; SCOTT, 1986; WOORTMANN, 1995). Assim, na 

conversa entre Raquel e Adriana no Ambulatório TT, interação que descrevi antes, um possível 

sentido para o “amor” pela família evocado por Raquel quando Adriana pergunta “O que prende 

você a essas pessoas?” pode estar na “solidariedade difusa duradoura” (SCHNEIDER, 2016) 

na rede de parentesco, uma solidariedade que envolve a participação em relações hierárquicas 

de trocas e reciprocidades simbólicas, afetivas, econômicas e materiais.  

Raquel conheceu João Domingues, o pai de Juliana quando já se aventurava a circular 

sozinha pela cidade e pegou um ônibus errado. Ele percebeu que ela estava perdida e ofereceu 

ajuda, uma história que, para Raquel, só o “destino” explicava. Após quatro anos de 

relacionamento, Raquel engravidou e nasceu, Domingues, que depois se tornaria Juliana. O 

nome foi escolhido pelo pai em homenagem à família. “O pai é de uma família muito grande 

que terminava com Domingues. Aí, quando ele nasceu, o pai disse: ‘Esse vai ser o Domingues 

puro. Ele não vai terminar com Domingues, ele vai começar com Domingues’”, explicou-me 

Raquel. Os prenomes dos filhos são frequentemente escolhidos para enfatizar os vínculos 

consanguíneos (FONSECA, 1995) e podem ser um recurso para construir e fortalecer a relação 

social de paternidade homenageando o pai (PINA CABRAL; PEDROSO DE LIMA, 2005). A 

escolha de nomeação no caso de Domingues parece realçar significativamente a relação de 

linhagem e consanguinidade: o nome de família do pai é dado ao filho como prenome, 

valorizando a identidade social relacionada à família paterna, e o faz de forma a conferir um 

status diferenciado, uma vez que Domingues será “o Domingues puro”. 

O nascimento do filho marca, porém, na narrativa o que Raquel definiu como uma 

“mudança de 400% na vida”, relacionada ao aumento das responsabilidades de cuidado 

doméstico e a um agravamento dos problemas conjugais com brigas, humilhações e infidelidade 

do marido: “Eu me desdobrava para cuidar de casa, dele, de tudo e... Ele me desfazia. É a 

violência doméstica, como se diz hoje”. Viveram assim por muitos anos até que o casamento 

acabasse, quando passou a “ter fé” em Deus e este lhe apresentou diversos “caminhos” para 

transformar a sua vida: uma chance de voltar a estudar, melhores oportunidades de trabalho e 

bolsas de estudo em escolas particulares para Domingues, conforme listou. No Rio de Janeiro, 
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Raquel foi cobradora de ônibus por sete anos – “Eu adorava, o melhor emprego que eu tive na 

minha vida” – e, nesse contexto, conheceu o atual marido, um europeu que vinha ao Brasil 

todos os anos para visitar a filha e se apaixonou por Raquel. “Aí, eu estou vivendo um conto de 

fadas, né. Ele é uma pessoa maravilhosa”.  

A história de vida de Raquel se apresenta até aqui como uma narrativa de superação do 

“sofrimento” pela “fé”. Trata-se de uma interpretação religiosa para as possibilidades 

configuradas no entrelaçamento de processos sociais e econômicos que delinearam 

determinadas conjunturas, estados momentâneos das estruturas objetivas de condições sociais 

para a ação (BOURDIEU, 1983). Episódios com implicações individuais e familiares mais 

dramáticas não apenas explicitam as interações entre mudanças familiares, individuais e 

contexto histórico no curso da vida, mas podem representar “conjunturas vitais” (JOHNSON-

HANKS, 2002, p. 871), períodos socialmente estruturados onde há um potencial de mudanças 

de vida com consequências importantes a longo prazo.  

No caso da abertura de “caminhos” a que se referiu Raquel, temos, por exemplo, os 

efeitos de políticas públicas de educação: Raquel, que havia estudado até a quarta série, 

conseguiu concluir o Ensino Médio com uma bolsa de estudos integral em um programa de 

Educação de Jovens e Adultos do Serviço Social da Indústria do Rio de Janeiro (SESI/RJ). 

Vemos também os efeitos da atuação da sociedade civil no modelo das ONGs predominantes 

nas décadas de 1990 e 2000, uma vez que Raquel frequentou, na época, uma instituição voltada 

a oferecer apoio psicológico e jurídico, formação educacional e oportunidades de trabalho para 

mulheres que sofriam formas de violência doméstica. As possibilidades que se configuraram 

para Raquel e suas escolhas nesse contexto também movimentaram as relações em torno da 

vida de Juliana. As redes que Raquel construiu nesses espaços possibilitaram diversas 

oportunidades educacionais e inseriram Juliana em círculos de convívio que contribuíram para 

a trajetória que a levou ao projeto de ingressar em uma universidade pública e ao cursinho da 

UERJ, onde conheceu mulheres trans e entendeu a própria identidade de gênero. 

 

“Aquilo ali foi a maior decepção que eu tive na minha vida” 

 

A introdução do segundo marido – que chamarei de Antony – iniciou o momento da 

narrativa em que Raquel começou a falar sobre a transição de gênero de Juliana, pois ela atribuía 

grande importância ao apoio que recebeu de Antony nesse processo diante da forte rejeição de 

seus familiares e parentes e da sua própria dificuldade de aceitar. 

 



201 
 

Até hoje ele [Domingues] nunca me falou como foi orientado, porque... Eu fui para a 

Europa e deixei ele aqui um mês certinho. [...] Aí, quando eu voltei de viagem, 

encontrei umas roupas dele que não eram de menino. Sutiã, vestido, batom, sombra... 

A pior coisa que você pode imaginar de uma pessoa que está se transformando sem 

saber, e orientada por pessoas que estavam, em vez de ajudando, estavam 

ridicularizando, essa é a verdade. [...] Aí teve a Ocupação na faculdade e precisava 

levar alimento, levar as coisas lá, e eu comecei a querer ajudar. Quando cheguei lá, eu 

o vi com uma saia e uma camisetinha assim... Gente, aquilo ali foi a maior decepção 

que eu tive na minha vida. E aí eu não me contive, sabe? Eu fiquei desesperada. Eu 

não me reconheci na época. Eu comecei chorando lá. E falei: “Vamos pra casa, eu vou 

cuidar de você”. (Raquel, em entrevista – Guarabira, 6 de abril de 2019). 

 

Diferente de outras interlocutoras, Raquel não recordava de situações na infância e 

adolescência de Domingues que fossem indícios da identidade de gênero que seria afirmada 

posteriormente. Na sua avaliação, o filho nunca tivera comportamentos, trejeitos ou gostos 

considerados femininos e ela acreditava que a mudança de gênero fora em alguma medida 

influenciada pelas novas companhias e amizades do contexto universitário. No trecho acima, a 

descrição da cena de revelação contrasta a “orientação” dos amigos com o seu “cuidado” 

materno, atribuindo sentidos morais distintos e opostos. Os amigos eram falsos, “ajudavam” 

com a intenção maldosa de “ridicularizar”. Já os sentimentos de Raquel eram intensamente 

verdadeiros, explicando porque não “se conteve” diante da “decepção” de ver o filho com 

roupas femininas e quis “cuidar” dele. 

“Vocês brigaram?”, perguntei à Raquel. “Eu discuti com ele, porque eu queria que ele 

tivesse falado para mim. Eu não queria ter descoberto daquela maneira, entendeu? Porque a 

gente era muito amigo. A gente não tinha segredo um com outro”. Nesse ponto, Raquel retomou 

um aspecto da relação com o filho que já havia mencionado antes, quando avaliou que o 

relacionamento sempre fora caracterizado por forte confiança e cumplicidade: 

 

A gente conversava muito, a gente sempre foi muito amigo. Eu explicava para ele 

sobre sexo, sobre doença, sobre amizades, sobre lugares... Tudo eu conversava sobre 

com ele. Nunca impedi. Quando foi para servir o Exército, não quis, eu não fiz 

questão. “Mãe, eu quero fazer o curso de Design Gráfico”. Foi fazer. “Mãe, eu quero 

fazer o curso de Inglês”. Fez. “Mãe, eu quero fazer desenho” ... Depois ele disse: “Mãe 

eu quero fazer pré-vestibular”, ele fez. Tudo que quis, as melhores escolas 

particulares, mas tudo com bolsa, ele fez. (Raquel, em entrevista – Guarabira, 6 de 

abril de 2019). 

 

Há uma ênfase no comprometimento de Raquel em atender as vontades, apoiar os 

projetos e respeitar os desejos do filho. Dessa forma, o fato de Domingues não ter contado para 

ela sobre a transição de gênero e de a “descoberta” ter acontecido de forma acidental traz 

também uma acusação de ruptura da relação de confiança entre mãe e filho, configurando tanto 
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uma queixa da falta de reciprocidade no relacionamento, quanto uma justificativa para a sua 

reação negativa à época.  

Raquel também reclamou de ter sido excluída do processo de diagnóstico. Quando foi 

com Juliana conversar com o psicólogo do Espaço LGBT e o profissional insistiu que ela não 

podia fazer nada a não ser “aceitar”, disse que se sentiu “um zero à esquerda”. Gostou mais da 

forma como foi acolhida no Ambulatório TT. Mesmo assim, achava que Juliana deveria ouvir 

a opinião de outros profissionais. 

 

Eu queria que outras pessoas de ambiente diferente conversassem com ele. Mas aí, 

quando eu ia conversar com a Juliana, a Juliana dizia assim: “Mãe, se por acaso outro 

psicólogo disser que os meus psicólogos atuais estão errados, pode rasgar o diploma 

dele”. [...] Na época eu pensei assim: “É como se fosse uma doença”. Para mim era 

um meio de tratamento psicológico, era como se ele estivesse com algum problema 

neurológico. Então eu queria que ele procurasse outros médicos para ver se realmente 

era isso mesmo que ele tinha. (Raquel, em entrevista – Guarabira, 6 de abril de 2019). 

 

A necessidade de intervenção médico-psi é mobilizada de forma distinta por mãe e filha, 

como vemos. Para Juliana, a avaliação de médicos e psicólogos não era relevante em si mesma, 

pois ela não estava buscando um diagnóstico que confirmasse sua transexualidade. Juliana já 

tinha certeza de que era mulher. Os especialistas eram importantes porque possibilitavam o 

acesso aos recursos biomédicos necessários para a transição de gênero, como é recorrente entre 

pessoas trans: o “autodiagnóstico” da transexualidade é sempre anterior à busca pelos serviços 

médicos (BENTO, 2014a[2006]). Para Raquel, porém, o comportamento de Juliana era sintoma 

de “doença” ou “problema neurológico” que necessitava ser diagnosticado para tratamento, mas 

o diagnóstico não era necessariamente a transexualidade, cabendo ouvir a opinião de outros 

médicos. O diagnóstico médico permite uma brecha para que a mãe conteste a identidade de 

gênero da filha sem acusá-la por seu comportamento desviante no plano moral, o que traria 

outros conflitos e consequências para a relação.  

Como Raquel questiona o diagnóstico de transexualidade, a intermediação dos 

especialistas do Espaço LGBT e do Ambulatório TT não tem grande eficácia conciliatória. 

Outros discursos e agentes foram mais cruciais em seu processo de aceitação. Raquel atribuiu 

grande importância à narrativa apresentada pela novela “A Força do Querer”, por exemplo, 

tendo se identificado fortemente com a trajetória de Joyce, mãe de Ivana/Ivan, personagem que 

se descobre homem trans.  

 

Quem me ajudou muito na época foi a novela. Por incrível que pareça, porque as 

pessoas reclamam muito da Globo, mas na época estava passando aquela novela que 

tinha a Ivana e a Joyce. E... Eu fui exatamente aquela Joyce todo o período. Eu fui. 
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Eu fui a má, eu fui a preconceituosa, eu fui estúpida, eu fui ignorante demais, eu fui... 

a dor. Eu fui tudo de ruim que aquela mulher foi. Mas eu fui o amor também. Aí eu 

passei a me corrigir, eu passei a... chorava sozinha, falava sozinha. Mas tinha o Antony 

também, que estava sempre me apoiando. E aí... hoje eu vivo assim. Eu amo com toda 

a minha força, com todo o meu coração. (Raquel, em entrevista – Guarabira, 6 de abril 

de 2019). 

 

Na trama de “A Força do Querer”, o arco da personagem Joyce pode ser interpretado 

como uma ficcionalização dos passos da carreira moral da mãe de um filho LGBT, que deve 

passar do sofrimento à aceitação em um processo de profunda transformação que as torna 

pessoas melhores (OLIVEIRA, 2013; NOVAIS, 2018). Nota-se como Raquel elaborou uma 

narrativa similar para descrever a sua experiência com Juliana. Essa semelhança e a 

identificação que a interlocutora afirma ter com a personagem da novela são exemplos de como 

os discursos públicos de famílias de LGBT têm contribuído para a construção de um repertório 

de interpretações morais para a experiência de ser mãe/pai de LGBT. Na medida em que se 

difundem por diferentes formatos de narrativas culturais, colaboram para produzir sentidos para 

a aceitação em contextos variados, mesmo entre pessoas que não têm qualquer relação ou 

identificação com movimentos sociais, como era o caso de Raquel. 

Outro ponto que merece reflexão é a importância que a interlocutora atribuiu ao apoio 

do segundo marido, Antony, algo que enfatizou diversas vezes ao longo da entrevista, tal como 

neste trecho: “O meu Antony conseguiu me orientar: ‘Não é [doença], isso é assim. Você tem 

que aceitar, é seu filho’. [...] Aí ele foi botando isso na minha cabeça, foi me orientando e isso 

me ajudou demais”. Vemos, novamente, a prática de mediação (VALLE, 2017) de um terceiro 

elemento (SIMMEL, 1950b). A relevância que Raquel atribui à orientação e apoio do marido 

pode ser relativa ao afeto, ao respeito e à admiração que parecem constituir a relação de seu 

ponto de vista, tanto em função do valor do vínculo conjugal, quanto do status diferencial 

atribuído àquele relacionamento especificamente, que fez de sua vida um “conto de fadas”. Mas 

a importância do apoio do esposo também tem relação com as tensões que a transição de gênero 

de Juliana trouxe para sua relação com a família de origem, que não aceita a identidade de 

gênero afirmada pela jovem. Nesse contexto, a relação com Antony é talvez o principal vínculo 

íntimo e afetivo na qual encontra suporte moral e emocional. Além disso, tratava-se de alguém 

cujas opiniões tinham grande valor, uma vez que ocupava uma posição hierárquica superior em 

função não apenas de ser um homem, branco e europeu, mas por ser (antes) seu namorado e 

depois o seu marido.  

Várias interlocutoras descreveram experiencias similares com namorados cujo apoio 

consideraram crucial diante da rejeição da família e do pai biológico do filho trans, o que sugere 
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uma espécie de inversão na forma como essas relações se configuram: se a relação da mãe com 

o pai biológico frequentemente se complica quando o filho se revela trans, a relação com um 

companheiro ou namorado que não tem vínculo de parentesco com seu filho pode ser 

fortalecida. Talvez isso ocorra porque em muitos casos o estigma do filho trans não tem o 

potencial de se estender ao companheiro da mãe na mesma medida e profundidade que se 

estende ao pai biológico. Assim, é possível para um homem apoiar a namorada/companheira e 

seu filho trans sem necessariamente se ver implicado nos efeitos do processo. Outra 

possibilidade é que o filho não constitui, a princípio, um vínculo entre a mãe e o companheiro, 

diferente do vínculo dela com o pai de seu filho, que se dá por uma relação de tríade na qual o 

filho se torna o elemento de união/conflito entre o casal (Simmel, 1950b). No caso de Raquel e 

Antony, a união é diádica e não envolve o filho, de modo que a transição de gênero não afeta a 

relação da mesma forma que ocorreria com o pai biológico. Assim, Antony está em posição de 

mediar o conflito entre mãe e filha sem ser diretamente afetado por ele. 

Mais adiante na entrevista, Raquel me contou um pouco mais sobre os conflitos com 

seus irmãos e irmãs. Um irmão chegou a ameaçar agredir Juliana caso a encontrasse e mesmo 

os mais condescendentes afirmavam que jamais a tratariam no gênero feminino. Outros 

culpavam Raquel e a responsabilizavam por ter “mimado” demais o filho. É importante destacar 

que os irmãos citados por Raquel não moravam em Guarabira e pareciam ter pouca influência 

real sobre sua vida. As principais sanções que sofria deles por aceitar Juliana envolviam 

acusações morais, às quais por vezes retrucava, e assim iniciavam-se discussões. A situação era 

mais delicada com sua mãe, porque elas conviviam mais proximamente e porque estar perto da 

mãe era um desejo de Raquel após ter vivido muito tempo distante. 

 

Eu digo: “Mãe, ele nunca precisou de nada da senhora. Quando eu vivi com ele os 

piores momentos no Rio de Janeiro, ninguém nunca perguntou se ele precisava de um 

arroz, se precisava de uma roupa, se eu precisava de uma passagem... Então eu não 

devo nada para ninguém”. [...] Eu passei muitos anos longe da minha mãe e hoje eu 

faço o possível e o impossível para viver perto dela um pouquinho, sabe? E aí, quando 

eu venho [a Guarabira], eu fico um pouco com ela e fico um pouco aqui [com Juliana], 

porque eu quero curtir a minha mãe, não o preconceito dela, sabe? Quando ela começa 

a falar, eu já mudo de assunto. (Raquel, em entrevista – Guarabira, 6 de abril de 2019). 

 

 

Raquel parece ecoar de alguma maneira o argumento de Adriana na conversa que 

descrevi antes no Ambulatório TT: você não deve nada a quem “não paga as suas contas”. Mas 

existem elementos mais sutis em seu discurso. Raquel diz que “não deve nada a ninguém” 

porque nunca pediu ou recebeu ajuda da família para criar Juliana, enfatizando que a ausência 

de solidariedade dos familiares em outros momentos cruciais de sua vida desautorizava as 
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cobranças no presente. Desse modo, como contraponto às críticas de sua mãe, Raquel constrói 

um argumento relacionado ao princípio moral de solidariedade entre os membros de uma 

família, às dívidas e às obrigações de reciprocidade que esse princípio engendra, apontando que 

a ausência de qualquer forma de ajuda no passado desobrigava tanto ela quanto Juliana de 

aceitar as opiniões e as pressões dos familiares. 

Acredito que uma comparação entre o que disse Raquel no trecho acima e o ponto de 

vista de Juliana a respeito da relação com a avó e o restante da família materna é interessante 

nesse caso para iluminar os contrastes nos diferentes sentidos que mãe e filha atribuem à 

mudança da família para Guarabira e às implicações da transição de gênero de Juliana nesse 

contexto. Juliana cresceu com pouco contato com a família materna. Com exceção da avó, que 

viajou ao Rio de Janeiro algumas vezes, conhecia a maioria dos parentes apenas à distância. 

Tentou morar com a avó quando se mudou para Guarabira, mas o início da transição de gênero 

complicou a convivência: “Deu treta, né?”, sintetizou. Quando perguntei se sentia falta de 

participar do cotidiano da família, Juliana respondeu tranquilamente “não” e explicou que a 

família, muito católica, tinha uma rotina de “casa e igreja, casa e igreja”. A não aceitação da 

sua “família entre aspas”, como definiu, chateava Juliana, mas parecia não interferir de forma 

objetiva na sua vida naquele momento ou nos seus projetos. Para Raquel, por outro lado, a 

rejeição trazia complicações, um estremecimento nas relações com os familiares justamente 

quando retornava à terra natal desejando uma convivência próxima. 

 

“Você quer estar num ambiente onde as pessoas valorizam o que você é” 

 

Raquel também dizia se perturbar muito mais que Juliana com situações de 

discriminação, piadas e comentários preconceituosos de vizinhos e conhecidos. A intensidade 

emocional com que descreveu situações em que considerava que a filha havia sido 

“ridicularizada” transparecia como esses eventos a atingiam simbolicamente, sobretudo quando 

ocorriam no contexto da universidade, por pessoas “estudadas” ou de um estrato social superior. 

Raquel contou, por exemplo, uma situação em que foi assistir uma apresentação musical de 

Juliana em um projeto que ela participava e acabou ouvindo colegas da filha na plateia fazerem 

comentários ofensivos.  

 

Ele vivia uma parte ridicularizada naquele lugar, onde as pessoas batiam palma na 

frente dele e por detrás, me desculpa, mas a expressão era essa. Na frente da Juliana: 

“Oi, tudo bem?”. E eu estava atrás. Aqui era a minha cadeira, aqui era a cadeira dessas 

pessoas que ele cumprimentou e por aqui ele chegou. Quando ele saiu de perto da 
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pessoa, o cara: “Pô, isso é uma bicha ridícula, cara”. Sabe? Desse jeito, cara. Eu olhei 

para ele, eu falei: “Parabéns para você. Eu não consigo conviver com gente falsa desse 

jeito”. “Do que a senhora está falando?”. Eu falei: “Eu estou falando do meu filho 

[ênfase], que vocês apertam a mão na frente dele e por detrás vocês fazem o gesto que 

você fez”. [Ele respondeu:] “Ah, desculpa. Sabe o que é, é o jeito de a gente falar...”. 

Saí de perto para não discutir, para não envergonhar. A minha vontade era pegar 

aquele microfone e ridicularizar eles também. Mas e o medo de deixar a Juliana mal, 

entendeu? Então, ali eu fiquei com lágrima, com dor, com vontade de brigar, com 

vontade de chorar alto, sabe? E quando eu cheguei perto dele [Juliana]: “Ah, deixa 

para lá! Que bom que me chamaram de bicha, que bom que eles acham isso”. Mas 

não é. Você quer ser reconhecido. Você quer estar num ambiente onde as pessoas têm 

que... sabe, valorizar o que você é! A pessoa toca tão bem, né? Tão esforçada para 

tocar uma flauta, que não é fácil. Tão esforçada para tocar um violão, né? E as pessoas 

vão olhar exatamente como ela se veste? Graças a Deus, dessa última vez que eu fui 

para a Europa, no ano passado, eu trouxe muita coisa diferente. Fui modificando. Fui 

dando massagem no cabelo e comprando isso e aquilo. Joguei as coisas dela fora, que 

até hoje ele me censura. Ele usava uma sombra azul, o lápis preto, com um turbante 

aqui assim e dizia que estava perfeito, que estava bonito. Mas não estava. (Raquel, em 

entrevista – Guarabira, 6 de abril de 2019). 

 

Conforme a descrição de Raquel na cena que inicia seu relato, parece-me que os 

comentários depreciativos que acidentalmente ouviu não tinham o objetivo de ser verbalizados 

diretamente para Juliana de modo a definir uma situação pública de discriminação, mas eram 

uma forma de aquele grupo de pessoas afirmar entre si um senso compartilhado de 

superioridade na hierarquia social ao “ridicularizá-la” por suas características de gênero, raça e 

sexualidade. Isso faz sentido se considerarmos a “ridicularização”, nesse caso, como uma 

nuance do desprezo, cujo efeito micropolítico é frequentemente relacionado à demarcação e 

afirmação de hierarquias sociais (REZENDE; COELHO, 2010; DÍAZ-BENÍTEZ; GADELHA; 

RANGEL, 2021).  

Considerando que o vínculo filial faz com que os efeitos da ofensa a um filho tenham a 

força de se estender também aos pais e atingi-los profundamente, o fato de Raquel ter 

presenciado o desprezo à Juliana manifesto pelo grupo de colegas da universidade posicionou-

a em uma situação de ofensa à própria honra pessoal que, não obstante, culmina em uma 

experiência de humilhação. Para essa reflexão, sigo o argumento de Julian Pitt-Rivers (1965, p. 

21-25), a respeito do que conforma uma ofensa: a presença do ofendido diante do ofensor e o 

ato de obrigar aquele que sofre a ofensa a presenciá-la.  

Adoto também a concepção de honra segundo o autor, considerando a honra como o 

valor de uma pessoa para si mesma, sua reivindicação de orgulho próprio, mas também o 

reconhecimento social desse valor e do direito de orgulhar-se (PITT-RIVERS, 1977). Desse 

modo, se o desprezo é uma ação de rebaixamento do valor do outro e de afirmação da sua 

inferioridade, pode-se dizer que também é uma forma de injúria à honra por acionar uma 

desvalorização da pessoa. Ainda seguindo o argumento de Pitt-Rivers (1965), trata-se de uma 
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recusa à possibilidade de que a pessoa possa se reconhecer e ser reconhecida como 

personificação dos ideais da sociedade a qual pertence, impondo, desse modo, um rebaixamento 

de posição social.  

A ofensa à honra de Raquel ocorre porque a expressão de desprezo situava sua filha em 

uma posição hierarquicamente inferior, recusando-lhe também o reconhecimento e a 

valorização que seriam esperados diante de suas habilidades como artista e instrumentista, 

atributos de valor social positivo que, especialmente naquela situação, distinguiam Juliana dos 

demais: ela era a artista que performaria e, como era talentosa, deveria ser merecedora de 

aplausos, elogios e outras formas de reconhecimento.  

Além disso, no contexto em questão, a ofensa à honra parece assumir características de 

humilhação (KATZ, 2013)122, que Raquel expressa por sentimentos como “vontade de chorar”, 

sentir “dor”, mas também “vontade de brigar”, “vontade de gritar”. Ela então tenta reverter a 

situação partindo da perspectiva de que a ação dos ofensores fora desonrosa, interpelando-os 

de modo a situá-los em estado de “desgraça ritual” (GOFFMAN, 2011, p. 26). Essa é uma 

interpretação possível porque, em termos das dinâmicas de interação social e de manutenção da 

fachada123, o fato de o grupo ter cumprimentado Juliana de forma amigável e depois desprezado 

“por detrás”, sem saber que a mãe dela estava ouvindo, constitui o que Goffman (2011) definiria 

como “gafe” em um encontro social, uma ação ofensiva não-intencional que ameaça a própria 

fachada e a fachada dos demais participantes da situação de interação.  

Os ofensores tentaram parcamente contornar a situação, mas Raquel não aceitou o 

pedido de desculpas ou as explicações que visavam minimizar a ofensa. Optou por se retirar da 

interação, uma forma de “[...] negar ao ofensor seu estatuto enquanto participante da interação 

e, assim, negar a realidade do juízo ofensivo que ele proferiu.” (GOFFMAN, 2011, p. 30). 

 
122 De acordo com Jack Katz (2013, p. 234-239), em um estudo influente sobre “massacres justos”, a humilhação 

tem uma dimensão pública e supõe uma intenção consciente de rebaixamento do outro, que se vê moralmente 

impotente diante de forças externas que agem sobre a sua identidade e estão além do seu controle. Como 

sintetizaram Claudia Barcellos Rezende e Maria Claudia Coelho (2010, p. 88): “Na humilhação, não sou mais 

quem eu pensava ser, mas alguém inferiorizado diante de todos.”. Katz (2013) também descreve a humilhação 

como um sentimento holista, que invade o corpo e a alma com um desconforto intolerável, observando ainda 

que esses efeitos perduram além da situação de humilhação e se estendem difusamente no tempo. Realizou 

uma análise minuciosa das condições e dos processos pelos quais a humilhação se transforma em raiva e vice-

versa, demonstrando a ligação entre essas emoções. A raiva emerge quando aquele que é humilhado entende 

que a única forma de superar a degradação sofrida é reverter a situação de modo a humilhar os ofensores. 
123 Cabe recuperar rapidamente que fachada, para Goffman (2011, p. 13), é “[...] uma imagem do eu delineada em 

termos de atributos sociais aprovados [...]” que depende das regras do grupo e da definição de situação. A 

pessoa assume e mantém uma fachada expressando a linha da sua opinião sobre a situação, sobre os 

participantes da interação e sobre si mesma naquele encontro social, reivindicando para si um “valor social 

positivo” baseado no entendimento que tem da percepção dos outros sobre ela e da sua própria percepção sobre 

sua real posição no mundo social. Assim, a manutenção da própria fachada e da fachada dos demais é um 

compromisso mútuo que confere condições para grande parte das interações sociais. 
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Mesmo assim, vimos que Raquel deixou a interação bastante consumida emocionalmente pelo 

sentimento de humilhação e pela raiva por se perceber impotente para reverter a ofensa sofrida 

e, assim, superá-la (KATZ, 2013). 

É importante notar que o episódio se trata de uma situação devastadora para Raquel, 

mas a princípio não para Juliana. Conhecendo a filha, entendi que ela tem seus próprios recursos 

simbólicos e políticos para agir nessas situações – neutralizar a ofensa tornando as categorias 

depreciativas uma forma de afirmação da sua identidade e da sua posição política de resistência 

à heteronormatividade, por exemplo. Assim, as interpretações divergentes que mãe e filha têm 

de um mesmo episódio e da maneira de agir em tal situação mostram que há uma diferença 

importante em termos de visão de mundo, com implicações para as percepções que têm das 

hierarquias sociais, de suas posições nessas relações e de como se movimentar a partir delas. 

O empenho de Raquel em tornar Juliana mais feminina é uma das expressões cotidianas 

dessa diferença. É bastante explícito que sua preocupação e cuidados com a aparência da filha 

são uma forma de moldar Juliana para que ela não tenha uma identidade social depreciada, 

desvalorizada ou “ridicularizada”. Assim, Raquel encontra estratégias específicas de resistência 

ao se tornar ela própria uma participante ativa no processo de transição de gênero da filha, 

presenteando-a com roupas, maquiagem, ajudando-a a “montar um look”, como me disse, e 

introduzindo alguns cuidados estéticos no processo de construção da feminilidade de Juliana. 

A filha, por sua vez, reconhece o esforço da mãe e por isso cede, aceitando as sugestões e os 

presentes, deixando que ela contribua para produzir a sua corporalidade feminina. A mãe se 

torna coparticipante do processo nos seus próprios termos. 

 

Fazendo concessões – ou “Ela não vai deixar de ser uma boa mãe...” 

 

Concluindo a análise do caso de Juliana e Raquel, gostaria de retornar para a tarde que 

passei com Juliana na UFPB, no dia que nos conhecemos. Ela tinha aula de teoria musical e me 

convidou para assistir. Logo que entramos na sala de aula, Juliana foi para o piano e começou 

a se divertir tocando músicas-tema de jogos de videogame, perguntando quais eu conhecia. 

Contou que estava aprendendo uma música para tocar para “a crush”, uma menina cis pansexual 

com quem estava “ficando”. Depois, com a professora e o restante da turma já na sala, Juliana 

performou “Feira de Mangaio”, canção de Clara Nunes que adorava. Tocou a melodia com a 

flauta transversal e a professora fez a harmonia com um acordeão. Após a aula, ficamos em 

uma cantina conversando e Juliana me mostrou seus cadernos de desenhos, com diversas 

ilustrações e estórias em quadrinhos com as quais refletia sobre seu cotidiano.  
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À medida que conversamos naquela tarde e em outras ocasiões depois disso, fui 

acompanhando sua arte, suas ideias, e entendi que a transição de gênero havia sido para Juliana 

uma espécie de “renascimento”, tal como definiu, que era parte também de uma busca por suas 

raízes culturais, encontrando, enfim, na Paraíba, um lugar onde se identificava profundamente 

para construir-se como uma mulher trans, lésbica e negra cuja ascendência vinha do Nordeste. 

O extremo contraste com a perspectiva de Raquel ilustra o drama familiar que a transição de 

gênero pode provocar, uma vez que a busca de Juliana por construir a própria identidade impõe-

se inevitavelmente sobre a identidade pessoal e social da mãe em relações de classe, gênero e 

família que são para ela fundamentais.  

Juliana reconhece as dificuldades para que sua mãe entenda sua identidade de gênero e 

sua sexualidade. A transexualidade, afinal, é algo “pós-moderno”, explicou-me. Desse modo, a 

preservação do relacionamento entre elas envolve para Juliana se deixar também moldar por 

Raquel e fazer concessões: deixar-se chamar por pronomes masculino e formas de tratamento 

que lhe são desconfortáveis ou usar as roupas que a mãe escolhe e compra, mesmo quando não 

são do seu agrado, por exemplo. Essas são formas de construção de relações em transição 

dentro de limites de pressão que se delineiam a partir do vínculo afetivo e moral com uma mãe 

que é vista como valorosa, dedicada e sofrida, uma mãe que ama e aceita sua filha trans. 

 

Negociações, contradições e conflitos ao transicionar em família 

 

Transição de gênero e encontros face a face 

 

Nesta seção vou analisar em maior profundidade o caso de Paula, que introduzi no início 

do capítulo. Antes de prosseguir, gostaria de apresentá-la melhor. Paula era uma mulher de 46 

anos, parda, como se definiu, que era natural de Guarabira, mas já morava em João Pessoa há 

alguns anos com Raul, seu namorado. Antes de Raul, Paula fora casada por muitos anos com o 

pai de sua filha trans Gabriele, mas já estavam separados há bastante tempo quando ele faleceu. 

Ela tinha vistosos cabelos ondulados tingidos de loiro, que destacavam o tom vermelho do 

batom que geralmente usava. Vestia roupas de um colorido alegre e vestidos leves, com 

estampas delicadas, além de acessórios como colares e brincos dourados.  

Paula havia se formado em pedagogia, curso em que ingressou quando Gabriele, na 

época ainda Gabriel, estava na adolescência, mas não exercia a profissão. O seu Trabalho de 

Conclusão de Curso fora sobre transexualidade e educação, já movida pelo desejo de entender 
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melhor as vivências da filha, que “transicionou” entre os 17 e os 18 anos. Paula também postava 

muitas mensagens pró-direitos de pessoas trans e LGBT em suas redes sociais. Sua foto de 

perfil, por exemplo, tinha uma bandeira do arco-íris. Além disso, ela começara recentemente a 

participar das Mães pela Diversidade – e foi assim que nos conhecemos. Naquela época, Paula 

trabalhava “ajudando” no restaurante do namorado – ele era dono de um self-service de comida 

caseira – e sempre me convidava para ir almoçar. Era onde geralmente nos encontrávamos. 

Depois subíamos para o confortável apartamento de Raul, em um edifício novo, de muitos 

andares, que ficava logo ao lado do restaurante. 

Paula e uma antiga conhecida, Jandira, estavam conversando em uma das mesas do 

restaurante de Raul quando cheguei para almoçar. O ambiente era comum a outros 

estabelecimentos do mesmo tipo: havia várias mesas com toalha xadrez agrupadas em duplas, 

ocupando a área entre a entrada e o buffet; ao fundo, uma geladeira de refrigerantes, um balcão 

de vidro e o caixa. O restaurante era muito bem localizado em João Pessoa, em uma transversal 

da Avenida Epitácio Pessoa, importante via urbana da cidade. O “ponto” estava na família há 

18 anos, contou-me Raul, enquanto eu pagava a minha refeição. Paula trabalhava lá auxiliando-

o, como mencionei: limpava mesas, passava pano no chão, ajudava a repor os pratos do buffet 

e a atender os pedidos de bebidas dos clientes. Como a tarde já avançava para além do horário 

em que os trabalhadores do comércio na região almoçavam, o movimento estava bastante 

calmo, possibilitando que descansasse. Com um aceno, convidou que eu me juntasse a elas. 

“Quando conheci Paula, ela estava grávida de Gabriel”, contou Jandira, quando Paula 

nos apresentou e introduziu o tema da minha pesquisa. Contextualizou, dessa forma, que 

conhecia a família há anos e que acompanhara as mudanças de Gabriel para Gabriele. Em um 

tom elogioso e fascinado, acrescentou, em seguida, mais para Paula do que para mim, que 

Gabriele estava “chamando a atenção” por onde passava, “muito bonita”. A transexualidade de 

Gabriele se tornou o assunto à mesa. “Eu sabia que era diferente, mas que ia trocar a roupa, 

não. Não sabia que ia querer as minhas roupas”, Paula brincou e riu. O riso, nesse caso, 

amenizava a tensão do valor negativo que, de outro modo, poderia ser atribuído a essa 

reviravolta inesperada e impensável no curso dos eventos em sua trajetória de vida e de família. 

Comentaram sobre outras jovens trans de Guarabira. Uma delas era “fã” de Gabriele, 

sem sequer conhecê-la. Paula dera-lhe sua primeira calça jeans feminina como presente de 

aniversário, pois ela não tinha dinheiro para comprar roupas próprias e a família a rejeitava e 

maltratava. Jandira contou outros casos. Comentou de gays e lésbicas respeitáveis que conhecia 

e criticou as condutas dos jovens alunos na escola em que trabalhava: trocavam carícias de 

modo indiscreto em público e mudavam de par o tempo todo, ora com menino, ora com menina. 
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“Gabi diz que a sexualidade é volátil. A pessoa pode muito bem namorar um menino e depois 

uma menina”, riu Paula. “Menino...”, estarreceu-se a amiga. Voltamos para as histórias das 

trans de Guarabira. Jandira recordou o dia em que encontrou a filha de uma vizinha, que não 

via há meses, pela primeira vez com roupas femininas, em um shopping. Não foi tanto o caso 

de se surpreender – “Eu sabia que ele era viado, como se diz.”. Ficou, na verdade, “curiosa”. A 

mãe, que estava com a menina na ocasião, desviou o olhar para não falar com Jandira. “Ela 

estava precisando mais de auxílio do que a filha”. No celular, mostrou-me fotos: “É uma 

menina no corpo de um menino”. 

Essa conversa corriqueira traz nuances de uma experiência comum às mães e aos pais 

cujos filhos realizam uma transição de gênero: as repercussões do fato na rede social da família. 

É comum que vizinhos, amigos, colegas de trabalho e conhecidos comentem entre si, chocados, 

assombrados ou fascinados, frequentemente compartilhando fotos para mostrar as diferenças 

na aparência e as mudanças corporais a familiares e amigos. Podem fazer piadas e tecer 

julgamentos à família ou às condutas morais do filho trans, mas também elogiar a coragem do 

filho e expressar admiração por pais que aceitam e apoiam. O enaltecimento da aceitação da 

família pode ser ambivalente, contudo: por um lado, a expressão de admiração valoriza os pais 

porque demonstraram que amam verdadeiramente o filho ao permanecer ao seu lado mesmo 

diante de algo tão difícil; por outro, o próprio fato de a atitude da família ser merecedora de 

elogios pressupõe que há uma dimensão perturbadora e disruptiva na experiência e reafirma 

implicitamente o valor negativo atribuído à transexualidade. 

No caso de Paula e Gabi, muitas pessoas em Guarabira conheciam a família e 

acompanharam o crescimento de Gabriele desde criança, como era o caso de Jandira. Além 

disso, o falecido ex-marido de Paula, Saulo, pai de Gabi, era professor universitário e muito 

conhecido na cidade, o que aguçava o interesse no caso. Quando visitavam Guarabira, as 

pessoas olhavam, fofocavam. Joana, uma das irmãs de Paula, comentou conosco certa ocasião 

que, em uma visita recente à avó, Gabi ficara “estressada” e reagira com hostilidade aos 

curiosos na rua: “Que é que tá olhando?”. Paula recordou a história em uma de nossas 

entrevistas: “Há aquela curiosidade. ‘Olha... A filha do professor Saulo. Ele era professor da 

universidade. Olha aí... Que era um menino, que é uma menina agora...”. Então as pessoas 

falam mesmo.” Porém, um certo distanciamento se colocava entre Paula, Gabi e os amigos e 

conhecidos da cidade natal, visto que já não moravam lá. Assim, naquela rede de relações, 

atenuavam-se, para ambas, as consequências da transexualidade como “desvio”. 

Gabriele chegou algum tempo depois no restaurante, atraindo olhares. Belíssima, de 

longos cabelos escuros ondulados, os ombros à mostra e saia bem acima da linha do joelho, 
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“chamava a atenção”, como elogiara Jandira. Tinha tatuagens nos dois braços; entre elas, um 

coração com o nome de Paula e o da avó, Esperança. Convidou a mãe para ir ao salão de beleza 

naquela tarde, pois queria fazer ombré hair, uma técnica para clareamento de mechas do cabelo. 

Paula relutou por alguns instantes, pois não tinha planejado, mas concordou. Telefonou para 

um cabeleireiro que conheciam e agendou o horário. Como havíamos combinado de conversar 

naquela tarde, perguntou-me se gostaria de acompanhá-las e eu aceitei. 

Gabi e eu já tínhamos nos encontrado antes e conversado brevemente, mas ficamos a 

sós pela primeira vez, enquanto Paula ia à garagem do prédio mostrar a potenciais compradores 

uma motocicleta esportiva que Raul havia colocado à venda. “Como é a minha mãe?”, 

perguntou. “Muito preocupada”, respondi. “Ela deve fazer muito drama... ‘Quantas trans não 

iam querer o afeto de uma mãe assim?’, ela diz. ‘Mulher, para de drama. Você é 

controladora’”. O comentário se referia aos conflitos entre Gabi e Paula em torno das 

preocupações da mãe com o estilo de vida, as amizades, as formas de sociabilidade e as 

performances de gênero da filha. 

Uma cena que se desenhou em seguida convida a que nos detenhamos um pouco mais 

na análise de como a transição de gênero implica em um reposicionamento social da pessoa 

trans e de familiares a ela ligados intimamente. Este se dá não apenas por meio de críticas e 

julgamentos diretos, ou pela circulação de comentários e fofocas na rede social da família, mas 

em situações de interação cotidianas que envolvem a administração de informações reveladoras 

do estigma considerando aspectos da sua biografia que formam a sua identidade pessoal. 

Gabi e eu fomos encontrar Paula na garagem do prédio para ir de carro ao salão de 

beleza. Ela ainda estava conversando com os interessados na motocicleta de Raul, um casal que 

conhecia a família de Guarabira há anos, como me contaram depois. Quando nos aproximamos, 

a mulher – vou chamá-la de Geraldina – olhou-nos de cima a baixo com indisfarçada 

curiosidade. “Essa é Gabriele, minha filha, e Arthur, um amigo nosso”, apresentou-nos Paula. 

Apertamos as mãos. “Você tem um filho e uma filha?”, perguntou Geraldina, sem desviar os 

olhos de Gabi. “Não, só ela”, Paula respondeu. “Você tinha um filho”, insistiu a outra. Um 

silêncio embaraçoso suspendeu-se na interação por alguns segundos. “Tinha, não tenho 

mais...”, começou Paula, relutante.  

“Era eu”, Gabi se pronunciou, de súbito, interrompendo a mãe. “Meu deus!”, reagiu 

Geraldina. “Linda!”, exclamou rapidamente em seguida, apertando a mão de Gabi outra vez e 

segurando por alguns instantes. “Acho que toda perfeição é dada por Deus”, acrescentou. Os 

olhos fixos em Gabi mal piscavam. Pareciam-me transparentes de prazer pela satisfação do 

desejo de revelação que se incitou quando entramos em seu campo de visão. Mais tarde, Paula 
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me contou que no passado Geraldina trabalhara de empregada doméstica para sua mãe e 

tornara-se amante de seu pai, hoje já falecido. Casaram-se depois e tiveram um filho, seu “meio-

irmão”. Naquele momento, porém, contextualizou as relações naquela interação apenas com a 

frase: “Ela me criou”. Parecia nitidamente desconfortável. “Eu tinha um filho. Agora ele não 

existe mais. Tenho Gabriele”, concluiu, em um tom que despia a situação de seu caráter 

excepcional, encaminhando o assunto para um encerramento.  

“Eu nunca sei quando é pra dizer ou não que você é trans”, Paula comentou com Gabi, 

no carro, já a caminho do salão de beleza. “Pode dizer. Não tô nem aí. Nem conheço ela”, a 

filha deu de ombros, indiferente.  

Paula retornou a esse episódio em outra ocasião, quando conversávamos sobre os limites 

de tentar manter segredo sobre a transexualidade de um filho. 

 

Paula: Eu posso omitir que eu tenho uma filha trans em Guarabira? Ou aqui mesmo 

[em João Pessoa]? Quantas pessoas não me perguntaram quando eu voltei para 

Formosa124: “Cadê Gabriel?”, “E Gabriel, como é que está?”. Eu dizia: “Eu não tenho 

mais Gabriel, não. Gabriel agora é Gabriele.”. 

Arthur: Tu sempre falas? 

Paula: Falo. Mas aquela menina me pegou, tu lembras, a Geraldina? Por quê? Porque 

Gabriele estava presente. Se Gabriele não estivesse, eu teria dito “Eu tenho uma filha 

trans”.  

Arthur: Tu não sabias como ela ia reagir? 

Paula: Não sabia! Eu fiquei perdida ali. Eu disse “Não” e ela [Gabi] disse: “Tem, sou 

eu”. Aí, as pessoas não me perguntam mais quando eu vou a Formosa, quando eu 

estava morando em Formosa, porque as pessoas já sabem, entendeu?  

Arthur: As pessoas não perguntam mais por Gabriel e nem por Gabriele? 

Paula: Não, não perguntam mais por nada. (Paula, em entrevista – João Pessoa, 22 de 

janeiro de 2019). 

 

Esse episódio ilustra o tipo de situação envolvendo identidade pessoal e biografia que 

pode ocorrer quando uma pessoa da família faz uma transição de gênero. Identidade pessoal é 

um conceito utilizado por Goffman (2017[1963], p. 67) para se referir a “[...] marcas positivas 

ou apoio de identidade e a combinação única de itens de história de vida que são incorporados 

ao indivíduo com o auxílio desses apoios para a sua identidade.”. As “marcas positivas” ou 

“apoio de identidade” podem ser elementos como o nome e a aparência, mas também 

documentos125 variados que funcionam para práticas de registro civil e gestão da administração 

 
124 Paula se refere à Praia Formosa, localizada em Cabedelo, município vizinho a João Pessoa onde morou por um 

curto período. 
125 A importância dos documentos de identificação para a vivência cotidiana da identidade de gênero de pessoas 

trans já foi amplamente discutida por outros autores que se voltaram à análise de conflitos e violências 

envolvendo o registro civil e os processos de retificação de nome e gênero na certidão de nascimento (Cf. 

ALEXANDRE, 2015; FREIRE, 2015). Não vou retomar a discussão aqui porque os documentos não são o 

foco nesse caso. 
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pública. Interesso-me aqui apenas pela dimensão da identidade pessoal relativa às informações 

conhecidas por diferentes pessoas sobre dados biográficos, familiares e história de vida.  

Todas as pessoas são “um objeto para biografia” (GOFFMAN, 2017[1963], p. 73), o 

que significa que existe uma série de fatos que podem ser atribuídos à linha biográfica de 

alguém, mesmo que nem todos esses fatos sejam igualmente conhecidos por todas as pessoas 

de seu convívio ou que já passaram por sua vida. Na verdade, é natural que não sejam, pois, na 

perspectiva do autor, as pessoas projetam uma multiplicidade de “eus” em diferentes contextos. 

Dito de outra forma, todas as pessoas apresentam versões de si que dependem do ambiente, da 

definição de situação e dos participantes da interação. Esses vários “eus” podem coexistir em 

dimensões da vida social mais ou menos segregadas umas das outras, mas, em geral, é preciso 

haver alguma linha de coerência entre eles, pois a possibilidade de que esses mundos diversos 

se encontrem sempre existe e inevitavelmente ocorrerá em algum encontro social inesperado.  

Muitos familiares que têm um parente trans cuja proximidade do vínculo de parentesco 

tem implicações diretas sobre a sua própria identidade social podem se descobrir em uma 

situação de exposição do estigma, dado que a transição de gênero se dá no corpo, nas roupas, 

no nome, nas performances gestuais e em todo um conjunto de atributos que são visíveis 

publicamente e não passam despercebidos. Algumas interlocutoras me disseram, por exemplo, 

que, no início, sentiam muita vergonha de ir com o filho a lugares que costumavam frequentar 

ou onde podiam encontrar alguém conhecido, chegando inclusive a deixar de ir a esses locais 

por algum tempo. Nos casos em que o filho não morava na mesma cidade que a família, era 

comum que não adicionassem os parentes em redes sociais, mantendo a nova identidade 

segregada da vida anterior tanto quanto possível. Ambos os casos são exemplos de formas de 

evitação de contatos e encontros sociais que visam preservar a informação sobre a 

transexualidade em certas relações. O fato é que é praticamente inescapável que parentes, 

vizinhos, amigos, colegas de trabalho e outras pessoas de proximidade e convívio cotidiano 

fiquem sabendo em algum momento, mas sempre surgirão situações em que será possível omitir 

a informação: em contatos e diálogos aleatórios com desconhecidos, em amizades de curta 

duração em viagens e em outras situações excepcionais distantes do cotidiano.  

O encobrimento da informação sobre a transexualidade na família pode ser, nesses 

casos, muito semelhante ao que ocorre com relação à homossexualidade. Porém, ao longo do 

processo de transição de gênero, é possível também que ocorra algo que é específico da 

transexualidade: é possível que com o tempo não existam mais marcas visíveis de que o filho é 

uma pessoa trans, ou seja, é possível que ele ganhe passabilidade em seu gênero de 

identificação como se fosse uma pessoa cisgênero. Nesse caso, o processo inverso pode ocorrer: 
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não se tratará mais de um estigma visível constituindo uma identidade desacreditada, mas sim 

de uma identidade desacreditável por um traço estigmatizante que não é necessariamente 

conhecido. Torna-se possível, assim, construir relações com novas pessoas que não conheciam 

a família antes da transição de gênero e que não sabem que o filho é trans. Claro que isso 

depende da passabilidade do filho, caso contrário, outro tipo de situação de descrédito pode 

ocorrer: a aparência do filho pode expor que ele é transexual para uma pessoa que não 

imaginava e não esperava tal situação. 

Todos esses vários aspectos da identidade se relacionam com a biografia, na medida em 

que nas interações sociais importa – fundamentalmente – o conhecimento que os participantes 

têm um do outro, tanto a partir de informações visíveis, quanto de dados pessoais e biográficos 

que são conhecidos por terem convivido no passado ou por outros meios. A cena entre Paula, 

Geraldina e Gabi, que descrevi, traz essas várias dimensões em sua complexidade. O primeiro 

ponto é que Geraldina não apenas conhecia pessoalmente Paula e toda a sua família há décadas, 

mas também estava indiretamente ligada à Paula pelo fato de ter um filho que era seu meio-

irmão. Geraldina tinha conhecimento de que Paula tinha apenas um filho do primeiro 

casamento, de modo que quando Paula introduziu Gabriele como sua filha, trouxe uma 

informação que era incompatível com o que era conhecido de sua biografia. Não é absurdo 

imaginar que Geraldina já sabia que Gabriele era Gabriel – na verdade, essa foi exatamente a 

sensação que eu tive, observando suas expressões ao ver Gabriele. Nesse caso, o fato de ela 

questionar a respeito do filho pressiona Paula a revelar abertamente a informação, um 

movimento que pode, em alguma medida, movimentar dinâmicas de poder existentes na relação 

em função das diferenças de classe e de conflitos familiares do passado ligados ao 

relacionamento extraconjugal que o pai de Paula teve com Geraldina. 

Paula, por sua vez, é levada a uma situação de difícil saída: não podia simplesmente 

negar que havia tido um filho, mas se dissesse que Gabriel era Gabriele poderia constranger a 

filha, magoá-la ou ofendê-la, criando um problema posterior entre elas. A minha presença 

acompanhando a cena certamente era outro complicador, pois Paula projetava nas nossas 

conversas um “eu” que aceitava a transexualidade da filha e que lutava pela causa participando 

das Mães pela Diversidade, de modo que conhecia a moralidade do movimento social e sabia 

que nem todas as respostas seriam bem-vistas. Foi fundamental, portanto, o posicionamento da 

filha. Ao revelar com naturalidade que era Gabriel, Gabriele salvou elegantemente a fachada 

da mãe, salvando também, por extensão, as fachadas de todos na interação. 
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O valor do apoio da família 

 

Gabriele encarava, concentrada, a própria imagem no espelho, com uma toalha sobre os 

ombros, as pernas cruzadas e os braços elegantemente apoiados sobre elas. Observava o 

cabeleireiro aplicar o produto químico para clareamento dos fios em mechas de seu cabelo e 

embrulhá-las, em seguida, em papel alumínio. Estava muito atenta. Paula sentou-se ao meu lado 

nas cadeiras para clientes que aguardavam atendimento e pediu que eu pegasse o celular dentro 

da sua bolsa. Acabara de pintar as unhas com um esmalte vermelho vivo e, como ainda estavam 

molhadas, tinha muito cuidado nos movimentos com as mãos. 

“Vocês costumam ir juntas ao salão?”, puxei conversa. Paula assentiu. Contou-me em 

outra ocasião, sem a presença de Gabi, que ela e Gabriel já tinham essa prática antes da 

transição de gênero. Desde adolescente, o filho alisava o cabelo e fazia “selagem”, um 

tratamento para recuperação dos fios, mas naquela época Paula se sentia incomodada: “Eu 

achava estranho um menino querer fazer isso. Achava que eu estava incentivando, então dizia 

que não tinha ficado bom”.  O estranhamento de Paula com o interesse de Gabriel em frequentar 

o salão de beleza para tratamentos no cabelo tinha, é claro, relação com a importância deste 

espaço e deste tipo de cuidado estético para performatividade e construção de corporalidades 

femininas. Permitir que um filho homem entrasse nesse universo simbólico e de práticas de 

beleza próprias à feminilidade, “incentivando-o”, era percebido como uma falha parental que 

Paula procurava remediar de forma indireta. 

Uma vez que Gabi “transicionou” para uma identidade de mulher e que Paula decidiu 

apoiá-la, acompanhar a filha ao salão de beleza assumiu outro significado. Tornou-se uma 

forma de reconhecimento à identidade de gênero de Gabi, de demonstração de apoio. Em 

muitos casos isso implicava também em posicionar-se como uma blindagem à filha, 

antecipando-se a situações de possíveis violências e evitando constrangimentos. Paula 

costumava ligar para os salões de beleza para agendar o atendimento e avisar que sua filha era 

trans, pedindo que respeitassem seu nome social e que não a discriminassem. Do ponto de vista 

das práticas que concretizam as relações de parentesco na vida cotidiana, podemos entender 

que se antecipar a uma situação social de possível discriminação é uma forma de cuidado 

materno. Por outro lado, Paula também falou da necessidade de evitar constrangimentos, o que 

possibilita outro caminho de análise.  

Partindo da noção de constrangimento para Goffman (2011, p. 95-109), entendo que se 

sentir constrangido implica em reconhecer a sua falha ou a do outro em cumprir com as 

expectativas sociais para o que é apropriado a um ambiente ou interação, reiterando assim um 
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compromisso com os princípios de organização social e dos microssistemas que conformam os 

encontros sociais. Segundo o autor, o participante da interação que se constrange sacrifica o 

próprio “eu” momentaneamente, mas preserva o sistema. Desse modo, o constrangimento 

confere “elasticidade” à estrutura social diante dos conflitos inevitáveis que emergem de suas 

contradições e do pertencimento simultâneo dos indivíduos a mundos sociais distintos.  

Nessa perspectiva, a necessidade de evitar uma situação constrangedora ou embaraçosa 

indica que estão em jogo as identidades sociais de mãe e filha, isso a partir do que Paula entende 

ser o esperado num encontro social como este. Essa percepção inclui as qualidades e 

características do “eu” que se deve projetar na situação considerando as regras e valores que a 

conformam. Se agendasse horário no salão de beleza sem antecipar que Gabi era uma mulher 

trans, as cabelereiras e demais profissionais esperariam duas mulheres cisgênero. Quando 

percebessem que Gabi era trans, seria necessário lidar com a presença de um elemento 

estigmatizante para a identidade da filha e, por consequência, para a identidade da mãe. Nesse 

cenário, uma variedade de ações poderia provocar constrangimento. Além disso, há mais um 

fator complicador: nem tudo que seria constrangedor para Paula seria necessariamente 

constrangedor também para Gabi. Alguém poderia tratar Gabi no gênero masculino ou cometer 

uma gafe e dizer algo ofensivo, por exemplo, ao que a filha poderia reagir explicitando o caráter 

insultante do comentário, levando a interação a se desenrolar de forma imprevisível. 

Mas voltemos à cena do salão de beleza, quando a conversa sobre esse assunto se 

desenrolou em outra direção, abrindo margem para outras reflexões. “Em Guarabira, a gente 

ia numa trans, porque Gabi se sentia mais à vontade. Foi lá que torou o cabelo dela”, contou 

Paula. “Torou?”, perguntei, sem entender o sentido. “Foi um corte químico”, Gabi explicou, 

olhando-nos pelo reflexo do espelho. “Foi recalque dela [a cabelereira trans], porque ela viu 

que eu era nova, que a minha mãe estava me apoiando... Viu que eu ia ficar linda e que ia dar 

tudo certo para mim. O meu cabelo tinha tinta, então ela sabia que ia dar errado e fez assim 

mesmo”. A forma como Gabi interpreta que o erro da cabelereira trans ao aplicar o tratamento 

químico em seu cabelo foi intencional, fruto de “recalque”, traz à superfície certos valores e 

significados relacionados à transição de gênero e às relações com a família nesse processo.  

“Recalque” parece expressar inveja, emoção que pode responder à ruptura de uma 

relação que seria originalmente de igualdade (REZENDE; COELHO, 2010, p. 79).  

Considerando que esta emoção é um elemento da luta de poder nas relações sociais, George M. 

Foster (1972) argumentou que a inveja surge entre iguais em geral por rivalidade, pois existem 

meios sancionados socialmente para conquistar o que é invejado de atributos ou posses do 

outro. Isso não ocorre entre pessoas em posições desiguais. Nesse caso, não é possível obter o 
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que provoca inveja e qualquer tentativa de tomar o que o outro possui será considerada 

socialmente uma agressão.  

A dimensão de desigualdade introduz medo naquele que sabe ser alvo de inveja, entre 

outros fatores, porque um dos cursos de ação possíveis para aquele em posição inferior é 

efetivamente destruir aquilo que é invejado. Assim, ao interpretar que a cabelereira trans 

danificou o seu cabelo por “recalque”, parece-me que Gabi expressa a compreensão de que 

houve um desalinhamento da posição inicial de relativa horizontalidade entre elas enquanto 

mulheres trans. Por isso, é invejada pela outra. 

Nota-se que Gabriele relaciona duas razões para o “recalque” da cabelereira trans: a sua 

juventude e o apoio que recebia da mãe. Estas estão ligadas ao fato de que transições de gênero 

com recursos sociais, afetivos e econômicos desiguais implicam em reposicionamentos 

distintos nas relações e interações sociais na ordem de gênero (CONNELL, 2016). A juventude 

e o apoio familiar que Gabi recebia desde o princípio conferiam-lhe condições objetivas muito 

favoráveis para uma transição bem-sucedida à vida social no gênero de identificação.  

A juventude é um atributo amplamente valorizado na nossa cultura e que pode ter 

sentidos diversos a depender do contexto. No caso em questão, nota-se de imediato uma relação 

com a beleza, uma qualidade importantíssima e desejada nas transições de muitas mulheres 

trans que buscam se aproximar de padrões hegemônicos de beleza feminina ou de determinados 

modelos de feminilidade almejados. Larissa Pelúcio (2005) situou a beleza como um aspecto 

fundamental da construção de gênero entre as travestis, envolvendo um conjunto de 

procedimentos estéticos, cirúrgicos e farmacológicos, o uso de cosméticos e um leque variado 

de práticas cotidianas de cuidado com o corpo. As travestis paulistas com quem dialogou 

queriam ser “belíssimas”, categoria referente a “[...] uma classificação estético-moral que 

aponta para um conjunto de cuidados que estas dedicam ao corpo e, assim, à construção da 

pessoa” (PELÚCIO, 2005, p. 97).  

A relação com a beleza para muitas mulheres trans é, em grande medida, similar ao que 

a autora observou entre suas interlocutoras travestis. Porém, pode envolver diferenças estéticas 

relativas a distinções morais que dependem de marcadores como raça/etnia, classe social e 

orientação sexual, mas também de trajetória individual, estilo de vida e dos mundos sociais que 

conformam a vida de cada pessoa em seu processo de transição de gênero, assim como suas 

vivências posteriores. O caso de Juliana, que discuti antes, é um exemplo nesse sentido. Em 

termos gerais, porém, o desejo frequentemente é ter um corpo que espelhe certo modelo ideal 

de beleza em um dado contexto social e cultural, considerando a relevância desse atributo para 

a construção do feminino.  
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Juventude e beleza frequentemente se confundem, de modo que ser bela em geral 

envolve ter uma aparência jovem. Vale salientar que essa associação não é específica de 

mulheres trans e travestis. Mirian Goldenberg (2007, 2011), por exemplo, mostrou que 

mulheres das camadas médias cariocas eram extremamente preocupadas com o corpo, a 

juventude e a aparência. A autora discutiu como a “boa forma” constituía um valor naquele 

segmento social e um elemento de distinção social para ambos os gêneros, mas, para as 

mulheres, era praticamente uma obsessão. Nota-se que não se trata de uma especificidade das 

camadas médias do Rio de Janeiro quando se observa que a busca por beleza e juventude 

movimenta no Brasil um mercado de cirurgias plásticas que é um dos mais lucrativos do mundo 

e atrai principalmente mulheres, muitas visando a beleza como um meio de ter mais 

oportunidades no mercado de trabalho, ganhar valor no mercado afetivo-sexual ou ascender 

socialmente (EDMONDS, 2010). Beleza e juventude são, portanto, dimensões importantes 

também para a corporalidade de mulheres cisgênero de diferentes segmentos sociais. 

O valor da juventude entre mulheres trans se configura com relação a outras esferas 

socioculturais e econômicas englobantes, como o já citado mercado de cirurgias plásticas, o 

mercado da moda e o mercado afetivo-sexual. Mas há também outra dimensão não menos 

importante: a noção de que quanto mais jovem a pessoa iniciar a transição médica, melhores 

serão os resultados. Essa concepção reflete as ideias sobre plasticidade do sexo (GILL-

PETERSON, 2018) que discuti no terceiro capítulo, ou seja, teorias que consideram que o corpo 

sexuado é plástico, mutável, mas que essa característica decresce gradativamente ao longo do 

desenvolvimento psicossexual até a vida adulta e atinge um limite com o fim da puberdade, 

quando atributos físicos e a própria identidade de gênero se tornariam fixos.  

Tal argumento fundamenta os atuais protocolos para o atendimento médico a crianças e 

adolescentes gênero não-conforme e transgêneros e legitima as terapias com hormônios 

bloqueadores de puberdade. Essas práticas biomédicas envolvem uma variedade de cuidados 

rotineiros com aplicações de hormônios, exames e consultas com especialistas, cuidados que 

são geridos pela família. Uma vez que visam minimizar e tanto quanto possível apagar as 

marcas de um corpo que passou por uma transição de gênero, também têm caráter estético-

moral, entrelaçando formas de cuidado e construção de corporalidades a noções culturais mais 

amplas sobre quais características fazem de um corpo masculino ou feminino. 

Como vimos, a eficácia da transição depende de tecnologias de gênero variadas: 

hormônios, cirurgias plásticas e tratamentos estéticos diversos, além de investimento em 

roupas, cosméticos, maquiagens, depilação, cortes de cabelo e cuidados de beleza que são tão 

ou mais importantes. Os gastos com todas essas práticas e com a sua manutenção são por si só 
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elevados (BOLIN, 1988; CONNELL, 2016; PLEMONS, 2017), mas os custos sociais e 

econômicos da transição de gênero são muito maiores se considerarmos que a discriminação é 

extremamente onerosa à vida social de forma ampla. Mercado de trabalho fora da prostituição 

e de nichos específicos para o “público LGBT”, como bares e casas noturnas, praticamente não 

existe em grande parte do Brasil, situação que se agrava para pessoas com pouca escolaridade 

e baixa qualificação profissional. A educação, principal meio de mobilidade social no Brasil, 

ainda é excludente para alunos trans desde o ensino básico (BENTO, 2011), apesar dos 

progressos relativos ao uso do nome social em escolas e universidades públicas nos últimos 

anos. No plano afetivo, todo esse amplo cenário de exclusão e a violência que se faz desde os 

detalhes mínimos do cotidiano até situações explícitas de agressão verbal e física tem efeitos 

emocionais devastadores para o próprio senso de si enquanto pessoa, o que se expressa 

reiteradamente no significado que o suicídio tem no mundo social trans. Ainda que reverbere o 

discurso médico sobre o risco de que pessoas transexuais tirem a própria vida como 

consequência do sofrimento e da disforia de gênero, o suicídio é comumente mencionado por 

pessoas trans como símbolo dos efeitos da exclusão e da violência social. 

Nesse contexto, o apoio de familiares que asseguram moradia, alimentação e condições 

básicas de subsistência, cuidado e afeto pode ser absolutamente fundamental e invejável, 

portanto, não apenas porque se considera que pessoas trans que realizam a transição de gênero 

com a família de origem têm sorte e são privilegiadas, ou seja, há um caráter simbólico de 

distinção em função do que essa rede de suporte afetivo e material pode proporcionar para o 

processo de reposicionamento social ao assumir a nova identidade. Assim é possível entender 

por que o apoio da família pode ser motivo de inveja, uma vez que se relaciona diretamente às 

condições sociais, materiais, econômicas e afetivas para a realização da transição de gênero. 

Mais do que influenciar, às vezes de modo determinante, o campo de possibilidades para o 

projeto (VELHO, 2013c) de transição de gênero, o apoio familiar pode ser o limite entre vidas 

sociais radicalmente diferentes. 

 

Performances de gênero, parentesco e jocosidade 

 

O “ombré hair” no cabelo de Gabi demorou mais de uma hora para ficar pronto. “Tô 

super ansiosa”, disse Gabi, enquanto o cabelereiro secava o seu cabelo, etapa final de todo o 

processo. Quando concluiu, trouxe um espelho para que ela pudesse se ver de costas. “Ah, meu 

Deus, eu amei!”, Gabi exclamou. “Ficou bem surfistinha”, elogiou Paula. “Ficou, né?”, 

concordou a filha, olhando-se de vários ângulos. “Surfistinha combina com abusadinha”, disse 
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Paula, com humor. “Ela é abusadinha?”, perguntou o cabeleireiro. “Ela é horrível”, provocou 

a mãe. “Horrível é você”, replicou Gabi. “Me respeite, eu sou sua mãe”, Paula repreendeu, 

dando risada. Gabi estava absorta tirando fotos e postando nas redes sociais: “A era loira chega 

para todas”, anunciava. “Tá vendo como está no sangue de todo mundo ser loira? Porque ela 

era a que mais me desestimulava”, Paula alfinetou. “Estou parecendo você”, Gabi contornou. 

“Sua versão travesti”. 

A troca de provocações entre mãe e filha nessa cena tem elementos de tensão e 

intimidade que constituem movimentos tanto displicentes, quanto cautelosos, introduzindo-nos 

à dinâmica sinuosa de um relacionamento densamente conturbado. No período em que convivi 

com a família, Paula e Gabi viviam constantes desentendimentos, discussões e brigas muito 

sérias, com mágoas intensas de ambas as partes, recentes e antigas. Essa seção se dedicará a 

elaboração e interpretação de valores e sentidos que permeavam recorrentemente as 

negociações envolvidas nesses conflitos, considerando, para isso, as interações nos contextos 

etnográficos e o ponto de vista de Paula em suas reclamações e desabafos durante nossos 

encontros. Começaremos detendo-nos um pouco mais na interação acima. O tom de humor na 

troca de insultos e o fato de que nenhuma das duas participantes parece se ofender realmente 

com as palavras da outra permite caracterizar o diálogo entre mãe e filha como uma espécie de 

interação jocosa. 

A concepção de relações jocosas tem instrumentalizado análises sobre relações sociais 

das mais variadas126 que se caracterizam por uma combinação de animosidade e familiaridade, 

mas, como se sabe, deriva originalmente dos estudos de parentesco. Paul Radin (1923, p. 134) 

utilizou o termo em sua etnografia sobre o povo indígena nativo-americano Winnebago, 

observando como o vocabulário local se referia a um padrão de relações entre indivíduos de 

clãs diferentes, entre os quais havia a possibilidade de casamento. Marcel Mauss (2013[1928]) 

concordou com Radin que essas relações tinham a função de amenizar tensões, mas ressaltou 

que as causas do fenômeno não são únicas e só podem ser encontradas nas estruturas sociais, 

práticas e representações coletivas, devendo ser procuradas na natureza e função das relações 

que envolvem jocosidade. Alfred Radcliffe-Brown (1940), posteriormente, propôs uma das 

mais conhecidas definições do conceito: 

 

 
126 Ver, por exemplo, Édison Gastaldo (2010), que pesquisou relações jocosas entre torcedores de times de futebol, 

e Carlos Guilherme do Valle (2000; 2008), para uma análise de interações envolvendo jocosidade nos espaços 

de convivência da ONG/AIDS Grupo Pela Vidda do Rio de Janeiro. 
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O relacionamento jocoso é uma combinação peculiar de amistosidade e antagonismo. 

O comportamento é tal que em qualquer outro contexto social expressaria e provocaria 

hostilidade; mas sua intenção não é séria e não deve ser levado a sério. Há uma 

pretensão de hostilidade e uma real amistosidade. Dizendo de outro modo, a relação 

é de desrespeito consentido. Portanto, qualquer teoria completa a esse respeito deve 

ser uma parte de, ou consistente com, uma teoria do lugar do respeito nas relações 

sociais e na vida social em geral (RADCLIFFE-BROWN, 1940, p. 196, tradução 

livre127). 

 

Interessado nos mecanismos de manutenção das estruturas sociais e de continuidade da 

ordem social, o autor interpretou que indivíduos ou grupos separados por posições e interesses 

adversos, mas unidos em alianças, especialmente por meio do casamento, poderiam manter 

relações de “conjunção social” e “disjunção social” por uma espécie de economia do respeito. 

Para tanto, seria necessário que relacionamentos baseados em extremo respeito e/ou “evitação” 

do contato social coexistissem com outros caracterizados por formas de “desrespeito 

consentido”, ou seja, com “relações jocosas”. Haveria ainda um elemento importante de 

hierarquia manifestando-se nas variedades que esse tipo de relação assume, pois elas podem ser 

simétricas ou assimétricas. Nas relações jocosas simétricas, os dois participantes da interação 

social fazem piadas e brincadeiras uns com os outros; nas assimétricas, apenas um deles pode 

fazer isso. Nesses casos, uma pessoa deve receber as provocações e chacotas sem se ofender, 

mantendo o bom humor, mas não está autorizada a retribuir ou só pode fazê-lo limitadamente. 

Radcliffe-Brown (1940) descreveu variações nas relações de evitação e nas relações 

jocosas a depender do sistema de parentesco, da existência da instituição do casamento 

preferencial entre primos cruzados e dos modos de transmissão de herança, direitos e deveres 

com base na filiação128. Porém, apontou a recorrência de certos princípios não apenas nas 

relações que se dão por meio do casamento, mas entre uma pessoa e as gerações ascendentes 

nas linhagens a qual pertence. Enquanto os parentes da geração ascendente imediata (pai, mãe 

e irmãos e irmãs deles) devem ser tratados com “acentuado respeito”, essa deferência não se 

estenderia na mesma medida aos parentes da segunda geração ascendente (avô, avó e irmãos e 

irmãs deles). Com estes, haveria maior familiaridade, configurando, em certos casos, até mesmo 

relações jocosas.  

 
127 “The joking relationship is a peculiar combination of friendliness and antagonism. The behaviour is such that 

in any other social context it would express and arouse hostility; but it is not meant seriously and must not be 

taken seriously. There is a pretence of hostility and a real friendliness. To put it another way, the relationship 

is one of permitted disrespect. Thus any complete theory of it must be part of, or consistent with, a theory of 

the place of respect in social relations and in social life generally.” (RADCLIFFE-BROWN, 1940, p. 196). 
128 Em termos gerais, Radcliffe-Brown (1940) aponta que a evitação seria recorrente entre um homem e os parentes 

da geração ascendente imediata de sua esposa: mãe e pai da esposa e demais parentes na linha colateral destes 

(irmã-da-mãe, irmão-da-mãe, irmão-do-pai etc.); já as relações jocosas seriam reservadas aos parentes da 

mesma geração da esposa (seus irmãos e irmãs) podendo ou não haver distinção interna entre aqueles que são 

mais velhos ou mais novos. 
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Embora essa análise se referisse a sociedades tradicionais, outros autores observaram 

relações jocosas em famílias de contextos urbanos modernos. Myriam Lins de Barros (1987, p. 

115) propôs tomar as relações jocosas como símbolos de uma relação social, de modo que 

retiram seu significado do contexto sociocultural de cada sistema de parentesco. Ao pesquisar 

as representações sobre família entre avôs e avós no Rio de Janeiro, considerou como relações 

jocosas a profunda afetividade pelos netos a que se referiam seus interlocutores. A similaridade 

não estaria no tipo de relacionamento e interação que as relações jocosas autorizam, já que estas 

não se caracterizariam por “desrespeito consentido”, mas pela liberdade de expressar afeto 

pelos netos sem a preocupação com a responsabilidade de educá-los, que cabe aos pais. O ponto 

em comum com os sistemas de parentesco analisados por Radcliffe-Brown (1940) é a maneira 

como as relações jocosas de afetividade entre avós e netos contrastam com as relações de 

autoridade entre pais e filhos, destacando simultaneamente a separação entre as gerações dos 

avós e dos netos e a relação que existe entre eles intermediada pelos pais. 

Voltemos agora para Paula e Gabriele. As interações entre mãe e filha eram 

recorrentemente atravessadas por essas provocações divertidas e espinhosas que caracterizam 

as relações jocosas, segundo o que pude observar quando estive com elas e conforme Paula me 

relatou em conversas e entrevistas. A abordagem de Radcliffe-Brown (1940) para o fenômeno 

das relações jocosas como um elemento da hierarquia social contribui para entender o caso, 

mesmo que não se aplique aqui a ênfase excessiva do autor na função de manutenção da ordem 

social. Nota-se que, nessa perspectiva, não haveria relações jocosas entre mães ou pais e seus 

filhos, pois considera-se que autoridade e respeito na constituição desses vínculos têm uma 

função indispensável para a continuidade do grupo social, realizando a relação hierárquica 

necessária à educação dos mais jovens aos costumes, tradições, práticas e valores de 

determinada sociedade e/ou grupo social. Para analisar a jocosidade entre mãe e filha nesse 

caso é preciso deslocar o enquadramento estritamente estrutural-funcional e ir além, tomando 

as relações jocosas em sua dimensão performativa (BUTLER, 2003) tanto em termos de 

parentesco quanto de gênero.  

A possibilidade de rendimento teórico-analítico de aprofundar a performatividade de 

gênero nas interações jocosas foi explorada por Valle (2000; 2008) em sua etnografia sobre a 

ONG AIDS Grupo Pela Vidda do Rio de Janeiro, notando que gênero sempre fora um elemento 

das relações jocosas, ainda que os estudos clássicos sobre sociedades tradicionais nunca tenham 

abordado o fenômeno nessa acepção. O autor descreveu como as interações entre as pessoas 

que frequentavam o Grupo Pela Vidda eram caracterizadas por modos variados de humor, 

envolvendo piadas, ironias e expressões de humor homossexual, o humor do exagero e do 
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deboche comum à sociabilidade gay, lésbica e travesti que é recorrente nos mais diversos 

contextos de mundos sociais predominantemente LGBT. Essas interações ocorriam sobretudo 

nos espaços informais de convivência e sociabilidade, mas não somente, chegando de fato a 

constituir o que Valle (2000; 2008) chamou de uma pragmática de efeminação.  

Valle (2000; 2008) observou que a heterogeneidade de gênero e sexualidade que 

caracterizava os participantes das atividades da ONG – gays, lésbicas, bissexuais, 

heterossexuais, travestis – punha em relação diferentes identidades que tanto se constituíam e 

afirmavam como se diferenciavam e tensionavam nessas interações e relações jocosas. O 

contexto em que ocorriam esses encontros sociais era fundamental, assim como quem eram os 

participantes da interação e quem a presenciava. Desse modo, um comentário malicioso que 

seria tomado de forma bem-humorada em uma situação interna à ONG poderia se tornar 

ofensivo em uma ocasião pública. O fundamental nessa análise é perceber que, em muitas 

situações cotidianas, a jocosidade trazia a possibilidade de afirmar, disputar, deslocar e 

desconstruir hierarquias em relações de poder de gênero e sexualidade, mas também que as 

pessoas faziam isso por meio de performances que eram, ao mesmo tempo, construções de 

masculinidade e feminilidade. 

Em minha pesquisa de campo também observei um humor muito característico entre 

gays, lésbicas, pessoas trans e travestis e usos variados da jocosidade em diferentes interações, 

não só em situações e contextos informais, mas também institucionais, como no Espaço LGBT 

e em diversas interações entre as participantes mais engajadas das Mães pela Diversidade. No 

caso das integrantes do Mães, tratava-se de uma forma de afirmação de um posicionamento 

político e de uma adesão a determinados valores de gênero e sexualidade. Essa jocosidade era, 

portanto, uma linguagem muito presente na vida de Gabi e também de Paula, desde que aceitara 

a filha trans e passara a ter contato com famílias e pessoas LGBT de João Pessoa, Recife e de 

outros lugares do Brasil pela internet. O uso desse vocabulário e de um tom jocoso ao interagir 

com Gabriele torna-se, assim, uma forma de performatizar tanto a hierarquia no vínculo de 

filiação e suas tensões quanto de construir uma relação de mãe e filha performando uma 

feminilidade que é própria desse mundo social.  

Cabe lembrar, nesse sentido, que gênero é um marcador fundamental para determinar, 

em conjunto com geração, a posição de parentesco que uma pessoa ocupa na família no modelo 

heteronormativo. Para exemplificar, isso significa que pessoas designadas homens ao nascer 

podem ser filho, irmão, pai, avô etc., mas não podem ser filha, irmã, mãe, avó ou qualquer outra 

categoria do gênero feminino. Existem códigos de conduta, padrões de comportamento e um 

conjunto de atitudes que são esperadas para as relações com parentes que ocupam cada uma 
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dessas posições, o que depende, claro, também do gênero de “ego” e de sua posição geracional. 

Isso significa que a transição de gênero pode tornar essas relações confusas e complicadas na 

medida em que modifica as performances e relações de gênero.  

Quando iniciei a transição de gênero, por exemplo, minha mãe me contou que um dos 

meus tios havia dito a ela que estava confuso sobre como deveria me cumprimentar: um beijo 

no rosto ainda era adequado ou deveria adotar um aperto de mãos, mais masculino? Práticas 

aparentemente tão banais e em geral naturalizadas podem se tornar objeto de preocupação e 

atenção porque realizam nas interações as identidades de gênero das pessoas, de modo que um 

beijo no rosto poderia ser uma expressão perfeitamente explicita de que meu tio não me 

reconhecia como homem. Ele, sensivelmente, percebeu isso, mas muitas pessoas não. Em todo 

caso, esse é apenas um exemplo de como a transição pode envolver a adoção de performances 

de parentesco baseadas nas representações e concepções que as pessoas têm sobre como devem 

se relacionar com parentes de determinado gênero e posição geracional, evitando embaraços e 

constrangimento.  

Nem sempre a mudança de performance vai de um extremo do modelo binário de gênero 

a outro. Mais comum é que certas práticas mudem, mas outras não, e isso pode tanto ser razão 

de conflito como de conciliação. Contexto, novamente, é fundamental. No caso de Paula e Gabi, 

a jocosidade parece ser um caminho pelo qual a relação de gênero entre as identidades femininas 

de cada uma delas pode se configurar como um vínculo de mãe e filha, possibilitando tanto as 

performances de gênero quanto a expressão das tensões que existiam entre elas em função do 

conflito entre os limites da autoridade materna e a liberdade individual da filha. Paula 

interpretava esses conflitos como reflexos de ressentimentos do passado de Gabriel como um 

adolescente gay, entendendo que Gabriele era arredia porque guardava mágoas por ter sofrido 

com a rejeição da mãe nesse período da vida. Essa é uma perspectiva psicologizante e, em certa 

medida, moralizante, mas faz sentido do ponto de vista da mãe, sobretudo porque está em jogo 

a sua autoridade materna, seu direito de participar da vida da filha e as escolhas que fez nesse 

sentido ao oferecer a sua aceitação. 

 

“Ou era a morte, ou era ela: e eu preferi ela!” 

 

Gabriel foi um filho muito desejado por Paula e o ex-marido Saulo. “Eu queria ter um 

filho. E esse filho foi planejado, né, por mim, por Saulo, que sabia que a gente estava muito... 

Com todas as situações favoráveis pra ter um filho.”, disse-me Paula, explicando como ter um 

filho era parte de um projeto de vida que parecia encaminhar-se dentro de todas as expectativas 
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sociais para a composição de família nuclear conforme o convencional modelo 

heteronormativo: o marido atuava como provedor de recursos materiais e financeiros à família 

a partir do seu trabalho e Paula se dedicava às atividades domésticas e de criação do filho. Em 

outra entrevista, porém, Paula comentou que, quando Gabriel nasceu, ela e o marido se 

mudaram para a casa de sua mãe, pois estavam passando por dificuldades financeiras. Isso 

possibilita interpretar que as “condições favoráveis” a ter um filho mencionadas pela 

interlocutora se referem a uma rede familiar mais ampla de suporte afetivo, material e financeiro 

conformando o grupo doméstico.  

Paula se lembrava do ex-marido nos primeiros anos de relacionamento e casamento com 

admiração, ressaltando como Saulo, que era negro, vivera uma trajetória de superação do 

racismo para se firmar como um profissional admirado e respeitado. Um evento inesperado, 

porém, transformou radicalmente a vida da família. Quando Gabriel tinha recém completado 

cinco anos, Saulo sofreu um acidente vascular cerebral, um “AVC”, que afetou suas 

capacidades motoras, levando-o a se aposentar por invalidez e terminar precocemente a sua 

carreira de professor universitário. A partir de então, a vida de Paula passou a ser organizada 

em torno dos cuidados do esposo, que se tornava mais agressivo com ela e opressor com o filho 

à medida que o tempo passava.  

Entrementes, Gabriel, não apresentava a masculinidade esperada e levantava suspeitas 

de que seria homossexual. Ele sofria perseguições de outros meninos na escola e no bairro por 

ser afeminado e, embora as pessoas na rede social de Paula não comentassem explicitamente 

sobre os trejeitos da criança, sabia que havia um “burburinho”, que pelas costas comentavam. 

Quando finalmente se separou de Saulo, nove anos após o AVC, e foi acolhida de volta na casa 

da mãe com Gabriel, viveu outro revés: a “descoberta” da homossexualidade do filho. 

Os dois fatores – a doença de Saulo, que levou ao fracasso do casamento, e a 

homossexualidade de Gabriel – ocuparam o centro da narrativa de tom trágico de Paula sobre 

o período entre o AVC do marido e os primeiros anos após a separação. Eram circunstâncias 

que interferiam em todas as esferas da sua vida, explicando, por exemplo, as dificuldades e o 

desinteresse que sentia pela graduação em pedagogia que cursava na época.  

 

Eu passei acho que de 2010 a... dois anos assim. Eu não sentia meus pés no chão, 

porque eu já tinha saído de um relacionamento abusivo, dei um ponto final, e logo 

depois eu descobri que o meu filho é gay. Aí, como é que eu me sentia, eu me sentia 

sabe como? Eu me sentia... Um projeto que não deu certo. Fracassada. Tudo que eu 

sonhei para minha vida de padrão de família, nada deu certo. Tanto que até hoje eu 

não tenho muita paciência [com relacionamentos amorosos]. (Paula, em entrevista – 

João Pessoa, 22 de janeiro de 2019). 
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Embora Paula tenha observado várias vezes que sempre desconfiava e temia que 

Gabriel fosse gay, a revelação é considerada uma “descoberta” e não uma confirmação. 

“Descobrir” pode significar literalmente retirar a capa ou camada protetora que está sobre algo 

não necessariamente desconhecido. Talvez essa categoria utilizada por Paula seja melhor 

interpretada dando foco não ao fato de que a homossexualidade de Gabriel foi uma revelação 

inesperada, mas à forma como até então estava “coberta” por certas formas de relacionamento 

e interação que contornavam ou conviviam com a dúvida sobre a sexualidade de Gabriel.  

Leandro de Oliveira (2013) discutiu antes como a revelação da homossexualidade 

desmonta a definição de situação até então estabelecida pelos pais na relação com os filhos, 

uma vez que transforma drasticamente quem o filho é e quem eles próprios são nas interações 

sociais. No caso de Paula, podemos considerar que a “descoberta” diz respeito à desorganização 

de uma definição de situação que tinha a suspeita da homossexualidade como sombra. A dúvida 

constitui interações que procuram sentidos ocultos nos detalhes ou que, de modo contrário, 

relevam sinais e evidências; desconfortos, expectativas, esperanças e frustrações são parte do 

cotidiano da relação quando há questionamento sobre a identidade sexual do filho. 

Paula também se refere nesse trecho a uma desconexão com o mundo – “eu não sentia 

meus pés no chão” – provocada pela perda de um projeto que organizava e dava sentido a sua 

vida de tal forma que era fundamental para a própria imagem que tinha de si mesma. 

Percebemos essa relação pelo modo como Paula compõe a imagem de si como “fracassada” 

associando a forma como “se sentia” naquela época a um “projeto” e a um “sonho” que 

falharam: “eu me sentia um projeto que não deu certo”. Paula explica também alguns aspectos 

da sua vida amorosa no presente a partir desse passado de “fracasso” de projetos pessoais e 

familiares, observando que “até hoje não tinha muita paciência” com relacionamentos. 

Nas nossas conversas e entrevistas, Paula recorrentemente realçava esse contexto de 

profunda frustração e infelicidade com a vida de maneira a explicar a forte rejeição que sentira 

à homossexualidade de Gabriel. Deixava explícito que a relação se tornou bastante complicada 

após a descoberta e, sem entrar em muitos detalhes, costumava se referir a esse período para 

dar sentido ao arco da narrativa sobre sua relação com Gabriele enquanto mulher trans. Paula 

considerava que a rejeição ajudava a explicar as atitudes arredias da filha no presente129.  

 

A vida inteira eu via um Gabriel depressivo dentro de casa. E a vida inteira era uma 

revolta, era uma revolta que existia dentro dele, era como se ele estivesse gritando 

 
129 A transição de gênero de Gabriele ocorreu entre os 17 e os 18 anos. Nessa época, ela costumava “se montar” 

com as roupas de Paula quando a mãe não estava em casa, até que foi flagrada e revelou que era uma mulher 

trans. Depois desse episódio, diversas sessões com uma psicóloga, sugeridas pela mãe, levaram, por fim, ao 

encaminhamento para o Ambulatório TT, dando início à transição médica. 
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para ser outra pessoa. Hoje eu entendo. E acho que como ele me viu, digo, “Minha 

mãe teve uma reação só de saber que eu sou gay, não quer saber de mim, avalie se eu 

disser a ela que eu sou trans?”. Então acho que ele viveu esse período meio que... 

turbulento e pesado em relação a mim. E eu em relação a não entender e não aceitar. 

[...] Aí foi quando eu digo sempre que eu vim me redimir ou... dizer que realmente 

aquilo dali era uma bobagem, que aquilo... realmente eu tinha errado... foi 

basicamente quando ele tentou ser gay e não conseguiu ser gay. Ele não conseguiu ser 

apenas gay. Ele era uma mulher trans. [...] A minha rejeição foi o motivo dos conflitos, 

e até hoje é algo que não foi curado da parte dela. Da minha, sim. Porque... quando eu 

entendi... Eu dizia: “Meu Deus, seria tão mais fácil se tu me desses só um filho gay.”. 

E não foi só um filho gay, foi uma trans! E eu fui buscar conhecimento sobre esse 

universo. E eu não tive nenhuma outra escapatória, nem outra alternativa do que dizer: 

“É minha filha, eu tenho que aceitar”. Eu sabia de duas coisas: ou era a morte ou era 

ela! Eu preferi ela! (Paula, em entrevista – João Pessoa, 22 de janeiro de 2019). 

 

A transexualidade da filha permite que Paula coloque a homossexualidade em 

perspectiva como uma questão menor, ao perceber-se em uma situação em que não havia 

margem entre os extremos de rejeitar ou aceitar. As alternativas estavam postas: “ou era a 

morte ou era ela”. A possibilidade de “morte” a que ela se refere nesse trecho ganhou eco em 

outros momentos, quando me contou como o “peso maior” da transexualidade e o “medo” de 

que a filha “não daria conta” sem o seu apoio acabaram com o seu “orgulho de mãe” de não 

aceitar um filho gay. De modo similar ao que vimos antes, no caso de Clara e Guilherme, trata-

se de uma situação em que as escolhas e ações são limitadas pelo entendimento de que a 

transexualidade pode levar a consequências mais graves e irreversíveis. Porém, no caso de 

Paula, algo diferente também se sobressai: uma narrativa sobre “se redimir” da rejeição à 

homossexualidade pela aceitação e apoio à transição de gênero. 

 

Na verdade, eu vi que eu só me atrapalhei mais na minha vida. Eu só me puni mais. 

Porque na verdade eu devia ter sido sensível a Gabriel desde o primeiro momento. 

Meu filho é homossexual? É! Eu vou abraçá-lo. Ele precisa de mim! Eu dele e ele de 

mim! E eu não fiz essa via. Mas eu fiz a via do voltar, né? Não tem? Você errou, mas 

aí você volta. O retorno eu fiz. Eu voltei! (Paula, em entrevista – João Pessoa, 22 de 

janeiro de 2019). 

 

Paula se referiu à trajetória de “redenção” como a “via do voltar”, expressão que me fez 

pensar, na época, em uma parábola bíblica muito conhecida: a “parábola do filho pródigo” (Lc, 

15, 11-32)130. Essa popular narrativa conta o caso de um filho rebelde que retorna à casa do pai 

para implorar perdão e é imediatamente acolhido de volta com uma recepção alegre e 

 
130 BÍBLIA. Evangelho segundo Lucas. In: Bíblia: Novo Testamento. Os quatro Evangelhos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2016. p. 403-405. Cap. 15, vers. 11-32. 
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generosa131. As parábolas bíblicas, como as fábulas, trazem sempre ensinamentos morais. No 

caso da “parábola do filho pródigo”, um dos temas centrais é a importância do arrependimento 

e do perdão aos arrependidos. O filho se dá conta de que mesmo a vida como um servo de seu 

pai seria melhor do que a miséria em que se encontrava, de modo que retorna à casa mostrando 

arrependimento e buscando ser perdoado. O pai, por sua vez, não apenas perdoa o filho rebelde, 

mas valoriza-o por ter se arrependido e voltado para casa. A hierarquia nas relações filiais é 

importante aqui: quando o filho volta à casa do pai e pede perdão, aceita viver novamente sob 

seus mandamentos. 

Minha referência à parábola aqui não visa tomá-la como modelo para entender a relação 

de Paula e Gabriele, mas sim utilizar a conhecida narrativa para destacar um sentido moral 

possível para a interpretação que faz a mãe a respeito dos conflitos com a filha. A parábola me 

fez pensar como, no caso de Paula e Gabriele, a mãe faz o “caminho de volta” ao aceitar a 

transexualidade da filha, o que não deixa de ser, em certa medida, uma forma de “perdão”: a 

filha é perdoada por não corresponder às expectativas familiares de gênero e sexualidade e por 

não se adequar à normatividade heterossexual.  

Por outro lado, Paula avaliava que ela própria tinha “errado” com a filha no passado, 

mas tinha feito “a via do voltar”, lamentando-se e, em muitas situações, queixando-se do fato 

de que a filha não tinha conseguido superar as mágoas do passado. A parábola trata de 

hierarquia e autoridade no relacionamento entre pai e filho: do ponto de vista do pai, traz o 

valor de perdoar o “filho pródigo” e de restituir o seu lugar na família; na perspectiva do filho, 

trata da importância de pedir perdão e de aceitar ser perdoado reconhecendo e aceitando os 

mandamentos da autoridade paterna. As lamentações de Paula sobre a relação com Gabriele 

traziam valores similares como pano de fundo, na medida em que se centravam em queixas 

sobre como a filha continuava arredia e ressentida mesmo depois de ganhar a aceitação da mãe. 

Esses conflitos envolvendo perdão e autoridade no caso de Paula e Gabriele podem ser mais 

bem compreendidos se considerarmos outros eventos que modificaram a relação entre elas, 

como discutirei na sequência. 

 

 

 
131 Na parábola, o filho mais novo deixa a casa do pai para viver com grande ostentação gastando sua herança em 

uma terra distante. Quando se vê sem dinheiro e passando fome, percebe que mesmo os empregados de seu pai 

viviam melhor, levando-o a voltar para casa para implorar por perdão e por trabalho. Ao chegar, é recebido de 

braços abertos e com muita alegria pelo pai, que o restitui ao seu lugar na família e comemora a sua volta com 

uma festa. Quando o filho mais velho, que nunca questionou a autoridade do pai, expressa a sua indignação 

pelo tratamento que o irmão estava recebendo, o pai explica que era justo que todos se alegrassem porque 

aquele filho perdido e dado como morto revivera. 
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Conflitos na transição 

 

Pouco tempo depois de Gabriele contar para a mãe que era uma mulher trans, Saulo, o 

pai, morreu, deixando-lhe uma boa pensão. Esse dinheiro dava-lhe um grau de autonomia 

financeira para viver por conta própria e bancar as despesas da transição de gênero. Na mesma 

época, Gabi também fora aprovada em uma universidade em João Pessoa, de modo que deixaria 

Guarabira para morar mais perto do campus. O plano original era que mãe, filha e uma amiga 

que também ia iniciar os estudos na mesma universidade se mudassem juntas, mas uma briga 

muito séria entre elas leva à decisão de Gabriele sair de casa pela primeira vez.  

 

Nós tivemos uma discussão boba dentro de casa, de mãe e filha: “Você nem ajeitou o 

guarda-roupa, mulher... Mulher, seja mais ajeitada. Tome jeito”. Por causa disso 

tivemos uma briga que parecia que o mundo tinha acabado e ela disse: “Eu não preciso 

mais de você. Eu não preciso mais de você.”. [...] E ela ficou sem falar comigo. Ela 

foi embora para São Paulo e viveu tudo que ela tinha para viver em pouco tempo. 

Quando ela voltou, continuou a ter justamente essa questão da liberdade. (Paula, em 

entrevista – João Pessoa, 22 de janeiro de 2019). 

  

A liberdade de Gabriele a que Paula se refere tinha dois aspectos principais que eram o 

foco de conflitos entre elas. O primeiro pode ser caracterizado como uma indisponibilidade e 

indisposição da filha a dar atenção às necessidades e problemas da mãe. Nesse caso, a liberdade 

implicava em um desprendimento das obrigações filiais afetivas e práticas. Paula me contou 

algumas histórias para ilustrar essas atitudes. Certa ocasião, disse à filha, chorando, que achava 

que estava com depressão. “Nem pense que eu vou morar com você, viu?”, Gabi teria logo 

antecipado. “Não estou chamando você para morar comigo, eu estou dizendo que eu não estou 

bem”, Paula respondera. “Pois é, nem pense. Eu não vou morar não”. Em outro exemplo, a mãe 

ia fazer uma histerectomia e a filha disse que não poderia acompanhá-la no hospital porque 

tinha compromissos na universidade. Essas situações ilustram um tipo de dinâmica que era 

recorrente e Paula se ressentia, pois entendia que filhos devem ter um cuidado especial pela 

mãe. Questionava-se, assim, se a juventude de Gabriele explicava essas atitudes ou se eram 

uma forma de retribuição pela rejeição vivida no passado. 

Outra dimensão da liberdade da filha se relaciona ao fato de ela ter adotado um estilo 

de vida com que Paula discordava. No início da transição de gênero, o hábito de Gabi de sair 
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com amigas para a noite do Centro Histórico de João Pessoa132 literalmente tirava o sono da 

mãe, que se apavorava com a possibilidade de violência. Elas discutiam por isso. Paula também 

criticava algumas amizades da filha, que considerava inconsequentes com o fato de que Gabi 

era trans e mais sujeita a agressões do que elas. Não gostava que Gabi consumisse bebida 

alcoólica e angustiava-se imensamente porque sabia que ela fumava maconha, o que provocava 

muitas brigas e discussões.  

Paula recordou que chorou muito na sessão com a psicóloga do Ambulatório TT quando 

falou desse assunto, pois temia que o uso de maconha fosse “porta de entrada” para outras 

drogas. Acreditava também que esses hábitos tornavam a filha mais vulnerável do que ela já 

era à violência e a doenças. Em um dos atritos por essa questão, a filha teria dito que “maconha 

não é droga, é só uma plantinha”. Além disso, acrescentou, entendia mais de prevenção a 

doenças sexualmente transmissíveis (ISTs133) do que a mãe – e não era promíscua. “Eu sei que 

você não é, eu não criei você para isso”, Paula respondeu. Nessa interação narrada pela 

interlocutora, a filha se coloca em uma posição superior à mãe na compreensão de assuntos 

relacionados à sexualidade, ao que a mãe arremeta como contraponto o valor da educação moral 

que deu a ela e reafirma suas expectativas sobre como a filha deveria se portar na vida sexual. 

Essas diferentes dimensões da vida de Gabi, que Paula evocava com frequência, 

conciliavam uma concepção de perigos em torno da transexualidade similar àquela atribuída à 

homossexualidade em contextos urbanos – um universo que é considerado mais propício à 

violência e aos descontroles emocionais, como observou Oliveira (2013) – com o temor do 

vício em drogas comum às camadas médias (VELHO, 2013c). Mas a noção de que há uma certa 

impulsividade ou desatino de pessoas transexuais na condução da transição de gênero quando 

não são controladas para respeitar os limites definidos pelas autoridades de saúde é igualmente 

importante. A suspeita de que Gabi fazia uso de hormônios sem realizar um acompanhamento 

médico contínuo e periódico era outro ponto de preocupação recorrente:  

 

Ela, eu suponho que ela faça uso indiscriminado de hormônio, toma mais do que é 

para tomar, então... Ela não consegue aceitar regras. Então ela me tem como uma 

pessoa que vai, de uma forma, falar algo sobre limite e ela não quer, também tem isso. 

Então ela, dentro da casa dela, ela coloca quem ela quiser. Eu senti agora, depois dessa 

 
132 No Centro Histórico de João Pessoa, locais como a Praça Antenor Navarro são conhecidos por concentrarem 

casas noturnas e bares frequentados por gays, lésbicas, travestis e pessoas trans. A própria praça é um local de 

intensa sociabilidade noturna, onde misturam-se estudantes universitários, pessoas com estilos de vida 

alternativos, moradores de rua, usuários de drogas e vendedores ambulantes de bebidas e cigarros. Como Paula, 

muitas pessoas consideram que, à noite, a região torna-se perigosa e reúne indivíduos imorais, “drogados” e 

promíscuos, vendo até mesmo com desconfiança quem frequenta o local.  
133 Atualmente a categorização utilizada pelos especialistas é ISTs, referindo-se à Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. 
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cirurgia134, que ela está muito mais para viver a vida dela como ela quer, sem ninguém 

estar perturbando. (Paula, em entrevista – João Pessoa, 22 de janeiro de 2019). 

 

Podemos situar a crítica de Paula à dificuldade ou recusa de sua filha “aceitar regras” e 

“limites” como questão relativa ao conflito que se dá em torno de divergências em visões de 

mundo e diferentes estilos de vida entre gerações sucessivas, envolvendo a autoridade dos pais 

no vínculo filial e sua gradativa dissipação à medida que os filhos ganham status jurídico e 

social como adultos responsáveis pelas próprias escolhas e decisões. Para entender em que 

medida há um conflito envolvendo uma resistência à autoridade materna na relação da 

interlocutora com a filha, cabe retomar a discussão sobre a tensão entre gerações na constituição 

da hierarquia familiar. 

A oposição entre gerações sucessivas que surge no grupo doméstico, resultando das 

forças contrárias que constituem as relações na família, foi analisada por Myriam Lins de Barros 

(1987) articulando a noção de conflito proposta por Georg Simmel com o conceito de ciclo de 

desenvolvimento do grupo doméstico de Meyer Fortes (2011[1958]). Simmel (1950) 

argumentou que o conflito produz relações que conformam um grupo social quando coexiste 

com forças unificadoras, intensificando-se nas relações mais íntimas e afetivas. A análise de 

Barros (1987) ressalta a positividade do conflito implicada no que Meyer Fortes (2011[1958]) 

entendia como uma oposição entre gerações sucessivas que se intensificava ao longo do ciclo 

de desenvolvimento do grupo doméstico135.  

Voltemos à discussão de Fortes (2011[1958]). O autor argumentou que os grupos 

domésticos são responsáveis pela reprodução do capital social e organizou esse processo em 

termos de dois sistemas de forças sociais interligados: um sistema interno de relações e 

instituições próprias ao campo doméstico e outro externo que compunha o campo jurídico-

político mais amplo. Desse modo, situou o ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico nas 

relações entre o campo doméstico e o campo externo, diferenciando-o em três fases. A primeira 

delas é a expansão, que ocorre a partir do casamento, inclui o nascimento dos filhos e perdura 

ao longo da criação destes; a fase de cisão envolve o processo gradativo de dispersão do grupo 

doméstico original à medida que os filhos se casam e formam suas famílias; por fim, há a 

substituição da família dos pais pela família dos filhos na estrutura social.  

 
134 Paula se refere à cirurgia para colocação de próteses de silicone nos seios, que a filha realizara recentemente. 

Retornaremos a esse assunto mais adiante. 
135 Cabe salientar que Meyer Fortes (2011[1958]) trouxe uma importante contribuição para a discussão sobre grupo 

doméstico ao diferenciá-lo de unidade de residência e de família nuclear. O núcleo doméstico engloba mais 

gerações e parentes do que a família nuclear, pessoas que não necessariamente residem juntas. Todas essas 

relações agem pare prover os meios pelos quais a família nuclear atuará para a reprodução social do grupo. 
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Para Fortes (2011[1958]), as relações entre o domínio doméstico e o domínio jurídico-

político são caracterizadas por uma tensão constante, pois os interesses do domínio doméstico 

tanto coadunam quando se opõem aos interesses jurídico-políticos. Essa tensão se intensifica 

ao longo do tempo. O sistema social total se impõe sobre o grupo doméstico para que este se 

expanda e se disperse, dando origem a novos grupos domésticos, mas o grupo doméstico inicial 

pode resistir ao processo, o que implica em conflitos vividos nas relações entre gerações 

sucessivas. Fortes ressalta a complexidade do processo lembrando que frequentemente são 

necessários rituais institucionalizados para operar essa separação e tornar o novo membro 

legitimamente adulto. 

Esse modelo analítico pode parecer limitado para a interpretação das práticas e relações 

de parentesco de famílias urbanas, que possuem formas, organizações, relações e processos de 

atualização e transformação variados. Estes não são necessariamente centrados em torno do 

casamento e da procriação e, quando o são, nem sempre envolvem a cisão do grupo doméstico 

original, podendo inclusive resultar na sua ampliação. Porém, a noção de que os grupos 

domésticos passam por processos de dispersão atravessados por conflitos entre filhos e seus 

pais (ou responsáveis por sua criação e educação) contribui para interpretar as complexas 

dinâmicas envolvendo tutela, autoridade, intimidade, dependência e afeto nessas relações. 

Luiz Fernando Dias Duarte (1997) propôs uma chave interpretativa para as forças 

sociais constitutivas de famílias nos contextos urbano-industriais que permite uma aproximação 

com a perspectiva de Fortes. Argumentou que no modelo de família nuclear da modernidade a 

que aderem as camadas médias urbanas brasileiras, é na relação entre pais e filhos que se realiza 

a aprendizagem das hierarquias organizadoras de determinadas relações na vida social, como 

as de gênero e geração. Esse processo envolve constante tensão com a função da família de 

produção de indivíduos – concepção de pessoa de contextos socioculturais constituídos pelos 

valores da modernidade (DUMONT, 1993; 2008[1992]).  

O indivíduo e sua singularidade são um valor importante, mas existem limites quando 

os projetos e estilos de vida dos filhos se chocam com a visão de mundo da família. Nessa 

perspectiva, podemos entender a individualização como um processo do campo cultural, social 

e jurídico que enseja constante tensão com as relações de autoridade que a hierarquia familiar 

encerra em sua função educativa de continuidade do grupo social. Como demonstrou Myriam 

Lins de Barros (1987), estas se tornam tanto mais acentuadas quanto maiores forem as 

diferenças de visão de mundo e estilos de vida entre as gerações de pais e de filhos, implicando 

inclusive em um questionamento do status do filho enquanto adulto. 
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Esse arcabouço conceitual propicia a análise de algumas dimensões que constituem os 

conflitos entre Paula e Gabriele. A briga que motivou o rompimento do projeto comum de mãe 

e filha se mudarem juntas de Guarabira com o ingresso de Gabi na universidade implicou em 

um afastamento súbito da filha da relação de autoridade e cuidado da mãe. A entrada dos filhos 

na universidade frequentemente marca para muitas famílias o início de um longo processo de 

dissolução do grupo doméstico de origem. Também costuma haver a adesão dos filhos a visões 

de mundo e estilos de vida alternativos aos da geração anterior, mas a manutenção de uma 

dependência econômica pode estabelecer limites em torno da autoridade e do controle da 

família. Para Gabi, porém, a nova independência financeira proporcionada pela pensão do pai 

tornou possível uma “liberdade”, como disse Paula, para que vivesse intensamente não somente 

a sua transição de gênero, mas também estilos de vida contrários à visão de mundo da mãe. 

Paula questionava esses estilos de vida e o uso que Gabriele fazia da sua independência, 

como na crítica à forma como a filha conduzia o tratamento hormonal. Utilizar hormônios sem 

acompanhamento médico é uma prática de risco no mundo social da saúde trans (VIEIRA, 

2020). A esse risco estão associados sentidos morais importantes que contrastam modos 

seguros e saudáveis de transicionar a modos perigosos e que fazem mal para a saúde. No 

contexto de João Pessoa, onde o Ambulatório TT realiza uma política pública de saúde voltada 

especificamente para a transição médica, pessoas trans frequentemente são julgadas 

moralmente pela forma como se comprometem ou não com o acompanhamento médico. A 

interpretação de Paula se aproxima desses discursos sugerindo haver negligência ou 

irresponsabilidade da filha com a própria saúde e relacionando essa conduta a uma dificuldade 

mais geral de Gabriele aceitar regras. Esses e outros comportamentos que para a mãe 

representavam uma falta de “limites” da filha também eram vistos como indicativos de que 

Gabriele ainda não era adulta, algo que expressava abertamente quando utilizava as categorias 

“juventude” e “adolescente” ao refletir sobre as atitudes da filha.  

A tensão entre “liberdade” da filha e “preocupação” da mãe se torna importante nesse 

contexto. Vimos antes que muitos outros aspectos do estilo de vida da filha eram considerados 

perigosos pela mãe, que se opunha a eles e legitimava essa posição expondo a constante 

preocupação que lhe causavam. A filha não se submetia ao cuidado que Paula desejava exercer 

e a mãe se lamentava constantemente sobre isso. Cuidado, porém, também envolve controle, 

de modo que as esquivas de Gabi às preocupações da mãe desafiavam constantemente a 

autoridade materna. Em resumo, a relação conturbada entre mãe e filha nesse caso envolvia 

uma dimensão emocional que compunha um conflito em torno da autoridade e da afetividade 

no vínculo filial. Paula considerava que havia ressentimento da filha pela rejeição vivida no 



235 
 

passado e que isso se refletia nas atitudes arredias a qualquer tentativa de questionamento 

materno às suas escolhas e decisões, mas sentia mágoa pela indiferença da filha às suas 

opiniões, anseios e preocupações.  

Nesse contexto, a “redenção” por meio do apoio à transição de gênero é acionada pela 

mãe de modo a afirmar seu direito à autoridade materna sobre a filha. Também questiona o que 

parece ver como uma falha moral de Gabi por não cumprir com as responsabilidades e 

obrigações afetivas e práticas esperadas de uma filha. Paula admitia ter errado como mãe136, 

mas uma vez que “fez o caminho do voltar” ao aceitar a transexualidade, esperava que a filha 

valorizasse o seu esforço para reconfigurar o vínculo e o relacionamento entre elas. Se 

considerarmos que a aceitação pode criar dívidas de gratidão tão altas que parecem impossíveis 

de retribuir (OLIVEIRA, 2013), é possível entender como o arrependimento e o perdão pela 

aceitação podem servir afetivamente e moralmente para recompor ou reforçar a autoridade no 

vínculo filial em relações na qual houve o afastamento do filho do núcleo doméstico. Porém, 

como bem ressaltou Leandro de Oliveira (2013), é preciso “aceitar a aceitação”, e parece-me 

que Gabi não aceitava a relação nos termos que a mãe desejava. Entre Paula e Gabi havia um 

jogo de movimentos que negociavam constantemente nas relações de poder entre gerações 

quais eram as responsabilidades, compromissos e deveres de cada uma no cotidiano da relação 

filial e qual o limite para a participação ou interferência da mãe nas escolhas de vida da filha. 

 

“Eu quero ser uma filha melhor” 

 

Para concluir este capítulo, gostaria de retornar ao dia em que Paula desabafou comigo 

sobre suas mágoas após um desentendimento bastante sério com Gabriele pouco tempo depois 

da cirurgia de colocação de próteses de silicone da filha. Estávamos retornando do evento de 

lançamento da nova edição do livro “E se eu fosse puta?”, de Amora Moira137, no CCLGBT. 

Paula levara a mãe, Esperança, que estava de aniversário naquele dia, para participar. Ambas 

haviam sido exaltadas com muitas palmas e elogios quando Paula, vestindo a camiseta das Mães 

pela Diversidade, falou para a plateia sobre a relação com a filha. “Minha família é composta 

por uma mulher trans e ela é muito amada. A avó dela está aqui, de 84 anos, aniversariando 

 
136 Paula costumava ressaltar vários outros aspectos em que fora dedicada e amorosa na criação de Gabriel, à 

despeito de ter errado ao rejeitar sua sexualidade. Estabelecia, assim, uma espécie de balanceamento entre erros 

e acertos cujo resultado era um saldo afetivo positivo a favor de sua qualificação como boa mãe. 
137 Amara Moira é uma professora e escritora travesti. Doutora em Teoria e Crítica Literária pela Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), foi a primeira travesti a obter o título de doutora usando o nome social 

naquela instituição. 
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hoje!”. “Eita!”, alguém a interrompeu. Toda a sala bateu palmas. A avó tirou os óculos e 

enxugou os olhos, emocionando-se. “E cadê a sua filha?”, alguém perguntou. “Ela está vivendo 

o momento dela...”, explicou Paula. “Talvez falte um pouco de maturidade...”. Outra pessoa 

achou graça e riu: “A mãe milita por ela!”. Depois, no caminho para o almoço, continuamos 

conversando sobre o assunto e Paula me contou sobre a última briga delas. 

Havia acompanhado Gabriele no hospital para a colocação das próteses de silicone, onde 

aguardou o fim da cirurgia com muita angústia. Após o procedimento, que foi um sucesso, 

acomodou Gabriele em sua casa para que se recuperasse. Porém, vários atritos vinham 

ocorrendo desde o planejamento de como seria o pós-cirúrgico. No dia da cirurgia, discutiram 

a caminho do hospital. Estavam atrasadas e Gabi, ansiosa e com pressa, disse à Paula para entrar 

em uma rua na contramão, o que ela se recusou a fazer. Depois, quando a filha estava hospedada 

na casa da mãe, outra discussão bastante séria culminou na decisão de Gabriele de voltar para 

a própria casa para se recuperar sem a ajuda da mãe. 

Paula estava profundamente magoada e falava em “se recolher” da vida da filha.  “Gabi 

não gosta de mim. Ela vai até fazer terapia para entender isso. Disse que eu abro alguns 

gatilhos138 nela.”, lamentou-se, chorosa, enquanto almoçávamos, eu, ela e a avó Esperança, 

antes de eu entrevistá-las naquela tarde. “Eu disse: ‘Eu não tenho filha não, porque uma pessoa 

não trata uma mãe do jeito que você me trata. Eu perdi meu filho’. Depois ela pediu desculpas, 

mas disse que ‘tem algo entre nós que não dá certo’... Ela não tem respeito, gratidão, ela não 

tem nada em relação a mim”, continuou. Mais tarde, durante a entrevista, Paula retornou a esse 

ponto: “Semana passada, ela foi bem clara: 'Eu tenho algum problema bem sério com a 

senhora. Eu não gosto do jeito que a senhora fala. Abre traumas em mim'. Então, eu não tenho 

mais o que fazer... [Suspiro.]. Eu vou ficar mais na minha, eu vou me recolher. Agora acho que 

a fase é essa.” 

Estávamos tomando café: eu, Paula e a avó Esperança. Paula lia para a mãe as 

mensagens de felicitações pelo aniversário no Facebook, enquanto seguíamos conversando 

sobre as dificuldades de relacionamento entre ela e a filha, quando a porta do apartamento se 

abriu de um súbito. Era Gabriele. Ela estava pálida e tinha o rosto inchado de chorar. Ficamos 

todos surpresos. Ela também pareceu surpresa por me encontrar lá, mas logo começou a 

desabafar. Estava arrasada com três assassinatos brutais de travestis e mulheres trans noticiados 

 
138 “Gatilho” é uma gíria recente que se refere a uma espécie de automatismo psicológico pelo qual memórias 

traumáticas, emoções e sensações negativas são “acionadas” involuntariamente por certos eventos, situações e 

pessoas. É uma categoria etnopsicológica que reflete sobretudo uma ampla difusão de um vocabulário 

psicologizante entre os mais jovens. 
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nos últimos dias. Disse que ficou na cama o dia todo, chorando, e só conseguiu sair do quarto 

porque era o aniversário da avó. Apesar de não se considerar militante, postou uma poesia no 

Facebook, contou. “Quem vai chorar por elas? Eu tenho quem chore por mim, mas elas não! 

Eu choro por elas”, disse, com a voz embargada.  

De pé, Gabi inclinou-se e abraçou a mãe pelas costas da cadeira, fazendo carinho em 

seu braço. “Eu quero ser uma filha melhor”, declarou. “A minha mãe merece, porque é a única 

que eu conheço que fala como mãe de travesti”. Paula, parecendo surpresa com os elogios, 

contou sobre o evento de lançamento de livro de Amara Moira daquela manhã no CCLGBT. 

Gabi comentou que não teve forças para ir porque estava muito abalada com os assassinatos. 

Paula então narrou com orgulho a forma como se colocou publicamente como mãe de uma 

mulher trans. “Você fala bem”, elogiou a filha, ternamente. A expressão no rosto de Paula era 

transparente de contentamento com a demonstração súbita de amor e admiração de Gabriele. 
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5 
HISTÓRIAS DE FAMÍLIA, NARRATIVAS DE IDENTIDADE 

 

 

 

Este capítulo se dedica a analisar entrevistas e narrativas públicas sobre as relações com 

a família elaboradas por pessoas trans que participaram da pesquisa como interlocutores diretos, 

compartilhando suas experiências comigo diante ou não de um gravador, pessoas com quem 

interagi ao longo da pesquisa de campo etnográfica. Para tanto, vou me deslocar por situações 

sociais distintas, de modo a contextualizar as implicações de diferentes cenários de interação e 

das particularidades das relações em jogo para as reflexões, comentários, críticas e narrativas 

elaboradas pelos interlocutores sobre seus familiares, ora contendo desabafos e queixas, ora 

trazendo declarações de amor e gratidão profundas. Desse modo, tanto os alinhamentos, 

aproximações e as similaridades nas histórias quanto os contrastes, desvios, complicações e 

contradições poderão ser vistos em relevo considerando a forma como definem ou interpretam 

a situação de interação.  

A concepção de "definição da situação", desenvolvida por William Thomas, perpassou 

as obras de diferentes sociólogos e antropólogos da Escola de Chicago, influenciando-os direta 

ou indiretamente. Essa influência se reflete também no Brasil na linhagem intelectual ligada a 

obra de Gilberto Velho, que, como se sabe, dialogou extensamente com vários autores daquela 

escola teórica. Estou utilizando a ideia de Herbert Blumer (2018[1962]), por sua vez 

influenciado por George Herbert Mead, de que as pessoas definem as situações por meio de um 

processo de interpretação que não é determinado ou imposto externamente sobre elas, mas 

construído em um contexto social em relação aos demais participantes. Para Blumer 

(2018[1962], p. 289), trata-se de uma condição básica da vida social que "[...] a ação ocorre e 

diz respeito a uma situação [...]" e que é, assim, "[...] formada ou construída pela interpretação 

da situação." Trata-se de uma perspectiva dinâmica sobre a vida social, que considera a 

criatividade dos agentes – "unidades sociais", no vocabulário de Blumer – como um elemento 

ativo no processo de construção da realidade, uma construção mediada por símbolos e pela 

atribuição de significados a contextos, situações e às ações e expectativas das outras pessoas. 
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Meu objetivo é analisar não apenas as interpretações que fazem os interlocutores a 

respeito de pessoas, episódios e eventos em suas vidas e de suas famílias, mas como essas 

reflexões performam simultaneamente uma identidade que ora se aproxima ora se afasta das 

concepções e valores de gênero e sexualidade de suas famílias. Interessa-me também os efeitos 

políticos que narrativas de rejeição da família e expulsão de casa têm para a construção de 

comunidades afetivas e para o adensamento de alianças e lealdades com base em experiências 

comuns de exclusão e violência. Para isso, o capítulo está organizado em três partes. 

A primeira seção tem caráter teórico e se propõe a uma reflexão crítica da discussão 

sobre o lugar da memória e das narrativas sobre o passado nos processos e modos de 

subjetivação e construção identitária de pessoas trans sob os efeitos de saber-poder das ciências 

médico-psi. Ao final, discuto com maior ênfase como as relações com a família são aspectos 

centrais dessas memórias que buscam uma essência de gênero a ser revelada por meio dessas 

experiências, mas aponto também para outras possibilidades de autorreflexão e elaboração 

identitária que homens e mulheres trans e travestis realizam ao falar sobre família em contextos 

diversos. Como vimos antes, diferentes autores já demonstraram a importância fundamental da 

narrativização para a construção e interpretação de experiências e identidades relacionadas a 

gênero e orientação sexual (MACRAE, 2018[1990]; PLUMMER, 1995; OLIVEIRA, 2013; 

MEADOW, 2018; NOVAIS, 2018). 

Em seguida, descreverei etnograficamente uma atividade realizada no Espaço LGBT 

que ensejou a elaboração de narrativas públicas sobre família139. Trata-se de uma roda de 

conversa sobre a temática da “transfobia nas relações familiares”. A intenção é que tenhamos 

uma visão mais ampla sobre certas narrativas que são importantes e que se repetem 

recorrentemente entre pessoas trans. O objetivo é tecer linhas de interpretação que ofereçam 

uma perspectiva mais abrangente sobre os sentidos da família enquanto um vocabulário cultural 

constitutivo desse universo social e de suas vivências. Nesse caso, vamos nos atentar aos 

significados manejados na construção da história, mas também ao seu sentido geral para a 

performance de si dos interlocutores. 

Por fim, na última seção, trabalharei com as entrevistas de quatro interlocutores, que me 

foram concedidas em situações distintas. Ocupei um duplo papel como “pesquisador” e 

“homem trans”, com efeitos diversos compondo o que cada um compartilhou comigo nessas 

ocasiões e para as minhas possibilidades de interpretação e análise posteriores. Tanto nas 

entrevistas quanto nas narrativas públicas, são as costuras que os interlocutores realizam para 

 
139 Roda de conversa “Transfobia nas relações familiares: onde buscar apoio?”, realizada no Espaço LGBT às 14h 

do dia 14 de setembro de 2018, uma sexta-feira. 
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contar suas trajetórias e histórias de vida e família, a importância dada a diferentes parentes 

nesse percurso, com diferentes qualidades morais e capacidades de afetar positivamente ou 

negativamente o destino dos interlocutores, que revelam nuances dos sentidos das relações com 

a família como um vocabulário importante para a produção de si nas experiências trans. 

 

Organizando memórias e construindo identidades 

 

O “transexual verdadeiro” e a memória 

 

A memória é parte fundamental da identidade enquanto interpretação cultural que 

indivíduos, grupos e coletividades fazem do passado de modo a experimentar um senso de 

unidade, coerência e continuidade ao longo do tempo. Podemos entender que memória e 

identidade são intrínsecas uma à outra se considerarmos que a memória é sempre, em parte, um 

produto da identidade, ao mesmo tempo que não há identidade sem memória. Nesse sentido, 

Michael Pollak (1992) argumentou que toda memória individual é em parte herdeira de uma 

memória coletiva – familiar ou étnica, por exemplo – ao mesmo tempo em que é a própria 

memória que constitui um “sentimento de identidade140” ao organizar trajetórias individuais e 

coletivas em torno de noções de continuidade e coerência fundamentais à identidade. Além 

disso, como observaram Paul Antze e Michael Lambek (1996) a memória é tanto o "terreno 

fenomenológico para a identidade", isto é, um modo pelo qual indivíduos experimentam saber 

quem são, como a própria prática de construção da identidade, uma vez que esta depende de 

memórias que estabeleçam relações e conexões para dar sentido à vida no presente.  

Como todo processo de identificação141, aquele que move a transição de gênero na 

transexualidade envolve um trabalho elaboração de memória. Como parte do movimento de 

entender e dar sentido à identidade de gênero no tecer de relações entre a própria experiência e 

 
140 Por “sentimento de identidade”, Pollak (1992) se refere a imagem construída por um indivíduo ou grupo ao 

longo do tempo, em sua relação com os outros, e projetada para si e para os outros. 
141 Quando me refiro a "processos de identificação", não me refiro a concepções psicanalíticas, mas sim estou 

pensando em termos de processos de agenciamentos discursivos, seguindo a perspectiva de Stuart Hall (2008) 

a esse respeito. Também estou dialogando com Lia Zanotta Machado (2014), que sugere que as transformações 

contemporâneas no conceito de gênero sob a influência de autoras como Judith Butler (2003) demandam pensar 

em “processos de identificação de gênero”, muito mais do que em identidades fixas de gênero ou de orientação 

sexual. Como discutiram antes Sérgio Carrara e Júlio Simões (2007), o tensionamento de concepções dualistas 

e essencialistas de identidades relacionadas à orientação sexual é um debate antigo tanto em termos teóricos 

para a antropologia brasileira, atravessando autores como Peter Fry, Edward MacRae e Richard Parker, quanto 

nos próprios movimentos políticos – movimento homossexual, movimento trans, movimento LGBT etc. Essas 

discussões já reverberavam e seguem reverberando em experiências dentro do que hoje se pensa em termos de 

diversidades sexuais e de gênero. 
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os discursos sobre gênero, transexualidade e transgeneridade, as pessoas que buscam 

“transicionar” frequentemente reorganizam lembranças passadas em torno de um senso de 

desconforto com o corpo e/ou com as normas sociais para o gênero designado no nascimento. 

A lembrança pura de cada situação em que se experimentou tais percepções não pode, é claro, 

ser acessada em sua impressão original; o que se materializa à consciência é a sua representação, 

o que Henri Bergson (1999) chamou de imagem-lembrança: a lembrança da experiência já 

transformada e atualizada por sucessivos ajustes interpretativos ao longo do tempo. Nesse 

processo, sempre há a mediação da cultura e das instituições sociais organizando práticas de 

memória e imprimindo sua marca na forma e conteúdo das memórias (POLLAK, 1992). 

Entre os constrangimentos institucionais à memória e à identidade mais bem 

documentados e analisados por pesquisadores que se debruçaram sobre o tema da 

transexualidade está aquele dos saberes e das práticas de diagnóstico médico que criam o 

“transexual de verdade142” (BOLIN, 1988; BENTO, 2014a[2006]), pois partem do 

entendimento que as narrativas da medicina têm positividade sobre o próprio fenômeno que 

supostamente se limitam a nomear e descrever. Uma referência quase unânime nessas análises 

é a obra de Michel Foucault (1988), autor que nos mostrou que para compreender as relações 

sociais e os mecanismos de governo da vida nas sociedades modernas é fundamental entender 

a relação intrínseca entre formas de saber e relações de poder. A partir de Foucault, entendemos 

como saber e poder organizam “estados de poder” provisórios que frequentemente têm como 

uma de suas estratégias de dominação a classificação de “espécies” de indivíduos patológicos, 

assim definidos por discursos médico-psi. No caso da transexualidade, tem sido fundamental 

investigar como um conjunto de “procedimentos discursivos e técnicas de saber” das ciências 

naturais e médicas vêm sendo mobilizados ao longo da história em estratégias de dominação 

que têm submetido experiências de corpo e identidade contrárias à matriz binária de gênero 

heterossexual à condição de patologia. Nessa perspectiva, pessoas transexuais seriam 

 
142 Produto da articulação entre as vertentes psiquiátrica de Robert Stoller e biologicista do endocrinologista Harry 

Benjamim, o “transexual verdadeiro” odeia o próprio corpo, não tem práticas sexuais porque não sente prazer 

com a genitália e deseja a cirurgia para poder exercer uma sexualidade heterossexual (BENTO, 2014a). Por 

quase 30 anos, esse modelo de transexualidade informou os principais documentos norteadores da prática de 

profissionais de saúde (DSM-APA, CID-OMS e SoC-WPATH) e ainda é referência para muitos médicos e 

psicólogos. No Brasil, é estruturante do Processo Transexualizador, que é organizado totalmente em torno das 

“cirurgias de redesignação sexual” como o destino de todo usuário que busca o serviço. Além disso, o discurso 

médico do “transexual de verdade” também informava as práticas de operadores do direito para a retificação 

de registro civil de pessoas travestis e transexuais. As etnografias de Lucas Freire (2015) e Juliana Alexandre 

(2015), entre outras pesquisas, trazem análises de como os argumentos jurídicos de advogados se valem da 

noção patológica de transexualidade e se sustentam por laudos e pareceres psicológicos requeridos nos 

processos judiciais, de modo que as decisões de juízes historicamente se fundamentaram no diagnóstico médico 

até a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que desjudicializou a retificação de registro civil de pessoas 

trans, travestis e transexuais que tenham a idade mínima de 18 anos, em 2017. 
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subjetivadas, isto é, se tornariam sujeitos de um certo tipo, a partir das técnicas e discursos que 

configuram relações com o saber-poder médico. 

Seguindo Foucault, Ian Hacking (2002) descreveu tal fenômeno de atuação das 

categorias da medicina sobre as subjetividades como uma forma de “criação de pessoas”. 

Argumentou que as classificações médicas emergem concomitantemente ao fenômeno que 

nomeiam e, em determinadas condições históricas e sociais, encontram uma vida social que 

possibilita o surgimento de novas concepções de pessoa e de formas de ser pessoa. Hacking 

enfatiza a importância das “descrições” que as classificações da medicina engendram para 

informar as possibilidades de indivíduos se definirem como uma determinada categoria de 

pessoa e para tornar certas decisões, ações e projetos possíveis. De modo semelhante, Foucault 

(1988, p. 50) já havia dito, em sua passagem clássica a respeito da mudança do sodomita como 

um “sujeito jurídico” para o homossexual como uma “especificação de indivíduo” no século 

XIX, que não é apenas a definição de uma morfologia ou de uma fisiologia que cria o 

homossexual, mas também a sua construção como um “personagem”: “[...] um passado, uma 

história, uma infância, um caráter, uma forma de vida”. Ao afirmar que nada que o indivíduo é 

“escapa à sua sexualidade”, Foucault sinaliza também para o fato de que as classificações da 

medicina conformam as possibilidades de organizar e construir uma interpretação para a 

história de vida dos indivíduos a partir do fato inescapável da sua sexualidade. Portanto, ao 

definir espécies de indivíduos, também atuam sobre as possibilidades de atualizar a 

interpretação de experiências como memórias.  

O advento da transexualidade na década de 1950 organiza uma narrativa que conforma 

a interpretação de lembranças de tal maneira que os procedimentos de diagnóstico de médicos 

e as sessões de terapia para a elaboração de laudos e relatórios psicólogos frequentemente 

envolvem situações de narração de memórias de modo a produzir a coerência e a continuidade 

ao longo do tempo requeridas pelos especialistas que regulam o acesso ao tratamento médico. 

Essa narrativa tem como eixo organizador uma noção essencialista de gênero, ainda que um 

essencialismo não mais dos órgãos reprodutivos.  

Desse modo, busca costurar uma história coerente em que a identidade afirmada já se 

expressava desde muito cedo na vida do indivíduo, frequentemente já na infância ou a partir da 

adolescência, e em torno desse fato haveria, por consequência, toda uma história de 

inadequação social, insatisfação com o próprio corpo e sofrimento. Este só pode ser solucionado 

com a transição de gênero, o que justifica eticamente a necessidade de intervenção médica em 

um corpo tido como saudável em termos biológicos. Sustenta-se, assim, a construção de 

identidades em um modelo que define gênero como uma característica estática e imutável dos 
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indivíduos, excluindo todas as experiências desconformes que envolvem trânsitos por um 

espectro de práticas, sensações e experiências variadas. 

Homens trans e mulheres trans são solicitados a se engajar em narrativas de afirmação 

e legitimação de uma verdade de si em diferentes contextos: dos consultórios de psiquiatras e 

psicólogos às narrativas construídas para os processos judiciais de mudança de registro civil143; 

das relações íntimas em que essas narrativas mobilizam reconhecimento e aceitação, aos 

discursos públicos dos movimentos sociais em que o “essencialismo” da afirmação de uma 

identidade de gênero fixa, consistente e coerente com a entidade clínica da transexualidade é 

frequentemente fundamental para sustentar reivindicações por direitos ao poder público; dos 

processos subjetivos de repensar e reelaborar a própria biografia de modo a conformar a 

identidade afirmada, às relações entre pares em que a identidade afirma-se e se confirma em 

dinâmicas sempre marcadas por relações de poder.  

As formas de mediação cultural e institucional para a construção de memória e 

identidade a partir do modelo médico não capturam os indivíduos em posições passivas e 

subjugadas à dominação, porém. Vários autores (STONE, 2006; BENTO, 2014a [2006]; 

OLIVEIRA, 2015) já descreveram como a estrutura narrativa e o conteúdo esperado nas 

memórias de um “transexual de verdade” é aprendida pelas pessoas que buscam a transição de 

gênero assistida pela medicina e reproduzida estrategicamente nos consultórios de médicos e 

psicólogos para obter o diagnóstico que abre portas para as intervenções físicas desejadas. Além 

disso, ainda pensando a partir de Foucault (1988) e considerando o poder como uma 

configuração de “múltiplas correlações de força”, sabemos que o saber-poder médico também 

tem, entre seus efeitos de “clivagem” incontroláveis e imprevistos, a produção de sujeitos que 

não apenas reivindicam as categorias da medicina para nomear a si mesmos, mas podem 

transformá-las, inclusive de modos contrários aos objetivos de dominação da estratégia de 

poder. Na medida em que essas classificações são manejadas e atualizadas em interações, 

organizações e instituições sociais diversas, elas tensionam as descrições que as nomearam 

originalmente e têm um efeito sobre o próprio sistema de classificação original, podendo 

modificá-lo – o que Hacking (2002) chama de “efeito de looping”. Assim, as narrativas de 

pessoas trans sobre suas vivências de gênero – suas memórias, uma vez que é pela articulação 

 
143 Como vimos no capítulo 1, tratava-se de uma prática ainda em voga no CCLGBT e no Espaço LGBT, pois a 

forma como a mudança de registro civil se burocratizou nos serviços dos centros de cidadania do governo do 

estado e da prefeitura de João Pessoa não havia mudado após a decisão do STF que regulamenta a retificação 

em cartórios. 
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destas que fundamentalmente se organizam histórias de vida (POLLAK, 1992) – não são apenas 

informadas pelos discursos médicos, mas também os têm informado ao longo da história.  

Julian Gill-Peterson (2018), seguindo a mesma perspectiva de análise de Susan Stryker 

(2017 [2008]), argumentou que, antes do advento da transexualidade pela medicina, foram os 

próprios sujeitos “trans” que, nas primeiras décadas do século XX, identificaram nos discursos 

sobre intersexualidade e sobre as formas médicas de intervenção nesses corpos uma narrativa 

que explicava a sua própria experiência e que demonstrava como a medicina tinha condições 

técnicas para ajudá-los a adequar o próprio corpo. Pessoalmente ou por cartas, apresentavam 

seus autodiagnósticos aos médicos, elaborando conexões refinadas e complexas que 

explicavam a própria situação a partir do conhecimento médico que acessavam em livros ou 

revistas de popularização da ciência. Eram, à época, rejeitados como casos legítimos de 

intersexualidade, qualificados como homossexuais e, portanto, impedidos de buscar qualquer 

forma de intervenção para modificar o corpo.  

No Brasil, as primeiras pessoas que se “autodiagnosticaram” (BENTO, 2014a [2006]) 

transexuais – como João W. Nery e antes dele a manicure Waldirene (ROSSI, 2019), pacientes 

operados clandestinamente pelo médico Roberto Farina – também conheceram a 

transexualidade por livros científicos ou revistas populares. No final dos anos 1990, Martha 

Freitas, uma mulher transexual, lançou “Meu Sexo Real” um livro fascinante em que elabora 

uma memória autobiográfica em articulação com dados de uma extensa pesquisa que realizou 

na literatura médica especializada. Martha, que era engenheira formada pela USP e filósofa pela 

Pontifícia Universidade Católica (PUC), trouxe ainda argumentos filosóficos e psicanalíticos 

para propor que o “o sexo de um indivíduo é definido pelo sexo do EU [...] o sexo neural, ou 

do cérebro” (FREITAS, 1998, p. 13). O livro, lançado um ano após as cirurgias de mudança de 

sexo serem autorizadas pelo CFM, buscava também apresentar argumentos para legitimar 

juridicamente o direito a mudança de registro civil para pessoas transexuais. Na sequência, a 

Figura 13 traz a capa dessa obra: 
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Figura 13 - Capa do livro “Meu Sexo Real” de Martha Freitas (1998) 

 

Fonte: Acervo pessoal (2021). 

 

As classificações e descrições da medicina, produtos das possibilidades sociais, políticas 

e culturais de seu tempo, reconfiguram relações de poder em novos discursos e em diferentes 

formas sociais que conformam as condições de interpelação dos sujeitos de modo a mobilizá-

los a renovadas interpretações da memória em processos de identificação e de afirmação da 

identidade. Se a prática de “confissão” de si implicada nessas narrativas é, por um lado, o 

governo dos sujeitos na sua forma moderna de produção de subjetividades, deve-se ter em 

mente que narrativas precisam de ouvintes e se difundem quando há comunidades de ouvintes.  

Kenneth Plummer (1995) já havia observado, a respeito da popularização de histórias 

de coming out de gays e lésbicas na segunda metade do século XX, que a circulação e o apelo 

destas narrativas estiveram diretamente relacionados ao desenvolvimento de novos modos de 

compartilhar histórias por meio da expansão dos meios de comunicação de massa, de mídias 

culturais e pela criação de nichos de consumidores específicos para elas. Há o surgimento de 

comunidades com pessoas receptivas a ouvir essas histórias, identificar-se com elas e somar a 

elas as suas próprias narrativas. 

No caso da transexualidade, outras formas de mediação da cultura no enquadramento 

destas memórias, para além das narrativas médico-científicas, se dão, por exemplo, pela 

circulação de discursos diversos a respeito das identidades trans, discursos, entre outros, que 

são não apenas médicos e científicos, mas também biográficos, jornalísticos, literários, 

audiovisuais, e que chegam às pessoas por diferentes mídias e em expressões culturais variadas 
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Estes talvez tenham o seu maior apelo nas narrativas da televisão, dada a amplitude do acesso 

a aparelhos televisivos no Brasil, e naquelas produzidas por canais de mídias alternativas na 

internet, que popularizou e expandiu o alcance de conteúdos textuais e audiovisuais.  

Um exemplo da importância desses discursos para conformar identidades é a forma 

como a pesquisa de Simone Ávila (2014) sobre “transmasculinidades” no Brasil observou 

referências frequentes de seus interlocutores a produções norte-americanas como o seriado 

“The L World” e ao filme “Meninos Não Choram”, além do livro autobiográfico de João W. 

Nery “Viagem Solitária”, reedição de “Erro de Pessoa” lançada em 2011. Muitos haviam se 

identificado como homens trans a partir dessas obras.  

Na minha pesquisa de campo, essas produções da televisão e do cinema estadunidense 

raramente foram mencionadas pelos interlocutores, mas estes faziam referências a 

personalidades trans na internet, como a travesti Maria Clara Araújo144, o homem trans Luca 

Scarpelli, do canal Transdiário no YouTube, a mulher trans Mandy Candy, que também tem 

um canal de vídeos muito popular, assim como o homem trans youtuber Lucca Najar. Já João 

W. Nery era mencionado por alguns mais engajados em associações e organizações ativistas. 

Mas a principal referência era definitivamente a novela “A Força do Querer”, recém exibida 

um ano antes na Rede Globo de Televisão. 

Assim, o modelo médico que define quem é o “transexual de verdade” é constantemente 

articulado a outras interpretações dessa experiência, a histórias de outras formas de “Vidas 

Trans”, como evoca o título do livro de narrativas biográficas de travestis e pessoas trans 

lançado em 2017 pela Astral Cultural, com capítulos escritos por Amara Moira, Márcia Rocha, 

Tarso Brant e João W. Nery, que já haviam se tornado personalidades trans conhecidas. Seus 

rostos estão estampados na capa do livro, como vemos na figura a seguir: 

 

 
144 Maria Clara Araújo é pedagoga e atualmente atua como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de 

São Paulo (ALESP) na Mandata Quilombo, o mandato coletivo da deputada estadual Erica Malunguinho, do 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), mulher transexual negra que, nas eleições de 2018, tornou-se a 

primeira transexual eleita para a ALESP. 
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           Figura 14 - Capa do livro “Vidas Trans” de Amara Moira et al. (2017) 

 

 

Fonte: Google Books (2021). 

 

A capa enigmática e expressiva de emoções solitárias em “Meu Sexo Real”, de Martha 

Freitas, livro que, aliás, não possui nenhuma foto da autora, contrasta com os rostos em tons 

vibrantes dos autores de “Vidas Trans”, sugerindo, tal como as reportagens que comparei no 

segundo capítulo da tese, transformações culturais, sociais e políticas importantes. Dessa vez, 

porém, trata-se não de mudanças nas representações e discursos culturais produzidos pelo 

jornalismo, mas na forma como pessoas trans e travestis pensam, vivem, constroem e 

representam suas identidades. São narrativas diversas a configurar possibilidades de múltiplas 

interpretações e práticas na vida social a depender da posição social dos indivíduos em 

contextos de interação variados. Formam, assim, um conjunto amplo de referências culturais a 

partir das quais as pessoas podem dar sentido às próprias experiências, podendo reforçar, 

desafiar e reelaborar as narrativas médicas. 

 

Memórias de família em narrativas de vidas trans 

 

As memórias de família têm recorrentemente um lugar importante na organização das 

histórias de transição de gênero de pessoas trans. Primeiro porque a importância social atribuída 

à família na formação e educação dos indivíduos e o seu valor cultural em termos morais, 

afetivos e emocionais (DUARTE, 1995; FONSECA, 1995) frequentemente fazem com que as 

pessoas se entendam fruto, herdeiras e – acrescento – devedoras do passado vivido em família 

(BARROS, 1987; 1989). São relações que configuraram a própria possibilidade da sua 

existência, tanto em termos biológicos, ao conferir, para muitas, o que entendem ser a matéria 
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do próprio corpo, fronteira fundamental para a identidade individual (DUMONT, 1993; 2008 

[1992]), quanto ao constituir as condições sociais para que viesse a nascer e/ou crescer em um 

dado contexto de relações de dependência, hierarquia e autoridade (DUARTE, 1995; BARROS, 

1987) que são tidas como naturais. Além disso, a família e as relações de parentesco são 

frequentemente centrais ao situar a identidade social de um indivíduo em uma comunidade a 

partir da identidade que lhe confere como membro do grupo familiar (ABREU FILHO, 1981), 

e organiza as condições e as possibilidades em que diversas experiências serão configuradas e 

vividas ao longo de sua trajetória de vida.  

Como locus primário de formação da identidade individual, são nas relações na família 

que a diferença de gênero é experimentada e aprendida pelos indivíduos, como mostrou Gayle 

Rubin (2011) em seu ensaio sobre o “sistema sexo/gênero”145. Essa diferença é idealizada e 

construída antes mesmo do nascimento, realizada por todo um esforço coletivo no decorrer da 

infância e sustentada nas diferentes posições que o indivíduo ocupará na vida familiar ao longo 

do tempo. As famílias são, assim, arranjos de relações em que se realizam práticas fundamentais 

de concretização e manutenção do “sistema sexo/gênero” na nossa sociedade: constituem 

compulsoriamente identidades de gênero masculinas e femininas complementares, produzem o 

desejo heterossexual, ensinam as diferenças de atividades a serem exercidas por homens e 

mulheres nas relações produtivas e inculcam diferenças de status entre homens e mulheres na 

constituição de novos indivíduos.  

As memórias dessas relações interpretam situações de coerção e mesmo de violência 

contra atos, ideias, desejos e expressões do corpo que revelavam o que muitos interlocutores 

entendem ser uma verdade absoluta e inescapável a respeito de quem são. Ao mesmo tempo, 

memórias de família e infância costumam trazer impressões de quando a identificação de 

gênero foi primeiro experimentada, geralmente envolvendo brincadeiras, brinquedos, roupas e 

fantasias (RIBEIRO DE OLIVEIRA, 2018). Envolvem histórias sobre a fascinação e o interesse 

por práticas e objetos vetados e controlados porque transgrediam as normas de gênero; assim 

como outras sobre os desejos e os prazeres ousados e secretos experimentados. Tratam de 

detalhes banais do cotidiano – a forma como o pai faz a barba diante do espelho ou os passos 

elegantes da mãe sobre um sapato de salto alto, por exemplo – mas que exercem forte atração 

e movem a imaginação. 

 
145 Gayle Rubin (2011) referiu-se, por esse termo, aos modos de organização social da sexualidade e de reprodução 

de novos indivíduos biológicos que existem em diferentes sociedades, argumentando como, nas sociedades 

capitalistas modernas, o “sistema sexo/gênero” produz a dominação das mulheres e das minorias sexuais. 
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No modelo médico de transexualidade, espera-se que as memórias de infância 

corroborem a identidade afirmada no presente garantindo a sua coerência, o que traz as relações 

na família como um eixo de elaboração para confirmar a autenticidade da identidade de gênero. 

Desse modo, como observou Luciana Ribeiro de Oliveira (2018), a ânsia por “ajustar um corpo 

fissurado” pelas normas de gênero costuma envolver narrativas de infância que buscam papéis 

binários de gênero para solidificar uma história de vida que lhes dê consistência. 

 Se entendermos que a memória é a "margem" pela qual indivíduos podem recriar quem 

são e que o fazem a partir das histórias que contam a si mesmo e aos outros sobre o passado 

(ANTZE; LAMBEK, 1996), o sentido dessas histórias e os personagens que delas emergem 

dependem sempre da situação de interação em que a narrativa é elaborada. Assumo essa 

perspectiva como ponto de partida para entender as memórias que apresento na sequência, que 

foram, em sua maior parte, elaboradas em contextos de entrevista.  

Como sabemos, a interação social entre entrevistador e entrevistado envolve um jogo 

de avaliação e reavaliação mútua, tornando possível a construção de certas perguntas e respostas 

(ALBERTI, 2005) e, portanto, de certas memórias. Trata-se de uma dinâmica em que 

interpretações sobre o significado de uma situação de entrevista e de suas regras movem 

expectativas, interesses, intenções e motivações de ambas as partes, organizadas a partir da 

identidade social (GOFFMAN, 2017[1963]) que tanto entrevistador quanto entrevistado 

presumem e atribuem um ao outro. A entrevista deve ser considerada então uma relação social 

que determina os limites do que pode ser dito e do que é silenciado a partir das condições sociais 

que tornam essas experiências comunicáveis (POLLAK; HEINICH, 2005[1986]). 

O fato de que os interlocutores estavam diante de um homem trans foi certamente um 

aspecto fundamental para tornar possíveis as narrativas elaboradas durante as entrevistas, mas 

isso não deve ser entendido de modo simplista. Interações sociais entre pessoas trans jamais 

poderiam significar necessariamente uma relação horizontal entre pares ou um entendimento 

mútuo absoluto a partir do fato suposto de partilharmos experiências comuns relacionadas à 

transição de gênero. Aspectos como raça/etnia, identidade regional e de classe, e capitais social, 

econômico e cultural configuravam relações possíveis entre nós enquanto características 

distintivas que organizam relações de poder nas interações sociais. Além destes, outros 
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elementos de distinção próprios do mundo social trans também estavam em jogo, mobilizando 

interesses, afinidades, motivações e desejos146.  

A temática da família ganhou relevo, pois era o objeto em torno do qual centrávamos as 

nossas interlocuções. Para muitos interlocutores, a entrevista era uma oportunidade de reflexão 

sobre processos de transição em andamento, ou de desabafo sobre relações violentas e 

conflituosas com a família. Para outros, era um espaço de elaboração e reflexão, buscando 

entender as condições da própria realidade por um exercício de “sociologia espontânea” 

(BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2015) ou de uma “psicologia espontânea”, 

pois reflexões etnopsicológicas eram bastante recorrentes.  

Adotar essa abordagem que busca entender o sentido das memórias a partir da situação 

de interação traz duas contribuições importantes. Por um lado, permitirá demonstrar como, em 

um contexto que não o dos consultórios médicos, as narrativas de pessoas trans extrapolam os 

sentidos da família na narrativa padrão da transexualidade, expondo, por exemplo, que distintos 

contextos sociais organizam relações diferentes em torno de questões de gênero e sexualidade 

que não cabem no esquema narrativo que limita a família apenas como cenário de origem dos 

conflitos em torno da identidade.  

 

Uma roda de conversa sobre transfobia nas relações familiares  

 

Um coração vermelho de papel passou de mãos em mãos no grupo reunido ao redor da 

mesa de reuniões do Espaço LGBT, tornando-se pretexto para histórias de família que se 

confundiam com narrativas de apresentação de si. Era parte da dinâmica da atividade, uma roda 

de conversa organizada por uma psicóloga que estava fazendo uma pesquisa de mestrado. A 

proposta era que o coração circulasse de um participante para outro para que cada um se 

apresentasse e dissesse o que entendia ser o significado da palavra “família”. Cada pessoa 

escolhia a quem entregar o coração, e assim sucessivamente, até que todos falassem no grupo 

misto de pouco mais que 15 pessoas formado por pesquisadores, estagiários, profissionais do 

Espaço LGBT, convidados – pessoas trans chamadas à atividade para contar suas experiências 

com a família – e alguns poucos usuários do serviço.  

 
146 Tempo de transição, acesso e eficácia das tecnologias biomédicas para construir aparências com maior ou menor 

grau de “passabilidade” e performances de gênero talvez sejam os mais evidentes, mas outros, relacionados a 

adesão a certos discursos, práticas e valores das representações culturais sobre pessoas trans e dos movimentos 

sociais, em suas disputas e contradições, também estavam em questão. 
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A escolha do coração como o objeto que mobilizaria a dinâmica tinha um caráter 

simbólico explícito de relacionar “amor” ou “emoções”, de forma mais geral, à “família”, de 

modo que a própria atividade propunha em si mesma essa noção cultural de família enquanto 

espaço denso de afetos como ponto de partida para as reflexões dos participantes. O que não 

havia sido previsto era que as apresentações com a dinâmica do coração ocupariam 

praticamente todo o tempo da atividade, pois vários participantes responderam à pergunta sobre 

os sentidos da família com desabafos sobre suas histórias conturbadas com os familiares. 

Antes de conhecer as histórias que foram compartilhadas naquela tarde, porém, é 

importante retornar para alguns momentos antes do início da dinâmica de apresentação, quando 

uma discussão bastante séria sobre conflitos políticos e disputas morais no movimento social 

aconteceu. A psicóloga explicara que um dos objetivos da atividade era pensar estratégias de 

enfrentamento à LGBTfobia na família e nas relações amorosas de pessoas trans, visto que não 

existiam formas de atendimento especializadas para esses casos. O fato de haver pouco interesse 

e adesão a atividades desse tipo contribui para adicionar outro elemento ao problema prático 

que a organizadora do evento apresentou ao explicar as motivações da atividade: além de não 

existir nenhum tipo de atendimento especializado e formas de enfrentamento à transfobia nas 

relações familiares, como fazer com que as próprias pessoas trans e seus familiares 

participassem de atividades de intermediação dessas relações? Isso aponta para a forma como 

a transexualidade começava a ser pensada como um problema de família que merecia uma 

intervenção especializada de políticas públicas. Desse modo, a intenção daquela atividade, que 

era parte de um ciclo mais amplo de rodas de conversa, envolvia “fortalecer a solidariedade 

entre pessoas trans e aliados”. O assunto, porém, tocava em questões sensíveis envolvendo 

agentes e pautas do movimento social, abrindo espaço para o debate que se seguiu. 

Antônia, uma travesti negra de 28 anos, com modos delicados e olhar romântico, uma 

das idealizadoras e organizadora da roda de conversa, deu início à discussão ao declarar que 

não se sentia contemplada pelo movimento LGBT como um todo, pois percebia que existia 

internamente muita transfobia. Desde 2016 não participava mais da Parada LGBT, depois de 

uma edição em que, mesmo tendo participado ativamente da organização, não ganhou acesso 

ao palco. A queixa de Antônia tinha relação com o fato de que subir ao palco na Parada LGBT 

significava, mais do que uma questão de mérito ou status individual, representatividade e 

visibilidade, duas pautas políticas fundamentais para o movimento de pessoas trans, travestis e 

transexuais. Esse ponto animava um conjunto de relações de alianças e disputas, catalisando a 

ação política de certos atores, a exemplo do que observei durante a pesquisa de campo com 

relação ao movimento de homens trans.  
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A Parada LGBT de 2018 fora marcada por controvérsias e acusações de membros do 

Coletivo de Homens Trans da Paraíba (PETRIS) com relação à organização do evento, que os 

teria excluído de ter um representante subindo ao palco oficial. O convite para que Thales 

Batista, o presidente do coletivo na época, discursasse brevemente em um carro de som – e 

nada mais que isso – ocorrera de última hora, e todos achavam que os homens trans estavam 

sendo, mais uma vez, invisibilizados pelas outras identidades. Entendi, assim, que o que 

Antônia estava denunciando ao reclamar de não ter sido convidada ao palco era o fato de que 

tudo o que sua corporalidade negra e travesti representava fora deliberadamente excluído de ser 

afirmado como uma questão fundamental para o movimento LGBT da Paraíba naquela ocasião. 

Além disso, Antônia também tinha algo a dizer sobre a Parada LGBT de 2018, onde passara 

rapidamente. Queixou-se de que se sentiu completamente ignorada pelos homens trans. 

Ninguém a “destratou”, disse-nos, mas “se sentiu desprezada”. 

Depois de Antônia, Adriana, mulher trans que conhecemos antes em sua atuação no 

Ambulatório TT, pediu a palavra para falar enquanto “balzaquiana do movimento”. “Não fique 

triste, companheira. O movimento social é assim”, consolou-a, com certo tom irônico que a 

experiência lhe permitia imprimir a esse comentário. Avaliou que, de fato, em algum momento 

era preciso “separar as orientações sexuais e as identidades de gênero para fazer política”, 

mas que era difícil fazê-lo no cenário político que vivíamos atualmente – referindo-se à 

ascensão do discurso conservador e hostil a políticas progressistas de gênero e sexualidade na 

sociedade brasileira e em diversos escalões e níveis de governo. Explicou que havia uma cisão 

no movimento trans entre políticas para mulheres trans e políticas para homens trans que, na 

sua visão, fora provocada pelo discurso de que as mulheres trans “criavam” as políticas para os 

homens trans, o que teria ofendido e afastado os homens trans.  

O que Adriana trazia naquele momento era um discurso abrangente, de modo algum 

restrito a João Pessoa ou à Paraíba. Em diversas outras ocasiões, participando de eventos 

nacionais do movimento de pessoas trans, travestis e transexuais, ouvi reclamações e acusações 

de mulheres trans e travestis para homens trans em torno da noção de que “homens trans 

precisam sair da barra da saia das mulheres trans”. Alguns homens trans, inclusive, 

concordavam com essa crítica, mas para outros, especialmente os mais ativos no movimento, 

essa acusação era considerada injusta e desrespeitosa, sobretudo entre aqueles que se 

consideravam “filhos” de João W. Nery no ativismo. 

Ronaldo, o assistente social do Espaço LGBT, na sua posição de longa experiência por 

sua trajetória no Movimento do Espírito Lilás (MEL), também ofereceu uma contribuição. 

Apresentou uma espécie de narrativa de origem das diferentes “segmentações” de identidades 
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no movimento LGBT da Paraíba. Disse que o movimento de “segmentação”, segundo ele, era 

algo natural e que viveram isso no MEL quando as lésbicas se separaram e fundaram o Grupo 

de Mulheres Lésbicas e Bissexuais Maria Quitéria. Da mesma forma, depois, as travestis se 

separaram e fundaram a Associação das Travestis e Transexuais da Paraíba (ASTRAPA) com 

Fernanda Benvenutty. Avaliou que “é preciso ter cuidado para não cair nas mesmas 

armadilhas que já caímos no passado”, ou seja, deixar que pessoas se aproveitem do movimento 

para levantar bandeira de partido político. Opinou que as pessoas trans têm que se organizar 

para fortalecer a política para transexuais, porque se não fizerem isso, os gays não vão fazer.  

Adriana afirmou, nesse sentido, que as mulheres trans são mais empoderadas e por isso 

conseguiram maiores progressos nas políticas de saúde, por exemplo. Muitos problemas dos 

homens trans estariam relacionados à insistência na passabilidade, ao fato de que não queriam 

se desconstruir para os profissionais de saúde. No caso das mulheres trans, explicou que elas 

em geral são logo identificadas porque são “muito grandes para serem mulheres”. Adriana 

também reclamou que as mulheres trans não queriam mais “puxar a pauta” para os homens 

trans e fez críticas a algumas lideranças nacionais que haviam se ausentado de um evento que 

participara recentemente.  

Ao fim dessa conversa sobre movimento social e organização política, iniciamos, por 

fim, a dinâmica de apresentação proposta para a roda de conversa. Agora que conhecemos os 

focos de tensão, ressentimentos e discórdias no ativismo, podemos contextualizar com mais 

propriedade a elaboração das histórias que conheceremos na sequência, entendendo que, se elas 

têm um caráter de desabafo e de elaboração de sentidos sobre família, também dialogam 

implicitamente com os discursos sobre movimento social de pessoas trans, travestis e 

transexuais que descrevi anteriormente. Afirmam, assim, trajetórias morais e valores 

relacionados tanto à família de origem quanto ao movimento LGBT como “uma família de 

escolha” (WESTON, 1991), e as pautas de representatividade, visibilidade, aliança ou conflito 

político levantadas anteriormente. 

Antônia iniciou a dinâmica. Foi bastante sucinta, pois era também uma das convidadas 

e faria depois uma apresentação mais longa, com slides e trechos de um filme. Disse seu nome 

e explicou, em seguida, que quem a conheceu antes da retificação dos documentos civis fora 

apresentado a ela como Maria. Porém, na época em que realizou os trâmites de mudança de 

prenome e gênero no registro civil, sua mãe escolheu outro nome: Antônia. Esse foi um gesto 

para ela de muito significado, de modo que não apenas decidiu incorporar o nome nos 

documentos, chamando-se Maria Antônia, como passou a se reconhecer nesse nome e a 

apresentar-se como Antônia. O coração, assim, significava sua mãe, que a aceitava, disse-nos. 
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Antônia era a primeira pessoa de seu núcleo familiar a cursar e concluir o Ensino Superior, e a 

aceitação da mãe, mesmo sendo alguém com pouco estudo, era significativa demais, 

demonstrando que “acima de tudo ela me ama”.  

Bernardo recebeu de Antônia o coração de papel. Era um rapaz branco que tinha em 

torno de seus 22 anos e era bastante participativo no PETRIS na época. Apresentou-se como 

homem trans e estudante universitário. Adiantou que não ia se alongar muito, pois contaria a 

sua história com mais detalhes durante a sua apresentação – também era um dos convidados. 

“Eu me considero uma pessoa de sorte por ter o apoio da minha família”, contou, com 

satisfação. “Por isso, o coração significa tudo que posso doar para eles agora”. Recebi o 

coração de Bernardo e me apresentei – homem trans, antropólogo, doutorando que realizava 

uma pesquisa sobre transexualidade e família. Falei que minha família, como a de Bernardo, 

também me apoiava, mas compartilhei minhas inquietações de que histórias como as nossas 

não eram simplesmente exceções e sim o resultado de condições sociais que tornavam possível 

que nossos pais nos aceitassem, assim como, em outros casos, havia rejeição. Disse que o 

coração significava para mim a minha mãe, por ela ter se posicionado a meu favor na família 

para que todos me aceitassem. 

Outros participantes da atividade compartilharam histórias diferentes nas quais não 

havia aceitação nos termos que Antônia, Bernardo e eu vivíamos. Um rapaz contou ter ouvido 

de seu pai que “aceitava tudo, menos um filho gay”. Uma mulher mais velha que se identificou 

como lésbica contou sobre reações variadas de seus familiares, geralmente envolvendo 

silêncios, tolerância e cordialidades, mas quase nunca aceitação. Ronaldo, também mais velho 

que a maioria, com os seus quase 40 anos, identificou-se como homem gay e descreveu a forma 

como a sua convivência com a mãe se dava a partir de uma espécie de acordo de silêncio em 

que não falavam sobre sua orientação sexual, mesmo que estivesse casado há 10 anos com seu 

companheiro. Ronaldo era o cuidador da mãe na velhice, de modo que conviviam 

cotidianamente. Ela perguntara, certa vez, onde o companheiro dele dormia, já que só tinha uma 

cama de casal na casa, e Ronaldo respondeu, bem-humorado, que dormiam os dois juntos, pois 

a cama era grande o bastante. A mãe nunca o questionou sobre sua orientação sexual.  

Foi Vanessa, a mulher trans que trabalhava como agente de direitos humanos no Espaço 

LGBT, quem contou uma das histórias mais duras naquela tarde. Vanessa era negra, com idade 

em torno de 40 anos, e tinha belíssimos cabelos cacheados, longos e fartos, que frequentemente 

jogava com as mãos em movimentos femininos e dramáticos. Tinha uma performance de 

feminilidade entre a dissimulação de timidez e a malícia, incorporando também um 

comedimento e uma seriedade teatral quando estava cumprindo suas atividades no papel de 
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funcionária do Espaço LGBT. Apresentou-se como “militante transexual” e narrou a partir da 

história de abandono familiar um caminho de renascimento no movimento social. Sua narrativa 

foi bem mais longa que a de todos os demais, cheia de detalhes que lhe conferiam uma forte 

dramaticidade. Na sequência, vou narrar a história a partir do que Vanessa compartilhou, 

procurando seguir a ordem dos eventos que ela descreveu. Em alguns momentos, entrelaçarei 

a narrativa com as minhas próprias interpretações. 

 

“Uma família que eu escolhi”  

 

Tinha apenas sete anos, lembrou Vanessa, quando a mãe fechou o acesso do seu quarto 

para o restante da casa, deixando-a com uma passagem direta para a porta da rua. Recordava-

se de que não fazia as refeições com a família, mas sozinha no quarto, alimentando-se de um 

prato de comida e água que a mãe lhe deixava. Há um simbolismo nos elementos em torno da 

arquitetura da casa e das refeições solitárias que Vanessa enfatizou, trazendo os sentidos da 

rejeição: conviver sob o mesmo teto sem fazer parte, receber da mãe nada mais que o mínimo 

para sobreviver. Além disso, o fato de não ter acesso ao resto da casa, mas, em lugar disso, uma 

via direta para a rua, aparece na narrativa como se já anunciasse o futuro que se pronunciava.  

Aos 14 anos, um evento grave atingiu toda a família, marcando, na história, o momento 

em que Vanessa foi abandonada. Ela contou que uma barreira desmoronou com uma forte chuva 

e derrubou parte da casa onde viviam. Foram levados para um acampamento para desabrigados 

organizado pela prefeitura. Logo a mãe e o padrasto alugaram outra casa, mas fizeram a 

mudança quando ela não estava presente, deixando-a sozinha. Vanessa disse que com o tempo 

perdoou sua mãe, já falecida, pois entendeu que ela sofrera em silêncio. Ainda tinha contato 

com um irmão, mas não conseguia “sentir que ele é sangue do meu sangue”.  

“Fui puta muito nova. Tive que ser”, explicou Vanessa. Mas, salientou, “não tinha 

nascido para ser puta”: haviam se aproveitado de sua juventude e ingenuidade. Além disso, 

achava que procurava compensar “a ausência de pai e de colo” com os homens com quem se 

relacionava. Mais do que sexo, explicou, queria a sensação de estar protegida. Em função dessa 

carência, deixara-se abusar várias vezes nessas relações. 

Vanessa lamentou que, depois de ter vivido tantas situações de violência, ainda 

precisasse “lidar com o preconceito de suas irmãs trans”. Nesse ponto, estava costurando 

diretamente uma crítica política a certos conflitos entre travestis e mulheres trans no movimento 

social. O “preconceito” a que se referia pode ter relação com diferentes fatores que pude 

apreender em outras conversas com ela.  
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Vanessa estava em um relacionamento com um homem trans, o que era motivo de 

críticas, piadas, deboches e comentários depreciativos por parte de muitas travestis da sua 

geração, que não compreendiam a atração sexual e as práticas sexuais de Vanessa com o rapaz. 

Entendiam que era uma espécie de traição e a acusavam jocosamente de “comer buceta”.  

Por outro lado, o “preconceito” de que falou Vanessa talvez estivesse relacionado às 

tensões que existiam entre mulheres trans e travestis que ocupavam cargos na gestão da 

prefeitura ou do governo estadual, pois as rivalidades e conflitos entre os partidos e os políticos 

à frente das duas administrações também construíam disputas entre pessoas que eram parte dos 

quadros de governo ou funcionários públicos, às vezes entrelaçando-se a rivalidades mais 

antigas no caso de pessoas do movimento LGBT.  

Talvez Vanessa se referisse a algo mais anterior: às desconfianças e dúvidas que muitas 

travestis sentiram quando começou a trabalhar no Espaço LGBT. Vanessa me contara, certa 

vez, que durante as suas primeiras semanas no cargo as travestis passavam pela frente do centro 

logo cedo pela manhã para conferir se ela realmente estava trabalhando. 

Após essa queixa a respeito de suas “irmãs travestis”, Vanessa pulou vários anos adiante 

na história e nos contou sobre quando fez uma grande amiga travesti, que a adotou como 

“afilhada” e a protegeu: “Como se fosse minha mãe. Eu tive uma mãe que não me pariu”. A 

“madrinha” levou Vanessa para o MEL, onde conheceu Luciano Bezerra147 e outros ativistas. 

“Eu renasci no seio desse movimento. Eu cresci no seio do MEL”. Alguns anos depois, juntou-

se com Fernanda Benvenutty, Adriana e outras travestis para fundar a ASTRAPA. “Era a 

minha casa. A minha nova família. Uma família que eu escolhi”.  

A narrativa de Vanessa tem a forma de uma história de “superação” de uma experiência 

de expulsão de casa a partir da construção de uma “família de escolha” (WESTON, 1991). Esse 

processo potente de formar outros laços de afeto e cuidado é caracterizado não por acaso como 

um “renascimento”, o que oferece um simbolismo importante para compreender as 

possibilidades de vida afetiva, moral, social e cultural que o movimento lhe trouxe. O abandono 

da família encontra alento nessas relações.  

Apesar de todo o sofrimento produzido pela rejeição da família, Vanessa se eleva 

moralmente ao olhar para essas histórias de uma certa distância que lhe permite “perdoar” e 

“entender” as motivações por trás das violências e do abandono familiar de alguns parentes. 

Como pano de fundo, há a queixa de que, depois de passar por tanto sofrimento e apesar de 

 
147 Fundador do MEL e importante liderança do movimento social na Paraíba. Faleceu em 2017, abalando a todos 

e recebendo diversas homenagens, inclusive no Espaço LGBT de Campina Grande, que recebeu seu nome. 



257 
 

toda a importância que o movimento LGBT tinha na sua vida, suas “irmãs travestis” hoje a 

tratavam com preconceito. 

 

“O amor explica tudo” 

 

Terminada a dinâmica para que os participantes se conhecessem, começaram as 

apresentações dos convidados. Bernardo foi o primeiro a falar. Antes de começar a contar sua 

história, Bernardo se pronunciou “em nome do movimento de homens trans” e pediu desculpas 

à Antônia pela forma como fora tratada na Parada LGBT.  Era um rapaz branco, de 22 anos, 

como mencionei antes, com características que sugeriam que pertencia às camadas médias ou 

médias-baixas. Era estudante de graduação em uma universidade particular e, quando não 

estava trabalhando de terno e gravata, costumava usar roupas de marcas populares entre o 

público masculino jovem, acessórios esportivos e camisas oficiais de times de futebol.  

Bernardo começou sua reflexão observando que o maior desafio de seu processo de 

transição havia sido a autoaceitação. Explicou que desde criança, quando se imaginava no 

futuro, não via um casal de mulheres, mas sempre um homem e uma mulher. Com esse 

exemplo, entendi que Bernardo nos introduzia tanto ao senso de inadequação de gênero que 

experimentara desde a infância – já naquela época não se via como mulher ou como lésbica – 

quanto aos valores muito tradicionais com os quais fora criado.  

Crescera em uma família bastante católica, explicou-nos, contando que sua mãe fora 

expulsa de casa por seu avô por engravidar sem estar casada. Depois, sem um pai presente, o 

avô assumiu a posição de figura paterna na sua vida. No entendimento de Bernardo, esse 

contexto de valores tradicionais explicava por que haviam sido necessários 18 anos para que 

entendesse o que se passava consigo e para que se assumisse para a mãe como “lésbica” – 

Bernardo fez um gesto indicando aspas, para ressaltar que não era uma identificação verdadeira.  

Bernardo recordou que a mãe lhe disse: “Eu sempre soube. Só, por favor, nunca se vista 

como homem”. Na narrativa, é em torno dessa frase que se concentra a memória da reação da 

mãe. Por um lado, ela não demonstra surpresa; por outro, condiciona sua aceitação a que o filho 

não atravesse certos limites de gênero. O fato de que esse limite é justamente aquele que 

Bernardo viria a cruzar é importante para contextualizar a seriedade do conflito que se 

desencadearia com a sua transição de gênero.  

Diferente da maneira que contou como assumiu a orientação sexual, a narrativa sobre a 

revelação da identidade de gênero para a família foi construída de forma bastante emocional e 

dramática. “Foi um tormento”, disse, lembrando que a mãe havia chorado muito. “Os vínculos 



258 
 

sanguíneos a gente sente mais. Eu senti em mim aquela dor, o quanto de desgosto eu trouxe 

para a vida dela”. Bernardo contou que havia sido criado com a expectativa de que se tornasse 

freira, pois nascera dentro de uma igreja. Explicava, desse modo, que ao fazer a transição de 

gênero havia rompido não só com normas e convenções de gênero e sexualidade, mas com 

sentidos muito profundos de fé religiosa que a sua vida tinha para seus familiares.  

Durante uma discussão séria com a irmã, que o acusou de estar querendo “chamar a 

atenção”, Bernardo pegou uma faca e ameaçou cortar os próprios peitos para provar que ela 

estava errada. Desde então, segundo Bernardo, “tudo mudou”. A família começou a aceitar e 

algumas mudanças importantes ocorreram na casa, nas relações, interações e nas formas de 

intimidade entre eles. Bernardo passou a ter um quarto só seu e começou a ser excluído de 

certas conversas pela irmã e pela mãe, quando eram assuntos femininos. A mãe desenvolveu 

um “ciúme louco” por ele, que era agora o seu filho homem. Além disso, depois que superou a 

recusa inicial, tornou-se uma “militante trans”. O avô, por sua vez, passou a incluí-lo em 

situações nas quais excluía as mulheres da família.  

“Quem ama, ama a essência”, disse Bernardo, avaliando que o fato de ter continuado o 

seu curso de graduação fora muito importante para que a família percebesse que ele era a mesma 

pessoa. Concluiu sua história falando de seu sonho de casar e ter filhos. “Sou hetero, ou melhor, 

estou hetero, e quero ter filhos para mostrar a eles que a grande lição é enfrentar a sociedade 

e ser quem se é. Estamos aí pra existir e resistir”. 

 

Aceitação e expulsão de casa 

 

A aceitação é a resolução mais ansiada, desejada e valorizada para o evento de revelação 

da transexualidade, e seu oposto mais intensamente temido é a expulsão de casa. As histórias 

de Bernardo e Vanessa, que conhecemos antes, sintetizam esses dois modos de a família lidar 

com a transição de gênero, respectivamente. A possibilidade de ser expulso de casa parece 

espreitar no horizonte como um destino quase certo e derradeiro. Dessa maneira, pessoas trans, 

quando consideram que os parentes lidaram bem com a transição de gênero, frequentemente 

começam a contar suas histórias de aceitação na família antecipando: “Eu tive sorte!”. A 

“sorte” em muitas situações sociais tem um sentido de “acaso”, mas aqui ela pode ser melhor 

compreendida relacionada à ideia de que uma transição de gênero sem duros conflitos com a 

família é algo tão raro e inesperado que tem um valor muito especial. A rejeição, por sua vez, 

nunca é descrita como fruto de “azar”.  
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Nos discursos sobre transexualidade e família, a noção de que o destino de toda pessoa 

trans ou travesti é ser rejeitada, expulsa de casa e/ou sofrer alguma forma de violência na família 

predomina na imaginação cultural. Muitas pessoas trans consideram que a transexualidade é 

algo inimaginável para seus familiares, de maneira que seria muito difícil esperar que 

compreendessem a transição de gênero facilmente. Anseia-se que, em algum momento, a 

família venha a aceitar ou no mínimo respeitar, mas há o entendimento de que é um processo 

bastante difícil, de modo que um certo tempo se faz necessário para que as relações se 

acomodem, para que os familiares “se acostumem”. Como analisou Leandro de Oliveira (2013), 

essa categoria se refere a processos de redefinição da situação. 

Em alguns casos, “se acostumar” significa chegar a um relacionamento que no mínimo 

permita a convivência em família, o que se expressa em frases como “Eu não espero que me 

aceitem, mas que me respeitem”. O “respeito” aqui tem a ver com estabelecer uma dinâmica de 

não-violência na relação. Em outros, essa categoria não tem a ver apenas com aprender a 

conviver com afetos negativos de modo a abrandar essas emoções. A redefinição da situação 

deve possibilitar também que as pessoas da família consigam se relacionar e interagir 

socialmente com o parente trans conforme o seu gênero de identificação. “Se acostumar” 

envolve então assimilar o novo nome e pronomes, assim como modificar certas práticas e 

atitudes de parentesco que estão relacionadas ao gênero. Envolve também um trabalho de 

gênero investido pelos familiares na relação para modificar os modos de interação social, como 

vimos também no capítulo anterior. Desse modo, “se acostumar” se refere a temporalidades 

que rearranjam relações e fazem parte do processo de transicionar em família. 

O fato de que as histórias de expulsão de casa devem ser interpretadas além de seu 

sentido literal, como modos de dramatização de si e da experiência social, foi sugerido antes 

por Cleiton Vieira do Rêgo (2020), observando a importância deste evento no que poderíamos 

entender como a construção da fachada social de muitos homens trans, mesmo aqueles que 

mantinham relações com seus familiares ou se reconciliavam após certo tempo. Não se trata 

apenas de ressaltar que a rejeição da família à transexualidade ou o próprio ato de expulsão de 

casa poucas vezes implicam em rupturas completas e definitivas dos vínculos com a família de 

origem. As etnografias com travestis da década de 1990 de Hélio Silva (1993; 2007) e Don 

Kulick (1998), a mais recente de Fernanda Cardozo (2010), assim como a pesquisa sobre 

transexualidade de Berenice Bento (2014a[2006]), já haviam indicado antes que existem modos 

variados de relacionamento com a família envolvendo não apenas rejeições e rupturas. O 

importante nesse sentido é compreender que a expulsão de casa, ou a ideia de que esse é um 

desfecho muito possível e provável para a revelação da transexualidade na família, concentra 
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um conjunto de significados culturais que explicitam, do ponto de vista dos sujeitos trans, uma 

consciência aguda dos altos e graves custos sociais envolvidos na transição de gênero.  

Nessa perspectiva, proponho refletir sobre a expulsão de casa como uma categoria que 

dá vida a complexas relações no mundo social da transexualidade, fazendo par, contrastando e 

se opondo à aceitação no imaginário cultural de modo a produzir clivagens variadas de sentidos 

e práticas na experiência social. Assim, sua importância está não apenas na gravidade e 

dramaticidade do evento em si mesmo, mas a todo um conjunto de relações, interações, afetos 

e práticas que representa e que produz não só nas trajetórias individuais, mas também para a 

construção do ativismo, na legitimação de políticas públicas e na construção de uma imaginação 

cultural e de um discurso público sobre transexualidade e identidades trans. 

Quando diferentes agentes dos movimentos sociais de pessoas trans, travestis e 

transexuais enfatizam a expulsão de casa como um problema social grave que é vivido por 

pessoas trans, refere-se a todo um contexto de violência, abandono e vulnerabilidade que 

extrapola a dimensão do conflito com a família. Se considerarmos o valor cultural da “casa” no 

Brasil, significando não só a moradia ou o ambiente doméstico, mas a dimensão simbólica que 

confere aos indivíduos o direito de ser alguém, implicando em afetos, identidade e posição 

social, em contraste com a impessoalidade, o anonimato e os perigos da “rua” (DAMATTA, 

1997), entendemos como ser expulso de casa expõe a fragilidade extrema das vidas de pessoas 

trans, travestis e transexuais.  

Não ter “casa”, em seu sentido simbólico, trata de carecer do mínimo em termos 

materiais e afetivos para sobreviver, denunciando como se trata de uma população 

extremamente à margem da dignidade de condições de vida. A expulsão destas relações 

dramatiza todo um processo de violência que começa pela família e se estende às mais 

diferentes esferas e dimensões da vida social. Daí a força desta retórica tão frequentemente 

reiterada por ativistas para legitimar a urgência em receber atenção e recursos sociais do poder 

público. Do ponto de vista dos gestores de políticas públicas para pessoas trans, a ênfase na 

vulnerabilidade social em torno da expulsão de casa contribui para sustentar a importância de 

serviços voltados às necessidades e demandas de travestis e transexuais. 

Nas trajetórias de vida de pessoas trans, ser expulso de casa pode transformar as 

possibilidades de projetos (VELHO, 2013c) de maneira drástica, tendo em vista que isso 

implica a perda de recursos econômicos, materiais, simbólicos e afetivos. Ao mesmo tempo, 

pode também produzir o aprofundamento de vínculos com companheiros, namorados e amigos, 

ensejando a construção de outras relações de afeto e suporte, inclusive formando “famílias de 
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escolha” (WESTON, 1991). Mas muitos casos de expulsão de casa também envolvem, na 

prática, dinâmicas e negociações muito complexas de relacionamento com a família de origem.  

As narrativas de Bernardo e Vanessa concentram, respectivamente, os sentidos da 

aceitação e do abandono ou expulsão de casa em uma situação pública em que performavam 

não apenas suas identidades de homem trans e mulher trans, construídas através de suas 

histórias sobre família, mas estavam também dramatizando relações de alianças e conflitos das 

políticas dos coletivos e associações dos quais faziam parte. Na sequência, conheceremos em 

maior profundidade os dilemas, conflitos, as formas de conciliação e as contradições destes 

processos explorando as histórias de família e de transição de gênero de interlocutores que pude 

entrevistar em maior profundidade. 

 

Histórias de transição de gênero em família 

 

Nesta sessão, dialogarei com três narrativas construídas em entrevistas por dois homens 

trans e uma mulher trans interlocutores da pesquisa, com o objetivo de discutir como estes 

mobilizam interpretações de histórias do passado em família ao descrever suas lembranças de 

se entender e se afirmar no gênero de identificação. As memórias de família nas histórias de 

transição de gênero narradas pelos interlocutores trazem interpretações sobre o lugar da família 

na sua trajetória de vida que são mais do que descrições de fatos e eventos que se somam para 

provar a “verdade” da identidade de gênero. Ao mesmo tempo em que organizam e afirmam a 

identidade vivida, são narrativas que refletem sobre a sua posição social e a da família, assim 

como sobre o lugar que ocupam na rede de parentes. Os interlocutores avaliam e criticam 

moralmente essas relações e seus familiares, construídos como personagens das memórias.  

Memórias foram narradas de modo a situar as pessoas em relação à família em termos 

moralizadores de indivíduos e dinâmicas de relacionamento, avaliando-os em sua conformação 

a modelos de família e a um repertório de afetos e atitudes entre parentes que estes imprimem 

na imaginação e no vocabulário cultural. Assim, ao selecionar certos eventos e determinados 

aspectos das relações para descrever e elaborar, há um processo de construção de identidade 

que envolve não somente reflexões sobre práticas e experiências de gênero, mas também o 

estabelecimento de distâncias e afinidades em relação à família ou a determinados parentes e a 

certas relações no presente. Por um lado, tais narrativas afirmam e legitimam a identidade vivida 

pelo interlocutor construindo cenas em torno de objetos e práticas com um caráter simbólico 

importante para sustentar a coerência da identidade vivida no presente. Por outro, afirmam um 
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posicionamento moral em relação à família, aos projetos e aos valores familiares, introduzindo 

o ponto de vista do interlocutor a respeito da sua posição nestas relações no presente.  

A reflexão sobre a trajetória de busca por encontrar e viver a verdade da identidade de 

gênero está comumente articulada a um projeto de construção de si que envolve o corpo para 

fazer emergir essa autenticidade de gênero interior, algo que, como argumentei no primeiro 

segundo, tem constituído os discursos dos especialistas no contexto etnográfico estudado, uma 

vez que estes atualizam transformações nos próprios discursos sobre transexualidade em 

diferentes campos e nas articulações de forças sociais que compelem processos de identificação. 

Para os interlocutores, porém, a transição de gênero tem um sentido de moldar-se para expressar 

quem verdadeiramente são e para que possam perseguir projetos de vida ocupando a posição 

social do gênero de identificação. Desse modo, a elaboração de memórias perpassa o passado 

à luz de um projeto de afirmação desta verdade interior, de explorá-la e desenvolvê-la para se 

tornar socialmente quem sentem que são subjetivamente. Pode ser um movimento que busca 

transformação em si mesmo dos efeitos de estruturas e relações históricas de poder e 

dominação, perpassando uma crítica aos modelos de gênero e às relações de gênero vividas na 

família, mas pode ser também uma afirmação da centralidade e da importância dessas relações.  

 

“A vida que eu tenho hoje eu devo à minha mãe” 

 

Jaque foi uma das interlocutoras que conheci por meio de indicação do assistente social 

do Espaço LGBT e só havíamos conversado por WhatsApp até marcarmos de nos encontrar 

para que eu a entrevistasse. Ela era uma mulher trans de 42 anos, pequena – sua estatura era 

pouco maior que 1,50m, disse-me – com traços delicados que sugeriam uma ascendência 

indígena, embora Jaque tenha afirmado se identificar como branca. No fim de tarde em que me 

recebeu em sua casa, usava um vestido verde estampado sem decote e tinha os cabelos presos 

em um coque – quando os soltou, vi que os fios eram longos e que mechas louras se destacavam 

no castanho-escuro natural.  

Ela morava em uma residência própria no segundo andar de um pequeno comércio local, 

na entrada da Comunidade Chatuba, logo atrás do Shopping Manaíra, à margem direita do Rio 

Jaguaribe, na fronteira entre os bairros de Manaíra e São José148. A janela da sua cozinha se 

abria para uma trama de telhados que se encontram e se costuram pelas linhas finas de ruelas e 

 
148 A Comunidade Chatuba e o Bairro São José são duas regiões empobrecidas de João Pessoa nos limites do bairro 

de classe média de Manaíra.  
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becos, em parte de cimento, em parte de terra, uma vista que Jaque fez questão de me mostrar 

para contar histórias sobre a comunidade e apontar onde eram as casas de algumas de suas 

amigas trans e travestis. Ela se mudara para Chatuba há alguns anos, mas vivia em São José há 

três décadas, desde que se mudara de Sapé, sua cidade natal, para trabalhar como babá em uma 

“casa de família” em Manaíra – emprego que sua irmã materna, que era mais velha e já 

trabalhava na cidade, arranjara na época.  

Havia muitos quadros e porta-retratos com fotos de Jaque e de sua família espalhados 

pelas paredes da casa e sobre móveis como estantes e cômodas. Ela me mostrou todas as 

fotografias depois, e outras, que estavam guardadas em um baú de recordações, acrescentando 

novos detalhes às histórias que me narrou quando o gravador estava ligado. Era uma família 

pequena, disse-me Jaque, mas que estava crescendo agora que um de seus sobrinhos já tinha 

filhos. As principais relações eram com a família materna. A mãe de Jaque, que havia falecido 

há alguns anos, vivera com ela a maior parte da vida. Trabalhara como agricultora em Sapé até 

se mudar para a primeira casa que Jaque construiu quando comprou um terreno em São José.  

Jaque tinha contato com algumas primas que moravam em João Pessoa, filhas de uma 

tia materna que falecera, mas só era íntima de uma delas. Com o pai, carpinteiro, que também 

já falecera, Jaque nunca tivera proximidade. Sua única relação com a família paterna era com 

uma irmã lésbica, que trabalhava como enfermeira em um hospital de Sapé, mas às vezes a 

visitava em João Pessoa. O outro irmão paterno havia se envolvido com o tráfico de drogas e 

fora assassinado em conflitos por dinheiro após participar do assalto a um carro-forte. 

As relações familiares mais centrais na sua vida quando a conheci eram com sua irmã 

materna, de 55 anos, que sempre fora presente, com seus três sobrinhos filhos dela – todos 

homens – e com as esposas e filhos dos dois sobrinhos mais velhos, que já haviam se casado. 

O primeiro filho da irmã fora criado pela família do pai, uma família rica, segundo Jaque, 

explicando-me que por isso não gostava tanto dele. O sobrinho mais novo, ainda adolescente, 

era fruto do casamento da irmã com o atual marido, um vigilante que conhecera quando 

trabalhava em um restaurante. O sobrinho do meio era, dos três, o mais ligado à Jaque, pois 

havia sido criado por ela. O pai, filho de um patrão da irmã, não reconhecera a paternidade. 

Jaque assumiu a criação para que a irmã aproveitasse uma oportunidade de trabalho no Recife.  

Depois que a irmã voltou, moraram todos juntos na casa de Jaque e o sobrinho preferiu 

continuar com ela mesmo depois que a mãe se casou e se mudou para uma casa melhor no 
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bairro de Mangabeira149. Havia ainda um outro sobrinho – cronologicamente, o segundo filho 

da irmã – mas ninguém tinha notícias dele há anos. O pai era filho de outra família para quem 

a irmã trabalhara – “Ela gostava de um filho de patrão, viu? Foram dois!”, Jaque brincou, com 

um tom de malícia – e levara a criança ainda bebê para os Estados Unidos. O acordo era que 

enviariam notícias e fotos periodicamente, mas a família desapareceu com o menino. “Ninguém 

toca nesse assunto. Só quem conhece essa história sou eu, porque a minha mãe já faleceu e ela 

não contou para os meus sobrinhos”, explicou-me Jaque, séria.  

Todas essas relações com a mãe, irmã e sobrinhos estavam representadas nas muitas 

fotografias que tinha espalhadas em quadros e porta-retratos: um registro de aniversário do 

sobrinho que havia criado, ainda criança; outra foto o capturava já adulto com a esposa e filhos; 

a mãe, a irmã e o sobrinho na primeira casa que Jaque construíra; os três filhos da irmã juntos, 

ainda meninos; fotos da família no casamento de outro sobrinho, e outras tantas em vários 

espaços da casa.  

Essa contextualização extensa da família de Jaque é importante para entender os 

vínculos que tinham para ela maior valor e como ela entendia o próprio lugar nessa rede de 

relações. Jaque narrou memórias muito positivas sobre a família e tinha um tom bastante 

saudosista para falar do passado: “Minha infância foi maravilhosa. Ah, se eu pudesse voltar no 

tempo...”. Contou sua história de vida reafirmando sempre que teve muita “sorte” de ter uma 

família que desde cedo a apoiara. A idealização da biografia tinha tanto relação com a distância 

temporal de grande parte das histórias que contou quanto com o estado atual das relações que 

tinha com todos esses familiares, mas também com a própria situação de entrevista que se 

voltava ao tema da família. Jaque era conhecida no Espaço LGBT como alguém que tinha uma 

família que a aceitava e privilegiou essa perspectiva, talvez até mesmo por imaginar que era 

essa história que eu queria ouvir. 

Dos fatos e eventos que normalmente são abordados nas histórias de vida de mulheres 

trans e travestis, a narrativa de Jaque trouxe em comum apenas a memória de se perceber em 

seu gênero de identificação desde muito cedo. Não descreveu conflitos pessoais sobre sua 

identidade ou em suas relações, tampouco situações de discriminação em razão de sua 

feminilidade, seja na família ou nos bairros e comunidades em que viveu, mas uma trajetória 

de aceitação pública de sua identidade, tanto em Sapé quanto em João Pessoa.  

 
149 Mangabeira é o bairro mais populoso de João Pessoa, localizado na Zona Sul da cidade. Divide-se em oito 

partes (Mangabeira I, Mangabeira II e assim por diante, até Mangabeira VIII), com caraterísticas populacionais 

e econômicas distintas. Estas variam de camadas médias e médias baixas, sobretudo na região do Shopping 

Mangabeira, que fica próximo a bairros de estudantes como Cidade Universitária e Bancários, perto da UFPB, 

e camadas populares, próximo aos bairros Valentina e Cidade Verde, mais ao sul. 
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Disse inclusive que “Se botar uma bíblia, eu boto minha mão em cima, porque eu sou 

muito católica, e digo pra você que eu nunca me vi em situação de preconceito”. Atribuía sua 

história livre de situações de discriminação em grande parte à “sorte” e um pouco ao fato de 

que as pessoas reconheciam que ela “já era mulher”, mas também ao fato de que sabia “se 

respeitar”: “Se você tem o respeito, você adquire aquele respeito, então as pessoas te respeitam 

também”, explicou-me. Em relação às narrativas de história de vida de travestis, não houve 

ênfase no desejo por homens como um elemento essencial de construção identitária, o que torna 

sua narrativa contrastante com os achados de autores como Kulick (1998), por exemplo. De 

modo distinto, Jaque elegeu a relação com a mãe como o eixo privilegiado a partir do qual o 

entendimento de si enquanto mulher se construiu e se legitimou ainda durante a sua infância.  

 

Quando eu me entendi como gente, eu já me entendi menina, já me sentia mulher, e 

minha mãe sempre me apoiou. Inacreditável, né? Ela ia na rua e comprava panelinha 

de barro, fogãozinho para eu brincar com as amigas na época. Qual é a mãe que não 

quer dar uma bola para um filho quando ela teve um filho homem? Sempre que eu 

saía com ela só, o pessoal perguntava "É sua filha?". Ela sempre dizia “sim”. Nunca 

disse que era filho. As pessoas podem até pensar: “Será que tua mãe te fez mulher?” 

Não. Eu já me sentia mulher, eu já era mulher, está entendendo? As roupas que ela 

comprava para mim... Olha, quando eu era pequena mesmo, ela nunca comprou uma 

saia para mim. Mas quando eu virei mais ou menos oito, nove anos, foi quando ela 

fez minha primeira saia. Então eu acho assim: ela já viu que eu era... mulher. Minha 

mãe foi tudo, foi minha formação. A vida que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho 

hoje, o coração maravilhoso que eu tenho hoje, eu devo à minha mãe, porque ela foi 

muito, muito, muito especial para mim. (Jaque, em entrevista – João Pessoa, 31 de 

janeiro de 2019).  

 

Jaque começou a narrar a sua vida enfatizando que era uma história inacreditável. Ela 

me questionou algumas vezes se eu acreditava no que estava me contando, mas nunca esperou 

realmente uma resposta minha. Dado o caráter retórico de suas perguntas, entendo que não 

buscava uma confirmação, mas sim enfatizar que tinha uma trajetória muito diferente de outras 

mulheres trans e travestis em função do apoio que tinha da mãe. Descreveu uma infância 

marcada pela preferência por brinquedos, brincadeiras e companhias femininas, mobilizando 

simbolismos de gênero importantes em seu repertório cultural para falar da sua feminilidade e 

da maneira como a mãe parecia reconhecê-la como menina. “Panelinhas de barro” e 

“fogãozinho”, brinquedos associados às atividades domésticas de mulheres, contrapõem-se à 

“bola”, o brinquedo adequado e desejado para um filho homem, dada a forte relação com a rua 

em oposição ao doméstico, e entre futebol e masculinidade na cultura brasileira. Refletindo 

sobre as práticas parentais da mãe, avalia então que já era percebida como mulher.  

Jaque trouxe diversos exemplos de participação materna ativa em seu processo de 

construção identitária. A própria mãe confeccionara sua primeira peça de roupa feminina. Mais 
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adiante na entrevista, contou também que, quando estava entrando na idade em que meninas 

começam a desenvolver as mamas, a mãe não apenas deu o seu primeiro sutiã150, mas também 

improvisou criativamente o seu primeiro peito costurando meias à peça. A primeira saia, o 

primeiro sutiã e os peitos improvisados descrevem como o reconhecimento da mãe se 

expressava em participações ativas em cada etapa de desenvolvimento de sua identidade 

feminina, desde os brinquedos que lhe trouxe na infância até o suporte no momento que seu 

corpo precisou se distinguir como um corpo socialmente de mulher.  

A relação com a mãe é desde o princípio tomada como um elemento de distinção, 

primeiro para qualificar a feminilidade de Jaque, que lhe é inerente de tal maneira que a própria 

mãe reconheceu como legítima ainda durante a sua infância, e depois para exaltar a qualidade 

especial da própria relação que havia entre elas. Além disso, Jaque disse que devia sua “vida”, 

sua “cabeça” e o seu “coração” à formação que recebera da mãe, elementos que se constituem 

também como atributos de valorização moral. 

Jaque se mudou para João Pessoa quando tinha por volta de 15 anos, para trabalhar 

numa “casa de família”. A chegada à capital paraibana marcava o início de um período de 10 

anos em que se dividiu entre empregos formais diurnos – depois de ser babá, trabalhou em 

lanchonetes – e a prostituição na orla da praia de Manaíra, durante a noite. Jaque lembrava bem 

que tinha 16 anos ao fazer o primeiro de muitos outros programas. Inicialmente, introduziu esse 

período da sua vida como “uma história triste”, descrevendo sua entrada na prostituição como 

um momento de sua vida em que foi “usada pelo inimigo”151: “Olha como o inimigo usa para 

sua história de vida sempre ter uma sujeirinha. Sempre tem uma sujeirinha ali para você, que 

eu me arrependo.” Apesar de inicialmente enquadrar a prostituição dessa forma ao contar esse 

capítulo da sua vida, o que Jaque me descreveu foi a forma como fazer programas lhe trouxe 

muitos ganhos, recompensas e satisfações, possibilitado sua vida tal como era no presente.  

 

 

 
150  O primeiro sutiã tem forte significado cultural como um dos elementos de passagem da infância feminina para 

a adolescência. Tradicionalmente, a mãe ou outra mulher mais velha presenteia a menina. A peça pode também 

ser herdada de uma irmã ou prima. Esse simbolismo foi explorado em um comercial para televisão de uma 

marca francesa de roupas íntimas femininas em 1987. O comercial “Meu primeiro sutiã” fez muito sucesso na 

época e recentemente inspirou um curta-metragem encomendado pela ANTRA à Madre Mia Filmes, 

protagonizado por Ludmila Galvan, uma jovem atriz trans argentina que transicionou na infância com o apoio 

da família. O filme, lançado em 2019, aborda a história de um pai viúvo que descobre que seu único filho, 

adolescente, é uma menina trans. Seguem-se momentos dramáticos em que o pai se recusa a aceitar. Em cenas 

de fortes emoções, ele recorda diversas memórias da gravidez da esposa e da infância do filho. O desfecho é 

um gesto de amor: o pai escreve uma carta emocionante e presenteia a filha trans com seu primeiro sutiã. 
151 Embora Jaque seja católica, referências ao “inimigo” são próprias do vocabulário de segmentos religiosos 

evangélicos. 
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Jaque: Comecei a ganhar o que eu não ganhava num mês lá no meu emprego. 

Comecei a comprar um terreno, que foi aqui [no Bairro São José], para fazer uma 

casa. Consegui fazer uma casa. E fui fazendo programa e fui tomando gosto. Não 

existia garotas [trans] na praia, era raridade. Eu era a sensação ali e achava o máximo. 

Até então... pode falar explicitamente?  

Arthur: Pode, claro. 

Jaque: Até então eu sempre tinha sido passiva. Foi na praia que eu peguei o gosto por 

ser ativa, porque os homens de praia procuram as trans só para gente ser ativas com 

eles. São homens casados. Passei por muitas situações. Passei por muitas situações na 

praia. De estar com um homem e ele ligar para esposa dele. De ir no apartamento dele 

e a esposa chegar... Mas sempre trabalhando [em empregos diurnos], acredita? Eu 

fazia à noite programa até certa hora que dava para eu fazer e trabalhar no dia seguinte. 

Depois, saí da casa dessa mulher onde eu era babá e comecei a trabalhar em um 

restaurante. E fui pegando mais amor à comida, a fazer comida, a cozinhar, do que a 

fazer programa. Entendeu? Aí, escute bem, abominei programa da minha vida.  

Arthur: Por quanto tempo tu fez programa? 

Jaque: Eu tinha 16... Até uns 28, 29, eu fazia. Eu acho que uns 10 anos, né? Eu 

construí o que eu tenho não foi com dinheiro de trabalho, porque tudo isso vem do 

início, entendeu? Tudo na sua vida tem uma história assim de início. Se eu tenho uma 

casa hoje, eu tenho por que eu tive um pontapé no início. Dinheiro de restaurante 

nenhum nunca ia me dar uma casa, porque é um salariozinho, ó. É aquilo para você 

viver o mês. E o programa te dá possibilidade de você ganhar duas vezes mais. Assim 

fiz minha casa lá no bairro, na comunidade, peguei minha mãe e trouxe. Ela nunca 

soube disso.  

Arthur: Como tu explicou para ela? 

Jaque: Eu enrolava. Dizia que a minha patroa pagava bem. (Jaque, em entrevista – 

João Pessoa, 31 de janeiro de 2019). 

 

Jaque qualificou a prostituição como uma “sujeirinha” na sua vida, mas depois salientou 

a importância fundamental de ter se prostituído para sua trajetória pessoal e familiar, mesmo 

que tenha privilegiado discursos mais moralizadores. A prostituição possibilitou que Jaque se 

sentisse valorizada e desejada, pois se percebia como a “sensação” da praia, o que “achava o 

máximo”, além de ter oportunizado que experimentasse a sua sexualidade de outras formas, 

aprendendo a sentir prazer e a adorar ser ativa no sexo. Os programas também deram a ela 

condições para construir a casa própria e, dessa forma, trazer a mãe para morar em João Pessoa. 

Mais tarde, pôde pegar seu sobrinho parar criar quando a irmã necessitou. Ele morou com ela 

até o final da adolescência, quando abriu uma banca de venda de sucos e se casou com a 

namorada. Jaque vendeu para esse sobrinho a sua primeira casa e comprou aquela onde morava 

atualmente. Os recursos materiais e econômicos que Jaque conseguiu com a prostituição 

trouxeram, portanto, implicações diretas para a vida e para a organização da família. Entretanto, 

Jaque nunca falara sobre o assunto com a família, nem mesmo com a irmã, de quem havia sido 

sempre tão próxima. 

 

Família sabe. Mas como é a sua vida, eles, às vezes por respeito, não querem 

perguntar. Se a minha irmã sabia que eu fazia programa, ela nunca chegou para 

perguntar, entendeu? Mas óbvio que sabia, né? Minha irmã é inteligente, estava do 

meu lado... Claro que ela sabia, mas até hoje ela nunca me perguntou. Eu acho que 

isso já é o respeito que a gente tem na família, né? E no Natal, Festa de Ano Novo, 

sempre somos assim. Almoço na casa dela, almoço aqui... Eu sou muito família. 
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Reúno todos. Eu gosto muito, porque sua família é a sua pilastra. A base de tudo é a 

família. (Jaque, em entrevista – João Pessoa, 31 de janeiro de 2019).  

 

O “respeito” da família a que Jaque se refere aponta para o trabalho de manutenção da 

fachada entre os familiares e parentes e trata de um aspecto mais geral das relações de 

parentesco de modo algum restrito à sua família. Seu discurso traz à evidência os arranjos 

morais de convivência que introduzem limites, fronteiras, áreas de silêncio e sombras, 

apagamentos e esquecimentos que são necessários para a manutenção dos vínculos e relações. 

Deles pode depender o próprio senso de unidade do grupo familiar, que talvez se esfacelasse 

caso fosse confrontado com aspectos das trajetórias pessoais e da própria história da família 

que são incompatíveis com seus valores, moralmente contraditórios ou até mesmo 

perturbadores. São também formas de recontar e reconstruir a família a partir da memória das 

novas gerações, que não vão conhecer fatos, pessoas e eventos que não são considerados dignos 

de lembrar, mas que constituíram suas condições de existência no presente. Assim, Jaque não 

fala sobre ter se prostituído, como a irmã não fala sobre o filho que desapareceu. 

Esse jogo de apagamentos, silenciamentos e enquadramentos estava refletido na 

narrativa de Jaque para mim. Outros eventos mais duros de sua história de vida só foram 

mencionados com o gravador desligado, como o fato de que sua mãe tinha sofrido por toda a 

vida com graves problemas de vício em álcool e que morrera tragicamente de infecção 

generalizada durante uma internação hospitalar ocasionada por complicações do alcoolismo. 

Que Jaque não tenha trazido determinados eventos ao registrar em gravação uma narrativa sobre 

a sua história, enfatizando praticamente apenas aspectos positivos, explicita os movimentos que 

a memória faz para construir relações e afirmar identidades. 

 

“Uma família tradicional brasileira” 

 

Rafael, um homem trans branco de 32 anos, tinha uma preocupação desde que fizera a 

sua transição de gênero, há quase um ano: construir-se como um homem com uma 

masculinidade diferente. Quando o conheci, estávamos sentados em círculo no chão de azulejos 

brancos da sala de atividades do CCLGBT, cercados por carteiras escolares ao nosso redor e 

por pôsteres de campanhas por direitos LGBT em uma parede azul vibrante. Formávamos um 

círculo em torno de um cartaz que nos inquiria com a pergunta: “O que a sociedade impõe como 

padrão de masculinidade?”. A atividade era parte de uma dinâmica organizada por um projeto 
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de extensão do curso de Terapia Ocupacional da UFPB, o Projeto ResisTO, que tinha parceria 

com a coordenadoria do centro para realizar rodas de conversa periódicas sobre temas variados.  

O assunto do dia era masculinidade e saúde de homens trans, gays e bissexuais. Rafael, 

Luan e eu, os três homens trans entre as cerca de 10 pessoas participando da atividade, 

estávamos no mesmo grupo, e a resposta para a questão que estava posta não nos exigiu muita 

reflexão. Enquanto folheávamos revistas como a “Men’s Health” e recortávamos imagens de 

homens musculosos, soldados, atletas e jogadores de futebol que entendíamos representar 

padrões hegemônicos de masculinidade, diversas características surgiram rapidamente: “ter um 

pênis”, “trejeitos/performance/postura”, “chefe de família”, “vestimenta condizente”, “padrão 

corporal”, “orientação sexual – padrão imposto mesmo”, “machismo e LGBTfobia”. A 

dificuldade não estava em definir o que é uma masculinidade padrão, mas sim em entender o 

que, diante dessas representações, era ou poderia ser masculinidade para cada um de nós. Para 

Rafael, a questão não tinha uma resposta pronta, pois exigia elaboração ao longo do tempo: 

“Masculinidade pra mim é um processo de construir algo diferente, de construir outra 

masculinidade...”. 

Quase um ano depois, Rafael e eu estávamos na varanda da sua casa, sentados em um 

sofá improvisado. Ele vestia uma blusa de tecido fino, vermelha, com estampas orientais, e seu 

cabelo estava preso em um coque masculino. Tinha um rosto redondo e olhos baixos, uma 

expressão de calma resiliente que se somava ao tom irônico de seus relatos e comentários. 

Enquanto fumava um e outro cigarro e bebíamos algumas xícaras de café, falou-me de sua 

frustração com o ENEM, que fizera recentemente. Ele era aluno de um curso de Ciências 

Humanas na UFPB, mas queria mudar para outra graduação. Porém, não havia se saído bem na 

prova e achava que não ia conseguir a pontuação necessária. Reclamou que tinha sido 

prejudicado ao ser interrompido várias vezes pelos fiscais, que estavam verificando sua 

documentação porque ele havia feito a inscrição com o antigo nome feminino, antes de sair a 

mudança de seu registro civil, mas agora estava com os documentos retificados. Ele levou a 

sentença judicial e cópias dos documentos antigos, tudo que podia comprovar que ele era a 

mesma pessoa da inscrição. Mesmo assim, houve dúvidas entre os fiscais, atrapalhando-o 

durante a prova.  

De pano de fundo à nossa conversa, as propagandas dos carros de som que divulgavam 

pequenas lojas de comércio local se intercalavam à música do violão das duas amigas com 

quem Rafael dividia o aluguel do imóvel, em Castelo Branco. O bairro, caracteristicamente 

residencial, localizava-se em frente à UFPB e era por isso bastante procurado por estudantes 

como Rafael. Na região onde ele morava, as ruas eram de calçamento e predominavam casas e 
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edificações baixas de moradias e pensões estudantis. Com uma caminhada breve era fácil 

chegar a um ponto de ônibus no entorno da universidade. Por isso, Rafael e eu pudemos 

conversar até muito perto do horário que ele precisava sair de casa para ir trabalhar. Ele era 

funcionário público municipal e atuava como educador social em um programa para pessoas 

em situação de rua e em vulnerabilidade social. 

Nessa conversa e, depois, quando o entrevistei, Rafael afirmou um entendimento de que 

a identidade de gênero que vivia no presente era uma expressão de quem sempre fora. “Com 

seis anos eu já entendia que era um menino”, afirmou, muito seguro, logo que iniciamos a 

entrevista, e articulou a sua identificação com o gênero masculino recordando o seu gosto por 

brinquedos, brincadeiras, roupas e companhias de crianças do gênero oposto ao que lhe fora 

atribuído no nascimento. Contou como costumava “operar” as bonecas que ganhava, cortando 

seus cabelos, e lembrou de como uma enorme limusine rosa da Barbie, que ganhou de presente 

de um tio materno, se tornou o seu brinquedo favorito, um carrinho para brincar com os outros 

meninos. Essas memórias foram narradas com humor, afirmando a qualidade transgressora das 

suas estratégias para adaptar aqueles brinquedos para o universo masculino e explicitando que 

a pressão para uma identificação com o feminino era algo a que ele não se conformara. 

Rafael também refletiu sobre como as formas de repreensão mais recorrentes 

experimentadas na família haviam sido o desencorajamento de sua preferência por brincar com 

meninos e as críticas da mãe às suas roupas. “Eu lembro que minha mãe reclamava muito 

porque eu nunca queria estar com saia ou blusa, ou short ou blusa, sempre queria estar só com 

short, como os outros meninos da rua, porque pra mim aquilo era super natural”, contou-me. 

Na educação de meninas, é frequente que o aprendizado das normas de gênero se dê pela 

experiência de um corpo que necessita ser resguardado, coberto, controlado, cuidado, pois é 

considerado vulnerável à violência, além de ser um corpo cuja sexualidade deve ser vigiada, o 

que vai ao encontro do que descreveu Rafael a respeito das preocupações sinalizadas pelas 

reclamações de sua mãe. Ele observou que estar sem camisa152 “como os outros meninos” – 

meu grifo aqui é para enfatizar como Rafael também se incluiu como um deles – era algo “super 

natural”, em contraposição à censura da mãe, que tentava reprimir comportamentos e 

preferências que simplesmente expressavam quem ele era. Evocar o caráter natural do seu 

desejo na infância era uma forma de mostrar que a norma social era arbitrária e contestá-la 

(WESTON, 1991, p. 4). 

 
152 A repreensão do hábito de andar sem camisa quando criança, uma prática autorizada por muitas famílias na 

criação de meninas até uma certa idade, foi algo citado por diversos homens trans com quem conversei ao 

longo da pesquisa como uma lembrança marcante da imposição de fronteiras de gênero pela família. 
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Ao elaborar essas memórias, Rafael não refletiu apenas sobre a família como um espaço 

de experiência das normas de gênero e de percepção da sua identificação com o mundo 

masculino, mas também como aquele onde desde cedo viveu relações caracterizadas pela 

distância social, cultural e econômica entre a família materna e paterna, assim como pelas 

consequências do machismo no relacionamento entre seus pais. Sua mãe, uma mulher branca 

das camadas médias altas de João Pessoa, fugiu para se casar em segredo com seu pai. Ele era 

um homem negro de camadas populares e baixa escolarização que morava em uma parte pobre 

do bairro Ernesto Geisel e trabalhava na firma do avô materno de Rafael. O avô paterno era 

barbeiro e a avó, dona de casa, criara o pai de Rafael e seus 11 irmãos. O avô tinha problemas 

sérios de alcoolismo e perdeu a barbearia. Anos mais tarde, morreu tragicamente como morador 

de rua. Os preconceitos e o racismo dos familiares da mãe em relação ao seu pai foram as 

primeiras coisas que Rafael me contou quando lhe pedi que falasse um pouco sobre sua família.  

 

Uma família tradicional brasileira [risos], cheia de tabus, sabe... muitos preconceitos. 

Tive que lidar com alguns preconceitos desde a infância por meu pai ser negro, né... 

E aí eu já senti um certo afastamento da família da parte materna, porque minha mãe 

fugiu dessa coisa classe média alta da galera pra se casar com um cara que trabalhava 

na firma do meu avô. Um cara preto, pobre, que não tinha estudo, saca? E aí eu já 

sentia desde criança esses preconceitos, porque a gente já não era tratado da mesma 

forma pela família da minha mãe. (Rafael, em entrevista - João Pessoa, 25 de janeiro 

de 2019). 

 

O padrão de vida da mãe mudou radicalmente quando ela foi morar com a família do 

marido e passou a dividir a casa com os pais dele e muitos irmãos. Tecendo essas comparações, 

Rafael continuou: 

 

Rafael: Meu pai morava com essa família gigante numa casa pequena. E aí ela se 

fodeu, né, porque sempre teve o quarto dela, a casa sempre muito limpa, poucas 

pessoas em casa, tudo sempre muito silencioso, a galera muito estudiosa... Meus tios 

[maternos], um é músico e o outro é luthier, então assim... "Silêncio pros meninos 

estudarem" [ironizou]. E aí ela foi para um caos na perifa [rindo], uma casa pequena, 

conjugada. Um monte de gente, sem espaço para nada, sem privacidade. Ela se casou 

moleca ainda, né. Acho que tinha no máximo 21 anos. Ela se fodeu [rindo]. Casou pra 

sair de casa. Ela mesma já falou isso. Ela gostava dele, mas era mais para se sentir 

livre dessa galera.  

Arthur: Controlavam muito ela?  

Rafael: Muito. Ela era a única filha mulher. A mais velha e a única mulher. Até hoje 

ela chora porque quando eles moravam em Aracajú – o meu avô era revendedor, então 

eles rodaram muito, moraram em Belém do Pará, Aracajú e tal. Quando eles estavam 

em Aracajú, ela passou num concurso do Banco do Brasil, com 18 anos de idade. E 

foi logo quando meu pai foi transferido pra Recife. Não deixaram que ela assumisse 

porque era uma moça de família, virgem... Não deixaram ela ficar sozinha em Aracajú.  

Arthur: E ela não teve como enfrentar... 

Rafael: Não, nunca teve. Até hoje não tem. (Rafael, em entrevista – João Pessoa, 25 

de janeiro de 2019). 
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Apesar do início difícil, o pai melhorou de vida abrindo uma empresa própria e a 

infância de Rafael foi bastante confortável antes do divórcio de seus pais. Ele era o caçula de 

dois filhos, cinco anos mais novo que a irmã mais velha. Já não moravam com a família do pai 

quando nasceu e ele cresceu com pouco contato com os parentes paternos. 

 

Arthur: Como era a relação com o seu pai nessa época? 

Rafael: Meu pai nunca foi muito atencioso, assim, de chegar e perguntar como que 

estava, fazer um carinho, assim. Até porque ele nunca teve isso. Ele veio de uma 

família muito, muito pobre, saca. E aí demonstrar amor, para ele, era ter comida em 

casa, era... O máximo de carinho era que ele pagava um motorista particular só para a 

gente. A gente tinha um motorista particular que levava a gente para a escola, para 

passear, levava a gente para tudo. (Rafael, em entrevista – João Pessoa, 25 de janeiro 

de 2019). 

 

Rafael descreveu como a relação entre os pais se tornou muito conturbada e violenta 

antes do final do casamento, quando ele tinha 9 anos. O pai se tornou agressivo, chegando a 

bater na sua mãe e a tentar matá-la. Além disso, ele se “divorciou dos filhos” quando o 

casamento acabou, deixando de assumir responsabilidades financeiras e de cuidado de Rafael 

e de sua irmã mais velha que colocaram a família em uma situação econômica bastante difícil, 

fazendo com que ambos tivessem que trabalhar desde cedo para ajudar a mãe com as contas da 

casa. Rafael e a irmã auxiliavam a mãe, que tinha um curso de Magistério, a dar aulas 

particulares de reforço escolar. Aos 16 anos, Rafael começou a trabalhar em uma loja de festas 

infantis no Mercado Central. Depois, trabalhou por um tempo em uma companhia de teatro até 

que, com pouco mais de 20 anos, já tendo ingressado na universidade, começou a trabalhar 

como educador social para a prefeitura. Os avós maternos pagavam o aluguel da casa da família 

desde aquela época e ainda continuavam fazendo isso, o que, para Rafael, significava que a mãe 

escolhera viver abdicando de sua liberdade, pois tinha “o rabo preso” com eles. Dinheiro 

também era uma razão de conflito entre ele e a mãe, que reclamava quando ele gastava o salário 

com coisas que não eram para a casa e para a família. Essa foi uma das motivações para que ele 

decidisse sair de casa, há seis anos, assim como as brigas constantes entre eles. 

Antes de se entender homem trans, Rafael assumiu ser lésbica. Na época, ele ainda 

morava com a mãe e a irmã. A mãe, a princípio, reagiu bem, mas começou a impor uma série 

de sanções logo que ele arranjou a primeira namorada: “Ela não podia dormir na minha casa, 

eu não podia sair nos finais de semana, não podia ir na casa dela. Mas minha irmã namorava 

um cara e ele podia dormir na casa, ela podia sair nos finais de semana... E aí, começou todo 

o caos, né”. Para Rafael, as atitudes da mãe tinham relação com o medo que ela tinha de 

desagradar os avós, que não aceitavam uma neta lésbica. Esse temor se estenderia também à 

transexualidade de Rafael, embora, novamente, ela tenha demonstrado aceitação.  
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A mãe chorou muito quando ele contou. Rafael achava que era porque ela estava 

sensibilizada com a novela “A Força do Querer” na época e já entendia o que significava ser 

um homem trans. Embora tenha se mostrado aberto para conversar e explicar melhor o que 

estava vivendo, Rafael salientou que não estava pedindo autorização e que não mudaria sua 

decisão. Escolheu fazer isso no dia em que aplicou a primeira dose de testosterona. Muitos 

homens trans escolhiam contar para a família ao iniciar o tratamento hormonal, que tinha o 

sentido simbólico importante de marcar o início da transição corporal. Para evitar que a mãe 

tivesse problemas com os avós, disse a ela que falasse que ele estava morando em outra cidade.  

Conflitos de ideias e valores levavam Rafael a um afastamento da família, tanto materna 

quanto paterna, mantendo essa postura mesmo com relação a familiares que aceitavam a sua 

transição de gênero. Rafael me explicou que procurava manter alguma distância da mãe e da 

irmã, pois elas eram pessoas “tóxicas”. A principal razão para visitá-las era para estar perto da 

sobrinha, de 10 anos, que o adorava. Também era o caso de seu pai. Rafael havia encontrado 

com ele logo que começou a se consultar no Ambulatório TT. O pai comercializava produtos 

hospitalares e estava na região. Cruzaram caminhos por acaso e Rafael decidiu contar logo 

sobre a transição, surpreendendo-se com a reação positiva de aceitação do pai. Mesmo assim, 

não queria se relacionar com ele. 

 

O meu pai é um cara escroto pra caralho e eu me afastei dele durante muito tempo, 

mas tentei várias reaproximações, várias. E aí é sempre muito pesado. Mas, passava 

um tempo, e tipo, caralho, o bicho está ficando velho... ele definhou muito rápido, o 

meu pai. E aí eu quis tentar de novo no ano passado. Foi quando eu descobri que ele 

tinha se separado depois de um casamento de 21 anos e estava casado já com outra 

pessoa. E em menos de um ano ferrou esse casamento. E aí rolaram umas brigas com 

essa figura que ele foi casado durante esse um ano e ele teve ideias pesadíssimas, 

assim, de como resolver as coisas. E ele dividiu isso comigo. Se sentiu confortável, 

sabe? [irônico] O meu pai sempre quis ter um filho. Só que eu não sabia que ele queria 

ter um filho para dividir as brutalidades dele. Eu falei umas coisas que eu precisava 

falar, que me sufocavam, né, durante muito tempo. E resolvi me afastar de novo. Não 

dá para ficar perto desse cara, saca? Não é o tipo de referência masculina que eu quero 

perto de mim. (Rafael, em entrevista – João Pessoa, 25 de janeiro de 2019). 

 

Se a relação com a mãe e a irmã era de distanciamento próximo – afastamento físico, de 

interações presenciais, de estilo de vida e de valores, mas próxima em importância afetiva, 

sobretudo porque a sobrinha era um elemento de adensamento de vínculos – a relação com o 

pai era de distanciamento social e moral. Rafael via-se em um processo de construção de 

masculinidade fugindo de modelos hegemônicos e longe de influências do pai. A construção da 

sua masculinidade era indissociável de um projeto político de transformação das relações 

sociais desiguais de gênero, sexualidade, classe e raça, implicada em valores políticos, morais 
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e éticos e em uma visão de mundo que não eram conciliáveis com o que o pai representava e 

com a forma como agia enquanto modelo heteronormativo de masculinidade.  

 

“Nunca conte comigo em nada dessa sua vida” 

 

Dereck era um homem trans de 22 anos, autoidentificado pardo, estudante de um curso 

de Ciências Humanas em uma universidade pública. Era uma das primeiras pessoas da sua 

família materna a cursar uma graduação. Eu o conheci logo que participei pela primeira vez de 

uma das reuniões mensais de abertura de novos prontuários no Ambulatório TT. Na ocasião, 

Dereck, um dos usuários mais antigos do serviço, fora convidado para contar sobre suas 

experiências aos novos candidatos ao Processo Transexualizador. Trocamos telefones e 

voltamos a nos encontrar depois para uma conversa sobre a minha pesquisa, iniciando então 

uma relação de amizade e forte consideração mútua. Dereck apresentava-se geralmente como 

um jovem bem-humorado, comunicativo e bastante charmoso. Usava o cabelo, de um tom 

escuro, bem alinhado em um corte masculino tradicional, com as laterais raspadas em degradê, 

e um cavanhaque que moldava os traços de seu rosto. Gostava de usar roupas que, brincava, 

eram de um estilo “hetero padrão”, com camisa social, camisetas mais ajustadas ao corpo, 

calças compridas e acessórios como colares e pulseiras masculinas. 

A família de Dereck sempre vivera em bairros como Mangabeira e Bancários, em 

regiões habitadas predominantemente por pessoas e famílias de camadas médias e médias 

baixas. A principal renda familiar vinha da pensão do primeiro casamento da mãe com o pai do 

irmão mais velho de Dereck. O falecido marido era policial militar e fora morto em serviço. A 

mãe, que só concluiu o Ensino Médio tardiamente pelo ENEM, trabalhara por algum tempo 

como recepcionista, mas os reajustes na pensão ao longo dos anos possibilitaram que vivesse 

exclusivamente como dona de casa. Quando conheci Dereck, porém, ele já não morava com a 

família, pois fora expulso de casa ao se assumir lésbica um ano antes de iniciar a transição de 

gênero. Passara a residir em bairros de população de baixa renda, como Geizel, Valentina e 

Muçumagro, mais distantes da região central de João Pessoa, dividindo aluguel com amigos ou 

namoradas. A mudança de residência para bairros mais empobrecidos da cidade sinaliza a perda 

brusca de condições econômicas, materiais e sociais de vida que assumir ser lésbica para a 
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família lhe custou153. Sua renda própria na época consistia em uma bolsa de R$ 400 de iniciação 

científica e R$ 100 de pensão que, por decisão judicial, o pai lhe transferia a contragosto, além 

de ajudas financeiras esporádicas da mãe.  

Dereck vivia então com “os Silva”, a família de um amigo da universidade que o 

acolhera mais de uma vez quando ele estava sem ter onde morar. Residia com o pai e a mãe do 

amigo e seus dois irmãos. Dereck se referia a eles como sua “família por consideração”, 

diferenciando-os da “família biológica”, como chamava a família de origem, e frequentemente 

utilizava terminologias de parentesco – pai, mãe, irmão – para se referir a todos. O início da 

transição de gênero ocorrera com o apoio dos Silva. Dereck ganhara suas primeiras roupas 

masculinas dos seus irmãos por consideração e dizia que havia aprendido muito sobre ser 

homem com eles e com o pai dos Silva. Era uma relação de afeto, mas também de gratidão: 

Dereck sentia que devia ajudar tanto quanto possível na casa e acompanhar o pai, que estava 

desempregado, no trabalho de vender pães de queijo para contribuir com a renda da família. A 

mãe dos Silva, psicóloga e cuidadora de idosos, sustentava a casa com dois empregos. 

Quando pedi a Dereck que me contasse sobre sua família de origem, ele me questionou 

se eu queria saber a respeito do “núcleo em que foi criado” ou da sua “família de parentesco 

sanguíneo”, antecipando-me que esta era “enorme”. A diferenciação que Dereck estabelecia 

entre “núcleo familiar” e “família de parentesco” evoca de imediato a discussão de David 

Schneider (2016) a respeito da importância da dimensão afetiva e de convivência para constituir 

a definição de família no “parentesco americano”. Ele conhecia as histórias da “família de 

parentesco sanguíneo” até a geração de suas trisavós, principalmente a linhagem materna, da 

qual era mais próximo, e narrou as trajetórias de seus ascendentes com muito gosto, lamentando 

quando não recordava detalhes de parentes de linhagens de ascendência negra na família, 

histórias que haviam sido esquecidas. Demonstrou um forte apreço pelas diversas trajetórias de 

vida que conseguia conectar no tempo até a formação do que chamou de seu “núcleo familiar”. 

Como me explicou, este era organizado em torno da figura materna e dos três filhos nascidos 

de relacionamentos diferentes. O pai, pastor de uma igreja evangélica, só o procurou 

tardiamente, pois não queria assumir a paternidade. Não fazia parte desse “núcleo”. À época da 

 
153 A situação melhorou um pouco depois que Dereck se cadastrou no Programa Transcidadania do CCLGBT e 

foi contratado por uma empresa de call center. “É o único lugar que contrata sem experiência... e transexual”, 

resumiu. Passou então a ganhar R$800. Esse que era o maior salário já recebido por Dereck à época em que o 

entrevistei estava abaixo do salário-mínimo em vigor naquele período no Brasil, definido em R$954. A longo 

prazo, o emprego passou a afetar a saúde mental de Dereck, levando-o a pedir demissão e a ficar desempregado 

outra vez. 
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entrevista, Dereck não tinha contato com o pai ou com os parentes do lado paterno, que haviam 

rompido relações com ele desde que se assumira lésbica. 

Dereck conferia grande importância à mãe, na constituição do que chamava de seu 

“núcleo familiar”. A concepção aqui não deve ser confundida com núcleo doméstico ou com o 

modelo convencional de família nuclear, porém, pois Dereck se referia por essa expressão a um 

conjunto de relações afetivas de seu convívio cotidiano no curso de toda uma trajetória de vida, 

vínculos que não se definiam por critérios de consanguinidade, residência ou conjugalidade 

heterossexual. O “núcleo familiar” de Dereck era constituído por relações entre três gerações 

diferentes que se conectavam através de sua mãe. Ela era considerada a responsável por “moldar 

a família”, fazendo a ligação entre seus três filhos de pais diferentes e trazendo “junto com ela” 

os demais laços de parentesco de Dereck, inclusive com a família paterna de seu irmão mais 

velho. “Eu não separo”, explicou-me Dereck a respeito da avó de seu irmão. “Mesmo não tendo 

vínculo sanguíneo, ela é minha vó, porque tá desde sempre lá, né?”. Já na linha descendente 

materna, havia Dereck, seu irmão mais velho e a irmã caçula, “ligados pela mãe, não pelos 

pais”. Dereck também tinha um irmão pela linha paterna, mas a relação entre eles não se 

equiparava àquela com os irmãos maternos. Assim, vemos que, embora a consanguinidade 

uterina seja importante para a “ligação” entre Dereck e os irmãos por parte de mãe, estes se 

tornam seu “núcleo familiar” a partir de uma presença cotidiana constante ao longo do tempo154.  

Os conflitos de Dereck com a família por questões relacionadas à sua performance de 

gênero e à sexualidade eram anteriores ao início da transição médica para viver sua identidade 

de homem. Desde criança, a mãe sempre o cobrou para se tornar uma menina mais feminina, 

pressionada, na avaliação de Dereck, pelo restante da família, que a responsabilizava pela 

educação da filha para se portar da forma socialmente esperada de uma mulher. O irmão mais 

velho, por sua vez, não via problemas e costumava defendê-lo das críticas e repreensões da 

mãe. Apesar de seu “jeito”, Dereck inicialmente namorava com homens, de modo que, a 

princípio, sua sexualidade não era questionada. 

Dereck assumiu ser lésbica antes de se reconhecer como homem trans. Não entendia as 

duas identificações como separadas, mas como um processo de autoconhecimento, de modo 

que eventos relacionados à homossexualidade eram parte da sua experiência de transição de 

gênero. Quando revelou ser lésbica para a família, praticamente todos reagiram mal, inclusive 

o irmão, que até então minimizava as transgressões de gênero. A única exceção foi a irmã mais 

 
154 Nesse caso, mostra-se fundamental também a sobreposição entre “núcleo familiar” e unidade doméstica de 

residência, formado na maior parte da vida de Dereck pela mãe e os dois irmãos, proporcionando a convivência 

constante e a proximidade afetiva entre os três filhos. 
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nova. A relação com a mãe tornou-se muito conturbada – “ela surtou”, como resumiu Dereck 

– levando-os ao ponto em que recebeu um ultimato: ou deixava “aquela vida”, ou saía de casa.  

Não se tratava realmente de uma opção para Dereck parar de se relacionar com mulheres 

ou terminar o namoro com a sua namorada na época. Com esse posicionamento, a mãe estava 

de fato “colocando-o pra fora de casa”, ainda que de forma indireta, baseada em falsas escolhas 

e em uma situação na qual partir tornava-se a única alternativa para uma convivência cotidiana 

que se tornara insuportável. Mas, apesar da dura experiência de sair de casa “apenas com a 

roupa do couro”, Dereck não rompeu a relação com a família. As trocas de mensagens, os 

contatos e inclusive as visitas continuaram. A mãe chegou a proibi-lo de se encontrar com a 

irmã mais nova por algum tempo, mas Dereck ia visitá-la na escola em segredo. 

A expulsão de casa foi, assim, um processo complexo, envolvendo brigas, chantagens e 

jogos emocionais, estendendo-se ao longo do tempo em certos modos de interação e de 

relacionamento com a família. Culpabilização e responsabilização moral ocorreram 

simultaneamente a um racionamento dos recursos de solidariedade familiar, tanto econômicos, 

materiais, afetivos e de cuidado. Esse ponto envolve tanto a relação com o “núcleo familiar” 

quanto com o restante da família extensa, pois muitos familiares que, de outro modo, estariam 

ao seu lado, provendo-o com suportes diversos, subitamente o abandonaram à própria sorte.  

Um ano após ser expulso de casa, quando, para Dereck, os atritos haviam arrefecido e 

a família começava a tolerar um pouco melhor a sua sexualidade, a transição de gênero inflamou 

os conflitos. “Para minha família, o fato de eu ser um homem trans é a mesma coisa que ser 

lésbica. Eles não separam. É a mesma coisa e até pior porque é uma lésbica querendo ser um 

homem e não precisava disso. ‘Ah, a gente já aceitou você ficar com mulher, agora ser um 

homem?’”. Dereck fazia um esforço grande para compreender o ponto de vista dos familiares: 

 

As dores deles são construídas não só por eles, mas pela sociedade em si. Assim como 

eu tenho dores, eles também têm. Primeiro, a dor da minha mãe. Ela é uma mãe 

solteira criando três filhos de três maridos diferentes, então ela já era super julgada 

por isso. A sociedade cobra dela, a família cobra dela, a igreja cobra dela. A dor da 

minha mãe é porque ela acha que falhou. Meu irmão... acho que segue a mesma linha, 

só que eu não sei muito bem. Das minhas lutas, ele é com quem eu estou lidando e eu 

estou tentando entender sem ficar chateado. A minha vó é choque de geração. A minha 

família interiorana é complicada. Então as dores deles são limitações sociais e 

psicológicas que eles nunca foram levados a superar. Eles estão superando isso agora. 

Antigamente, eu ficava muito triste e revoltado por não ter aceitação e entendimento, 

mas... está indo. (Dereck, em entrevista – João Pessoa, 24 de outubro de 2018). 

 

 

Às vezes, a família tinha gestos de aceitação que eram valiosos em ocasiões rituais 

importantes: em um Natal, o irmão o presenteou com uma camisa masculina; em seu 



278 
 

aniversário, a mãe fez uma festa com tema de super-herói. Mas no cotidiano não era respeitado 

em sua identidade de gênero e sofria sanções variadas. Dereck por vezes fazia concessões, pois 

desejava muito uma reconciliação com a família. Aceitou, por muita insistência da mãe, ir ao 

casamento de seu irmão usando um vestido, experiência que o deixou arrasado, especialmente 

porque o irmão o ignorou na festa até para tirar fotos. Depois Dereck desapareceu por um 

tempo, mostrando que não se relacionaria mais com eles nesses termos.  

A mãe o procurou para saber por que ele estava tão distante e ele desabafou. Mas a 

relação só começou a melhorar quando a família decidiu se mudar para Portugal. A mãe iria 

primeiro, trabalhar de camareira em um hotel, e levaria a filha caçula; o irmão e a esposa iriam 

juntar dinheiro para ir no ano seguinte. Dereck, temendo a separação, decidiu fazer uma 

tentativa de conversar com todos para explicar novamente a sua identidade de gênero e pedir 

que respeitassem para que pudessem conviver até a viagem, já que logo estariam distantes. 

 

Eu sentei todo mundo, sentei meu irmão, minha avó, minha cunhada, minha mãe... 

sentei todo mundo. "Olha, é o seguinte: não dá para vocês ignorarem, não dá para 

vocês fingirem que não tá acontecendo e nem ficar com brincadeira." Joguei a real, 

né? Expliquei. Minha mãe ficou muito revoltada, né? Mas melhorou muito depois 

dessa conversa. Ela começou a tentar me tratar no masculino. Ela não me chama de 

Dereck nem que a terra exploda. Ninguém me chama de Dereck lá. Ela me chama de 

um apelido masculino que eu tinha na infância. Mas não me chama de Dereck. Todos 

me tratam no masculino agora depois dessa conversa. Erram uma vez ou outra, mas... 

minha mãe não, minha mãe se mantém, me chama de filho e tal. Incrivelmente a 

relação da gente melhorou muito depois de ela ir embora. Acho que a saudade deixa 

a gente mais paciente, mais tolerante. (Dereck, em entrevista – João Pessoa, 3 de 

outubro de 2018). 

 

Os irmãos, sobretudo os maternos, eram muito valorizados por Dereck e sua transição 

de gênero transformou drasticamente esses relacionamentos. Muitas dificuldades de Dereck 

com a família envolviam diretamente atitudes de rejeição e resistência do irmão mais velho, 

que chamarei a partir de agora de Daniel. Os conflitos entre eles ocupavam grande parte da sua 

atenção, principalmente porque a relação com a mãe havia se tornado mais fácil desde que ela 

se mudara para Portugal, o que ocorreu pouco depois que o conheci. Segundo Dereck, Daniel, 

que era seis anos mais velho – tinha 28 anos na época – podia ser definido como o “típico macho 

cis hetero de direita”.  

Mas ele nem sempre fora assim. Mudara com o tempo, assim com Dereck, e em direções 

políticas, sociais e morais muito distintas, tornando a convivência entre eles bastante difícil. A 

rejeição de Daniel magoava Dereck profundamente, pois o irmão sempre fora “uma figura 

muito forte” na sua vida, uma “referência masculina”, com quem tinha na infância e 

adolescência uma relação de bastante “proximidade”. Quando criança, ele deixava Dereck 
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participar de brincadeiras e atividades consideradas masculinas contra a vontade da mãe. 

Dereck, por sua vez, apoiava o irmão em outras áreas, frequentemente intermediando, por 

exemplo, a sua aproximação de mulheres por quem se interessava. Quando Dereck ultrapassou 

com a sua sexualidade e identidade de gênero os limites morais de Daniel, tornando-se uma 

figura de deterioração da identidade social do irmão ao estender sobre ele o estigma da 

homossexualidade e da transexualidade, o companheirismo acabou. 

 

Dereck: Eu tenho muito apreço pela minha irmã mais nova, mas que eu só vim ter 

depois de grande. Quando a gente era mais novo, eu não tinha esse apreço. Era por 

ele. Ele era a figura... Né? Sinto falta do companheirismo que tinha entre eu e ele. 

Arthur: Vocês começaram a se afastar quando? 

Dereck: Quando eu comecei a namorar com uma menina. Foi um rompimento muito 

grande para o meu irmão. Até ele demorou muito mais que a minha mãe para 

assimilar. A gente dormia junto, eu e ele, e teve uma vez que, a gente deitado, ele me 

falou assim: "Olhe, você nunca conte comigo pra nada mais. Não conte comigo em 

nada dessa sua namorada, dessa sua vida. Não quero saber.". Sabe? (Dereck, em 

entrevista – João Pessoa, 3 de outubro de 2018). 

 

A “ruptura” a que Dereck se refere diz respeito a uma dinâmica de afinidade, parceria e 

apoio mútuo que existia com Daniel, mas a convivência, as interações, o relacionamento, de 

um modo geral, continuaram, mesmo depois que a mãe o expulsou de casa. As cenas que me 

descrevia eram bastante vivas em dores e mágoas que Dereck geralmente guardava em silêncio. 

Ocorria de o irmão tratá-lo no feminino em público, tanto para estranhos quanto para amigos e 

conhecidos, criando situações muito constrangedoras. Em outros casos, eram sutilezas de 

interação e de linguagem de Daniel que recusavam a Dereck o reconhecimento enquanto 

homem. Bastante recorrentes eram críticas e comentários ásperos não diretamente relacionados 

à transexualidade, mas Dereck entendia que essa era a questão de fundo.  

O fato de Dereck ser transexual atingia Daniel tanto em sua masculinidade quanto em 

seus valores religiosos. Como o “homem da casa” em uma família evangélica, com concepções 

conservadoras de gênero, Daniel ocupava, adulto, uma posição com um status diferenciado e 

reivindicava autoridade na casa, o que frequentemente a mãe e a avó lhe concediam.  

 

Ele era o homem da casa. Era ele. Ele mandava na minha mãe, por ser o mais velho. 

Tinha eu e minha irmã, então, na cabeça dele, ele era o macho alfa. E aí depois chegou 

uma figura masculina, desbancando ele, que não obedece. Sabe? Na cabeça dele não 

encaixa muito bem. Ele quer mostrar que ele é mais homem. (Dereck, em entrevista 

– João Pessoa, 3 de outubro de 2018). 

 

A relação com a irmã mais nova, por outro lado, passou a ocupar uma importância 

especial para Dereck em função de ter sido ela a primeira pessoa da família a entendê-lo e a 

apoiar tanto a sua homossexualidade quanto a transição de gênero. A ruptura com o irmão e os 
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conflitos com a mãe foram cruciais para aproximá-los de modo a perceberem, pela primeira 

vez, que compartilhavam muitas afinidades. Denise, de 17 anos, era bastante feminina e tinha 

gostos diferentes dos irmãos, que “tinham um mundo separado”. Quando criança, permitia que 

a mãe – “a dita perua”, que veste “roupas de oncinha”, segundo definiu Dereck – fizesse com 

ela tudo que ele não permitia, como vestir certas roupas, pintar as unhas, o cabelo etc. Além 

disso, Dereck também considera que por algum tempo sentiu uma certa “rejeição” à irmã por 

ciúmes, porque tinha “perdido o posto” para ela, que, como filha caçula, passara a receber todas 

as atenções. “E hoje em dia eu tenho muito mais afinidade com a minha irmã do que com 

qualquer pessoa da minha família”, avaliou. Dereck descrevia Denise como “um ser humano 

incrível”, mais “evoluída” que os demais e uma referência de “maturidade”. Dessa maneira, 

estabelecia um jogo de contrastes entre a irmã e os demais familiares que define a atitude de 

aceitação como uma característica de superioridade moral, intelectual e emocional, o que se 

torna ainda mais especial, no caso da irmã, em função de sua pouca idade e experiência de vida. 

Da mesma idade que Denise, o irmão por parte de pai – vou chamá-lo de Fernando – 

também vinha tendo uma atuação importante na relação de Dereck com a família – nesse caso, 

a paterna. Não eram tão próximos. Dereck me disse que sabia muito pouco sobre ele e destacou 

apenas o fato de que o irmão era evangélico, como o restante da família. Mas mantinham 

contato por redes sociais e ele se mostrava “mais aberto”. Fernando agia como uma “ponte”, 

como definiu Dereck, intermediando, então, uma reaproximação com a família paterna por 

meio da avó. A atuação de Fernando pode, desse modo, ser entendida como próxima a uma 

forma perfeita de mediação, no sentido proposto por Georg Simmel (1950), se assumirmos que 

as relações entre Dereck, Fernando e a família do pai têm uma forma triádica155. Eles não eram 

íntimos ou próximos o suficiente a ponto de a transexualidade de Dereck implicar em 

consequências sociais diretas para Fernando. O irmão mantinha uma certa distância pessoal 

dos significados objetivos relacionados à transição de gênero de Dereck. Porém, o vínculo 

fraternal parece ter conferido ao conflito entre o irmão e o restante da família uma significação 

subjetiva de interesse pessoal para Fernando, de maneira que ele passou a buscar uma 

reconciliação entre as partes.  

 
155 Como vimos em capítulos anteriores, a tríade consiste em uma formação sociológica composta pelos vínculos 

entre três indivíduos ou grupos, de maneira que cada par tem entre si uma relação direta e outra indireta por 

meio do terceiro elemento. Desse modo, em situações de conflito entre dois elementos, o terceiro pode ter a 

função de mediador quando não toma o partido de um ou outro lado.  No caso de Michele, Bruno e os avós, 

que conhecemos anteriormente, a mãe compartilhava objetivamente e subjetivamente de interesses de ambas 

as partes do conflito, de maneira que a necessidade de mediar a relação de Bruno com os avós colocava-a em 

uma posição extremamente difícil e angustiante. 
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Um dos episódios mais marcantes que Dereck me contou ocorreu quando foi passar um 

período na casa da avó. Ele estava desempregado e, além disso, havia adoecido de pneumonia. 

Vinha se sentindo abatido e triste, com saudades da mãe e da irmã, e pediu para ficar na casa 

da avó para terminar de recuperar a saúde e procurar um emprego. Ela o recebeu prontamente, 

mas houve resistência de Daniel, que morava com a esposa na casa da avó desde que começara 

a guardar dinheiro para a viagem a Portugal. Ele não demonstrava se importar com a doença do 

irmão e não deixava Dereck ser incluído na rotina da casa: fazia-o cozinhar a própria comida e 

lavar as suas roupas separadamente. Mesmo assim, estar em uma casa que lhe era tão familiar 

era aconchegante, disse-me Dereck: “Um lugar... tudo que eu reconheço. Uma casa que eu 

reconheço, sabe?”. Tinha fotos de sua família por todos os lados e pertences de sua mãe que 

haviam sido guardados lá. Podia dormir no antigo quarto da irmã e abrandar a saudade. Estava 

se sentindo bem até que foi surpreendido: a avó pediu que ele fosse embora e deu uma 

explicação que lhe pareceu sem sentido. Dereck acreditava que tinha sido influenciada pelo 

irmão. Arrasado, juntou suas coisas e voltou para a casa dos Silva. 

 

Dereck: O meu irmão mais velho [da família Silva] falou “Tem uma família aqui pra 

você e você fica correndo atrás deles". Só que é complicado, né? É uma história toda 

de vida que tu tentas resgatar pedindo auxílio. Até porque eu acho injusto essa família 

aqui ter que pagar o pato. Tem um trabalho, tem uma despesa que eu estou tendo. 

Tem um gasto de energia que a pessoa dá para uma família. Eu acho injusto a minha 

família biológica não ter uma porcentagem de participação nesse processo. O pessoal 

aqui ficou bem chateado comigo. Eles acham que eu estou menosprezando aqui, mas 

não é isso. É uma coisa além. 

Arthur: Tu acreditas que a tua família biológica deveria ter mais responsabilidade 

contigo pelo fato de vocês terem toda uma história? 

Dereck: Sim. [pausa longa] Eu acredito que seja o correto, independentemente de ser 

LGBT. Se você tem um vínculo familiar e você se depara em um momento de 

dificuldade... Eu acredito que seja uma coisa normal. No meu caso era só um auxílio 

momentâneo. Eu achei que era uma coisa normal. Só que a gente não vive uma vida 

normal. Vive uma vida... surreal. Eu costumo dizer que eu vivo num mundo paralelo 

ao mundo que eu vivia. Parece que eu tinha uma identidade e realmente eu tenho outra 

identidade. E nessa identidade eu tinha uma família e tinha um mundo que eu vivia, e 

a partir do momento que eu tenho outra identidade, eu vivo num mundo paralelo a 

esse. São as mesmas pessoas. Só que... não são as mesmas pessoas, entendeu? Nem 

eu sou o mesmo mais e nada é igual. Só que como eu tenho lembranças aqui, eu tento 

resgatar para esse mundo, mas... se choca, sabe. (Dereck, em entrevista – João Pessoa, 

3 de outubro de 2018). 

 

Muito se passou desde que comecei a acompanhar as relações de Dereck com a sua 

família, uma narrativa em aberto que sigo desde 2018. Dereck começou a namorar com uma 

jovem mulher trans em 2019 e eles se casaram em 2020. A relação foi um fator que contribuiu 

para melhorar bastante a aceitação da família. A mãe adorou a novidade e disse que “Deus é 

tão bom que consegue fazer as coisas ficarem certas sempre”. Dereck me explicou que para a 

mãe ele tem uma doença mental como a anorexia, que faz com que se veja de forma distorcida, 
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mas se relacionando com uma mulher trans “fica tudo certo aos olhos de Deus”. Em 2021, ele 

e a esposa se mudaram para Portugal e estão morando com a família de Dereck. 

 

Tecendo comparações 

 

Os três casos que apresentei acima foram selecionados porque trazem, entre si, histórias 

diversas de transição de gênero diferentemente entrelaçadas a memórias biográficas de família. 

A relação que estabeleci com cada interlocutor e os contextos de produção dos relatos também 

são diferentes, possibilitando uma perspectiva comparativa em que se evidenciam proximidades 

e distâncias sociais entre nós, com implicações para as narrativas dos interlocutores e minhas.  

A percepção do antropólogo como alguém que partilha experiências comuns constrói 

um espaço para desabafos, críticas, revoltas, denúncias, comentários políticos que tensionam e 

resistem às violências institucionalizadas e naturalizadas da heterossexualidade na família, 

como observou Leandro de Oliveira (2013). Ao mesmo tempo, também traz a reflexão sobre 

esperanças, sonhos, expectativas e desejos de futuro, assim como a celebração e valorização 

dos processos de reconciliação, ora enfatizando, ora amenizando suas concessões, contradições 

e ambiguidades. Nos casos dos dois homens trans – Rafael e Dereck – havia bastante afinidade 

comigo em termos de visão de mundo, mas esta se devia menos ao fato de vivermos uma 

identidade de gênero em comum e mais às semelhanças de formação universitária em cursos de 

Ciências Humanas, participação em movimentos sociais e posições políticas. Em grande 

medida, também partilhávamos de muitas concepções, ideias e valores de gênero e sexualidade, 

embora eles aderissem a uma noção de identidade de gênero em geral essencializada.  

Entre Dereck e eu talvez seja possível falar em termos de diferenças geracionais sutis 

que se refletiam, por exemplo, em certas linguagens e expressões de realidades e sociabilidades 

juvenis que ele utilizava, em contraste com o meu vocabulário mais formal, ou na forma como 

ele lidava com questões de relacionamentos amorosos e sexualidade – Dereck tinha um 

relacionamento aberto quando nos conhecemos. Rafael, por sua vez, era praticamente da mesma 

idade que eu, mas tínhamos diferenças de estilo de vida, embora elas não fossem significativas, 

visto que ambos convivíamos com um círculo de relações, amizades, lugares e práticas de 

sociabilidade ligadas à universidade e aos movimentos sociais. Havia também diferenças de 

intimidade, pois minha relação com Dereck era mais próxima do que com Rafael, embora nos 

encontrássemos em situações diversas. Além disso, entrevistei Dereck em quatro ocasiões 

diferentes – na casa da sua namorada, na casa da sua “família por consideração” e outras duas 
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vezes na UFPB. Já Rafael entrevistei em duas oportunidades – na sua casa e na UFPB. Esse 

fator também influenciou a profundidade e os detalhamentos a que chegamos nas entrevistas. 

Com relação à Jaque, a situação era quase oposta em praticamente todos os aspectos. 

Havia diferenças de classe social e escolarização significativas, assim como de concepções e 

valores de gênero e sexualidade. Essa assimetria ficou explícita inclusive na forma como ela 

me comparou a um padre, em um momento, e depois como um psicólogo, em outro, pedindo 

que eu avaliasse se havia algo patológico na forma como lidava com as relações afetivo-sexuais. 

Também existiam diferenças geracionais, pois Jaque não realizara uma transição de gênero no 

contexto institucional do Processo Transexualizador. Apesar de ter se definido como mulher e 

como mulher trans, é razoável supor que por muitos anos vivera ao menos em partes uma 

experiência mais próxima à travestilidade.  

Embora toda narrativa biográfica realize uma construção de identidade, Jaque pareceu-

me mais visivelmente preocupada com apresentar uma versão de si e de sua história alinhada a 

uma moralidade que trouxesse valor social positivo à sua trajetória. Isso não significa que 

Dereck e Rafael não tenham feito o mesmo, mas sim que o fato de nos reconhecermos mais 

como iguais do que como diferentes possivelmente permitia uma interlocução mais 

despreocupada sob o pressuposto de que tínhamos ideias e valores semelhantes. Com Jaque, 

por outro lado, o gravador funcionou como um limite entre uma narrativa mais colorida e 

romantizada que ficou registrada em gravação e outras histórias que trouxeram facetas mais 

difíceis, conturbadas e dolorosas da sua vida. 

Todos os três interlocutores essencializavam a identidade de gênero e buscavam essa 

coerência ao refletir sobre o passado anterior à transição de gênero, mas faziam isso de modos 

distintos. Jaque afirmou que sempre foi mulher e que a própria mãe reconhecia que ela era 

feminina já na infância. O reconhecimento da mãe e seu apoio precoce é um elemento de 

legitimação da sua identidade. Dereck, por outro lado, viveu outras identidades: foi 

heterossexual e depois lésbica antes de chegar à transexualidade e à bissexualidade. Mesmo que 

não recusasse o processo de ter vivido outras identificações dentro da cisgeneridade, não 

deixava de considerar que a sua identidade de gênero sempre havia sido masculina e que a sua 

orientação sexual sempre fora bissexual. Rafael igualmente tinha discursos que localizavam 

fundamentos sólidos para sua identidade de gênero, como a sua preferência natural por 

brincadeiras e atividades consideradas masculinas quando criança.  

A importância central da mãe é um ponto comum a todos os interlocutores. Há uma 

sacralização da figura, uma romantização, que é muito explícita no caso de Jaque, tanto pelo 

sentido geral da história de vida que me contou, enaltecendo o reconhecimento e o apoio da 
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mãe, quanto pelo fato de que sua mãe já era falecida, tornando as memórias mais idealizadas e 

saudosistas. Jaque inclusive atribui todas as suas qualidades éticas e morais ao modo como 

havia sido criada pela mãe. Essa sacralização da figura materna não deixa de ocorrer também 

com Dereck, em alguma medida. Em alguns momentos, a mãe engloba a própria noção de 

família, sendo o símbolo da existência de relações no seu “núcleo familiar”. Ele a coloca no 

centro da vida da família e minimiza as violências que viveu na infância justificando as atitudes 

da mãe como resultado de pressões de parentes e da sociedade. A rejeição da homossexualidade 

e a expulsão de casa ocorreram em um "surto", sugerindo que a mãe estava em crise e agindo 

fora da sua normalidade. Dereck fez um esforço para situar a mãe em um quadro de relações e 

estruturas sociais mais amplas, minimizando a própria agência da mãe nas relações de poder e 

seu lugar ativo também na produção e manutenção destas desigualdades.  

Em contraste com a centralidade atribuída à mãe, os pais apareceram de modo muito 

mais periférico. Jaque praticamente não mencionou o pai, exceto para ressaltar que ele nunca 

havia questionado as escolhas da mãe na sua educação. No caso de Dereck, o pai também havia 

sido distante a maior parte da sua vida. Ele ainda buscava construir relações com o pai e com a 

família paterna, que não aceitavam sua transexualidade, mas suas queixas mais fortes e 

constantes eram com relação às pessoas do seu “núcleo familiar”. Rafael, por outro lado, 

conferiu mais atenção à relação com o pai em sua história. Explicou-me como compreendia as 

desigualdades sociais e raciais na trajetória de vida do pai e seus efeitos sobre a masculinidade 

dele. Contudo, preferia não conviver com o pai e buscava um distanciamento crítico dessas 

referências de gênero para se construir como homem.  

As narrativas e comentários sobre os irmãos trazem elementos de relações de poder 

refletidos no contraste entre uma linguagem dos afetos e uma linguagem das disputas e 

rivalidades. Embora na concepção moderna de família todos os filhos sejam iguais não só em 

direitos garantidos juridicamente, mas também como objeto de amor dos pais, a imaginação 

cultural sobre como irmãos se relacionam dentro dessa horizontalidade contempla 

recorrentemente ciúmes, rivalidades, brigas e disputas por atenção, afeto, recursos e bens 

familiares. Assim, a relação entre irmãos guarda frequentemente uma ambivalência entre amor 

e rivalidade. Os quatro interlocutores trouxeram esse aspecto em alguma medida, mas o caso 

de Dereck é o mais significativo nesse sentido.  

A relação de Dereck com o irmão mais velho, Daniel, se transforma de um vínculo de 

companheirismo entre irmão e irmã para uma relação de disputa envolvendo masculinidades. 

De modo contrário, a relação com a irmã mais nova, Denise, deixa de ser caracterizada por 

ciúmes entre irmãs para se tornar um vínculo de profundo afeto. Há praticamente uma inversão 
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nas relações a partir da transição de gênero: na relação com Daniel, Dereck deixa de ser a irmã 

mais jovem, objeto de afeto, para se tornar um irmão mais novo que ameaça o lugar do filho 

mais velho na família; na relação com Denise, Dereck deixa de ser a irmã mais velha, que sente 

ciúmes da caçula, para se tornar o irmão mais velho que se relaciona com a irmã mais jovem 

por uma linguagem afetuosa. Gênero e diferença etária aparecem, assim, como marcadores de 

conformação do uso desse vocabulário de afetos e rivalidades entre irmãos. 

A dimensão material da memória é um aspecto marcante no caso de Jaque. Ela se cerca 

de fotografias da família, materializando as relações por meio da memória destas, e trazendo 

com isso uma caracterização da sua própria história de vida em torno da família e de seu lugar 

nessa rede de vínculos afetivos e morais, tanto de maneira pública para o seu círculo de relações, 

uma vez que as fotos e quadros estão à vista para quem entra em sua casa, quanto na sua própria 

intimidade, tomando a casa como esse espaço que é muito pessoal. Dereck também trouxe, em 

alguma medida, a importância de certos objetos, fotos e lugares, mas a ênfase estava na forma 

como estes possibilitavam encontrar alento para a saudade da mãe e da irmã, que estavam 

fisicamente distantes, e sentir conexão com a família por lembranças de relações que já não 

existiam mais como um dia foram.  

Todas as narrativas oferecem retratos de estados das famílias dos interlocutores em 

diferentes períodos, trazendo suas interpretações sobre as relações, os parentes e as suas 

condições de vida. Os três interlocutores trouxeram criticamente as desigualdades de classe 

social e gênero como aspectos que moldaram suas trajetórias pessoais e familiares, inclusive 

Jaque, ao refletir sobre sua relação com homens heterossexuais casados que mantinham uma 

vida dupla de relacionamentos extraconjugais com mulheres trans e travestis. Rafael e Dereck 

enfatizaram também o racismo como um elemento de construção de diferenças internamente à 

própria família, em grande medida contradizendo o discurso de senso comum que assume que 

negros e negras não precisam conviver com o racismo nas relações de parentesco. As quatro 

histórias de vida permitem também vislumbrar as relações que os interlocutores mantêm com 

os familiares de uma perspectiva dinâmica e mutável, ora se densificando, ora se diluindo 

(CARSTEN, 2014) em movimentos no curso da vida familiar e das trajetórias dos membros da 

família, conformados pelas possibilidades conjunturais que delineiam a vida social.  
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6 
GÊNERO, MEMÓRIA E AS SUBSTÂNCIAS DE RELACIONALIDADE 

 

 

“É difícil saber ter amado alguém que nunca existiu 

realmente da forma que eu pensava! ... Agora, responda-

me, o que faço com você no meu passado?” 

– Leila  

Irmã de João W. Nery,  

em Erro de Pessoa156  

 

 

“O quão importante é o gênero na sociedade para a 

minha mãe achar que perdeu alguém porque o gênero não 

existe mais?” 

– Dereck  

Homem trans, em entrevista 

João Pessoa, 24 de outubro de 2018 

 

 

“Não quero me livrar de Letícia como se ela nunca 

tivesse existido.” 

– Penélope  

Mãe de filho trans, em entrevista 

Cabedelo, 10 de abril de 2019 
 

 

 

“Relembrar é viver!”, escreve Clara em seu perfil da rede social Facebook, atualizando 

a foto de capa de sua página para uma foto em preto e branco com Carolina, então uma 

menininha, ambas sorrindo para a câmera. Posso dizer que aquele foi o registro de uma Festa 

de São João, pois Carolina trajava um vestido com babados, laços e flores típico para a ocasião, 

que tradicionalmente tem papeis de gênero muito marcados em todas as danças, vestimentas e 

atividades realizadas por homens e mulheres. Imagino o colorido da roupa e penso logo em 

como ela se parece com uma boneca, com a maquiagem destacando os seus olhos e as sardas, 

feitas à lápis nas bochechas coradas de blush, contribuindo para dar-lhe um jeito adoravelmente 

feminino. Acredito que essa é a razão pela qual me sinto desconfortável quando vejo essa foto. 

Como introduzi no capítulo 3, Carolina, com 16 anos à época que escrevi essas reflexões, já 

 
156 Trecho de citação de Nery (1984, p. 247). 
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era na verdade Guilherme. Vivia como menino há quase 2 anos e havia recém iniciado uma 

terapia hormonal com testosterona sob os cuidados de um ginecologista de confiança da mãe.  

Clara me mandou uma mensagem no aplicativo WhatsApp há algumas semanas para 

compartilhar a novidade. Ela também me contou como está profundamente infeliz com 

Guilherme ultimamente, porque ele abandonou a escola de novo, pela segunda vez desde que 

iniciou a transição de gênero. De fato, essa era a razão pela qual Clara decidira permitir que ele 

iniciasse a terapia hormonal, pois tinha a esperança de que o tratamento o ajudasse – “Pra ver 

se ele se sente mais masculino e vai pra frente”, explicou-me, quando perguntei as razões de ter 

decidido autorizar o uso de hormônios. Guilherme vinha pedindo há tempos, mas ela resistia 

em ceder por medo de que ele se arrependesse. Clara então me desenhou uma imagem muito 

vívida da tristeza que estava experimentando “enterrando de vez a Carolina” e descreveu como 

isso fazia com que sentisse que algo havia acabado dentro dela: “Eu espero que essa aflição e 

amargura passem, mas no momento é assim que me sinto.”  

Essas palavras estavam muito vivas na minha mente à medida em que eu rolava a linha 

do tempo do Facebook de Clara, vendo todas as outras fotos de Guilherme antes da transição 

de gênero que ela postava de tempos em tempos. Eu sei pelas conversas que tive com ele, 

inclusive pelo que a própria Clara me contou, que Guilherme anseia por ser reconhecido como 

o rapaz que afirma ser e que considera que sempre foi desde criança, quando costumava rejeitar 

coisas como vestidos e maquiagem. Por isso, me pergunto o que provoca em Guilherme ver sua 

mãe compartilhar esses registros de uma infância tão feminina e que hoje ele rejeita. Também 

me questiono sobre a razão de Clara estar publicando essas fotos, reforçando o passado de 

Guilherme como menina justamente quando finalmente decidiu autorizar e financiar a sua 

terapia hormonal. Chama a minha atenção a forma como Clara repetidamente escreve 

“Relembrar é viver” sob diferentes fotos da infância de Guilherme, reforçando a importância 

das memórias que essas fotos conectam. 

Dizer que “relembrar é viver” é evocar o sentido da memória como uma forma de trazer 

o passado para a experiência do presente, o que ressoa discussões clássicas e contemporâneas 

nas Ciências Sociais sobre a forma como memórias devem ser entendidas como ações cujos 

sentidos animam as relações sociais no presente (ANTZE; LAMBEK, 1996). Esse 

entendimento foi explorado nos estudos sobre parentesco para discutir as formas como as 

pessoas conectam e desconectam relações com a família e os parentes ao construir vínculos 

significativos pela elaboração do passado (CARSTEN, 2007). São contribuições 

particularmente relevantes para compreender o tipo de tensão e disrupção que a transição de 

gênero produz nas relações familiares, assim como os conflitos que tais processos acendem. 
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Afinal, relações de gênero são constitutivas de relações de parentesco (COLLIER; 

YANAGISAKO, 1987) e estas estão emaranhadas em memórias (CARSTEN, 2007) de tal 

maneira que memórias de família sempre estão construindo gênero também. 

Os primeiros estudos sociológicos e antropológicos sobre pessoas transexuais, como os 

de Harold Garfinkel157 (1967) e Anne Bolin (1988), há tempos demonstraram a importância de 

memórias em experiências de transição de gênero, descrevendo como pessoas que buscavam 

uma “mudança de sexo” geralmente apresentavam aos psicólogos e médicos uma narrativa de 

seu passado que justificava a necessidade de realizar procedimentos cirúrgicos. Posteriormente, 

outros autores argumentaram que as expectativas desses profissionais influenciavam fortemente 

a forma como os pacientes construíam narrativas coesas de seu passado com a intenção de se 

encaixar a uma narrativa padrão para a transexualidade (STONE, 2006; BENTO, 2014a 

[2006]). Pesquisas recentes também demonstraram que memórias são centrais para o processo 

de pessoas trans entenderem a sua identidade de gênero muito antes de se engajarem com os 

protocolos médicos de transição de gênero (RUBIN, 2003; RIBEIRO DE OLIVEIRA, 2018; 

VIEIRA, 2015). Porém, ainda há pouca atenção à forma como construir e reconstruir memórias 

reconfigura os relacionamentos de pessoas trans na sua vida cotidiana.  

No capítulo 5, analisei como as histórias de família produziam sentidos às narrativas de 

transição de gênero de interlocutores trans, com diferentes efeitos para a performance e a 

dramatização da identidade a depender do contexto de interação. Seguirei argumentando neste 

capítulo que memórias são importantes não apenas para afirmar uma identidade de gênero 

coerente, mas para redefinir relações, provocando conflitos e tensões, mas também 

possibilitando conciliações em relações de importante valor social, as relações de parentesco 

entre elas. A ênfase, contudo, estará na forma como mães de filhos trans se relacionam com as 

memórias anteriores à transição de gênero. Elas permitem lançar dúvidas sobre o processo de 

reelaboração e afirmação da identidade de gênero experimentado pelo parente ou se tornar 

pontos de apego à identidade do filho e aos projetos de família do passado. Por outro lado, 

lembranças também podem ser organizadas de modo a construir uma nova narrativa coerente 

para a trajetória do filho, dando sentido para a transição de identidade no presente; ao mesmo 

 
157 Em colaboração com o psiquiatra Robert Stoller, Harold Garfinkel analisa o caso de Agnes, discutindo suas 

estratégias para manejo de situações práticas visando “passar” sob o “status sexual de fêmea”. Agnes foi uma 

paciente da Clínica de Identidade de Gênero da Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde uma equipe 

de médicos e pesquisadores, incluindo Stoller, tratou seu caso como intersexualidade, embora confusos pelo 

fato de que ela apresentava um sistema reprodutivo biologicamente masculino completo e características 

sexuais secundárias femininas que não conseguiam explicar. Anos mais tarde, já tendo realizado a cirurgia de 

vaginoplastia desejada, Agnes revelou que utilizava hormônios femininos sintéticos desde a pré-adolescência. 

Tornou-se, assim, um exemplo de como pessoas trans podem manejar os discursos médicos ao construir sua 

identidade e encontrar brechas nas relações de poder com os médicos (STRYKER; WHITTLE, 2006, p. 58). 
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tempo, de modo inverso, a transexualidade passa a explicar inconsistências no passado. Em 

ambos os casos, investe-se em um trabalho de memória, em que lembranças são conectadas e 

desconectadas, algumas enfatizadas, valorizadas, celebradas, enquanto outras são evitadas, 

rejeitadas e mesmo apagadas. 

A quebra de linearidade e continuidade da identidade e das relações em torno da posição 

social do indivíduo é um efeito que a transição de gênero frequentemente produz em torno de 

elementos que produzem esse efeito de coerência biográfica ao longo do tempo, como a 

aparência física, o nome e os documentos (GOFFMAN, 2017 [1963]; BOURDIEU, 1998). 

Especialmente nas relações mais íntimas, memórias às vezes se tornam profundamente 

disruptivas, como parte de uma experiência profunda de perda que é frequentemente descrita 

como um processo de luto por uma morte. Nesse contexto complexo em que a elaboração de 

memórias constrói, desconstrói e reorganiza identidades e relações, certas materialidades que 

são “substâncias” de relacionalidade (CARSTEN, 2000; 2014), objetos de memória para 

revisitar, conformar e reafirmar relações de parentesco e atualizar identidades coletivas e 

individuais, tornam-se elas mesmas o foco de instabilidade, conflitos e disputas. 

 

Sentidos do luto 

 

O luto é frequentemente considerado um estágio do processo de aceitação no discurso 

de grupos de ajuda-mútua e de ativismo de famílias de filhos LGBT. Leandro de Oliveira (2013, 

p. 155), que analisou um livro158 de orientação para famílias de gays e lésbicas publicado pela 

psicanalista Edith Modesto, fundadora do Grupo de Pais de Homossexuais (GPH), observou 

que a autora aproximava as etapas da aceitação aos estágios do processo de luto para a 

psicanálise. Haveria uma espécie de morte simbólica do filho para a mãe a partir da perda da 

imagem que ela tinha dele. O luto também teria relação com o que as mães precisavam “matar” 

nelas mesmas, ou seja, com a destruição de conceitos, valores e ideias, mas também de sonhos 

que tinham para os filhos. Segundo o autor, a carreira moral das mães, conforme podia ser 

apreendida nesse livro, apontava que o caminho para a aceitação envolvia um processo de 

superação da perda por meio dessa experiência de sofrimento comparável à morte de uma 

pessoa. Observando a recorrência desses relatos sobre sentimentos avassaladores e 

desagregadores, Oliveira argumentou que se tratava de uma linguagem culturalmente 

estabelecida e ritualizada. Minha pesquisa com mães de filhos trans que participam de grupos 

 
158 MODESTO, Edith. Mãe sempre sabe? Mitos e verdades sobre pais e seus filhos homossexuais. Rio de 

Janeiro: Record, 2008. 
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de ajuda-mútua aponta na mesma direção. Contudo, existem particularidades envolvendo a 

transição de gênero que se refletem em sentidos e experiências distintas para o luto nesses casos. 

O uso da ideia de luto para se referir ao processo de aceitar a identidade de gênero dos 

filhos, muito recorrente entre as mães que conheci, não estava presente apenas nos espaços de 

associações, grupos e coletivos de famílias de filhos LGBT. Começava, então, a apresentar 

características de uma linguagem especializada a se institucionalizar dentro de serviços 

voltados à população trans e seus familiares. No Ambulatório TT, ouvi esse discurso de uma 

psicóloga do serviço durante uma das reuniões mensais de abertura de novos prontuários e 

apresentação das modalidades de atendimento aos usuários recém-chegados. A psicóloga disse 

ao grupo reunido naquela tarde que o ambulatório estava aberto para receber familiares, 

ressaltando que mães e pais também podiam necessitar de atendimento psicológico, uma vez 

que passavam por um “processo de luto” por “perder um filho e ganhar outro”. No serviço de 

atendimento psicológico do Espaço LGBT, a concepção de que as famílias de pessoas trans 

viviam um processo de luto com a perda de um filho também estava difundida e se refletia nos 

processos terapêuticos, conforme pude apreender nos relatos de algumas mães que foram 

atendidas lá. Tais ideias não estavam, contudo, restritas aos psicólogos. Outros funcionários 

também utilizavam esse vocabulário ao expressar avaliações e opiniões sobre casos de 

familiares de pessoas trans que frequentavam o serviço159. “É um sofrimento muito grande 

dessa mãe, que não vive o luto da menina e aceita o menino que tá nascendo, e do filho, porque 

ela não aceita a transexualidade dele”, comentou, por exemplo, uma funcionária, a respeito de 

uma família (mãe e filho homem trans) que vinham acompanhando há algumas semanas.  

Paula, mãe de Gabriele, que conhecemos no capítulo 4, relatou a importância de ter 

aprendido esse vocabulário para conseguir dar sentido aos sentimentos de desolação que vivera 

no início da transição de gênero da filha. Contou-me que Gabriel havia morrido entre a última 

sessão com a psicóloga que o atendeu no início do processo de afirmação identitária e o 

encaminhamento para o Ambulatório TT. Recordou que sentia na época uma dor muito grande 

e chorava todos os dias sem entender o motivo. 

 

Eu não sabia onde que Gabriel estava, eu não entendia que dor era aquela que eu 

sentia. Só depois quando eu tive com as Mães pela Diversidade é que eu entendi que 

era a dor do luto. Uma coisa tão simples, mas eu não entendia. Só sei que era uma dor. 

Era uma dor insuportável. Parecia que tinha uma faca aqui, ó, cravada no meu coração. 

(Paula, em entrevista – João Pessoa, 22 de janeiro de 2019). 

 

 
159 Não identificavam para mim quem eram as pessoas, respeitando o direito ao sigilo que tinham os usuários. 
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Entre as interlocutoras mães de filhos e filhas trans, o discurso sobre luto era muito 

recorrente como forma de dar sentido ao processo avassalador de transformações em suas vidas, 

mas existiam tanto variações de sentidos atribuídos à experiência quanto questionamentos sobre 

a pertinência de utilizar o termo para se referir a essas mudanças. Enquanto algumas mães 

extrapolavam o sentido puramente metafórico e se referiam ao luto como processo real de perda 

de uma pessoa, outras rejeitavam até mesmo a ideia de que a experiencia pudesse se aproximar 

ou ser comparada ao sentimento de luto pela morte real de um filho. Esse era o caso de Gisele, 

mãe de uma mulher trans que transicionara com a idade em torno de 25 anos.  

Gisele, uma mulher negra de 48 anos, filha de pai vendedor160 e mãe costureira, era uma 

das primeiras pessoas de sua família a cursar o Ensino Superior. Trabalhava como funcionária 

pública municipal em uma cidade na região metropolitana do Recife e se esforçava para 

encontrar brechas na rotina muito corrida e participar de atividades das Mães pela Diversidade 

de Pernambuco. Diferente da maioria das interlocutoras, Gisele considerava que a transição de 

gênero da filha fora um processo tranquilo e sem grandes rupturas biográficas, uma vez que 

tinha concepções menos rígidas de gênero e sexualidade e já convivia bem com a 

homossexualidade na família, pois sua irmã caçula era lésbica. Sempre desconfiara que o filho 

seria gay e não se surpreendeu quando ele se “assumiu” homossexual na adolescência. Via a 

transição de gênero como uma continuidade na trajetória da filha, considerando que ela tinha 

mudado apenas externamente. Essas características ajudam a entender a relação de Gisele com 

as memórias anteriores à transição de gênero e seu discurso crítico à ideia de luto. 

 

Arthur: O que tu achas dessa ideia do luto? 

Gisele: Eu entendo. Eu já fui de uma crítica ferrenha do luto. Mas... Eu comecei a 

tentar entender. Por que isso acontece com elas? Até a expressão eu achava pesada, 

sabe? Luto? Luto é muito pesado. Para você estar de luto, você tem que ter perdido 

alguém e você não perdeu. Você não perdeu nada. Eu trocaria o nome de “luto” para 

“frustração”. Elas usam “luto”, mas eu acho que elas deveriam usar “frustração”. 

Porque você, quando tem um filho, você cria uma expectativa em relação àquela 

criança, sabe? Às vezes você cria uma expectativa muito tradicional. “Tive uma 

menina, então ela vai crescer, vai ser mãe, vai entrar de véu e grinalda na igreja e vai 

se casar.” E você vai criando essa expectativa e de repente... Você não tem mais uma 

filha. Você tem um filho. [...] Você se frustrar com alguma coisa é horrível. E aí, 

entendendo que se frustrar com alguma coisa é ruim, eu passei a entendê-las melhor, 

sabe? Mas a única conclusão que eu cheguei foi essa. Não é luto, é frustração! (Gisele, 

em entrevista – Recife, 26 de abril de 2019). 

 

Raquel, interlocutora que apresentei no capítulo 4, também rejeitava a noção de luto 

para expressar seus sentimentos com a transição de gênero da filha trans Juliana, mas seu 

 
160 O pai de Gisele viajava de caminhão para o interior de Pernambuco para vender produtos alimentícios, como 

café, bolachas e fubá. 
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contato com esse discurso ocorreu em um contexto diferente, durante uma sessão com um 

psicólogo no Espaço LGBT. Raquel relatou que se sentiu mais “desesperada” do que já estava 

quando ele disse que compreendia que ela estava de luto por perder um filho homem e ter agora 

que conviver com uma filha mulher. O caso de Raquel ilustra os problemas de dar sentido às 

diversas experiências de rejeição e sofrimento por que passam as famílias confrontadas com a 

transexualidade de um filho exclusivamente a partir da noção de luto para os saberes psi ou 

para a psicanálise. 

 

Raquel: Eu fui atendida e a pessoa me disse que eu estava de luto, que me entendia 

por que eu estava de luto e que eu tinha perdido um filho e que eu ia me obrigar a me 

acostumar com uma filha. Entendeu? 

Arthur: Tu não te sentias de luto? 

Raquel: Não! Eu me senti órfã de filho. Para mim, aquela pessoa estava falando que 

a Juliana, que estava na minha frente, era um ser de outro... Sabe? Que não era meu 

filho. “Não, essa pessoa aí não é o meu Domingues. O meu Domingues morreu”. Eu 

estava de luto, então, porque luto... Luto é luto. (Raquel, em entrevista – Guarabira, 6 

de abril de 2019). 

 

Clara, por sua vez, oscilava entre usar a linguagem do luto – “Eu estou vivendo dois 

lutos” – ou recusá-la completamente, tendendo mais fortemente a rejeitar essa interpretação 

para o que vivia com o filho. Em nossas conversas, ela comparou algumas vezes seus 

sentimentos com a transição de gênero de Guilherme com o luto que vivia pela morte do marido, 

salientando que não era possível equiparar as duas experiências. Clara dizia que sua filha estava 

viva e ainda era a mesma pessoa, explicando-me que a “essência” não havia mudado porque 

ela tinha mudado as roupas e o corte de cabelo. “Preferiria dez filhos trans do que viver um 

luto, porque a vida que eu planejei viver com o voto de “até que a morte os separe” acabou”, 

disse-me certa vez, em um momento de desabafo. Um soluço de dor lhe escapou, mas ela levou 

as mãos aos olhos e controlou as lágrimas, recompondo-se rapidamente. 

Entender em que medida seria possível analisar ou não o luto das interlocutoras como 

uma experiência de morte ou perda de uma pessoa, e não exclusivamente como linguagem 

figurativa comunicando um processo disruptivo de conflito com a heteronormatividade, foi 

também bastante complexo para mim. Por um lado, conseguia compreender que a transição de 

gênero poderia ser considerada uma espécie de morte simbólica ou morte social; por outro, 

também me parecia difícil considerar que alguém morreu porque fez uma transição de gênero, 

especialmente tendo em vista que centenas de mulheres trans, travestis e homens trans de fato 

morrem todos os anos no Brasil e que as pessoas que os amavam vivem em luto porque 

perderam filhos, parentes e amigos trans e travestis em suicídios e crimes de ódio. Compreendi, 

porém, que esse questionamento não me cabe, mas sim o esforço de entender o que essa 
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categoria luto significa etnograficamente, que processos lhe estão implicados, que relações 

anima e o que produz. Para tanto, é preciso levar a sério que, para muitas mães, há na transição 

de gênero de um filho algo que é vivido não como morte simbólica, representando mudança e 

transformação, ou enquanto morte no sentido figurado para descrever a disrupção da transição 

de gênero, mas como a perda de uma pessoa. 

Penélope, mãe de Lucas, cuja história conhecemos no terceiro capítulo, era uma das 

interlocutoras que entendia que sua experiência com a transição de gênero do filho envolvia um 

processo de luto pela morte da filha Letícia. 

 

Arthur: Tu ainda vês a Letícia nele? 

Penélope: Não.  

Arthur: Como é a relação que tu tens com essa história? É uma continuidade ou é 

como se fosse outra pessoa, digamos... 

Penélope: Ah, para mim é outra pessoa. Para mim, eu tive dois filhos. Racionalmente, 

eu sei que não, mas afetivamente eu tive dois filhos: um menino e uma menina. Letícia 

morreu [rindo] como ele mesmo falava no início, né, quando eu chamava de Letícia 

sem querer. “Mãe, Letícia morreu”. Acho que ele matou Letícia e aí, eu... matei junto, 

né, para a gente conseguir sobreviver juntos. E ao mesmo tempo que eu passei pelo 

luto de Letícia ter morrido, eu precisava dar conta de um filho que estava nascendo e 

que precisava de mim. Então, para mim foram dois filhos, de fato. E aos pouquinhos 

o luto foi diminuindo a dor. É a coisa do luto mesmo, de perder alguém querido, 

alguém próximo. Alguém da família. E nisso é muita dor, muito sofrimento, muito 

choro, muita saudade, muita foto, muita lembrança... E aos pouquinhos, de tanto você 

passar por isso, você vai amenizando a dor. Eu acho que eu estou nessa fase. Existiu 

um luto, ele não existe mais. Hoje em dia é Lucas. (Penélope, em entrevista - 

Cabedelo, 10 de abril de 2019).  

 

Essa sensação de ter dois filhos, um que morre com a transição de gênero e outro que 

nasce a partir dela, assim como a percepção afetiva de que o filho trans era uma outra pessoa, 

foi-me relatada por diversas interlocutoras. Sugiro que elas se referiam, nesses casos, a uma 

experiência que precisa ser compreendida levando em consideração a importância do gênero 

para a concepção e construção da pessoa enquanto indivíduo161 e, consequentemente, para todas 

 
161 Seguindo a tradição de Marcel Mauss (2003), Louis Dumont (1993; 2008[1992]) explicitou o caráter 

culturalmente específico da noção de pessoa própria à ideologia individualista da modernidade, ou seja, 

mostrou que há uma historicidade particular à noção de pessoa-indivíduo como "ser moral, independente, 

autônomo e, assim (essencialmente) não social [...]" (DUMONT, 1993, p. 28),"[...] ser de razão, sujeito 

normativo das instituições [...]" que é "[...] indivisível, sob sua forma de ser biológico e ao mesmo tempo de 

sujeito pensante" (DUMONT, 2008[1992], p. 57). No Brasil, o pensamento do autor influenciou pesquisas 

antropológicas em áreas e temas diversos, sendo fundamental para a antropologia urbana de Gilberto Velho e 

seus alunos, que utilizaram o arcabouço teórico de Dumont para investigar a ideologia individualista e o 

indivíduo moderno no contexto urbano, observando tanto os diferentes desenvolvimentos, formas, limites e 

contradições do individualismo, sobretudo nos segmentos médios, mais identificados com essa ideologia, 

quanto a coexistência desta com características societárias holistas e hierárquicas que sobrepõem o valor das 

relações ao valor do indivíduo (SALEM, 1985; DUARTE, 1995; 2017). O diálogo com as ideias de Dumont 

está também na interpretação de Roberto DaMatta (1997) sobre a tensão entre individualismo e personalismo 

que, para o autor, caracterizaria as relações sociais no Brasil. 
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as relações e interações no mundo social, nesse caso, mais especificamente com a família. 

Sabemos que a pessoa-indivíduo é concebida como uma entidade jurídica, biológica e moral, 

considerada um ser autônomo e independente, dotado de razão em si mesmo, física e 

psicologicamente indivisível, que tem como fronteira os limites do corpo conforme definidos 

pelas ciências biológicas (DUMONT, 1993; 2008 [1992]). Uma vez que há tanto uma diferença 

biológica quanto um valor diferencial atribuído aos corpos humanos com base no dimorfismo 

sexual que se instituiu como verdade a partir do século XVIII (LAQUEUR, 2001[1992]), a 

construção da diferença sexual – portanto, a construção de gênero – é inseparável da própria 

pessoa. Por isso, segundo Judith Butler (2003, p. 37), “[...] pessoas só se tornam inteligíveis ao 

adquirir seu gênero em conformidade com padrões reconhecíveis de inteligibilidade de gênero”.  

O modo como esse processo de constituição de gênero e pessoa tem início já durante a 

gravidez foi detalhadamente descrito e analisado na etnografia de Lilian Chazan (2007) sobre 

as práticas de construção de fetos como pessoas que ocorrem em torno da tecnologia médica de 

exames de ultrassonografia obstétrica. Chazan (2007) demonstrou como a determinação do 

sexo consolidava essa construção, a partir da qual o feto passava a ser tratado por médicos e 

pela família como uma pessoa, ganhando nome, personalidade, atributos físicos e morais 

baseados em concepções e valores de gênero, além de tornar-se possuidor de objetos de 

consumo, como roupas e brinquedos, escolhidos pela família visando tanto afirmar quanto 

construir a subjetividade da criança em termos de masculinidade ou feminilidade.  

Como antes argumentara Paul Preciado (2004, p. 130), considerando que o sexo 

supostamente natural é tão construído por discursos e tecnologias biomédicas quanto o sexo das 

cirurgias de mudança de sexo, “Todos nós passamos por essa mesa de operações performativa: 

“é uma menina!” ou “é um menino!” [...] Seus efeitos são prostéticos: faz corpos.” Desse modo, 

na análise de Preciado, os órgãos sexuais geram a totalidade do corpo, que só tem sentido como 

humano enquanto um corpo coerentemente sexuado. O nome próprio segue reiterando essa 

interpelação performativa realizada pelo médico, acrescenta o autor, e Berenice Bento (2011, 

p. 551), dialogando com Preciado, lembra ainda que brinquedos também fazem isso: 

“Funcionam como próteses identitárias”. Assim, os pais e a família dão continuidade ao 

trabalho de fazer dos filhos pessoas dentro das normas de gênero, reiterando não só na infância, 

mas por toda a vida, a interpelação médica que designou o sexo de nascimento para a existência 

social. Ao fazê-lo também constroem a si mesmos, geralmente em uma “fantasia de poder” 

(MOORE, 2000) de que podem gerar filhos heterossexuais (OLIVEIRA, 2013) dentro das 

normas de inteligibilidade de gênero. 
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Com a transição de gênero existem dois processos recorrentes, em geral interligados. 

Quando o filho revela e afirma ser de outro gênero, essa afirmação pode ser interpretada como 

um desvio extremo da heterossexualidade, pois a possibilidade de que alguém possa não ser o 

seu sexo é ininteligível.  Há uma recusa ao reconhecimento da identidade de gênero afirmada 

pelo filho, vista mais como uma transgressão no campo da sexualidade, tendo como 

consequência as diversas negações, ameaças, coerções e violências que visam reiterar e manter 

o gênero designado no nascimento. Em outros casos, vimos também que os pais podem 

considerar que o filho está expressando sintomas de algum transtorno psiquiátrico que provoca 

pensamentos delirantes. Esses processos podem ser vividos como um luto no sentido de que há 

uma lamentação e um sofrimento intenso pela perda da imagem, dos sonhos e dos projetos que 

existiam para o filho.  

O segundo processo, que tem relação com a aceitação da identidade de gênero afirmada 

pelo filho, passa por um esforço de reconstrução da inteligibilidade de gênero. Esta geralmente 

ocorre a partir da discursividade e das tecnologias biomédicas, ensejando movimentos e 

esforços subjetivos de reelaboração de memórias para reorganizar a identidade do filho, 

processos que implicam também em repensar a própria história de vida e a própria identidade. 

Em muitos casos, explicações religiosas são igualmente cruciais: a interpretação pode ser em 

termos de vontade divina, seja como um presente (“Eu sempre quis ter um filho homem e agora 

eu tenho” ou “Deus me deu a oportunidade de ter um filho e agora me deu uma filha”) ou 

como desafio para a fé e para o crescimento espiritual; pode ainda envolver a ideia de karma 

ou a imaginação sobre vidas passadas, para pessoas que tendem ao espiritismo ou são espíritas. 

Algumas mães relataram sonhos ou experiências proféticas durante a gravidez ou à época do 

nascimento da criança; outras sonharam com experiências de outras vidas e com o espírito do 

filho durante o processo de transição de gênero. 

O que expõem as mães que vivem uma experiência de luto pela perda de uma pessoa é, 

sobretudo, que a mudança de gênero pode produzir uma disrupção do sentimento e do sentido 

biográfico de continuidade e de coerência na linha da vida que não é tão facilmente restituído. 

Elementos fundamentais que constroem a “unicidade” do indivíduo em sua identidade pessoal 

são desestabilizados com a transição de gênero: as características que Goffman (2017 [1963]) 

chama de “marcas positivas” ou “apoios de identidade”, como o nome, a aparência, os próprios 

documentos civis e, em muitos casos, as próprias biografias, da mãe e do filho, que se tornam 

nebulosas quando há a negação ou o silenciamento de certos eventos, histórias e momentos 

profundamente relacionados ao gênero que o filho já não é mais – e geralmente afirma nunca 

ter sido. Além disso, há toda a dimensão performativa e interacional de gênero e parentesco nas 
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interações com o filho e as particularidades em termos de atitudes e códigos de conduta que 

envolvem essas relações e que frequentemente reconfiguram em função do gênero. A dubiedade 

do processo está justamente em ter que conciliar esse novo conjunto de elementos que 

constroem pessoa e gênero em um corpo que, até então, dava unicidade a um indivíduo com 

uma identidade pessoal de outro gênero. 

Uma reflexão de Michele, mãe de Bruno, que conhecemos no capítulo 3, revela a 

complexidade dessa experiência. Michele estava me contando que, às vezes, perdia a paciência 

com os equívocos constantes de sua mãe com a identidade de gênero de Bruno e relatou uma 

situação em que se exasperou, repreendendo-a de forma contundente. A mãe, por sua vez, 

começou a chorar, explicando que toda aquela situação era muito difícil para ela. Diante do 

desabafo da mãe, Michele abrandou as emoções, compadecendo-se. Explicou-me que 

conseguia entendê-la: “É todo um processo de luto. O que fazer com aquela pessoa que a gente 

conheceu e que a gente não está vendo mais até a gente entender que é a mesma essência, 

porém outro corpo, né? É bem complicada essa questão”. Perguntei, então, se Michele sentia 

que tinha vivido isso e ela me respondeu que sim, elaborando um relato denso que traz as muitas 

nuances e contradições da perda e do luto. 

 

Eu já chorei muito com saudade de Iara, bem no começo. Porque... [silêncio] É bem 

diferente. Sou muito apegada a Bruno, mas era muito apegada a Iara. E aí, de 

repente... Não estava mais ali! Quando ele se reconheceu, já começou a mudar em 

alguns comportamentos. A essência já começa se perdendo e eu sentia falta de 

algumas coisas daquela menina que eu não via e nem queria ver naquele menino, 

entendesse? “Ela não existe!” [ênfase] Eu trabalhei a minha cabeça para como se 

tivesse sido duas pessoas, sabe? Eu acho que eu consegui sofrer menos. Eu nunca digo 

que morreu. Digo que foi embora. Para nunca mais voltar. Mas eu sofri. Eu olhava 

foto, me doía a costela [ênfase], sabe? É dor física. Não é só emoção, é físico. É você 

lembrar que você amamentou... Amamentei Bruno até os três anos! Então ele já tinha 

muito cabelo. Eu amamentava fazendo cachinhos no cabelo, com o dedinho assim, 

nos cachinhos dela. E, de repente, você olha para dentro de casa e cadê? E, ao mesmo 

tempo, encantadíssima, apaixonadíssima com Bruno. Era como se um filho tivesse 

morrido e eu tivesse parido outro! E aí, foi quando eu disse para minha mãe, que ela 

disse: “Tá doendo!”. Eu disse: "Não dói mais em ninguém do que doeu em mim!”. 

Porque meu corpo entende que eu gerei uma menina, amamentei uma menina, dei 

banho numa menina... E, hoje, essa menina não está comigo. O que está comigo é um 

menino! (Michele, em entrevista – Olinda, 15 de junho de 2019). 

 

O relato de Michele tenta conciliar um senso de unicidade para quem o filho era (aquela 

menina) e para quem ele é após a transição de gênero, interpretando as suas próprias sensações 

ao longo do processo por uma linguagem de emoções que sugere um conflito. Por um lado, traz 

a ideia de "essência" para afirmar que há uma continuidade que independe das mudanças no 

corpo e que o luto envolve "entender que é a mesma essência, porém outro corpo". Por outro, 

Michele diz que a "essência" é algo que, em alguma medida, se perde com as diferenças físicas 
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e de performance de gênero, provocando "uma falta", trazendo "saudade", "choro", 

"sofrimento". O esforço para não ver a menina no menino, em seu processo de reconhecer a 

identidade de gênero de Bruno, traz uma necessidade de apagamento e silenciamento desse 

passado e dessa presença da filha no filho. A filha não pode mais existir e, de fato, parece 

desaparecer com as mudanças que envolvem a transição de gênero, de modo que Iara e Bruno 

se tornam como que duas pessoas diferentes que habitaram a mesma “individualidade 

biológica” (BOURDIEU, 1998): Iara precisou “ir embora” para Bruno nascer. Michele diz que 

a dor da perda da filha é física porque o seu corpo entende que deu vida a uma menina, um 

relato que evoca os próprios limites da noção de pessoa-indivíduo162, já que o gênero da filha é 

vivido e sentido no próprio corpo da mãe. A conclusão de Michele à essa reflexão sobre o luto 

mostra que há um esforço de reelaboração de memórias em que Iara deixa de existir para que 

as experiências de maternidade no passado tenham sido desde sempre vividas com Bruno: 

 

Hoje, mesmo falando de antes de se... reconhecer, eu trato como Bruno. Pode ver que 

eu tenho dificuldade de dizer “ela”. Eu não consigo. Hoje, eu olho para ele. Sempre 

foi “ele” para mim. E Iara um dia existiu, mas era como se fosse outra pessoa, não 

fosse Bruno. E quando eu me lembro de coisas que eu vivi, do banho, da brincadeira, 

dos momentos que eu amamentava, eu não consigo mais ver Iara. Eu vejo Bruno. Mas 

Iara existiu para mim. Num período curto, me fez muito feliz. Mas... Hoje é Bruno. 

(Michele, em entrevista – Olinda, 15 de junho de 2019). 

 

Voltando à questão sobre o sentido da transição de gênero de um filho como um 

processo de luto, as narrativas das interlocutoras parecem demonstrar como, de fato, a 

centralidade do gênero nas relações que fazem a pessoa social pode produzir na transição de 

gênero a perda de uma pessoa e o nascimento de outra. Cabe questionar se o momento 

conjuntural no curso da vida familiar não contribui para amplificar ou atenuar esse sentimento 

de perda nas famílias que aceitam. Talvez filhos que façam a transição de gênero quando 

adultos já venham de uma trajetória de individualização que se afasta das expectativas dos pais; 

as memórias de infância já são mais distantes e menos vivas, tornadas opacas na sua capacidade 

de ensejar projetos e expectativas de gênero. Por outro lado, veremos mais adiante que outras 

 
162 Como lembram Luiz Fernando Dias Duarte e Rachel Menezes Aisengart (2017, p. 4), retomando as ideias de 

Louis Dumont sobre o individualismo, o indivíduo da modernidade emerge, paradoxalmente, em um contexto 

de relacionalidade holística, de modo que não há surpresa que as pessoas nas sociedades modernas sejam mais 

permeáveis e complexas do que propõe a ideologia individualista. Essa reflexão está alinhada às críticas ao 

etnocentrismo da concepção moderna de pessoa-indivíduo realizadas por autores como Marilyn Strathern 

(1988) e sua influente formulação sobre a concepção de pessoas “dividuais” na Melanésia, Janet Carsten 

(2000), sugerindo, num contexto etnográfico europeu ocidental, que parentes podem ser pessoas de existência 

intrínseca umas às outras, e Marshall Sahlins (2013), que retoma ambas as autoras em conjunto com uma 

extensa literatura sobre parentesco em diferentes sociedades e períodos históricos para sugerir o caráter 

universal da “mutualidade do ser” nas relações de parentesco. 
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interlocutoras consideram que o tempo de convivência com o filho no gênero designado no 

nascimento é um fator que aumenta o sofrimento com a transição de gênero. De todo modo, a 

sensação de perda parece estar relacionada a processos que envolvem uma ruptura drástica com 

memórias, relações e projetos relativos ao gênero designado para o filho no nascimento.  

O caráter relacional e interacional da transição de gênero deve ser sempre considerado. 

Filhos que vivem a afirmação da identidade de gênero como um corte absoluto com o passado 

ou como uma negação a tudo que dizia respeito ao gênero designado no nascimento, por 

exemplo, também constroem a “morte” da pessoa que foram. Contudo, essa pessoa que nasceu 

existe a partir das relações que constituíram a pessoa que se perdeu, estabelecendo assim a 

situação paradoxal de encontrar continuidade e unicidade a uma identidade pessoal que se 

tornou descontínua. Nesse processo, há todo um esforço de reelaboração do passado que é 

tensionado pelas perspectivas distintas sobre a biografia dos filhos, dos próprios pais e da 

família. Narrativas do passado são disputadas, impostas ou silenciadas entre as diferentes 

pessoas em relação nos contextos, interações e práticas de memória.  

 

Um passado em transição 

 

No capítulo anterior, discuti a forma como a elaboração narrativa da memória é 

mobilizada por homens trans e mulheres trans no processo de se entender e se afirmar em uma 

identidade de gênero, uma prática importante de construção identitária na transexualidade. 

Dado o caráter interpretativo da memória, argumentei que o sentido dessas histórias emerge na 

situação de interação em que são elaboradas. Nessa perspectiva, explorei a forma como, nas 

narrativas sobre a transição de gênero que os interlocutores produziram em situações de 

entrevista vividas no curso dessa pesquisa, identidades foram construídas entremeadas a 

reflexões sobre histórias e relacionamentos na família. Essa abordagem me permitiu refletir 

sobre como narrativas de transição de gênero, deslocadas dos contextos clínicos, possibilitam 

conhecer a posição dos interlocutores na família sob seu ponto de vista e as desigualdades que 

configuram essas relações, assim como as operações de uma moral familiar que informa as 

avaliações dos interlocutores de seus parentes e de suas relações familiares, aproximando-se ou 

afastando-se de uma identidade dada pelo grupo familiar na construção de uma identidade 

“transicionada”.  

Nessa seção, exploro outro ponto de vista nessas relações. Analisarei a forma como 

mães de filhos trans em busca de “aceitar” a transexualidade do filho lidam com o passado e 

com as memórias de antes da transição de gênero. A ideia de um “passado em transição” que 
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proponho tem a ver com o fato de que, para muitas interlocutoras, a revelação da identidade de 

gênero do filho desestabiliza significados e formas de organizar memórias da relação com o 

filho. A memória é sempre um processo que se atualiza ao longo do tempo e em diferentes 

situações, mas a transexualidade de um filho pode trazer diversos conflitos e dúvidas ao 

elaborar interpretações do passado quando há um senso de disrupção do que se viveu com o 

filho em seu gênero designado no nascimento. Assim, a noção de “passado em transição” se 

refere aos processos de buscar sentido e coerência até acomodar novas interpretações em 

memórias, o que muitas interlocutoras vivem como um período tumultuado e difícil.  

Para explorar essa questão, abordarei, primeiro, como as memórias são reorganizadas 

em conflitos e disputas com a afirmação do filho de sua própria interpretação do passado. 

Depois, discutirei a forma como as interlocutoras lidam com materialidades – brinquedos, 

roupas, fotografias, nomes, documentos – que são tanto objetos de memória quanto 

“substâncias” de parentesco, isto é, substâncias que criam vínculos entre as interlocutoras, os 

filhos e a família. Veremos como as memórias e as substâncias que as mobilizam são 

fundamentais para disputar posições, redefinir relações e construir vínculos importantes com o 

passado e entre as pessoas da família ao longo do processo de transição de gênero. 

 

Desorganizando memórias e reconectando o passado 

 

A transição de gênero mobiliza pessoas trans a reorganizar suas histórias de vida 

encaixando as peças que levam ao momento do entendimento de si como pertencendo a um ou 

outro gênero pelo esquecimento ou o ofuscamento de certos fatos e a exaltação de outros, 

tecendo uma costura que produz coesão em suas histórias. Porém, memórias nunca são 

fenômenos estritamente individuais, ainda que o ato de lembrar seja experimentado enquanto 

tal. Resultam de relações e interações sociais, e na maioria das vezes interpretam eventos e fatos 

vividos e compartilhados com outras pessoas (POLLAK, 1992). Desse modo, se a afirmação 

da identidade de gênero vivida no presente possibilita a pessoas trans reorganizar o passado em 

uma narrativa potente de transformação, para as mães o movimento inicial pode ser o oposto.  

Ter um filho ou uma filha não tem o mesmo significado, movendo expectativas e 

projetos variados para o relacionamento que terá com a criança, para os vínculos que ela 

formará com outras pessoas da família, para a posição que virá a ocupar nessas relações, para 

o tipo de futuro que ela poderá ter e para o tipo de pessoa que ela será.  Assim, aceitar que a 

identidade de gênero do filho é outra que não aquela do nascimento toca em memórias 

individuais e coletivas com sentidos importantes para construir, afirmar e atualizar relações ao 
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longo do tempo, e que estiveram desde sempre organizadas em torno do fato tido como natural 

e imutável de que toda pessoa “é” de um sexo. Desse modo, em vez de dar sentido a 

experiências vividas e construir futuros possíveis, a transição de gênero do filho frequentemente 

confronta e desorganiza interpretações do passado, abala ou mesmo destrói sonhos, 

expectativas, projetos e desestabiliza identidades individuais e coletivas. O passado se torna 

confuso, incerto e doloroso.  

Constrói-se aquilo que é lembrado e que se rememora e aquilo que é esquecido e 

renegado nas relações de disputa e de aliança entre familiares em posições distintas de poder e 

com interesses diversos, e os processos de memória envolvidos na transição de gênero não são 

diferentes. Desse modo, conflitos em torno de memórias e da legitimidade da narrativa de 

identidade do filho se tornam bastante comuns. As memórias podem ser usadas para recusar e 

não reconhecer a identidade afirmada pelo filho, o que ocorre quando a relação em torno da 

transição de gênero é de confronto aberto e há a tentativa de convencê-lo ou forçá-lo a desistir.  

As interlocutoras viveram a gravidez e o nascimento do filho como um evento em que 

deram à luz uma criança de um determinado sexo e, para a maioria, esse é um fato 

inquestionável da natureza, que barra qualquer diálogo com a narrativa proposta pelo filho para 

afirmar uma versão diferente da sua história. Essa memória de um “fato biológico” tem a solidez 

de ser legitimada pela concepção de gênero hegemônica, concretizada enquanto tal por práticas 

que criam o sexo como uma realidade material por discursos médico-jurídicos, como exames 

médicos de ultrassonografia e os registro de nascimento que definem nome e sexo -, além de 

rituais e cerimônias entre familiares, vizinhos e amigos, como os chás de revelação em que se 

“revela” o sexo da criança ao introduzi-la nas relações antes mesmo de seu nascimento, por 

exemplo. Vimos, no capítulo 3, como Michele utilizou essa linguagem ritual para revelar para 

a família e amigos o laudo psiquiátrico que confirmava o diagnóstico de Bruno. 

Além disso, mesmo quando há um grau de negociação do processo, as lembranças que 

as mães têm do filho trans nem sempre corroboram facilmente narrativas cristalinas e coerentes 

sobre uma identidade de gênero desde sempre conflitante com o esperado para o gênero 

designado no nascimento. Afinal, as experiências de gênero ao longo de qualquer trajetória de 

vida são sempre mais variadas do que as narrativas coerentes com concepções de masculinidade 

ou feminilidade que as organizam. Embora diversas interlocutoras tenham dito que sempre 

suspeitaram e temeram que o filho seria homossexual por perceber diversas inadequações a 

atitudes esperadas para o gênero designado no nascimento, muitas têm lembranças de eventos 

e situações em que interpretam que o filho agiu em conformidade com as expectativas de gênero 

e até mesmo demonstrou estar satisfeito nesta identidade. Essas lembranças trazem dúvidas, 
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especialmente no início da transição de gênero, quando o medo de que o filho venha a se 

arrepender é muito forte. 

Clara, por exemplo, em seu processo de buscar um diagnóstico médico que confirmasse 

a afirmação do filho Guilherme sobre sua identidade masculina, buscava respostas em 

fotografias. Muitas pareciam comprovar a insatisfação e a infelicidade que Guilherme lhe dizia 

sentir vivendo como menina, mas outras revelavam momentos alegres, fotos em poses 

femininas tirada espontaneamente e uma filha aparentemente feliz. De modo similar, Paula 

também lembrava de uma fase na vida da filha trans Gabriele em que ela parecia “bem menino”, 

e questionava se mesmo naquele tempo ela também se sentia mulher, se a aparente 

masculinidade era na verdade fruto de um esforço para atender expectativas sociais.  

Mariana163, mãe de um filho trans de 21 anos chamado Luan, avaliou, consternada, 

nunca ter notado nada na filha Isabela quando criança que sugerisse um conflito com a 

identidade de gênero. Havia uma “insatisfação” que ninguém entendia, mas ele brincava com 

brinquedos de menina e demonstrava se identificar como menina até a adolescência. O fato de 

que o filho demorara tanto tempo para expor sua questão com a identidade ainda a incomodava 

muito, disse-me. Ela que, como outras interlocutoras, questionava-se sobre sentidos de eventos 

do passado durante as entrevistas, falou-me de mais um outro aspecto que acreditava trazer 

dificuldades para a família lidar com a transição de gênero: a “convivência”. Mariana me 

explicou que, em seu entendimento, o sofrimento de todos poderia ter sido minimizado caso 

tivessem “convivido” menos com a filha. 

 

Da última vez que ele veio aqui, eu queria muito ter falado com ele sobre isso. É uma 

coisa que realmente ainda me incomoda essa questão de ele ter demorado tanto a 

assumir a questão da identidade. Para mim, eu acho que poderia ter sido menos sofrido 

se eu soubesse bem antes. Eu teria convivido menos com Isabela, né? E ele teria 

evitado passar o que ele passou toda a adolescência, se ele tivesse antes tido essa 

coragem, que eu imagino também que não deve ter sido fácil para ele chegar a falar 

sobre isso. Mas assim, eu acho que quanto mais cedo a criança e o adolescente 

conseguir exteriorizar isso, menos ele sofre e menos a família também, porque eu acho 

que essa ausência que provoca essa mudança de identidade é muito difícil para a gente, 

mãe e pai. Apesar de saber que aquela pessoa, ela está ali, a gente sabe que aquela 

pessoa com aquele jeito que tinha antes, não tem mais, então tem outra pessoa que a 

gente tem que aprender a... a amar, né, de outro jeito. (Mariana, em entrevista – João 

Pessoa, 21 de dezembro de 2018). 

 

 

A ideia evocada por Mariana de que a “convivência” com Isabela, com uma filha no 

gênero feminino, foi importante na construção das relações e do afeto talvez possa ser melhor 

 
163 Apresentarei o caso de Mariana em mais detalhes no capítulo 7. Já mencionei a interlocutora anteriormente, no 

capítulo 4. 
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compreendida retomando a noção de que em todo sistema de parentesco existem códigos e 

padrões de atitudes para as diferentes categorias de relacionamento entre parentes (pai, mãe, 

filho, irmão etc.). David Schneider (2016, p. 39), por exemplo, em sua análise dos símbolos e 

significados do parentesco americano, observou que uma das formas de caracterizar um parente 

na cultura americana é o código de conduta ou padrão de comportamento que define o 

relacionamento. Referia-se não somente a definições e normas em seu sentido jurídico, mas ao 

universo dos costumes, das tradições, dos valores e da moralidade que estabelecem atitudes 

socialmente desejadas, esperadas e aceitas entre certas categorias de parentes, assim como os 

comportamentos proibidos. Uma vez que as posições de parentes sempre são ocupadas por 

pessoas dentro de marcadores de sexo e de geração (ex. o pai é sempre uma pessoa de geração 

mais velha e do sexo masculino), a “convivência” a que Mariana se referiu e que era 

caracterizada por um certo padrão de comportamento é dificilmente separada do fato de que 

esse era um relacionamento entre mãe e filha. Daí, a “ausência” provocada pelo fato de que 

“aquela pessoa com o jeito que tinha antes não tem mais”.  

O “jeito” aqui também diz respeito a atributos muito específicos de gênero que o filho 

mudou na aparência física – como os cabelos belos e longos de Isabela, de que Mariana tanto 

gostava, transformados completamente por um corte marcadamente masculino. Mas também 

se refere ao próprio padrão de atitudes que muda na medida em que o filho passa a viver a 

identidade afirmada, ocupando ou buscando reconhecimento em outra posição social. Nesse 

sentido, Michele descreveu-me como as mudanças de atitudes do filho, que vinha se tornando 

cada vez mais masculino, por vezes faziam com que sentisse falta do jeito carinhoso de antes. 

Afirmando a posição de filho homem, Bruno decidiu, por exemplo, que não era adequado 

continuarem a tomar banho juntos e acabou também com o momento de muita intimidade e 

carinho em que hidratavam o cabelo um do outro. De modo semelhante, Paula, mãe de Gabi, 

também refletiu sobre a importância dos comportamentos de gênero para o relacionamento que 

vivera ao longo da infância e adolescência de Gabi: “Foram 17 anos de convivência com um 

menino, a forma de ser de menino, com as brincadeiras de menino, mesmo que ali tivesse uma 

mulher dentro dele, que existia realmente esse lado que era muito maior do que ele.” 

Paula explicitou que a dimensão performativa das relações de parentesco é o ponto 

crucial para situar alguém como filho ou filha na relação, e que isso independe de uma essência 

da identidade que supostamente existia, mesmo que ela hoje reconheça que inegavelmente 

havia “uma mulher dentro dele”. O interessante no discurso de Paula é a forma como este expõe 

a contradição no modelo de parentesco para a produção de identidades a partir da lógica de sexo 

e gênero binários da heterossexualidade, ao mesmo tempo que tensiona também o modelo de 
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identidade de gênero da transexualidade. Paula está explicitando que não basta uma essência 

para produzir homens e mulheres, mas a realização contínua dessas posições nas relações que 

se mantém ao longo do tempo. Por isso, a ênfase em seus dezessete anos de “convivência” com 

o filho. Desse modo, a transição de gênero de Gabi coloca em evidência a arbitrariedade do 

sexo biológico para definir essa “essência” da identidade tanto quanto a própria relevância da 

identidade como uma experiência individual e subjetiva por si só para construir posições na 

família e em outros espaços da vida social, expondo seu caráter necessariamente relacional. 

Além disso, tanto Paula como Mariana trazem a dimensão do tempo como um fator 

fundamental para explicar a dificuldade de lidar com a transição de gênero dos filhos. Paula 

está enfatizando que o que está em questão não é simplesmente o reconhecimento da verdadeira 

identidade do filho, com a qual são confrontadas, mas sim ter que lidar com uma ruptura no 

tempo das relações que haviam construído até então. Esse tempo é o tempo da “convivência”. 

Assim, é importante entender que não se trata simplesmente do tempo no sentido diacrônico 

estrito, mas do tempo entendido como a continuidade da relação que se constrói na atualização 

cotidiana da posição de Gabi, então, Gabriel, como filho e de Paula como mãe desse filho. Em 

outras palavras, Paula caracteriza o tempo das relações de parentesco como uma experiência 

profundamente relacional, que implica em “convívio”, e que este é, portanto, vivido na 

diferença de gênero. É por isso que, como avaliou Mariana, a transição de gênero produz uma 

“ausência” que traz grande sofrimento para a família. 

Mariana e Paula disseram acreditar que esse sofrimento dos parentes e da família 

poderia ser “evitado” caso a verdadeira identidade de gênero do filho fosse “revelada” mais 

cedo. A reflexão sobre o tempo como um fator que dificulta lidar com a transição talvez esteja 

relacionada ao fato de que, participando das Mães pela Diversidade, essas interlocutoras 

conviviam com mães como Penélope, Michele e Clara, que tinham filhos fazendo transições de 

gênero na infância e adolescência. Esse contato colocou a questão das diferentes idades dos 

filhos em evidência, movendo a imaginação a fantasiar cenários diferentes para a própria 

experiência, especialmente considerando que a liderança do grupo, Penélope, a quem 

respeitavam e admiravam, demonstrava estar muito bem resolvida e tranquila com a transição 

de gênero do filho Lucas. Mas mães com filhos que afirmaram a identidade de gênero e 

transicionaram muito jovens também passaram por conflitos intensos e “sofrimento” ao longo 

de todo o processo, inclusive Penélope, além de que, como vimos no capítulo 3, enfrentam 

dificuldades e dilemas muito complexos pelo fato de serem moralmente e legalmente 

responsáveis por todas as decisões relacionadas aos filhos em condição de “menoridade”. Desse 
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modo, há uma forte idealização na ideia de que a transição na infância torna o processo mais 

fácil e menos doloroso.  

O que expõe a discussão sobre a importância de os filhos revelarem a identidade e 

“transicionarem” tão cedo quanto possível é o caráter disruptivo da transição de gênero para o 

tempo das relações. Uma vez que esse tempo é vivido por meio da memória da “convivência”, 

há a necessidade de organizá-las de modo que retomem a linearidade e a coerência. A partir das 

entrevistas e das interações com as interlocutoras, observei que a forma de dar sentido à 

transição de gênero costuma se apoiar em noções essencialistas de identidade de gênero, seja 

esta a do modelo médico de transexualidade ou outra lógica que também afirme a consistência 

da identidade, como as noções de espírito ou alma masculina ou feminina que algumas 

interlocutoras evocaram seguindo suas crenças religiosas. Narrativas essencialistas de 

identidade oferecem tanto uma explicação para o que parecia sem sentido quanto um modelo 

para estruturar o passado, organizando-o em concordância com as concepções de realidade que 

organizam o mundo a partir da divisão binária de gênero da heteronormatividade. Porém, 

mesmo quando é possível acomodar o passado em uma história que faz sentido, é preciso lidar 

com as materialidades da memória e a forma como estas podem assombrar o presente 

(CARSTEN, 2007). Esse é o tema que discutirei na sequência. 

 

Memória familiar e as substâncias do parentesco 

 

Vimos anteriormente que Marshall Sahlins (2013) definiu parentesco como 

“mutualidade do ser”, caracterizando-o, numa perspectiva transcultural, enquanto relações 

constituídas por uma intersubjetividade transcendente à experiência individual. Para tanto, 

recorreu a uma variedade de dados etnográficos que demonstravam manifestações dessa 

existência partilhada do parentesco em diferentes culturas: aspectos relativos à procriação, à 

alimentação, à terra e à memória, entre outros exemplos. Janet Carsten, posteriormente, 

ressaltou que esses diferentes registros de existência mútua discutidos por Sahlins apontavam 

para a forma como “[...] a “mutualidade de ser”, a qual tem um belo aspecto não material 

relacionado a ela, na verdade, parece ter uma forte tendência a juntar-se a outras coisas” 

(CARSTEN, 2014, p. 108, grifo da autora), ou seja, às diferentes “substâncias” que são vetores 

de relacionalidade, capturando, construindo, evocando ou silenciando vínculos familiares. 

De acordo com Carsten (2000), o uso analítico de sentidos atribuídos à noção de 

“substância” em pesquisas antropológicas sobre relações de parentesco começa sobretudo a 
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partir de David Schneider, com a publicação de “Parentesco Americano”164. Sabemos que, para 

Schneider (2016, p. 41), o parentesco americano era informado pelas ordens mais gerais da lei 

e da natureza, que caracterizariam a cultura americana. A noção de “substância” – mais 

especificamente de “substância biogenética” – aparece então como um componente crucial na 

análise do autor sobre como esses dois domínios se combinam e se diferenciam nas relações de 

parentesco165. Evidenciando o rendimento analítico do termo em sua investigação sobre os 

sentidos do parentesco americano, Schneider inspirou outros antropólogos. Carsten (2000) 

observa que diversas pesquisas em contextos não-Ocidentais passaram a utilizar “substância” 

como uma categoria que permitia explorar a dimensão processual do parentesco. Segundo a 

autora, a rentabilidade da ideia de “substância” está na sua variedade de significados, alguns 

inclusive contraditórios: 

 

Fundamentalmente, “substância” implica fluxo e intercâmbio, bem como essência ou 

conteúdo, e essa ambiguidade pode ser usada para desmembrar o que o parentesco 

envolve. Do mesmo modo, pode ser usada para transmitir as propriedades físicas 

contrastantes de liquidez ou solidez que parecem da mesma forma ligadas com os 

processos corporais (CARSTEN, 2014, p. 107). 

 

Se, na análise de Schneider, a “substância biogenética” tinha caráter imutável, 

impermeável e era transmissível apenas pela relação sexual, pesquisas em contextos como a 

Índia e a Papua Nova Guiné exploravam justamente a capacidade de transformação e 

transmissão de substâncias em práticas de socialidade diversas, não restritas ao domínio da 

reprodução sexual. Carsten (2000) questiona tanto a separação rígida de Schneider entre 

substância e código de conduta como domínios discretos e separados na cultura americana 

quanto a distinção entre sociedades Ocidentais, cujas substâncias de parentesco não se 

transformariam, e sociedades não-Ocidentais, que teriam substâncias de parentesco 

transmutáveis. Mostra que em diferentes contextos socioculturais existem mais frequentemente 

elementos de mutabilidade e imutabilidade, substâncias que são como essências e substâncias 

que se misturam.  

 
164 Obra lançada em 1968 que, como se sabe, marca uma importante transformação nos estudos de parentesco do 

paradigma estrutural-funcionalista para um renovado interesse em significados e sentidos culturais, animando 

análises sobre gênero, pessoa, sexualidade, novas tecnologias reprodutivas etc. (CARSTEN, 2000; PARKIN e 

STONE, 2004). 
165 Schneider argumenta que, para os americanos, o parentesco é constituído pelo partilhar de “substância 

biogenética”, relativa à ordem da natureza, e por “código de conduta”, relacionado à ordem da lei, configurando 

assim três categorias de parentes: “parentes pela lei”, “parentes pela natureza” e “parentes de sangue”. Parentes 

pela lei são definidos por um código de conduta ou padrão de relacionamento, parentes pela natureza, pelo 

partilhar de substância biogenética, e parentes de sangue têm uma relação que congrega as duas características. 

A relação de sangue é a relação de parentesco mais valorizada, uma vez que combina a ordem da lei e a ordem 

da natureza (SCHNEIDER, 2016, p. 122). 
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Carsten (2014) argumenta também que é possível estender as substâncias corporais para 

outros tipos de coisas: a comida, a terra e as casas, de forma mais óbvia, mas também objetos 

como fotografias, cartas, documentos, genealogias e cartões enviados em datas comemorativas. 

Em uma reflexão anterior, sob outra perspectiva teórica, Myriam Lins de Barros (1989) havia 

notado a importância de objetos como esses enquanto símbolos da família e dos laços de 

descendência: 

 

Não são apenas os retratos antigos dos avós, tios, primos, pais e irmãos que têm a 

função de relembrar a união familiar, mas também móveis e objetos: a cama de 

madeira trabalhada e cômoda da sala, a imagem de um santo, o diário da avó que não 

se conheceu e que hoje se encontra nas mãos da neta. Esses objetos não são apenas 

partes de um passado, mas símbolos da família, dos laços de descendência, que podem 

ser transcritos como bens que contêm uma história (BARROS, 1989, p. 35). 

 

Para Carsten (2014), além de aderirem a objetos, as substâncias de parentesco poderiam 

ainda se transmutar em elementos intangíveis, como memórias, pensamentos e emoções. 

Acrescento ainda roupas, brinquedos e nomes – tanto no seu aspecto documental de registro 

civil como enquanto herança e modo de construção de afetividade familiar – elementos que, 

veremos, são importantes nos vínculos entre as interlocutoras e seus filhos que se perderam 

com a transição de gênero. Nessa perspectiva, Carsten (2014, p. 108) sugere que, se as relações 

de parentesco têm como característica a capacidade de se tornarem “espessas” ou de se 

“diluírem” em diferentes contextos políticos, históricos, sociais e de vida pessoal, preservando 

a possibilidade de serem reanimadas no futuro ou revisitadas na elaboração do passado, 

construindo, desse modo, múltiplas temporalidades de parentesco, as mesmas qualidades 

aderem às substâncias que são vetores de relações.  

Diferentes “substâncias” podem apresentar potencialidades diferentes de construir 

temporalidades nas relações de parentesco, possibilitando recuos no tempo e prospecções de 

futuro. A temporalidade, argumenta a autora, compõe uma dimensão crucial do parentesco: sua 

“potencialidade imaginativa” (CARSTEN, 2014, p. 113), ou seja, a possibilidade de pensar 

sobre quem somos e quem poderemos ser e sobre as conexões que temos no presente, com 

gerações passadas e os vínculos que podem existir no futuro. No meu entendimento, essa 

capacidade imaginativa parece ser indissociável da própria memória familiar. É importante 

notar, nesse sentido, que a memória de família também tende a ganhar uma materialidade e a 

se localizar em roupas, fotografias, livros e outros objetos, podendo então se tornar portátil, 

passível de ser exposta e exibida publicamente ou de ser guardada, preservada e protegida em 

repositórios de memória, como Carsten, (2007, p. 19) discutiu em outro contexto. 
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Desse ponto de vista, percebe-se que as mudanças profundas experimentadas no 

processo de transição de gênero impõem uma questão complexa para filhos trans e suas 

famílias: como lidar com memórias, sobretudo aquelas que se apegam às diversas 

materialidades, como fotografias, documentos e pertences pessoais, que podem também ser 

vetores de relacionalidade, funcionando como “substâncias” de parentesco em um registro 

distinto aos fluidos corporais (CARSTEN, 2000; 2014)? Objetos e memórias que, dado o seu 

caráter compartilhado e sua qualidade de construir relações entre familiares, precisam ser 

negociados? Ao fazer esses questionamentos, é a relação entre família, memória e vetores de 

relacionalidade que quero realçar, pois se as “substâncias biogenéticas” de parentesco se 

transmutam em coisas diversas e se as relações podem ser substancializadas em diferentes 

materialidades, uma das maneiras que fazem isso é tornando-se objetos de memória familiar. 

Nos casos de transição de gênero, esses objetos podem ser tornar elementos de disputa e 

conflito, trazendo sentimentos de vazio e de perda, e as memórias que evocam passam a ser 

disruptivas e instáveis para os vínculos aderentes a essas materialidades. 

 

“O único vestido que ela vestiu eu guardo até hoje” 

 

Eu imaginei a cena com todas as suas cores e detalhes quando Clara me descreveu. Pude 

vê-la sentada no banquinho branco, em formato de cubo, atrás do balcão que separava a cozinha 

conjugada e a sala de seu apartamento, sob a luz fria da cozinha, de costas para os vários porta-

retratos que a fitavam nas sombras da sala – na mesa de centro, no balcão da TV, nas prateleiras, 

de todos os ângulos – com cenas e pessoas de um passado em suspenso. A filha Carolina surge 

com uma pilha de roupas nos braços, do corredor que leva aos dois quartos e ao banheiro, 

dirigindo-se decididamente para a área de serviço. Está limpando o armário de tudo o que não 

quer mais, trocando a decoração do quarto e do mundo de menina em que crescera, construído 

e planejado por sua mãe em cada pequeno detalhe, por cores e objetos masculinos, como 

bonecos de super-heróis, carros e uma bola de futebol – aquela que carregava consigo debaixo 

do braço na primeira noite em que encontrei a família na Vila Olímpica Parahyba, um centro 

de esportes do governo da Paraíba em João Pessoa. São objetos que ocupam lugares físicos e 

simbólicos, demarcando a transição de gênero em que Carolina se tornava Guilherme, em um 

movimento contundente de afirmação de sua identidade masculina. Do armário que esvaziava, 

calcinhas e roupas femininas só tinham a lata de lixo como destino, o que deixava a mãe 

inconformada. 
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“Nossa, Carol, como é que tu vais fazer? Tu vais ficar com quatro cuecas?”, Clara 

perguntara, atônita. Parecia-lhe impraticável trocar gavetas e mais gavetas de calcinhas e sutiãs, 

uma coleção construída pela “loucura” de Clara por peças íntimas, por aquelas poucas cuecas, 

aquisições recentes que comprara para atender aos anseios de Guilherme por um vestuário 

masculino. Além disso, todas as roupas que estavam indo para a lixeira eram peças boas, de 

“boutique”, e muitas praticamente novas, pois Carolina sempre ignorava os presentes que Clara 

lhe comprava, preferindo usar repetidamente “uma roupa mais neutra, assim, nem feminina, 

nem masculina” que tinha no armário. Clara me descreveu essas preocupações ao narrar o 

diálogo com Guilherme, refletindo como, para ele, nenhuma dessas questões parecia 

importante. “Eu fico com as quatro cuecas, mas não quero mais isso!”, ele teria dito. Avaliando 

a situação com uma risada que reconhecia a ironia de tudo aquilo, Clara me disse acreditar que 

Guilherme estava vivendo um dos momentos de maior prazer na vida se desfazendo daquelas 

roupas e objetos. Para Clara, o sentimento era outro, quase insuportável: 

 

Mas que eu passei mal ela jogando as roupas dela fora, eu passei. Foi quando eu disse 

a ela: “Olhe, não estou aguentando mais não. Volte e guarde, no outro dia você 

termina”. Sabe quando você olha... Uma pessoa falece, né, e você vai e pega tudo dela 

e joga fora? Foi essa sensação que eu tive. Como se... não existisse mais! E, na 

verdade, existe! De outra forma, né? Mas existe. Ela não tinha morrido. Mas aquilo 

foi me dando uma agonia, uma agonia, comecei a ter taquicardia. Eu disse: “Opa, não 

é por aí não! Vamos com calma porque senão eu infarto também”. Eu aceito muita 

coisa, né? Mas quando eu digo assim: “Não, pelo amor de Deus, eu não aguento”, ela 

não discute não. Ela volta, mesmo contrariada... Ela volta e faz o que eu quero, mesmo 

não gostando. (Clara, em entrevista – João Pessoa, 24 de outubro de 2018). 

 

Clara vestia-se em preto, de luto naqueles dias, como em todas as vezes em que nos 

encontramos. As olheiras sob seus olhos, que uma maquiagem discreta e elegante não apagava, 

expunham a profundidade das perdas que se sucederam, repentinas e inesperadas, logo nas 

primeiras semanas de 2018, menos de seis meses antes de nossa primeira conversa. Como 

mencionei no capítulo 3, o marido de Clara, Jorge, cinegrafista, com quem vivera um 

relacionamento de mais de 20 anos, falecera repentinamente alguns meses antes de nos 

conhecermos. Ele tinha um problema cardíaco não diagnosticado antes do infarto que provocara 

a sua morte. Poucas semanas depois desse evento profundamente doloroso para a família, 

seguira-se a revelação da identidade de gênero de Guilherme, questão que se tornaria o centro 

das atenções de Clara nos meses que se seguiriam. Esta envolveria, entre tantas outras coisas, 

conviver com o esfacelamento de desejos e sonhos para o futuro, projetos que tinham a 

existência e a vida da filha como ponto crucial, e cuja dissolução se tornava ainda mais 

dramática especialmente após a morte do marido.  
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O senso de perda experimentando por Clara era tão devastador e consumia sua vida 

naquele momento de tal forma que longos trechos das entrevistas que fiz com ela foram sobre 

a morte de Jorge. Os relatos mais impressionantes eram sobre as experiências sobrenaturais que 

vinha tendo com o espírito do marido, que falava com ela em sonhos, movia objetos de lugar e, 

às vezes, aparecia pela casa. Clara interpretava esses eventos a partir do espiritismo. Como 

notou Janet Carsten (2007, p. 10-12) aparições fantasmagóricas, espíritos e assombrações 

emergem de perdas excessivas e dores excruciantes; suas características de seres incorpóreos e 

imateriais expõem a precariedade de conexões com o passado. Mas fantasmas, lembra ainda 

Carsten, podem ser presenças amigáveis e trazer consolo para quem está sofrendo. Talvez esse 

fosse o caso de Clara. 

Carolina fora um nascimento muito comemorado na família, na mesma medida em que 

a gravidez bem-sucedida de Clara havia sido uma surpresa tão improvável quanto ansiosamente 

desejada, pois eram muitos os riscos à mãe e à criança envolvidos. Desde que realizara exames 

pré-nupciais166, quando Jorge a pedira em casamento, Clara convivia com uma série de 

diagnósticos debilitantes: tinha uma doença autoimune, um mioma no útero e um cisto no 

ovário, condições que lhe fragilizavam a saúde, dificultando muito as suas possibilidades de 

engravidar e de levar uma gravidez até o final com segurança. Na época, ela chegara a dizer a 

Jorge que entendia se ele quisesse desistir do casamento, pois dificilmente lhe daria filhos. “Aí, 

ele dizia que estava afim de uma esposa, de uma mulher, e não de filhos. Que não estava casando 

para ter filhos. Os filhos eram consequência do casamento. Aí, eu: “Tudo bem, mas aí você vai 

estar se casando e sabendo e não vai me cobrar mais”. 

Entre médicos que lhe diziam que jamais poderia engravidar e outros que “seguravam” 

a indicação de uma histerectomia porque achavam que ela poderia ter um primeiro filho, Clara 

viveu um aborto espontâneo e a gravidez de risco de Carolina. Na maternidade, foi taxativa 

quanto à sua vontade para Jorge: “Eu disse: ‘Olha, se acontecer alguma coisa comigo e se tiver 

que dizer assim ‘Ou ela ou a criança’, você decida pela criança’. ‘Não, vou não’. ‘Vai decidir 

pela criança, porque ela vai ser... é muito importante para mim. Então você vai decidir por 

ela.’” Quando o bebê nasceu “perfeita, assim, sem nada, nada”, todos comemoraram. “Foi 

uma festa dentro da sala de parto, porque assim ‘Ah, mas como é linda, tão branquinha, com 

 
166 Os exames pré-nupciais são práticas de características eugênicas que têm sua origem na redefinição do 

casamento como instituição higiênica voltada a reprodução de uma prole saudável, em defesa da raça e do 

Estado, no século XIX, quando o discurso médico passou a orientar a observância de critérios higiênicos na 

escolha dos cônjuges. De acordo com Jurandir Freire Costa (1979, p. 221), a medicina higienista passou a 

incentivar que a escolha do cônjuge considerasse as condições físicas e morais do parceiro acima de interesses 

sociais, desencorajando fortemente as uniões consanguíneas e o casamento entre jovens e velhos, por exemplo. 
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os olhos azuis e não sei o que.’. E já nasceu com aqueles olhos ‘buticados’ assim, olhando 

tudo, né? E... não aconteceu nada comigo também.”, Clara recordou-se. 

Carolina, sua única filha, veio ao mundo para uma vida planejada e sonhada 

intensamente por Clara, como a realização de seu sonho de ser mãe de uma menina, acalentado 

desde quando ela própria, criança, brincava e enfeitava a sua adorada coleção de bonecas, com 

as quais brincou até os 14 anos. A irmã mais velha lhe dizia que seria melhor ter um filho 

homem, porque se gasta menos – “Para menino qualquer coisa que você compra está bom”, 

dizia – mas Clara sempre achara a ideia “sem graça” e sonhava com uma filha. Esse projeto se 

refletiu no cuidado com que o quarto do bebê fora decorado, dando atenção a cada detalhe. 

“Cara! Pense um quarto de princesa! De berço, de, de... de margaridas... Era... Olhe, tão 

bonito o quarto, tanta coisa. Era tão bonito, assim. Depois eu lhe mostro o álbum. Mas tudo 

bem planejado, assim, muito... Muito feminino. Muito coisadinho, sabe?” As memórias 

entusiasmadas de Clara a respeito do mundo feminino que caprichosamente confeccionou para 

uma filha tão esperada fazem lembrar as observações de Lilian Chazan (2007) sobre a 

importância da determinação do sexo biológico para que a pessoa seja construída durante a 

gravidez, explicitando também como a cultura material de masculinidade ou feminilidade com 

que os pais cercam os filhos em sua chegada no mundo (BAXTER, 2019) envolve um forte 

investimento criativo e afetivo que é parte do processo de se tornarem pais. 

Porém, à medida que Carol crescia, os desejos e projetos da mãe eram confrontados 

pela realidade de uma filha que rejeitava a vida em tons de rosa que a cercava. Clara adorava 

comprar-lhe brinquedos, roupas e acessórios femininos de todo tipo, muitas vezes considerando 

que eram coisas que gostaria de ter quando era criança. Carol, por sua vez, quebrava bonecas e 

se recusava a usar os vestidos e roupas caras que a mãe lhe comprava; em vez disso, preferia 

brincar de carrinho e outras atividades consideradas masculinas, engajando-se em esportes 

como o judô. Eram frequentes os conflitos em torno dessas questões – Carol insistia em 

comprar material escolar de super-herói, Clara se recusava, para “não incentivar” e para ela não 

“sofrer bullying na escola”; jogava fora os carrinhos de Carol sem que ela soubesse, enquanto 

a filha seguia ignorando ou desmontando as bonecas que ganhava de presente, frustrando a mãe.  

Jane Baxter (2019), antropóloga que pesquisa a arqueologia e a cultura material da 

infância nos Estados Unidos, argumentou que o lugar especial que as crianças ocupam nas 

famílias contemporâneas tem um impacto na vida financeira e no mundo material dos pais, 

sendo importante para influenciar o quanto se gasta com elas. Contudo, como salientou a autora, 

é óbvio que há um enorme controle dos adultos sobre as decisões financeiras e sobre quais 

objetos adquirir. Segundo Baxter, muitas análises tendem a considerar que brinquedos são 
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presenteados e oferecidos às crianças por sua função de socializá-las para as atividades da vida 

adulta, mas há um importante elemento de nostalgia da própria infância influenciando as 

escolhas dos adultos. Nostalgia, na acepção dada pela autora, não se refere a qualquer 

sentimento saudosista ou de idealização do passado, mas a experiências pessoais e memórias 

individuais. Assim, os objetos que evocam sentimentos nostálgicos possibilitam conexões com 

experiências que já não podem ser vividas diretamente. Brinquedos e brincadeiras de crianças 

muitas vezes podem ser “[...] uma “segunda chance” de infância para os adultos ao seu redor” 

(BAXTER, 2019, p. 166), de modo que muitos brinquedos que continuam populares no 

presente o são porque os adultos os compram para criar seu próprio senso do passado tanto 

quanto para controlar e moldar as experiências das crianças. 

A discrepância entre a fascinação de Clara com os brinquedos de Carolina e o 

desinteresse da filha por eles – ou o seu interesse em destruí-los – evoca também o descompasso 

percebido por Walter Benjamin (2009[1928]) quando refletiu sobre as diferentes perspectivas 

de adultos e crianças sobre brinquedos. A análise foi inspirada por suas observações em uma 

exposição realizada em um museu de Berlim, no início do século XX, reunindo brinquedos dos 

séculos XVIII e XIX. Benjamin pensava sobre as perspectivas de crianças e adultos 

considerando que os brinquedos da modernidade, tornados produtos industrializados, 

"caracterizam antes aquilo que o adulto gosta de conceber como brinquedo do que as exigências 

da criança em relação ao brinquedo" (BENJAMIN, 2009 [1928], p. 85). Para Benjamin, os 

brinquedos se tornavam então um interesse para os adultos porque possibilitavam uma forma 

de libertação do real por meio da reprodução miniaturizada da realidade. Contudo, Benjamin 

nota que, para as crianças, a brincadeira consiste em criarem elas mesmas um mundo próprio, 

de modo que os brinquedos que são tão interessantes para os pais muitas vezes mostram-se 

tediosos para os filhos. As crianças então se divertem corrigindo-os elas mesmas, à sua maneira, 

no ato de brincar. Assim parece-me que fazia Carolina, quando desmontava suas bonecas. 

Os conflitos entre Clara e a filha lembram uma provocativa análise de Daniel Miller 

(1997) sobre como as crianças “criam” suas mães. Miller observou que o processo pelo qual a 

criança se torna um ser independente envolve o nascimento simultâneo não só da criança, mas 

também dos pais e particularmente da mãe. Tratava-se de uma releitura antropológica de teorias 

psicanalíticas de desenvolvimento infantil a partir de sua etnografia com um grupo de mães 

londrinas de classe média cujos filhos eram crianças pequenas. Em uma espécie de inversão 

dos principais modelos psicanalíticos de separação entre a criança e a mãe, o autor sugeriu que 

eram as mães que precisavam se reconhecer como seres separados dos filhos. Miller 

posteriormente sintetizou esse argumento da seguinte forma: 
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A mãe, a princípio, era inteiramente ligada à criança, e via a criança, com efeito, 

como o seu renascimento em um estado muito mais puro, mais natural. Era como se 

ela tivesse uma segunda chance – de viver a vida novamente, por meio da criança, 

mas dessa vez evitando ser maculada pelo mundo, como havia ocorrido 

inevitavelmente com a sua própria vida. [...] Com o tempo, porém, a mãe precisava 

aprender que a criança não era puramente uma extensão sua, que ela, também, era 

um ser separado e precisava passar por vários estágios de separação para poder 

abandonar esse aspecto mais narcisista da parentalidade (MILLER, 2008, p. 199, 

tradução livre). 

 

O consumo ocupa uma centralidade na análise do autor sobre esse processo. Miller 

(1997) observou que, nos primeiros estágios, o bebê era visto como um ser de natureza pura e 

inocente e havia um esforço para manter essa condição através de escolhas como parto natural 

e manutenção de um longo período de amamentação. As interlocutoras do autor eram mulheres 

que cresceram em contato com o feminismo nos anos 1970 e haviam construído um senso de 

individualidade importante que, com a progressão da educação universitária à carreira 

profissional, ampliando sua renda consideravelmente, tornaram-se consumidoras com gostos 

específicos que eram modos de autoconstrução individual. Com o nascimento dos filhos, esse 

prazer envolvido em comprar roupas e objetos pessoais era transferido para a criança, que se 

tornava o centro de suas escolhas, tempo e interesses, o que expressava tanto uma contraposição 

radical aos próprios ideais de independência e individualidade da mãe quanto uma forma de 

transferir para o filho a paixão envolvida em se construir e se afirmar criativamente pelo 

consumo de roupas e objetos pessoais. Cabe salientar também, como lembra Miller (1997), que 

o consumo é muito mais frequentemente uma expressão de relações do que simples 

materialismo superficial e que mulheres como suas interlocutoras – e como Clara e outras mães 

que conheci que tinham prazer em fazer compras para os filhos – estão manifestando um senso 

de empatia e responsabilidade, assim como uma valorização da liberdade e da própria agência. 

A compreensão da inevitabilidade da separação começa, segundo Miller (1997) quando 

a mãe percebe que não pode evitar que a criança tenha contato com influências externas ao seu 

controle, como alimentos que não são considerados saudáveis (doces e refrigerantes, por 

exemplo), brinquedos que expressam valores e significados culturais que as mães refutam e 

roupas que elas desaprovam. À medida que a criança cresce e expressa esses diferentes gostos 

mais marcadamente, estabelece-se uma situação de conflito crescente que é por vezes 

conciliada com a mãe se restituindo à posição de principal fonte de gratificação da criança, 

passando a comprar certos objetos que o filho deseja, mesmo à contragosto. Para o autor, o 

conflito envolvido no processo de separação seria mais acentuado entre mães e filhas mulheres. 
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Miller (1997) mostra como o prazer da mãe em comprar objetos para a filha envolve 

uma possibilidade de explorar sua identidade feminina de modos que sente que já não pode 

mais fazer para si mesma, seja pela idade ou porque o corpo já não se adequa a determinados 

padrões estéticos. Com relação a brinquedos, as interlocutoras do autor não queriam que as 

filhas se identificassem com uma feminilidade tradicional, ligada exclusivamente ao mundo 

doméstico, preferindo brinquedos de gênero neutro ou bonecas que passassem mensagens 

específicas sobre possibilidades de vida para uma mulher independente. No caso de Clara, 

parecia haver de forma similar um deslocamento do prazer de compra para a filha, talvez com 

uma preferência por objetos que afirmavam padrões mais conservadores de gênero. Com a 

recusa de Carolina a esse mundo, os conflitos entre elas acentuaram-se, como vimos.  

É interessante observar, contudo, que a transição de gênero trouxe a Guilherme um 

grande interesse por comprar roupas como nunca havia expressado antes. A renovada vaidade 

do filho a princípio causava estranhamento e desconforto na mãe, sensações manifestas em 

comentários sobre como “não entendia nada” de moda masculina. Aos poucos, o gosto de 

Guilherme por cuidar da aparência vinha se tornando um ponto de consolação para Clara à 

medida que eles faziam compras juntos. O consumo como modo de relação e como 

possibilidade criativa para moldar o filho conforme certas aspirações culturais mostra-se uma 

chave interpretativa novamente. É crucial lembrar que Clara só estava aceitando participar 

desse processo porque queria afastar Guilherme de influências externas e preservar a 

possibilidade de que ele tivesse um futuro promissor e uma vida conforme o que julgava digno. 

Mesmo que Carolina não gostasse de seus brinquedos de menina e de suas roupas mais 

caracteristicamente femininas, Clara procurava pensar à frente e guardava alguns pertences que 

a filha descartava, imaginando passá-los adiante para a próxima geração feminina na família. 

Ela trata no trecho a seguir da importância que certos objetos podem ter como símbolos dos 

laços na família – nesse caso, dos laços femininos – e como modo de transmissão de valores e 

de uma certa representação de família (BARROS, 1989), assim como de feminilidade. Desse 

modo, revela-os também como substâncias de parentesco, vetores de relacionalidade 

(CARSTEN, 2014): 

Clara: Eu achava, pronto, que quando nascer as netas, se ela tiver menina, vai servir 

para os netos, para as meninas, né? Imagina, assim, a alegria de um filho saber que 

está brincando com a boneca da mãe? [...] Eu queria ter, vamos supor, isso aqui, não 

um relógio, isso aqui foi uma boneca que minha mãe brincava muito e eu guardo de 

lembrança. Eu achava que ela ia... Então o vestido! O vestido que ela vestiu, o único 

vestido que ela vestiu eu guardo até hoje.  

Arthur: Vestiu quando? 

Clara: Num Natal. 

Arthur: Quantos anos...?  
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Clara: Acho que tinha uns cinco a seis anos. Vestiu num Natal. E... Assim... Foi a 

única vez que eu a vi de vestido, então eu guardei esse vestido e está guardado até 

hoje. [...] “Quando tua filha tiver idade, pode até ser que sirva. É bonito o vestido”. 

Então assim, muita coisa eu tinha guardada dela para ela poder dizer assim: “Isso aqui 

era meu”... Que hoje não vai existir mais. (Clara, em entrevista – João Pessoa, 24 de 

outubro de 2018). 

 

Clara me explicou como, diante da dificuldade em ver Guilherme se desfazer de roupas, 

brinquedos e objetos, que, como vimos, tinham significados tão distintos para ambos, ela 

própria separava e guardava algumas coisas. Ficara com algumas peças de roupa que lhe 

serviam e, embora as considerasse “ridículas” para a sua idade, usava-as em casa – com a saia 

que estava vestindo aquela noite, exemplificou-me. Além disso, repreendia sempre o “egoísmo” 

de Guilherme por querer jogar tudo no lixo em vez de pensar em doar as roupas “para uma 

prima que precisa” ou “lá no orfanato”. Ressaltava, desse modo, seus valores católicos e 

espíritas de compaixão e caridade, ao mesmo tempo em que apontava uma falha moral de 

Guilherme ao se desfazer de seus objetos femininos. 

De seu quarto, trouxe também para me mostrar alguns brinquedos que fizera questão de 

resgatar do mais recente ímpeto de Guilherme para se desfazer de tudo, no último final de 

semana. Havia um urso de pelúcia de um cor-de-rosa muito vivo, uma boneca que andava e 

brincava com um cachorro e outra que espirrava e dizia que estava doente, as duas loiras de 

olhos azuis – quase um espelho da menina que Carol poderia ter sido, lembro que pensei. Clara, 

que muitas vezes comprava para a filha brinquedos que gostaria de ter quando criança, disse-

me que aqueles, em especial, tinham em comum o fato de que Carol pedira para que ela os 

comprasse, diferente dos demais, e isso tinha um significado. “Hoje eu guardo... de lembrança 

de uma menina que eu tive. Entre aspas, né? Porque nunca foi menina. Ou uma menina que eu 

quis ter, na verdade, né?”, explicou-me. Ao fazer essas reflexões, seu tom de voz trazia notas 

de melancolia e ironia. 

 

“Pera, mas isso aqui é a minha história também...!” 

 

Fotos se mostravam objetos importantes tanto para mulheres trans e homens trans 

quanto para mães de filhos trans no processo de lidar com a transição de gênero e as memórias 

do passado no gênero designado no nascimento. Eu sabia pelas histórias dos interlocutores trans 

que muitas pessoas rejeitavam essas fotografias, especialmente no início da transição de gênero, 

e os conflitos com a família que ocorriam em torno dessa questão. Desse modo, chamou-me a 

atenção a forma como as mães de filhos trans das Mães pela Diversidade de João Pessoa 
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costumavam me mostrar fotos de seus filhos antes da transição e me contavam sobre ocasiões 

em que haviam compartilhado fotografias umas com as outras nas reuniões da associação.  

Algumas interlocutoras avaliavam que a relação com as fotos informava a respeito de 

como a mãe “aceitava” ou não a transição de gênero do filho: mães muito apegadas às fotos, 

que as procuravam com frequência, contrariando a vontade dos filhos, assim como mães que 

não conseguiam sequer olhar para fotografias, ainda estavam experimentando um processo de 

luto e sofrimento muito intenso. Foi o que me disse Michele, por exemplo, descrevendo-me a 

forma como uma nova integrante do coletivo continuava carregando consigo diversas fotos 

dentro da bolsa. Mariana e Penélope também avaliaram que o seu progresso na aceitação da 

transição de gênero se mostrava na forma como lidavam com fotografias: Penélope, visitando 

cada vez menos uma caixa com lembranças e fotos antigas, e Mariana por ter superado a 

completa evitação que tinha de qualquer foto de Luan antes da transição – escondera todas as 

fotos no início, porque se as visse, chorava. Consideravam, assim, que mães que lidavam 

melhor com as fotografias estariam em um momento de maior aceitação do processo de 

transição de gênero e de luto do filho no gênero de nascimento. Algumas mães, como Michele, 

conseguiam enxergar nesses registros do passado a forma como o filho, desde muito cedo, já 

expressava a identidade afirmada no presente, de modo que as fotos se tornavam parte de uma 

narrativa de trajetória de vida contínua: “Eu não sei como eu não via, mas olha, veja se não é 

um menino de vestido?!”, Michele achava graça. 

Minha ideia para a atividade com as fotos foi recebida com entusiasmo por Paula 

naquela tarde. Como mencionei no capítulo 4, Paula morava com o namorado, Raul, em um 

apartamento de propriedade dele, um imóvel de construção recente, com dois quartos e uma 

sala espaçosa, localizado próximo à Avenida Epitácio Pessoa, uma das mais importantes da 

capital. Sempre que eu a visitava, gostava de olhar a vista de João Pessoa da grande janela da 

sala e me demorava alguns instantes a observar os prédios e o fluxo intenso de carros na 

avenida. Na ocasião, uma sexta-feira, a sala estava cheia de visitas. Além da mãe, Esperança, 

de 83 anos, que passara as duas últimas semanas em João Pessoa fazendo exames médicos de 

rotina, Paula estava recebendo sua irmã mais velha, Joana, e sua família – o marido, Barroso, a 

ex-nora, Valéria, e a neta, Luana, de 11 anos – que vieram de Guarabira para buscar Esperança 

e aproveitar o final de semana na praia.  

Paula havia bebido algumas cervejas com a irmã depois do almoço e estava ainda mais 

bem-humorada do que de costume. “Gabi odeia ver fotos antigas e queria que eu tirasse todas, 

e eu tirei por um tempo, mas fiquei pensando ‘Pera, mas isso aqui é minha história também...!”, 

disse-me, e com uma expressão de entusiasmo no rosto me convidou em seguida: “Você quer 



316 
 

ver?”. Nos porta-retratos da sala do apartamento havia fotos de Paula e Raul; apenas um deles 

trazia uma foto de Paula com Gabriele. Tratava-se do registro de um Natal depois da sua 

transição de gênero, mas Paula tinha mais fotos no quarto de hóspedes, onde Esperança ficava 

acomodada quando a visitava e onde Gabriele dormia nas vezes em que passava a noite lá.  

Essa disposição de fotografias e porta-retratos em diferentes cômodos do apartamento 

não deve ser tomada como simples escolha decorativa. Como percebeu Myriam Lins de Barros 

(1989, p. 37), os locais em que as pessoas guardam as fotografias de família nunca são 

completamente aleatórios: “Nota-se na escolha destes lugares, feita entre o acaso e a 

determinação, uma estratégia de apresentação pública e de preservação da intimidade familiar”. 

Sabemos também que nas divisões de cômodos de uma casa existe como que uma economia da 

intimidade. Roberto DaMatta (1997), ao tomar a casa e a rua como domínios basilares da 

sociedade brasileira a organizar ações, práticas, valores, objetos e papeis sociais, já havia 

observado que estes se configuram tanto em oposição quanto por gradações, de modo que na 

casa e na rua existem “espaços intermediários” onde há ambiguidade e esses domínios se 

comunicam.  

A sala, na perspectiva de DaMatta (1997), pode ser tomada como uma dessas áreas 

intermediárias, já que é um espaço de comunicação com a rua, onde a casa se abre às visitas, 

ao domínio público. Já os quartos são espaços muito mais privados e reservados para as relações 

com a família e com amigos mais próximos. É claro que, entre os quartos, também há distinção, 

pois o “quarto de hóspedes”, por exemplo, é reservado a visitas mais duradouras e, portanto, 

deve ser acolhedor, confortável, mas não tão pessoalizado como o quarto de um filho, nem tão 

íntimo como o quarto do casal. Assim, ao selecionar certas fotos para os porta-retratos da sala, 

há uma escolha a respeito de como representar a família e seus membros para os visitantes, uma 

seleção de certas relações, ocasiões, lugares e eventos que, tornados públicos, afirmam e criam 

relações, afetos, valores, status e distinção social. Fotos no “quarto de hóspedes” já são menos 

públicas, expostas a um círculo mais restrito de pessoas que tenham relações socialmente 

próximas o suficiente para entrar no quarto ou se hospedar na casa, como familiares ou amigos. 

Seguimos para o quarto de hóspedes com Esperança e a sobrinha-neta Luana nos 

acompanhando. Sobre uma cômoda havia um grande quadro de moldura branca com uma 

seleção de fotos de infância da filha. Entre essas fotografias e outras de um álbum de fotos que 

Paula puxou de uma gaveta, ela me conduziu por algumas de suas lembranças de quando 

Gabriele era criança, ao mesmo tempo em que ela e Esperança mostravam para Luana os 

familiares 20 anos mais jovens. Para a menina de 11 anos, todos pareciam “feios” e provocavam 

risadas. Esperança protestou, recordando que costumava ser considerada a mulher mais bonita 
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do bairro quando jovem, e lamentou que já não gostava mais de se olhar no espelho. “Mamãe, 

a senhora continua linda!”, Paula exclamou. Esperança apontou uma foto de suas três filhas e 

disse que tinha orgulho de ser a mãe delas, todas bonitas, elegantes, que não eram “gordonas”, 

e fez Paula rir e repreendê-la com humor: “Olha a mamãe promovendo bullying!”. Já as fotos 

de infância de Gabriele provocavam comentários enternecidos de Paula: “Era uma criança 

linda, não era, mamãe?” Esperança concordava.  

O exercício envolvia, para as interlocutoras, o processo de reatualização e elaboração 

de códigos e sentidos que, segundo Mauro Koury (2003, p. 220), ocorre quando olhar sobre as 

fotos se move a “revisitar as paisagens da memória”, indo sempre além do registro da fotografia. 

Para mim, como observador convidado a partilhar o momento, a experiência era como Koury 

(2003) relatou em sua pesquisa sobre fotografia e luto: uma imersão na construção simbólica 

da vida da família e dos sentidos e emoções suscitados por diferentes pessoas e eventos.  

O caso de Paula, porém, era bem distinto daquele analisado por Mauro Koury. O 

interlocutor do autor era um homem de 85 anos que estava então de luto pela morte da esposa. 

O viúvo apresentara a ele a sala da casa onde o casal montara, remontara e atualizara ao longo 

de meio século uma espécie de álbum de fotografias nas paredes – era uma “sala-álbum”. Havia 

uma lógica nos deslocamentos de fotos, que podiam ser traçados pelas marcas na parede, 

movimentos que ocorriam a cada nascimento de um filho ou a cada nova conquista de status e 

ascensão social da família ou de seus membros individualmente. A última foto era um retrato 

sorridente da esposa, incluída pelo viúvo após a morte dela, conferindo um desfecho à narrativa 

sobre a construção de um projeto de família ao longo de décadas, que então se encerrava com 

o sentido moral de “missão cumprida”. A “sala-álbum” era como um templo de memória, como 

refletiu Koury (2003).  

Na residência de Paula, não havia algo como uma “sala-álbum”, mesmo porque ela 

morava com um namorado com quem tinha uma relação relativamente recente e o apartamento 

era propriedade dele. Os diferentes lugares reservados às fotos de família de Paula refletiam 

muito mais uma história de vida de deslocamentos, movimentos, rupturas e reconstruções. No 

apartamento de Paula, além das poucas fotos na sala, que evocavam as relações no presente 

com Gabriele, aquelas no quarto de hóspedes estavam em um quadro que não estava fixado na 

parede, mas inclinado sobre uma cômoda de forma aparentemente mais improvisada. Outras 

estavam em álbuns de fotografias antigos, guardados em uma gaveta. Como estavam menos 

acessíveis, as fotos só poderiam ser contempladas caso Paula decidisse apanhá-los. Porém, 

mesmo que esses álbuns não fossem muito vistos, tinham registros que ela aparentemente queria 

guardar perto de si, levando-os consigo em suas mudanças. 
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Em uma foto do aniversário de três anos, a criança bate palmas, alegre, vestindo um 

chapéu e botas de vaqueiro. Outro registro do mesmo dia capturou seu ex-marido já falecido, 

Saulo, o pai de Gabriele – um homem negro parrudo e careca – sorrindo e inclinando-se para a 

criança, prestes a acender a vela do bolo de aniversário para iniciar o ritual de cantar parabéns. 

Uma foto mais antiga trazia Paula segurando seu bebê no colo, uma criança grande, gorda e 

adorável, vestindo apenas fraldas. Outra enquadrava a criança já mais crescida, sozinha, com o 

cabelo bem alinhado, vestido de azul e cinza em um conjunto de roupas de criança 

marcadamente masculinas. Chamou-me a atenção que tinha os olhos bem abertos e atentos, 

uma expressão séria.  

Barros (1989, p. 40) argumentou que, dentre os vários símbolos da família e papeis 

familiares que são postos em evidência nas fotografias, a criança é o principal. Ela “sintetiza na 

sua imagem a imagem da família”, sendo frequentemente o marco de referência para as fotos, 

o centro do enquadramento do retrato e o foco da atenção dos adultos que são fotografados com 

ela. Mauro Koury (2003) também salientou como o eixo da narrativa da família se desloca do 

casal para as crianças quando os filhos nascem, tornando-se o centro da narrativa fotográfica 

na “sala-álbum” de seu interlocutor. A foto de Gabriel encarando de volta com seriedade o 

fotógrafo que captura a sua imagem me fez imaginar o que ele poderia estar pensando. Será que 

estava incomodado com a situação, com a foto? Um puro exercício de fantasia, claro. Talvez 

nem mesmo Gabriele soubesse responder. Mas me fez lembrar que fotografar e registrar a 

família é também um exercício de poder sobre quem é capturado pelas lentes, sobretudo no 

caso das crianças. 

Paula parou por um momento em uma foto de outro aniversário, quando Gabriel 

completou cinco anos, e comentou que aquela festa fora pouco tempo depois do acidente 

vascular cerebral de Saulo. Ela se referia a esse evento diversas vezes em nossas conversas e 

entrevistas, pois suas consequências haviam transformado dramaticamente a vida de todos na 

família e culminado no fim do seu casamento nove anos depois. Paula se demorou um pouco 

mais nessa foto e virou a página do álbum.  

Fotografias de família têm a intenção de servir como “lembrança”, de acordo com 

Clarice Ehlers Peixoto e Patrícia Monte-Mór (2003, p. 151). Ou seja, há um entendimento de 

que fotos permitem capturar um momento, uma experiência, um evento, certas pessoas e as 

relações entre elas para serem guardados em um registro, físico ou digital, que possa ser visitado 

no futuro. Vistas em conjunto, compartilhadas com outros membros da família, elas permitem 

tecer linhas de continuidade que traçam histórias sobre o grupo a partir das interpretações de 

um ou mais membros da família que se lançam sobre elas:  
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As fotos penduradas nas paredes, arrumadas sobre um móvel da sala de visitas ou 

mesmo cuidadosamente dispostas no álbum de família, assim como os registros 

videográficos, constituem o tesouro familiar, a herança das gerações mais jovens. 

Mais do que isso, os comentários, as histórias, as lembranças evocadas por estas 

imagens apresentam aos mais jovens uma história que não viveram, mas da qual fazem 

parte, convidando-os, assim, a incorporar a memória familiar à sua história individual. 

O uso social dessas imagens permite a criação de um verdadeiro rito de memorização 

e de integração das gerações, dentro e fora do álbum ou da tela (PEXOTO e MONTE-

MÓR, 2003, p. 152). 

 

Reunir-se com visitas para ver fotografias de família é, por exemplo, uma prática 

tradicional para muitas famílias em municípios no interior de Pernambuco, uma forma de 

apresentar e tornar públicas as relações familiares167. Mas fotografias só cumprem seu papel de 

documentação de uma história de família na medida em que podem ser expostas e visitadas 

para interpretação, significadas e conectadas em narrativas como as elaboradas por Paula nesse 

momento de imersão em seus quadros e álbuns de recordações. Na ocasião que acabei de 

descrever, três gerações diferentes da família (avó, filha e bisneta) compartilharam juntas 

memórias que as fotos possibilitaram narrar, ao mesmo tempo em que Paula elaborou também 

para mim eventos e relações importantes na sua família e na sua trajetória pessoal.  

É precisamente por seu caráter documental tão individual e ao mesmo tempo tão 

coletivo de construir linearidade e continuidade biográfica (GOFFMAN, 2017[1963]); 

BOURDIEU, 1998) sobre a trajetória de indivíduos, grupos e relações por meio da imagem que 

fotografias estão entre as materialidades da memória que frequentemente se tornam o foco de 

conflitos e disputas entre pessoas trans e seus familiares no processo de negociação da nova 

identidade. Isso porque alterar o corpo e a própria imagem costuma ser uma questão central 

para a maior parte das pessoas trans, já que a identidade de gênero é necessariamente 

corporificada. Desse modo, fotos que capturam um corpo com marcas de gênero que se busca 

transformar e eliminar de vez podem provocar sentimentos de desconforto intensos.  

Peixoto e Monte-Mór (2003) avaliaram que fotos de família são, em geral, registros de 

harmonia familiar, que não capturam e dificilmente poderiam fotografar os conflitos e os 

 
167 Agradeço a Dayanna Santos por compartilhar essa informação durante uma apresentação de partes da sua 

dissertação de mestrado sobre experiências de estudantes trans na educação básica, que desenvolvia, então, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. A apresentação, intitulada “Álbum de Recordações”, foi 

realizada em 28 de maio de 2019 no “Café com prosa” do Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH) 

de Pernambuco. Dayanna Santos escolheu fotos suas de infância na época de escola para compor sua 

apresentação, que trazia elementos autobiográficos. Explicou que quis trazer as fotos em alusão à prática 

comum no interior de Pernambuco de reunir as visitas para ver álbuns de família, celebrando as relações e 

pessoas ali retratadas. Suas experiências escolares haviam sido marcadas por violências diversas, como é 

comum entre crianças e adolescentes com gênero em desacordo com a heteronormatividade. As fotos que 

escolheu recontavam sua história de modo que reconstruía uma autobiografia de afetos positivos. 
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momentos de infelicidade. Pelo contrário, seu objeto são as festas, os rituais familiares, as 

alegrias cotidianas ou extraordinárias, que ecoam no presente quando as pessoas revisitam essas 

ocasiões nos registros fotográficos. Mas as experiências de muitos homens trans e mulheres 

trans com fotos de família anteriores à transição de gênero mostram como mesmo fotos 

aparentemente alegres nem sempre provocam boas lembranças e sentimentos felizes, seja 

porque há uma recusa intensa à imagem de si no gênero designado no nascimento ou porque as 

relações naquelas fotos trazem melancolia e tristeza por vínculos que se machucaram, 

fragilizaram ou romperam. 

Pessoas trans lidam com fotos de antes e depois da transição de gênero de formas 

bastante variadas, como observei ao longo da pesquisa, mas dificilmente com indiferença. 

Muitas obtinham satisfação e prazer com fotografias, que eram importantes para elaboração da 

identidade no gênero de identificação e para a apropriação do passado de modo a recontar a 

própria história de maneira criativa. Um exemplo disso é a prática, talvez mais recorrente entre 

homens trans, de compartilhar fotos ou fazer vídeos de “antes” e “depois” para celebrar a 

transição de gênero e os desafios do percurso percorrido até ali. Nesse sentido, fotos também 

podem ser recursos para resistência política, expondo a existência de crianças com 

performances de gênero que contradizem as normas da heterossexualidade. Porém, para muitos 

interlocutores, fotos eram objetos particularmente sensíveis, pois podiam provocar sensações 

variadas de desconforto em relação à própria imagem, sobretudo em registros de antes da 

transição de gênero. 

Algumas pessoas trans disseram se incomodar apenas com certas fotos, e não com outras 

– fotos de infância, por exemplo, costumavam provocar menos desconforto. Outras se sentiam 

incomodadas não só com fotos antigas, mas também com registros de sua imagem depois da 

transição de gênero. Para alguns interlocutores, não apenas as fotos, mas o próprio ato de ser 

fotografado já era em si mesmo uma experiência incômoda a que se submetiam em nome das 

relações que estavam sendo afirmadas pela fotografia. Foi o que me descreveu Rafael, que 

apresentei no capítulo anterior, por exemplo, quando conversamos sobre a sua relação com 

fotos de antes e de depois da transição e ele me explicou que, por sempre ter se sentido 

“disfórico” com a própria imagem, costumava fugir de ser fotografado, sempre que possível:  

 

Rafael: Eu não sei, eu tenho problemas, assim, com fotos, eu realmente não gosto da 

lombra da imagem. Não sei o que é, me incomoda. Tipo, eu vou para um casamento 

agora, esse final de semana, que eu vou ser padrinho, então, tipo, eu já estou... [expirou 

pesadamente pela boca] me trabalhando [rindo].  

Arthur: Vai ter que tirar foto... 
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Rafael: Porque tem que tirar porra de foto. Aí, mas é isso, assim, eu não curto 

registros. [Pausa] Talvez isso mude com o tempo, né, mas ainda... Eu ainda tenho 

muito problema. (Rafael, em entrevista – João Pessoa, 30 de janeiro de 2019). 

 

Thiago, um homem trans negro de 23 anos, estudante universitário, via no fato de que 

começava a lidar melhor com a própria imagem e com tirar fotografias uma evidência de que 

“minha alma e meu corpo estão finalmente juntos”. Ao mesmo tempo, disse considerar que as 

fotos do passado não o afetavam porque, como não sentia conexão com sua vida como mulher, 

anterior à transição de gênero, tinha a sensação de que não era ele naquelas imagens. “Não é 

nada que me machuque, porque para mim há uma desconexão muito forte. Não sei explicar... 

Eu sei que sou eu... Tá? Eu sei que é meu passado. Mas não é uma coisa que ‘Nossa, eu sofri 

tanto...’”. Além disso, explicou-me que por sempre ter tido uma relação “esquisita” com a 

própria imagem, deixou de fotografar muitos momentos da sua vida, o que por fim se tornara 

“algo bom”, já que, como não tinha registros, não havia nada que “o prendesse” àquele passado.  

Em muitos casos, os conflitos com fotografias foram mais acentuados no início da 

transição e a rejeição diminuiu ao longo do tempo. Entretanto, enquanto provocam “incômodo” 

ou “disforia” com a imagem, a exposição de fotografias pode ser por vezes experimentada como 

uma forma de violência simbólica (BOURDIEU, 1989) da família, especialmente quando pelas 

fotos há uma intenção evidente de afirmar a identidade de gênero designada no nascimento. 

Para Kaelina, uma mulher trans branca de 28 anos que vivia conflitos constantes com a mãe à 

época que a conheci, quando a mãe fez uma postagem em homenagem ao seu aniversário no 

Facebook utilizando uma foto sua anterior à transição de gênero e marcando o seu antigo perfil 

masculino, tratava-se de mais uma recusa ao reconhecimento de sua identidade feminina. Além 

disso, considerava que a postagem era também um indício de que a mãe não havia contado para 

as pessoas do seu círculo social sobre a sua transição de gênero. “E ela disse na minha cara 

que não queria usar nenhuma foto minha atual, que ela não gostava de nenhuma, entendeu?”. 

Para os familiares, fotos também fazem muitas coisas diferentes e têm sentidos diversos. 

Podem ser pontos de apego ao projeto de identidade idealizado para o filho ou “assombrar” 

(CARSTEN, 2007) o presente com lembranças do passado Podem ser recordações cultivadas 

com forte investimento emocional, mesmo quando há aceitação da transição de gênero, e 

revelar respostas escondidas para dúvidas e angústias no presente. As fotos são visitadas e 

mobilizadas nas interações sociais para finalidades distintas, assumindo sentidos que mudam 

na medida em que a família e as relações entre seus membros se atualizam e se transformam. 

Assim, fotografias também podem ser objeto de negociação e conciliação ao longo do tempo.  
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No início da transição de gênero de Gabriele, fotos, como as histórias do passado, eram 

um dos motivos de conflito entre Paula e a filha, que não queria vê-las exibidas em nenhum 

lugar e durante algum tempo chegou a rasgar as fotografias que encontrava. “As fotos não 

poderiam estar expostas. Eu praticamente não podia falar em Gabriel. Era Gabriele e 

acabou”, recordou Paula, sobre aquele período. Na época em que eu estava realizando a 

pesquisa, porém, ela e a filha pareciam ter chegado a uma conciliação silenciosa em relação às 

fotos. Registros fotográficos atuais de Gabriele já bem feminina eram sempre visibilizados, 

inclusive em compartilhamentos de Paula nas redes sociais da internet, onde era muito ativa. Já 

fotos de criança e fotos de adolescência antes da transição de gênero em que Gabriele aparecesse 

mais feminina ou estivesse acompanhada da avó eram toleradas nos porta-retratos da casa de 

Paula e Raul. “Assim, eu tenho uma imagem ali, ela olha, ela não faz mais menção sobre isso 

não”, disse Paula, enfatizando em seguida: “É Gabriele realmente quem existe hoje, é 

Gabriele. Gabriel eu não exponho, mas tá guardado e ela sabe que tá comigo”. Parecia haver 

um acordo tácito também em relação a isso, pois as fotos anteriores à transição de gênero 

ficavam no quarto ou em álbuns guardados em gavetas. Na sala, espaço da casa onde recebem 

visitas menos íntimas e onde, portanto, há uma exposição mais pública das fotografias, havia 

apenas a foto de Paula e Gabi já “transicionada”.   

Entretanto, ainda que Gabriele lide melhor com essas memórias como parte da sua 

própria história, para Paula elas continuavam evocando uma noção de disrupção entre “o filho” 

que ficou no passado e a “filha” com quem convivia desde a transição de gênero. “O que tu vês 

nas fotos, quando tu olhas? Todas essas fotos, né?”, perguntei, noutra ocasião em que 

estávamos novamente olhando fotos, todas espalhadas sobre a mesa da sala. “Olha, eu vejo aqui 

um menininho. Era um menininho muito esperto, né. Era um menininho. Era o meu menino. 

Um menino muito... inteligente, com esses olhões dele. Depois os olhos de Gabi diminuíram.”, 

Paula divagou por um momento. “Olha aqui o rapazinho... Aqui, bem menininho...”, apontava-

me fotos. “Eu não consigo ver Gabriele aqui. Não.” Paula refletiu por alguns segundos em 

silêncio. “E interessante, né, que eu soube que ele já gostava dos meus sapatos e dos meus 

vestidos. E eu acho que ele tinha essa idade aqui, olha, quatro para cinco anos. Quer dizer que 

aí dentro a Gabriele já existia. Mas tem quem diga que Gabriele existia aqui?”. 
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“Não quero me livrar de Letícia como se ela nunca tivesse existido” 

 

Nomes e sobrenomes criam pessoas e relações. Há uma vasta literatura antropológica a 

esse respeito sobre sociedades não-Ocidentais (BODENHORN; VOM BRUCK, 2006), a 

começar pela seminal discussão de Marcel Mauss (2003) sobre a “noção de pessoa”, onde 

analisou sociedades em que a pessoa se constrói pela transmissão ritual de nomes de ancestrais 

– e de seu status e posição social no grupo – para novos descendentes. Contudo, recortarei o 

diálogo com a literatura sobre sociedades Ocidentais modernas e contextos urbanos, mais 

atinentes à realidade dos interlocutores da pesquisa.  

Pierre Bourdieu (1998) atribuiu ao “nome próprio”, que entendo aqui como a junção de 

prenome e sobrenome, o caráter de instituição que visa à unificação do “eu”, uma 

“individualidade biológica” em transformação, de forma capturável pelos mecanismos de 

regulação do Estado. O nome próprio permite designar uma “individualidade biológica” em 

termos sincrônicos, ocupando campos sociais diferentes simultaneamente, e em termos 

diacrônicos, em estados diferentes do mesmo campo social. Produz constância no tempo e 

efeito de unidade no espaço – é, afinal, uma “marca positiva” da identidade pessoal, como disse 

Goffman (2017[1963]).  

O nome próprio designa indivíduos diferenciados, ao mesmo tempo em que a 

obrigatoriedade de registro de um sobrenome de família expressa que este indivíduo é parte de 

relações familiares. Dessa forma, produz indivíduos que são “únicos”, mas que são também a 

continuidade de suas famílias, biológicas ou adotivas, e da ordem de gênero, seja pela expressão 

da complementaridade do modelo de reprodução sexual heteronormativa pela junção dos 

sobrenomes de duas famílias, seja pela sobreposição do sobrenome da família do pai ao 

sobrenome da família da mãe ou pelo próprio caráter generificado da maior parte dos prenomes. 

Nos contextos Ocidentais modernos, nomes também criam determinadas formas de 

pertencimento, identidade e status social, ao mesmo tempo em que criam pessoas e relações. 

Vimos que, durante a gravidez, fetos se tornam crianças e ganham status de pessoa quando 

recebem um nome, como discutiu Lilian Chazan (2007). Prenomes, em especial, afirmam 

desejos e projetos a partir de fantasias e idealizações a respeito dos sentidos que um nome pode 

carregar e transmitir a uma nova vida. O prenome de registro civil é um dos elementos de 

individualização dos novos membros da família, mas o fato de que este é escolhido pelos pais 

ou parentes atribui-lhe também uma característica de pertencimento e continuidade. Os 

prenomes são escolhidos de um repertório comum ao contexto local e histórico em que vive a 

família. Expressam uma estética valorizada pela comunidade da qual os parentes fazem parte e 
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expectativas para quem aquela criança poderá ser no futuro, como quando um menino recebe o 

nome de um jogador de futebol ou uma menina é nomeada em referência a uma atriz ou modelo 

considerada muito bela. Mesmo que não haja um projeto familiar para que o menino seja 

jogador de futebol e a menina se torne atriz ou modelo, a escolha desses nomes revela 

masculinidades e feminilidades valorizadas e desejadas por sua família.  

Os prenomes também podem ser escolhidos no próprio repertório familiar, para 

homenagear um parente, como os designativos “Junior”, “Filho” ou “Neto” evidenciam. Mães 

podem reforçar os vínculos de paternidade de seus filhos dando a eles um nome que homenageie 

o pai, como mostrou Pina Cabral (2007). De fato, nomes de filhos são frequentemente 

escolhidos no Brasil para reforçar vínculos de consanguinidade, conforme observou Claudia 

Fonseca (1995). Essas homenagens podem ser compreendidas como a manipulação de uma 

“substância” de parentesco que evoca o vínculo com um ascendente específico, se 

compreendermos que “substâncias” podem ser materiais e imateriais (CARSTEN, 2014). O 

nome possui ambas as características: é um documento que se materializa em diferentes 

registros, mas também um elemento imaterial que é evocado pela linguagem oral. Assim, o 

prenome pode ser uma “substância” tão significativa quanto o sobrenome enquanto vetor de 

relações de parentesco, uma “substância” central para criar e negociar relações de 

pertencimento ao grupo familiar.  

A obrigatoriedade de registro civil de toda criança recém-nascida para que ela passe a 

existir juridicamente e para a administração pública faz da nomeação um ponto fixo e originário 

na trajetória de um indivíduo, o momento em que a ele se atribui uma identidade – de gênero, 

de parentesco, de nacionalidade, de cidadão etc. – que deve sustentar por toda a vida, em uma 

continuidade temporal coerente. Entretanto, mesmo em uma trajetória linear adequada às 

expectativas sociais, as pessoas vivem processos de renomeação e renegociação da identidade 

e das relações que o registro civil materializou em documentos na infância. Os apelidos talvez 

sejam o melhor exemplo de como as pessoas utilizam-se da nomeação para tecer relações 

específicas de afeto, intimidade e pertencimento a diferentes grupos ao longo do tempo, 

manejando na vida social outras relações para além das que foram institucionalizadas de forma 

estática em seus documentos civis. 

Nomes próprios, em especial, são marcas de gênero fundamentais na nossa sociedade, 

que distingue nomes masculinos de nomes femininos de tal forma que o nome sempre é uma 

determinação do sexo. Assim, o processo de assumir o gênero de identificação frequentemente 

envolve escolher um novo nome e se tornar esse nome socialmente, tanto nas relações pessoais 

quanto ao formalizar a nova identidade em registros de documentos civis. Ouvir o nome anterior 
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pode se tornar fortemente desagradável e mesmo violento, dependendo do contexto em que o 

nome é chamado, e costuma ser razão de “constrangimentos” diversos em situações em que a 

identidade social no gênero de identificação é desacreditada pelas informações nos documentos 

de registro civil (ALEXANDRE, 2015). Muitos homens e mulheres trans evitam inclusive 

pronunciá-lo, optando por usar expressões como nome de registro, nome de batismo ou ainda 

falecido/a ou fulaninho/a. Esses termos marcam interpretações do passado, estabelecendo 

distanciamento da identidade de gênero em que foram posicionados ao nascer. Por esse motivo, 

nomes são substâncias especialmente sensíveis para pessoas trans e suas famílias, tornando-se 

um tropo importante de disputas e conciliações.  

Diversos interlocutores relataram que os familiares não os chamam pelo novo nome que 

escolheram ou pelos pronomes no gênero “correto”, às vezes de propósito, porque não aceitam 

a nova identidade, ou porque não estão “acostumados” e “erram”. Existem pessoas que não se 

importam de continuarem sendo chamadas por apelidos ou pelo próprio “nome de registro” pela 

família ou pela comunidade, pois não seguem um modelo fixo de identidade transexual.  

Uma situação ilustrativa nesse sentido ocorreu quando eu entrevistei Sabrina, de 28 

anos, negra, que se definiu como “trans, LGBT, o arco-íris inteiro”, uma pessoa bastante ativa 

na luta por políticas LGBT no município de Cabedelo, vizinho a João Pessoa. A entrevista foi 

na famosa Praia do Jacaré, onde visitantes e turistas se reúnem diariamente para assistir ao pôr 

do sol às margens do Rio Paraíba, ao som do “Bolero de Ravel” performado por Jurandy do 

Sax, saxofonista que se tornou um personagem icônico na região por apresentar a canção 

naquele local todos os dias desde os anos 2000. Sabrina, que morava no bairro, estava me 

acompanhando até o ponto de ônibus quando foi cumprimentada entusiasticamente por um 

rapaz que trabalhava guardando carros estacionados na avenida de acesso à praia. Ele chamou 

Sabrina por um apelido masculino jocoso e os dois conversaram como conhecidos de longa 

data. Depois que o rapaz se afastou, ela me explicou que aquele era seu apelido de infância, 

parecendo-me um pouco constrangida.  

O caso de Sabrina exemplifica como a relação com o nome pode ser articulada de 

maneira distinta a depender do contexto e da interação e dos relacionamentos envolvidos, de 

modo semelhante ao que descreveu Fernanda Cardozo (2010) em sua pesquisa sobre relações 

de parentesco de travestis em Florianópolis. Cardozo observou que algumas famílias 

mantinham um acordo tácito de usar nomes e pronomes femininos em público e, na intimidade, 

tratar a travesti no masculino. Para a maioria dos interlocutores que entrevistei, porém, os 

“erros” de nomes e pronomes eram uma situação problemática.  
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Muitos falaram sobre a importância de ter mais “paciência” com os familiares no início 

da transição de gênero e aceitar as confusões de nomes e pronomes, sem corrigi-los ou fazendo-

o “com amor”. Há o entendimento de que chamá-los por outro nome e gênero é realmente difícil 

e que será preciso que os parentes “se acostumem”. Porém, à medida que o tempo passa e isso 

não acontece, os “erros” se tornam mais difíceis de aceitar, tornando-se reiterações constantes 

de que não há uma aceitação real de sua identidade de gênero. Certas pessoas, porém, podem 

contar com maior tolerância ou mesmo ter um aval irrestrito para continuar usando o nome e o 

gênero “errados”, como por exemplo os avós. Gabi, filha de Paula, costumava se enfurecer com 

todos que erravam o seu nome e gênero, mas nunca com a avó, Esperança, pois, como me 

explicou, o importante era que ela lhe dava amor incondicionalmente e que a acolhera desde o 

início do processo de transição de gênero168. Como Gabi, vários interlocutores disseram que é 

preciso entender que os avós são idosos e que não é possível esperar que se acostumem a chamar 

um neto por um outro nome e gênero.  

Muito mais frequentes, porém, são os relatos de que, quando os familiares “erram” o 

nome e o gênero, esses “erros” são interpretados como “desrespeitos”, atos declarados de não-

aceitação explícita da sua identidade. São situações que podem ter caráter ofensivo similar a 

expressões de vergonha da sexualidade de um filho homossexual (OLIVEIRA, 2019). Kaelina 

me contou o quanto se sentia tomada por um sentimento “explosivo” de “raiva” sempre que a 

mãe insistia em usar o nome masculino de propósito. Nessas ocasiões, a mãe fazia questão de 

reafirmar: “Ôxe, menino! Eu nunca vou chamar você por outro nome, a não ser o nome que eu 

te batizei”, Kaelina imitou. Dereck, homem trans de 22 anos que conhecemos no capítulo 

anterior, descreveu-me várias situações em que o irmão mais velho, Daniel, se referia 

propositalmente a ele no feminino em público, mesmo que ele já estivesse com uma aparência 

que o fazia ser reconhecido socialmente como homem, o que era muito constrangedor. O irmão 

também continuava tratá-lo por nome e pronomes femininos na frente de amigos e mesmo entre 

pessoas que já sabiam de sua identidade masculina, reiterando que o via como mulher e que 

não o “aceitava” como homem. Desse modo, na convivência entre eles, sempre bastante 

conflituosa e complicada, Dereck era ferido constantemente. Interlocutores como Dereck e 

Kaelina sentem que estão sendo empurrados à posição de gênero designada no nascimento a 

cada interação em que são desrespeitados na forma de tratamento, de modo que confusões em 

torno do uso de nomes e pronomes podem se tornar focos de conflitos, embates e brigas.  

 
168 Ver a discussão a esse respeito no capítulo 4. 
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Talvez pela importância central dos nomes próprios para constituir pessoas-indivíduos 

e para estabelecer distinção de gênero, tanto no cotidiano das interações sociais quanto nos 

âmbitos institucionais, narrativas sobre substâncias de parentesco em que se cruzam as 

dimensões da memória, da identidade e das emoções envolvendo nomes estão entre as mais 

sensíveis ao explicitar o potencial afetivo de memórias para mobilizar conflitos e reorganizar 

relações na família.  

Clara, como vimos, negociava a nova identidade de Guilherme em um processo sofrido 

e difícil de “aceitação” marcado por idas e vindas constantes. Ela, que nunca havia feito uma 

tatuagem na vida até então, tatuou-se seguidas vezes em questão de poucos meses, marcando a 

pele com referências à filha e ao falecido esposo. Na região do “pulso” do antebraço, tatuou um 

coração pulsando, com um traço que simulava um monitor de frequência cardíaca, para lembrar 

que “meu pulso ainda pulsa”, explicou-me; na perna, desenhou uma coruja, evocando 

sabedoria para passar pelos conflitos que estava vivendo; no ombro, fez uma rosa, em referência 

à famosa obra “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, e ao seu amor pela filha; e 

no braço gravou “Carolina amor eterno”, em delicada escrita cursiva, as palavras atravessadas 

por uma rosa vermelha.  

As tatuagens de Clara lembram um caso analisado por Daniel Miller (2008, p. 96-104) 

em sua pesquisa sobre formas de apego e desapego relacionadas à cultura material. Charlotte, 

uma jovem interlocutora de Miller, tinha o hábito de materializar memórias na forma de objetos 

diversos, mas sobretudo como piercings e tatuagens. As memórias eram tornadas coisas, 

artefatos que então aderiam ao seu corpo; podiam ser removíveis, no caso dos piercings, ou 

definitivos, quando fazia tatuagens. O fundamental era o senso de controle sobre as memórias 

envolvido na prática. Enquanto os piercings diziam respeito a eventos importantes e momentos 

felizes, as tatuagens inscreviam em seu corpo as relações mais importantes na sua vida. 

No caso de Clara, as tatuagens podem ser interpretadas como modos de produzir e fixar 

sentidos para os eventos vividos, mas também como uma forma de lidar com as incertezas e 

transformações com que vinha sendo confrontada, conferindo a pessoas, relações e memórias 

uma materialidade que lhe possibilitava retomar algum senso de controle ao inscrevê-las no 

próprio corpo. Também pareciam tentar recuperar relações fundamentais com o marido e com 

a filha que haviam sido transtornadas pela morte física e pela perda provocada pela transição 

de gênero, como se tentasse de alguma forma agarrar-se a elas e fixá-las. Talvez por isso a 

importância de ter o nome de Carolina tatuado no próprio corpo, afirmando a sua existência, 

tornando-a permanente em um nível que Guilherme não poderia transformar, como a tinta que 

penetrara a sua pele. 
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Marcos, um rapaz gay, branco, de 28 anos, cujo único irmão, Gilberto, sete anos mais 

novo, havia transicionado para o gênero masculino, era bastante positivo em relação a todo o 

processo e o apoiava completamente. A relação entre os dois havia inclusive se tornado mais 

próxima após a transição de gênero, na avaliação de Marcos. Durante nossa entrevista a respeito 

de suas interpretações sobre a transexualidade de Gilberto, ele me contou como havia 

perguntado ao irmão se ele concordava que participasse da pesquisa e que este o autorizou, com 

a ressalva de que não revelasse o seu antigo nome feminino. Não se tratava, porém, de um 

acordo específico para a entrevista, pois não mencionar o nome era uma prática que Marcos 

mantinha de uma maneira geral com as novas pessoas que conhecia e com quem falava a 

respeito do irmão. O namorado de Marcos, Joaquim, que estava conosco na ocasião, comentou 

que Marcos nunca mencionara o nome nem para ele. Ficou evidente para mim que não falar o 

nome era uma prática de afirmação de cumplicidade e de lealdade que Marcos assumia na 

relação com o irmão, entendendo as dores de sua trajetória e respeitando as suas escolhas. Por 

isso, senti-me profundamente tocado ao ver os olhos de Marcos embaçados pela emoção quando 

ele me contou que o nome feminino da irmã, que não podia ser mais pronunciado, havia sido 

uma escolha sua. 

Histórias como as de Clara e de Marcos tratam de como nomear é um ato que dá vida 

social, conferindo sobretudo pertencimentos a uma família, a uma história, a um lugar no 

mundo. É o fato de criar vínculos importantes que situam um indivíduo socialmente que torna 

a mudança de nome tão central no processo de transição de gênero e, ao mesmo tempo, tão 

difícil para as pessoas mais íntimas. Por um lado, como vemos com Clara, a mudança de nome 

é parte dolorosa de um processo de perda de projetos, sonhos e expectativas para o futuro, seu 

e da filha que tanto desejara, e fazê-lo é difícil a ponto de que ela precisa tatuá-lo, materializá-

lo e fixá-lo, tornando o nome e seus sentidos uma parte do seu próprio corpo, uma vez que a 

pessoa que trouxe ao mundo faz escolhas e toma caminhos tão contrários aos seus valores e 

idealizações. Mas mesmo quando há um processo de aceitação amplo, como entre Marcos e 

Gilberto, abandonar um nome toca em questões afetivas ligadas às memórias da relação, o que, 

no caso de Marcos, tendo sido aquele que deu o nome à irmã, trata da sua própria história 

pessoal como filho, do seu lugar na família e da sua posição como irmão mais velho. 

Outra forma de conciliar as rupturas que a transição de gênero pode produzir na memória 

e fortalecer vínculos e alianças se dá em torno da própria escolha do nome e de incluir ou excluir 

os parentes no processo. Entre os interlocutores trans, ouvi histórias variadas a respeito disso. 

Para alguns, ter um nome tão diferente quanto possível daquele que haviam recebido da família 

era fundamental. Já para outros, ter um nome parecido com o nome anterior era uma estratégia 
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para facilitar que as pessoas se acostumassem e chamassem pelo nome correto – permitindo 

manter antigos apelidos, por exemplo. Esse foi o caso de Gabriele, filha de Paula, escolhendo 

um nome que permitiria que as pessoas continuassem a chamá-la de Gabi, apelido de Gabriel, 

o nome masculino que recebera dos pais. Ao mesmo tempo, homenageara a mãe incluindo um 

segundo nome, Pauline, o que enchia Paula de satisfação. “Eu acho bonito Gabriele, eu acho 

um nome forte. Eu acho que ela nunca adotou outro nome ... e o Pauline veio depois para ficar, 

que ela disse que foi uma homenagem a mim né, dos franceses. Eu estou chique!”, Paula deu 

risada. “Gabriele Pauline”, repetiu o nome, como se testasse sua sonoridade. “E as meninas 

chamam de Pauline. Ela disse que acha chique”, divertiu-se. 

Muitos interlocutores consideravam que escolher o próprio nome era algo muito pessoal 

e mesmo quando aceitavam sugestões ou opiniões de outras pessoas, seja de amigos ou 

familiares, julgavam que a decisão final tinha que ser sua. Kaelina se sentia dessa forma em 

relação ao nome que escolhera. Havia um simbolismo potente de ruptura com projetos e 

expectativas familiares na forma como deixava um nome que era uma mistura do nome dos 

avôs paterno e materno, escolhido por seus pais dentro de uma tradição familiar de nomear os 

filhos homens em homenagem aos seus ascendentes masculinos – os avôs ou o próprio pai – 

para um nome que significava a “estrada” que estava seguindo. Kaelina era uma referência à 

vocalista de uma banda de rock underground que ela adorava, mas havia sido escolhido também 

porque significava “pessoa forte, pessoa valente” e “aquela que está em busca de si mesma”. 

“Porque é realmente o que significa pra minha estrada daqui pra frente, é a busca por mim 

mesma, e valentia, ter força pra passar por tudo isso, entendeu?”, Kaelina me explicou. 

Quando lhe perguntei se ela gostaria que a mãe escolhesse o seu nome, ela me respondeu 

decididamente que não, mesmo se entre elas houvesse uma relação de maior aceitação de sua 

transição de gênero. “Esse momento é tão pessoal da gente, né? É uma forma de renascimento 

da gente. Eu acho que é uma decisão nossa”, avaliou, enfatizando também que, afinal de 

contas, a transição de gênero era algo que estava fazendo por si mesma, para “poder lidar 

melhor com as coisas”, e não pelos outros. 

De modo oposto à vivência de Kaelina e de outros interlocutores que pensavam como 

ela, também era bastante frequente a perspectiva de que seria muito importante que alguém da 

família – em geral a mãe – escolhesse o novo nome ou participasse da decisão. Talvez esse 

desejo fosse mais forte entre os interlocutores que ansiavam mais fortemente por “aceitação” e 

acolhimento familiar, ou porque não queriam romper com projetos familiares, apenas adequar-

se a eles em uma outra posição de gênero, ou porque, de fato, tinham vínculos de forte 

dependência emocional com o núcleo familiar. Guilherme, por exemplo, havia pedido que Clara 
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o ajudasse a escolher o seu nome masculino, e em uma das ocasiões em que os visitei para 

conversar com Clara ele me mostrou em um tablet as listas de possíveis nomes que cada um 

havia feito com os nomes masculinos que gostavam. Clara, que suportava até certo ponto 

participar ativamente da transição de gênero do filho, já que estava sempre em conflito sobre 

quais os limites entre apoiar e incentivar, por fim disse a Guilherme que escolhesse o nome por 

conta própria, pois essa era uma questão dele. Explicou-me que o nome que havia escolhido era 

Carolina e, além disso, como tinha criação católica muito forte, acreditava que esse era o nome 

que Deus havia abençoado quando a batizara. Assim, o filho testou diversos nomes por algum 

tempo até escolher Guilherme, um nome que, por fim, também a agradou. 

Thiago, que mencionei antes, tinha uma história conturbada com a mãe, mas entendia 

que deveria respeitar a escolha de nome masculino que ela havia feito muito antes de seu 

nascimento. O nome, “Thiago”, que a mãe certa vez lhe disse que daria a um filho, sempre o 

acompanhara desde antes de se entender como homem, quando tinha fantasias sobre ter uma 

dupla personalidade ou sobre ser uma pessoa “queer” com um lado masculino e um lado 

feminino. Por isso, explicou-me, sentia que não havia outro nome possível. “Às vezes eu até 

parava para pensar: ‘Não, que tal Adam? Que tal Vítor? Que tal Tomás?’. Mas eu pensava 

‘Caramba, minha mãe escolheu Thiago...’. É o nome que minha mãe ia utilizar para o filho 

dela, eu sou filho dela... Por que eu tenho que, entre aspas, bem aspas, ter esse privilégio de 

escolher?”, refletiu.  

Thiago evocou também uma imagem poderosa, descrevendo que sentia “...como se 

fosse um bebê no útero e minha mãe estivesse [acalentando a barriga e chamando] ‘Ah, 

Thiago, Thiago, Thiago’. E eu ‘Ah, tá bom, eu sou Thiago.’”, o que tornava o nome algo que 

já nascera com ele. As pessoas quando nascem não decidem o próprio nome, assim como não 

escolhem nascer ou em qual família e circunstâncias, fatos fundamentais para situar a existência 

que estão fora do controle individual e encerram os indivíduos em hierarquias nessas relações. 

Por isso seria um “privilégio” poder escolher um novo nome – “privilégio entre aspas”, já que 

só poderia fazê-lo por ser trans, dificilmente uma situação privilegiada. Além disso, uma vez 

que a identidade masculina é um fato essencial da sua existência, entende que não poderia 

escolher seu nome, tendo sido desde sempre Thiago, o filho homem de sua mãe, dado que 

caberia a ela nomeá-lo. 

Antônia, que introduzi brevemente no capítulo 5, travesti negra cuja história de 

conciliação nas relações com seus pais conheceremos em mais detalhes no próximo capítulo – 

decidiu adotar um nome escolhido por sua mãe à época de dar entrada no pedido judicial de 

mudança de registro civil. Embora este nome fosse diferente daquele com que passara a se 
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apresentar ao “assumir” uma identidade feminina e pelo qual muitas pessoas já a conheciam, 

Antônia considerava que havia um simbolismo importante em ter um nome escolhido por sua 

mãe e decidiu incorporá-lo.  

A importância do nome para reelaborar memórias que adensavam o relacionamento de 

Penélope e Lucas chamou a minha atenção certa manhã, quando me juntei a eles para realizar 

uma viagem de “bate e volta” para Recife, onde Lucas tinha uma consulta agendada com seu 

médico endocrinologista. Como vimos no terceiro capítulo, essa podia ser uma situação 

bastante cansativa e estressante, considerando desde o tempo de estrada – mesmo que fosse 

uma distância relativamente curta, quase todo o dia acabava sendo dedicado a ir e voltar da 

consulta – até as incertezas envolvendo o próprio tratamento de Lucas. Porém, Penélope sempre 

procurava deixar tudo muito natural para o filho e ao mesmo tempo se divertir com ele também. 

As conversas bem-humoradas e as piadas entre eles, as músicas agradáveis na trilha sonora no 

carro durante a viagem, os doces para segurar a fome no caminho e as paradas estratégicas para 

comer ou ir ao banheiro em postos de gasolina ou no popular restaurante lanchonete “O Rei das 

Coxinhas” na rodovia BR 101, que ela e Lucas adoravam, faziam com que tudo parecesse 

apenas um passeio em família. 

Penélope estava procurando por um lugar para estacionar o carro próximo ao hospital 

onde Lucas teria a sua consulta em alguns minutos. Ele estava quieto há algum tempo, distraído 

com seu celular, provavelmente conversando com amigos no WhatsApp e no Instagram. 

“Guilherme vai mudar de nome outra vez”, Lucas comentou subitamente. Ele e Guilherme 

haviam se conhecido e se tornado amigos depois que Clara se aproximou de Penélope para 

pedir ajuda com a situação do filho. “Sério? Mas Guilherme é tão a cara dele”, pensei em voz 

alta. “Ele quer ser chamado de Bernardo agora”, Lucas nos informou. Penélope então 

comentou que o próprio Lucas também havia experimentado diferentes nomes por um longo 

tempo até finalmente tomar uma decisão. A conversa sobre o nome de Guilherme – que, depois, 

continuou sendo Guilherme, e não Bernardo – continuou por algum tempo até que Lucas me 

perguntou, entusiasmado: “Sabe como foi que a minha mãe escolheu o meu nome?”. Sem 

esperar uma resposta, contou, zombeteiro, que o nome havia sido inspirado em um ator de 

novela que ela achava bonito. Penélope achou graça e confirmou a história, acrescentando que 

realmente achava o ator “um gato”. 

Eu fiquei surpreso com o fato de que Penélope não retrucou, dando continuidade ao jogo 

de provocações e brincadeiras entre eles que, na verdade, havia sido o próprio Lucas quem 

escolhera aquele nome. Afinal, ela acabara de recordar alguns momentos antes que ele trocara 

de nome diversas vezes até decidir se chamar Lucas. Refletindo sobre esse episódio depois, 
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lembrei de uma conversa que tivemos sobre como ele finalmente optara por Lucas. Penélope 

havia me contado sobre uma ocasião em que estava mexendo em documentos antigos e 

encontrou os exames de ultrassom da gravidez de Lucas. Na época, o médico não havia sido 

capaz de dizer o sexo do bebê, de modo que ela escreveu na imagem “Letícia ou Lucas?”, pois 

ainda estava considerando nomes masculinos e femininos para a criança. Lucas, que vinha se 

chamando Renato até então, ficou muito interessado quando viu e, curioso, perguntou sobre os 

nomes no ultrassom. Depois que Penélope lhe explicou que esses eram os nomes que havia 

considerado para ele antes de seu nascimento, o filho rapidamente mudou o nome de Renato 

para Lucas e nunca mais experimentou outro nome.  

Essas duas histórias diferentes contadas por Penélope e Lucas não devem ser 

consideradas do ponto de vista de quem tem a perspectiva correta sobre como as coisas de fato 

se passaram. O que podemos aprender com elas é a importância das conexões que ambos 

estabeleceram um com o outro por meio de uma memória de como Lucas ganha seu nome. Se, 

por um lado, ter o nome escolhido pela mãe naturaliza a identidade de Lucas como desde sempre 

um menino, por outro, também fortalece o vínculo entre eles restituindo-a ao papel central de 

tê-lo nomeado. Para Penélope, é uma memória potente também para reconectar uma parte 

fundamental de sua própria história como mãe de Lucas, já que o nome feminino que havia 

escolhido inicialmente para a criança quando achava que seria a mãe de uma menina era 

carregado de significados: remetia à história de como bebê fora concebido, assim como à 

própria relação e vínculo afetivo que existia então com o pai da criança, possibilitando a vida 

de Lucas. 

Um ano depois, Penélope me escreveu, exultante, para contar a notícia de que, após dois 

longos anos de um processo judicial em que vinha pedindo a mudança de registro civil de Lucas, 

o juiz finalmente autorizara a mudança. A certidão de nascimento original ficara retida no 

cartório ao emitir a nova com o nome retificado, mas Lucas queria destruir a cópia. Penélope 

avisou que ele podia rasgá-la, se quisesse, mas que ela tinha a versão digitalizada no 

computador e que iria guardá-la. Disse-me que ter uma cópia da certidão original era uma 

precaução, um recurso para o caso de se deparar com situações em que precisasse provar que 

os nomes e documentos diferentes de Letícia e Lucas se referiam à mesma pessoa. Mas guardá-

la também tinha um sentido afetivo e simbólico: “Não quero me livrar de Letícia como se ela 

nunca tivesse existido”. 
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7 
POLÍTICAS DE FAMÍLIA 

 

 

 

Quando a televisão anunciou em 28 de outubro de 2018 que o candidato Jair 

Bolsonaro, então filiado ao Partido Social Liberal (PSL), havia vencido a disputa eleitoral 

contra Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), e era o novo presidente do Brasil, 

Penélope, uma das mães que acompanhamos ao longo dos capítulos anteriores, viu seu filho 

trans Lucas, que tinha então 11 anos, irromper em um choro inconsolável. Emoções e reações 

similares dos próprios filhos ou de filhos trans do movimento social deixaram muitos familiares 

e ativistas pelos direitos de filhos LGBT sem dormir naquela noite. Michele, por exemplo, que 

também esteve conosco até aqui, era uma das mães de trans mais atuantes das Mães pela 

Diversidade de Pernambuco e atendeu diversos telefonemas de filhos trans “em gatilho” com 

pensamentos suicidas, segundo suas palavras. 

Enquanto nas relações interpessoais mais próximas amigos e familiares trocaram 

mensagens demonstrando apoio ou inquietação, nos grupos de WhatsApp e Facebook pessoas 

circularam rapidamente um manual com dicas para lidar com situações de violência homofóbica 

ou transfóbica. Kaelina, uma mulher trans que já mencionei anteriormente e que apresentarei 

melhor nas próximas páginas, monitorou sua rede de amigos e amigas trans e travestis para 

assegurar que todas estavam seguras, temendo violências dos grupos de apoiadores de 

Bolsonaro eufóricos nas ruas. Também preocupada com a violência, Paula, que conhecemos 

nos capítulos 4 e 6, decidiu se reconciliar com a filha trans Gabriele. Estavam sem se falar após 

uma discussão recente, mas Paula bateu à porta da filha para oferecer apoio. 

Como nas experiências de interlocutores que citei acima, muitos gays, lésbicas, pessoas 

trans, travestis e seus familiares mais íntimos viveram sentimentos de desolação, preocupação, 

ansiedade e medo, assim como um forte senso de união, solidariedade e comunidade em torno 

da ideia de “ser resistência” naquele dia de outubro em que culminou a campanha eleitoral para 

a Presidência da República. Esta caracterizou-se por uma disputa entre diferentes narrativas, 

projetos nacionais e políticas sexuais com implicações simbólicas e objetivas para diferentes 

grupos sociais, incluindo a atualização dos lugares ocupados por gays, lésbicas, travestis, 

homens trans, mulheres trans e outras identidades de gênero e sexualidade na vida social em 
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seus diferentes contextos e dimensões. As respostas emocionais dos sujeitos à eleição de Jair 

Bolsonaro que descrevi resultavam de uma compreensão coletiva de que o projeto de nação 

vencedor tanto ameaçava direitos conquistados quanto legitimava a discriminação e a violência, 

o que poderia ter consequências para suas vidas, relacionamentos, sonhos e projetos. 

Acompanhei em João Pessoa este cenário de grande ansiedade com as eleições entre 

interlocutores e nos espaços onde fazia pesquisa de campo. A possível ascensão de Bolsonaro 

à presidência do país e as disputas discursivas e narrativas das campanhas dos candidatos eram 

diariamente assunto de conversas nos diferentes lugares por onde eu circulava. As brigas, 

desentendimentos e discussões em família motivadas pelo posicionamento de parentes durante 

a campanha eleitoral também eram assuntos recorrentes. Havia medo e preocupação, em 

especial com relação à possibilidade de perda de direitos civis conquistados nos últimos anos e 

de aumento da discriminação, da intolerância e da violência. Declarações de voto de familiares 

a um candidato favorável aos direitos respectivos à diversidade sexual e de gênero podiam, 

assim, ser fonte de segurança, alento e acolhimento, enquanto a adesão destes aos discursos de 

candidaturas identificadas como LGBTfóbicas, em especial a de Bolsonaro, suscitava 

decepções, mágoas e agravamento de sentimentos de solidão e exclusão do grupo familiar. 

Sabe-se que relações de poder no campo da sexualidade e das políticas sexuais e de 

gênero costuram-se no cotidiano de contextos e espaços sociais diversos, nas práticas de 

diferentes agentes, organizações e instituições que conferem corpo e ação para conformá-las e 

concretizá-las. Muitos de seus efeitos mais profundos são vividos no plano da subjetividade, 

das emoções e dos vínculos afetivos, como parte da esfera da “pessoalidade” das relações e da 

intimidade (DAMATTA, 1997). Porém, os sujeitos nem sempre sentem e interpretam 

diretamente essas linhas de poder nas suas relações e nos seus vínculos pessoais como 

experiência de disputas políticas, visto que a concepção de mundo dominante envolve uma 

separação entre público e privado para organizar simbolicamente a vida social. 

Essa fronteira cultural entre o que é de caráter público e político e o que constitui a 

vivência dos afetos e vínculos pessoais se mostra, contudo, permeável e elástica quando eventos 

de amplo caráter coletivo animam o cotidiano da vida comum. Esse é o caso do “tempo da 

política”, termo que Beatriz Heredia e Moacir Palmeira (2006) utilizaram para se referir à 

sazonalidade com que grande parte da população vive a política, ou seja, como algo circunscrito 

aos períodos eleitorais. Para os autores, o período comporta disputas que não se limitam à 

ocupação de cargos eletivos, envolvendo a “adesão” das pessoas a um dos lados em que se 

“divide” a sociedade. 
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Nos períodos de campanha eleitoral, o exercício do voto como direito, obrigação e 

“adesão” (HEREDIA e PALMEIRA, 2006) aviva debates, disputas, consensos, identificações, 

pertencimentos e dissidências nas interações sociais do cotidiano prático e rotineiro dos 

pessoas. A vivência da política se dá, então, na família, entre amigos, no trabalho, na igreja, nas 

redes sociais da internet e nas mais diversas esferas de sociabilidade, entretenimento e lazer. 

Foi dessa maneira que as eleições para a Presidência da República de 2018 propiciaram que a 

disputa no campo da diversidade sexual e de gênero envolvendo os direcionamentos da política 

sexual do Estado fosse sentida, experimentada e negociada no dia a dia por pessoas LGBT com 

suas famílias, amigos e nas relações de valor cultural e social importante. 

 

Eu briguei com a minha irmã por causa do Bolsonaro. Me intriguei dela, uma pessoa 

que eu me dei bem a vida inteira. A primeira briga assim feia, de bloquear, de excluir 

ela do meu WhatsApp. Fiquei muito chateada com ela. Ela é evangélica, uma 

evangélica muito rígida. Quando ela disse que ia votar no Bolsonaro, eu falei para ela: 

"Quem tem família trans, votar no Bolsonaro é suicídio!". Porque eu vejo o que o 

Bolsonaro é. Eu vi as pesquisas aí. Poxa, se for mentira, pelo amor de Deus! É uma 

mentira muito bem-feita, viu? Porque saiu da boca dele aquelas homofobias, aquelas 

barbaridades. No primeiro turno, eu acredito que ela votou nele. Não falei com ela 

não. Antes do segundo turno, ela veio aqui dizer para mim que ia votar no Fernando 

Haddad por causa de mim. Eu disse: "Não, você vai votar no Haddad por você, não 

por mim. Eu não quero que você vote por mim não. Eu quero que você vote pelo certo. 

Se você acha que o Bolsonaro é certo, então você vai votar no Bolsonaro”. Nós 

fizemos as pazes, graças a Deus. Não tenho nenhum rancor da minha irmã. Mas fiquei 

chateada na época, muito, muito, quando ouvi da boca dela dizer que ia votar no 

Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Eu abomino aquele homem! (Jaque, em entrevista – 

João Pessoa, 31 de janeiro de 2019).  

 

O relato de Jaque, mulher trans cujas relações de grande proximidade e profundo afeto 

com a família conhecemos no quinto capítulo, introduz a forma conflitiva com que os embates 

políticos que caracterizaram as eleições para a Presidência da República de 2018 foram vividos 

por diversas pessoas LGBT nos seus relacionamentos com familiares e parentes. Jaque 

contextualiza a adesão da irmã à candidatura de Bolsonaro explicando que ela era “uma 

evangélica muito rígida”, mas acrescenta em seguida como argumentou com a irmã, de forma 

bastante passional, que votar em Bolsonaro era “suicídio” para quem tinha “família trans”. 

Jaque conta que ficou extremamente “chateada” com a irmã quando ela revelou que ia votar em 

Bolsonaro e a ênfase no fato de que “ouviu da boca dela” sugere que a declaração de voto soou 

como uma ofensa. É de se notar que a interlocutora contextualiza o drama familiar e moral com 

a irmã por uma linguagem emocional que evoca sobretudo sentidos e valores de família para 

dar sentido à briga e à reconciliação posterior entre elas. 

A densidade emocional dessas relações convida a uma análise da política das emoções 

(ABU-LUGHOD; LUTZ, 1990) de pessoas trans e seus familiares ao longo do período. Embora 
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expressões emocionais sejam consideradas fatos psicobiológicos naturais e universais na visão 

de mundo dominante nas sociedades ocidentais (LUTZ; WHITE, 1986; REZENDE; COELHO, 

2010), sabemos que emoções são fenômenos culturais, sociais e contextuais (ABU-LUGHOD; 

LUTZ, 1990). Emoções são "práticas ideológicas” definidas em termos sociais, “encenadas” 

socialmente e articuladas na experiência pessoal, “[...] entrelaçadas de maneira complexa em 

sistemas de significados culturais e na interação social [...]" conforme situou Catherine Lutz 

(1998 [1988], p. 5-8, tradução livre). O fato de que não se conformam aos dualismos entre corpo 

e mente, razão e sentimentos, natureza e cultura, desafiando-os, como sugere Lutz (1998 

[1988]), faz com que emoções sejam um meio privilegiado para compreender as estruturas 

sociais, as hierarquias, as relações de poder, os valores e as moralidades na forma como são 

incorporadas pelas pessoas e vividas nas interações sociais. 

A interpretação de dilemas, confrontos, negociações e alianças emocionais suscitadas 

pela campanha eleitoral nos relacionamentos familiares possibilita apreender os discursos 

públicos e as moralidades que interpelaram e mobilizaram os posicionamentos, em muitos casos 

passionais, assumidos no decorrer da campanha. Para muitas pessoas, determinadas posições 

eram conflitantes com visões de mundo e valores de outros universos sociais ou grupos do qual 

faziam parte, o que podia conduzir a conflitos e rupturas, mesmo que temporárias em muitos 

casos. Essas experiências demandavam dos sujeitos um investimento tanto subjetivo quanto de 

administração da fachada social (GOFFMAN, 2011) para sustentar esses mundos separados 

e/ou um esforço de conciliação destes valores e relações, a princípio opostos, que chamavam à 

adesão. Expunham, assim, os efeitos capilares de processos sociais e culturais no campo da 

sexualidade e gênero das últimas décadas no contexto brasileiro. 

Esse é o cenário que encontraremos ao longo desse capítulo. A narrativa etnográfica 

se deterá sobre a dramaticidade dos impasses em torno da disputa eleitoral nos vínculos 

familiares mais valorizados, explorando como lutas simbólicas envolvendo moralidades 

sexuais, concepções de gênero e valores familiares avivaram a disputa política nacional nos 

afetos das famílias. Silêncios foram questionados ou mantidos estrategicamente e lealdades 

desafiadas, revistas ou reafirmadas; sentimentos de amor, respeito e aceitação, colocados à 

prova de modo a sustentar o voto em determinados candidatos ou a sobrepor-se a discordâncias 

nas adesões de diferentes membros da família a um ou outro lado da disputa eleitoral. Os 

dilemas familiares, identitários, morais e emocionais suscitados pelas eleições de 2018 e os 

discursos de diferentes agentes para organizar interpretações, escolhas e decisões naquele 

contexto, como conheceremos nas próximas páginas, situaram os cenários sociopolítico e 

cultural, nacional e local, em que acompanhamos os interlocutores ao longo desta etnografia. 
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O capítulo está organizado em três blocos principais. Eles procedem de um plano mais 

geral – que é ao mesmo tempo uma aproximação contextual de eventos da história recente do 

Brasil fundamentais para entender as disputas envolvendo gênero e sexualidade na campanha 

eleitoral – em direção ao local e etnográfico, buscando localizar alguns dos efeitos 

micropolíticos de processos vividos pela sociedade brasileira nos últimos anos na vida familiar 

e compreender o avivamento destes nos confrontos discursivos da campanha eleitoral de 2018. 

O movimento do plano macrossocial às microesferas do cotidiano desloca-se pelas dimensões 

de uma situação social historicamente definida, buscando aproximar-se de um “jogo de escalas” 

temporais e espaciais, no sentido de Alban Bensa (1998), ou seja, considerando os contextos e 

suas temporalidades como estes se encontram em uma dada situação social: contextos 

imanentes às práticas, constituídos por atitudes e discursos com lógicas por vezes contraditórias, 

dando dinamismo à vida social; temporalidades de durações diversas que atravessam os 

contextos tensionando as exigências do presente com as heranças do passado. 

Na seção final, encontraremos algumas interlocutoras e as Mães pela Diversidade em 

um evento organizado no Recife em janeiro de 2019 como uma resposta aos primeiros 

movimentos de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Afirmavam, assim, que a tônica das 

mobilizações societárias das famílias de filhos LGBT ao longo do governo recém-eleito buscaria 

fundamentalmente formas de “resistência” a processos reacionários no campo dos direitos para 

as diversidades sexual e de gênero, mas também que os rearranjos, as conciliações e as práticas 

de aceitação que muitas famílias construíram nos últimos anos não seriam tão facilmente 

desmanchados pelos fantasmas do “retrocesso” que pareciam estender-se como sombras do 

novo governo e assombravam, então, a imaginação cultural.  

 

O jogo de emoções nas eleições de 2018  

 

Contexto histórico e social de um conflito de moralidades 

 

Os últimos vinte anos da história recente brasileira foram atravessados por acirradas 

disputas sociais, políticas e culturais em torno das diversidades sexuais e de gênero, 

movimentando as posições de agentes, os discursos e as forças sociais em torno do que hoje 

chamamos de “direitos LGBT”, que vinham se constituindo de forma articulada em 

organizações e instituições desde o fim dos anos 1970 e mais fortemente ao longo da década de 
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1990169. Esses embates, disputas e as transformações que, em alguma medida, se 

desencadearam no campo da diversidade sexual e de gênero (CARRARA, 2015), construíram 

as condições sociais de possibilidade (BOURDIEU, 1983) do mundo social que descrevi nesta 

etnografia e das relações entre família, identidade, gênero e sexualidade que nele ganharam 

vida de formas complexas e muitas vezes contraditórias nas experiências das pessoas. 

Contudo, na década de 2010, diante desses processos e seus desdobramentos em 

políticas públicas, identidades, organizações e discursos culturais sobre sexualidade e gênero 

no Brasil, forças sociais de agentes contrários ao reconhecimento e extensão de direitos para a 

diversidade sexual e de gênero passaram a reagir mais articuladamente e ostensivamente. 

Políticos e lideranças religiosas em especial, mas também variados agentes que atuam na 

produção de discursos culturais na televisão e nos diversos canais de entretenimento e 

informação na internet expandiram pelo Brasil o movimento transnacional contra a “ideologia 

de gênero”, uma articulação política contra o conceito de gênero iniciada pelo Vaticano que 

vinha se fortalecendo em diversos países desde os anos 1990170 (MIGUEL, 2016; CORRÊA, 

2018). Esse movimento se opunha ao que entendiam ser uma ideologia que atacava os valores 

morais cristãos de família ao desconstruir a diferença sexual, tomada pelas pessoas e 

organizações envolvidas como verdade biológica e como vontade e desígnio divino. 

Richard Miskolci (2018) localiza o início dessa nova e intensificada ofensiva contra os 

direitos sexuais e reprodutivos no Brasil a partir da legalização do casamento civil homoafetivo 

pelo Supremo Tribunal Federal, em 2011. Observou que, uma semana após a decisão, o então 

deputado federal Jair Bolsonaro articulou-se com outros congressistas conservadores 

(evangélicos, católicos e agnósticos) em um movimento contra a distribuição de um material 

didático de combate à homofobia produzido pelo Ministério da Educação, que tinha Fernando 

Haddad como ministro. Para Fernando Balieiro (2018), ganham consistência nesse momento 

os primeiros episódios de pânico moral relacionados às políticas de direitos humanos para a 

população LGBT. Esse evento a que se referiram os autores ficou conhecido como o episódio 

 
169 Para uma perspectiva ampla dos diferentes fatos, eventos e agentes que caracterizaram o campo da diversidade 

de sexualidade e de gênero desde os anos 1970, com ênfase na construção, organização e ação dos movimentos 

sociais, ver A História do Movimento LGBT no Brasil (GREEN, et al., 2018). Para as transformações na relação 

entre movimento social e Estado nos anos 1990 a partir da criação, fortalecimento e expansão de ONGs em 

busca de direitos e de combate à homofobia, assim como suas implicações para a pluralização de identidades 

coletivas, ver o trabalho de Regina Facchini (2005). Com relação aos efeitos da organização social do ativismo 

de HIV/AIDS na composição desse cenário sociopolítico e para a criação de identidades clínicas ligadas ao 

status sorológico, ver Carlos Guilherme do Valle (2002). 
170 Sonia Corrêa (2018) aponta o processo de surgimento de uma política antigênero em ações, discursos e 

articulações do Vaticano como reação a inserção de pautas feministas nos documentos produzidos ao longo 

das convenções realizadas pela ONU nos anos 1990. 
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do “kit gay” e terminou com o veto da presidente Dilma Rousseff ao material. Ao longo dos 

anos seguintes, diversos agentes passaram a acusar escolas e professores de interferir na 

educação moral das crianças, vistas como as maiores vítimas da “ideologia de gênero”, 

expandindo a visibilidade midiática do tema (BALIEIRO, 2018).  

Em 2014, congressistas conservadores conseguiram alterar no Congresso Nacional o 

texto do Plano Nacional de Educação, excluindo qualquer menção ao termo “gênero”. Esse 

processo desencadeou iniciativas similares em planos estaduais e municipais de educação ao 

longo de 2015, incluindo a Paraíba. Em João Pessoa, no mês de março de 2016, a “ideologia de 

gênero” foi objeto de uma audiência pública que ensejava a proposta de proibir qualquer 

referência ao tema no conteúdo didático e nos materiais escolares. Em entrevista à reportagem 

da TV Câmara JP, a vereadora que convocara a audiência, Eliza Virgínia, na época filiada ao 

PSDB, sintetizou enlaces entre direito das crianças, biologia e religião manejados ao longo do 

debate explicando o que entendia representar a “ideologia de gênero” nas escolas:  

 
É a erotização precoce das nossas crianças. É você tentar roubar o que resta de 

ingenuidade nas nossas crianças. É dizer para a criança que ela não é menino, não é 

menina e que ela vai poder decidir o que quiser ser quando crescer. É negar a biologia, 

negar a estrutura física, negar todos os hormônios e negar também o que Deus deixou 

para a gente (Vereadora Eliza Virgínia – entrevista à TV Câmara JP171).  

 

Essa audiência pública também contou com a participação da então advogada da Frente 

Parlamentar pela Vida e pela Família do Congresso Nacional, Damares Alves, que já se 

visibilizava na época como uma liderança importante no movimento nacional contra a 

“ideologia de gênero”, dentre outras questões. Ela foi ovacionada como convidada ilustre por 

grande parte dos presentes. No governo Bolsonaro, Damares se tornaria a Ministra da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, pasta que representou a fragilização e o desmanche de 

estruturas político-administrativas de criação, implementação e controle de políticas públicas 

para a população LGBT. A audiência pública em João Pessoa em 2016 exemplifica as relações 

entre diferentes escalas que se costuravam pela articulação de estratégias e práticas em níveis 

distintos, processo que se dava por meio da circulação de agentes e discursos nos cenários 

nacional e local.  

Nos anos seguintes, diversos municípios paraibanos aprovaram leis proibindo o ensino, 

a distribuição e a exposição de conteúdos considerados “ideologia de gênero”. Estão entre eles 

Santa Rita, em 2017, município da região metropolitana da capital, Campina Grande, em 2018, 

e João Pessoa, em 2019. Algumas dessas leis foram consideradas inconstitucionais pelo 

 
171 Ver Câmara Municipal de João Pessoa (2016). 
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Tribunal de Justiça da Paraíba e suspensas após ação da Defensoria Pública do Estado, tal como 

no caso da lei 7.520/2020 de Campina Grande, que proibia estudantes trans, transexuais e 

travestis de usarem banheiros no gênero de identificação. 

Gayle Rubin (2011 [1984]) argumentou em texto clássico sobre políticas sexuais que as 

forças, embates e disputas relacionadas à sexualidade estão constantemente enredadas com 

outros campos e dimensões da vida social. Nessa perspectiva, todos esses movimentos de 

agentes e discursos na sociedade brasileira não podem ser dissociados das políticas públicas 

implementadas pelos governos do Partido dos Trabalhadores entre os anos 2002 a 2016. Deve-

se levar em consideração seus méritos para a redistribuição de renda, para a mobilidade social 

de uma larga parcela da população e para a expansão e consolidação de discursos e estruturas 

institucionais de construção de igualdade de gênero e ampliação de direitos humanos na 

sociedade brasileira; deve-se igualmente considerar suas limitações, sobretudo da política 

econômica neoliberal, com suas consequências para as subjetividades políticas que emergiram 

ao longo do processo identificando-se com a extrema direita e sua moral conservadora 

(PINHEIRO-MACHADO e SCALCO, 2018)172.  

Além de mudanças nas relações de força constitutivas dos campos sociais, produzidas 

nesses processos, devemos considerar, também conforme ressaltou Rubin (2011[1984]), que 

períodos de acentuadas instabilidades econômicas e políticas costumam direcionar “ansiedades 

sociais” para a sexualidade. Miskolci e Pereira (2018) apontaram essa relação ao conectar um 

conjunto de eventos desencadeados a partir de 2014 na política nacional com a expansão do 

movimento contra a “ideologia de gênero” no Brasil. O crescimento de um discurso antipolítica, 

relacionado à criminalização da política, assim como à crise econômica e ao desemprego, foi 

um fator que, segundos os autores, propiciou a organização de grupos articulados contra 

determinados inimigos vistos como responsáveis pelos problemas sociais: comunistas – ou 

“esquerdistas” e “petistas”, categorias do vocabulário popular – assim como feministas, pessoas 

LGBT e defensores de direitos humanos, por exemplo. Miskolci e Pereira (2018) atribuíram a 

essa gramática moral a aproximação de redes de mobilização sociopolítica como o Escola sem 

 
172 Segundo Rosana Pinheiro-Machado e Lucia Scalco (2018), a aposta do PT em políticas liberais de transferência 

de renda e inclusão financeira com ênfase no consumo e no indivíduo produziu subjetividades políticas que se 

depararam com os limites de inclusão social da agência pelo consumo. Esses limites se deram primeiro pela 

atualização de símbolos de distinção social da classe média e de modos de exclusão, discriminação e violência 

dos mais pobres; depois, pela drástica redução da possibilidade de consumir e de sonhar com um futuro 

próspero provocada pela recessão econômica e pelo desemprego. Esse processo foi aliado a mudanças nas 

relações de gênero produzidas pelo crescimento do discurso sobre igualdade de gênero, direitos de mulheres e 

“pessoas LGBT”, fragilizando masculinidades baseadas na autoridade e domínio de homens heterossexuais 

sobre o espaço público. Para as autoras, favoreceu-se, assim, a identificação de uma parcela da população, 

sobretudo homens jovens, com o discurso de moral conservadora da extrema direita e com a própria figura de 

Jair Bolsonaro. 
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Partido e o Movimento Brasil Livre (MBL)173 de grupos religiosos evangélicos e católicos para 

combater mudanças em hierarquias de gênero e reconhecimento de “direitos LGBT”. 

Diferentes fatos e eventos tornados públicos na cobertura jornalística da televisão e da 

imprensa e na circulação destas e outras produções nas mídias e redes sociais oportunizaram a 

construção de discursos, performances e dramatizações de diferentes agentes, alguns visando a 

manutenção de valores, concepções e modelos de identidades e relações de gênero e 

sexualidade e outros a sua contestação, transformação ou atualização. Destacarei um, entre 

vários episódios possíveis174. Privilegiarei este pela relevância que assumiu no contexto 

nacional na época e por seus desdobramentos no universo dos movimentos sociais de mães e 

famílias de pessoas LGBT, no qual estão circunscritos os processos políticos, sociais e culturais 

implicados neste estudo. 

Em 2017, a exposição “Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira” foi 

censurada – primeiro em Porto Alegre e depois no Rio de Janeiro. Sob acusações de incentivo 

à pedofilia e à zoofilia, tornou-se alvo de denúncias à polícia, ao Ministério Público e objeto de 

processos judiciais diversos. Uma das peças mais atacadas foi a obra da artista cearense Bia 

Leite, cujo tema era a “criança viada” e trazia reflexão sobre infância e gênero “desviantes” de 

modelos dominantes de feminilidade e masculinidade. Entre as diversas reações às acusações 

em torno da obra, pessoas LGBT passaram a compartilhar fotos suas de infância nas redes 

sociais, identificando-se como “crianças viadas”. Na Figura 15, a seguir, vemos a reprodução 

da uma das peças de Bia Leite que foram censuradas: 

 

 
173 O MBL é um grupo de direita que passou a se organizar em 2014, como parte de movimentos mais amplos 

contra a corrupção e com um viés fortemente antipolítica. Os integrantes do MBL participaram ativamente de 

manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff e a favor da Operação Lava Jato de combate à 

corrupção da Polícia Federal. Posteriormente, diversas lideranças filiaram-se a partidos políticos liberais e 

foram eleitas para o Congresso Nacional, como Kim Kataguiri, atualmente filiado ao Podemos. Kataguiri foi 

eleito deputado federal pelos Democratas (DEM) em 2018. 
174 Outro evento importante que ganhou repercussão nacional e internacional ocorreu quando Judith Butler visitou 

o Brasil em 2017 para lançar um livro e participar de um seminário na Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). A filósofa foi alvo de protestos, perseguições e agressões verbais e até mesmo físicas de grupos 

religiosos e políticos que associavam a sua obra à “ideologia de gênero”, pedofilia e bruxaria. Diversos 

intelectuais, artistas, ativistas do movimento LGBT, defensores de direitos humanos e a própria Judith Butler 

responderam a essas acusações produzindo análises, organizando eventos e publicando artigos. Para uma 

compreensão dos aspectos históricos, sociais e conjunturais mais amplos em torno deste episódio, ver o dossiê 

“Quem tem medo de Judith Butler”, organizado por Miskolci e Pereira (2018). 
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Figura 15 - “Travesti da lambada e Deusa das águas” 

 

Fonte: Bia Leite (2013).  

 

Ao mesmo tempo, uma grande campanha virtual em torno da hashtag “a criança LGBT 

existe” (#acriançalgbtexiste) foi lançada pelas Mães pela Diversidade. Emerge fortemente na 

cena pública, nesse momento de embate, o discurso deste outro conjunto de empreendedoras 

morais da mobilização social e política de famílias de filhos LGBT (OLIVEIRA, 2013; 

NOVAIS, 2018) que, como vimos, também vinham mobilizando símbolos, ideias, valores de 

família nos últimos anos, discursos cujos efeitos procurei mostrar que permeavam as 

experiências de muitas mães que foram interlocutoras desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mães pela Diversidade (2019) 

 

De um desenvolvimento lento e gradativo ao longo dos anos 1990 e 2000, como alguns 

poucos e discretos grupos de ajuda mútua para mães e pais de filhos homossexuais (OLIVEIRA, 

2013), à organização, a partir de 2014, enquanto mobilização social e política de luta contra a 

discriminação e por direitos humanos (NOVAIS, 2018), essas associações e organizações, em 

Figura 16 - Parada LGBT de São Paulo (2018) e campanha #acriançaLGBTexiste 
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especial as Mães pela Diversidade, expandiram-se em tamanho, relevância e influência. No 

curso deste processo, há uma importante guinada no discurso com o qual vinham até então 

articulando uma atuação pública. O episódio do Queermuseu e o debate em torno da “criança 

viada” marcaram o início de um deslocamento do movimento para o discurso de defesa da 

existência e dos direitos das crianças LGBT, que surgem, pelo movimento de mães, como 

sujeitos pelos quais se reivindicam direitos no cenário nacional. 

 

Uma campanha de ansiedades sociais 

 

O acirramento de embates no campo da diversidade sexual e de gênero, em seus mais 

variados entrelaçamentos sociais e culturais, como vivemos no contexto brasileiro, compõe 

períodos de redefinição dos limites do que é legítimo em termos de práticas e moralidades 

sexuais (RUBIN, 2011[1984]). Neste contexto de amplificação e explicitação pública dos 

conflitos nas relações de forças em campo, um evento com a importância social, simbólica e 

ritual como as eleições presidenciais na vida política possibilita a exacerbação de discursos que 

afirmam, contestam, tensionam e redefinem essas fronteiras morais e relações de poder. Afinal, 

explicitar e amplificar os embates constitutivos das relações entre diferentes grupos sociais é 

próprio do “tempo da política” (HEREDIA e PALMEIRA, 2006).  

No caso das eleições de 2018, talvez a principal polarização tenha se definido, sobretudo 

no segundo turno, em termos de “antipetistas”, apoiadores e simpatizantes de Jair Bolsonaro, à 

época filiado ao PSL, contra aqueles que a ele se opunham fortemente por considerar os 

posicionamentos do candidato antidemocráticos. Estes acabariam se concentrando em torno da 

candidatura de Fernando Haddad (PT), que chegou ao segundo turno do pleito eleitoral. Entre 

os eleitores, os dois lados da disputa envolveram nuances discursivas, diferenciações, conflitos, 

aproximações e oposições em posicionamentos a respeito dos candidatos e suas relações com 

temas variados. Corrupção, “nova política”, democracia, ditadura, educação, políticas de 

redistribuição de renda, segurança pública e reformas econômicas neoliberais foram alguns 

desses tópicos. Também estavam em disputa interpretações sobre quais foram as heranças e 

legados sociais, políticos, econômicos e culturais dos governos do PT, assim como narrativas 

distintas sobre a prisão do ex-presidente Lula – “justiça” de um ponto de vista, “prisão política” 

de outro – e o impeachment de Dilma Rousseff, denunciado como um “golpe parlamentar e 

midiático” pela defesa da ex-presidente, aliás os dois sendo anos depois inocentados.  

Entre esses diferentes discursos, interessa para a nossa narrativa, sobretudo, a forma 

como a discussão sobre gênero, diversidade sexual, direitos e discriminação de pessoas LGBT 
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foi realçada em variados contextos e por diversos agentes no decorrer da campanha eleitoral. 

Veremos como esta contrastou e tensionou moralidades de gênero, sexualidade, família e 

religião coexistentes e contrastantes em diferentes contextos sociais e culturais brasileiros. 

Uma das principais acusações de Bolsonaro era que Fernando Haddad, quando Ministro 

da Educação, havia elaborado e distribuído o “kit gay” como material didático nas escolas, 

sendo assim responsável por realizar “doutrinação” com “ideologia de gênero”, promover a 

“sexualização precoce” de crianças175 e “incentivar a pedofilia”. Como vimos, o material não 

chegou às escolas porque recebeu o veto da presidente Dilma Rousseff em função da forte 

reação conservadora na época. Jair Bolsonaro, entretanto, usou o “kit gay” para desqualificar 

Haddad durante boa parte da campanha eleitoral, até que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

julgou a informação falsa e proibiu divulgá-la, já próximo à votação para o segundo turno.  

Em uma entrevista de Bolsonaro à uma rádio de abrangência nacional que apoiava sua 

candidatura, a Rádio Jovem Pan FM,176 por exemplo, uma discussão sobre flexibilização da 

posse de armas de fogo e controle do governo sobre a “liberdade do povo” rapidamente 

desencadeou um discurso sobre o “kit gay” como exemplo de política do governo do PT que 

invadia a liberdade das famílias na educação dos filhos. Bolsonaro argumentou que, além de 

impositiva e contrária aos valores da maioria da população, essa “doutrinação” teria o objetivo 

de promover a “desinformação” para “prender a juventude” em programas sociais. 

 

Quem geralmente pratica o desarmamento tá preparando o terreno pra lá na frente tirar 

a liberdade desse povo. Nós não queremos isso. Esse "vale gay"... Quem não tem um 

parente ou amigo gay? [...] Eu quero que o gay seja feliz! O que que eu tenho contra 

vocês? A minha briga sempre foi [trecho incompreensível] contra o material escolar. 

O Haddad era Ministro da Educação! Ele que criou o kit gay! Atenção, povo do 

Nordeste! O Haddad criou o kit gay! ‘Cê quer que o teu filho aprenda essas práticas a 

partir de seis anos de idade dentro da escola? Nem os gays, que tem muitos gays que 

têm filhos também, querem isso! Digo mais: o pai não quer chegar em casa e ver o 

filho brincando de boneca por influência da escola. Por isso que não se aprende nada 

na escola! É questão de ideologia de gênero, é combate à homofobia passando filme 

com menino se beijando e menina se acariciando... e aprende nada de escola. [...] E 

para o PT, o que que interessa? Uma desinformação, falta de conhecimento, que é o 

que acaba prendendo essa juventude futura em programas sociais, [como o] Bolsa 

Família. (Entrevista de Jair Bolsonaro à Rádio Jovem Pan em 9 de outubro de 2018). 

 

 
175 OLIVEIRA, Jhonathan. Saiba quais são as propostas de Bolsonaro e Haddad para a educação. Jornal da 

Paraíba, João Pessoa, 25 out. 2018. Eleições 2018. Disponível em: 

https://jornaldaparaiba.com.br/politica/eleicoes-2018/2018/10/25/saiba-quais-sao-propostas-de-bolsonaro-e-

haddad-para-educacao. Acesso em: 21 nov. 2021. 
176 JOVEM Pan. ‘O Haddad criou o kit gay’, diz Jair Bolsonaro. Jovem Pan, 9 out. 2018. Disponível em: 

https://jovempan.com.br/eleicoes-2018/presidenciais/o-haddad-criou-o-kit-gay-diz-jair-bolsonaro.html. 

Acesso em: 21. nov. 2021. 
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No discurso de Bolsonaro, a concepção de “ideologia de gênero”, que, como vimos, 

interpretava a inclusão de conteúdos sobre diversidades de gênero e sexualidades nos currículos 

escolares e o combate à homofobia como projeto conspiratório de “doutrinação” de crianças, 

tinha suas categorias e significados permeáveis a diversas concepções sobre a presença e a 

atuação do Estado na vida das pessoas em governos de esquerda. O antipetismo da campanha 

imprimia, desse modo, o sentido de que o retorno do PT ao poder significava uma ameaça 

“comunista”, que iria “transformar o Brasil em uma Venezuela”, com consequências não só 

para a economia, mas também para a “liberdade do povo”. Haveria a intromissão do Estado na 

vida íntima das famílias, corrompendo o modelo tradicional heteronormativo. “O governo” 

interferiria na educação de crianças para a deterioração de valores familiares e religiosos177 

tradicionais e do direito de exercê-los.  

O argumento sobre “ideologia de gênero” e “kit gay” estendia, assim, um sentido de 

imoralidade não só às políticas de educação em gênero e sexualidade. “Doutrinação”, 

“sexualização de crianças” e “promiscuidade” eram associadas a Fernando Haddad e ao PT em 

um mesmo campo simbólico e moral de discursos sobre políticas públicas e governos de 

esquerda. A representação do PT como um partido que defendia sexualidades “promíscuas” e 

práticas criminosas, como a pedofilia, deturpando a educação de crianças, somava-se às 

acusações de corrupção nas gestões petistas, ampliando a ideia de imoralidade no partido e 

evocando emoções de rejeição e repúdio em parte da população. 

Declarações de Bolsonaro sobre esses e outros temas repercutiam na mídia local de João 

Pessoa, que frequentemente replicava matérias e informações de agências de jornalismo ou 

portais da internet de grandes grupos de comunicação nacionais. Também ganhou destaque uma 

das poucas entrevistas concedidas durante a campanha eleitoral pelo presidenciável diretamente 

a um veículo de comunicação da Paraíba – a Rádio 98 FM, do Sistema Correio de Comunicação, 

filiado à Rede Record, que apoiava a candidatura de Bolsonaro. Corrupção nos governos 

petistas, flexibilização das regras para posse de armas e “ideologia de gênero” nas escolas foram 

os temas abordados na entrevista que receberam maior destaque. 

 
177 Repórteres da BBC News Brasil entrevistaram eleitores evangélicos após a divulgação de uma pesquisa 

Datafolha que indicava uma preferência de mais de 71% desse segmento pela eleição de Bolsonaro, às vésperas 

do segundo turno. “Entre os apoiadores ouvidos pela reportagem, muitos associam o candidato do PSL à 

perspectiva de ‘resposta’ a algumas mudanças de comportamento ocorridas nos últimos anos, como o 

crescimento do movimento LGBT, feminismo, discussões de identidade de gênero e novos formatos familiares, 

como os homoafetivos.”, observaram, apontando a relação entre o uso desses temas pela campanha de 

Bolsonaro e as decisões de voto do eleitorado evangélico (MACHADO; FRANCO, 2018). 
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A campanha eleitoral de Fernando Haddad pelo PT, por sua vez, contrapôs-se à 

popularidade e favoritismo de Bolsonaro com uma narrativa que apresentava o candidato como 

“autoritário” e “fascista”, alguém que “odiava pobres”, além de ser “racista”, “machista” e 

“homofóbico”. Denunciava que Bolsonaro e seus eleitores promoviam “discursos de ódio” 

contra seus adversários e grupos sociais marginalizados, além de apostar, ao final da campanha, 

na acusação de que o candidato conquistava votos espalhando notícias falsas na internet. Uma 

vitória de Bolsonaro era concebida, portanto, como resultado de manipulação e mentiras que 

levariam tragicamente o país a um “retrocesso” e a uma real “ameaça à democracia”.  

Com a proposta de se apresentar em oposição ao que o adversário representava, 

construiu-se a narrativa de que votar em Fernando Haddad era defender a manutenção da 

democracia e de ideais democráticos, assim como retomar os “avanços” na inclusão social e 

redução de desigualdades que teriam sido conquistados nos governos anteriores do PT. Estes 

“avanços” incluiriam políticas de “afirmação de direitos”, “reconhecimento”, “cidadania” e 

“combate à discriminação e violência”, dentre os quais estava contemplada também a 

“população LGBTQI+”. 

A candidatura de Fernando Haddad trazia, de fato, em seu plano de governo algumas 

propostas específicas178 para promoção da “cidadania LGBTI+”. Porém, a propaganda eleitoral 

deu pouca visibilidade para esses temas. As acusações de que Haddad teria criado um “kit gay” 

eram rebatidas principalmente com o argumento de que Bolsonaro era “mentiroso” e espalhava 

“fake news”, enfatizando que materiais didáticos sobre esse assunto nunca chegaram às escolas. 

No plano de governo de Haddad, a discussão sobre sexualidade e combate ao “bullying” nas 

escolas foi incorporada como “educação para a diversidade”, mas esse tópico raramente ganhou 

ênfase nos discursos de campanha voltados ao eleitorado mais amplo. Referências à “população 

LGBTI+” eram em geral incorporados a um discurso a favor da “afirmação de direitos”, 

combate à violência e à discriminação contra “grupos sociais marginalizados historicamente”. 

Desse modo, as menções a esse tema comumente acompanhavam referências mais gerais a 

políticas para mulheres, pessoas negras, indígenas e quilombolas. 

É importante salientar que tanto a campanha de Bolsonaro quando a campanha de 

Haddad envolveram nuances quanto à temática da diversidade sexual e de gênero e seus 

tensionamentos com discursos religiosos, escapando a polarizações rígidas. Como é 

característico do campo político, são posições que dependem dos movimentos nas relações de 

força que compõem o Estado e as condições da disputa (BOURDIEU, 2011). Com relação ao 

 
178 PT. Plano de Governo do PT defende direitos LGBTI+. Agência PT de Notícias, 12. set. 2018. Disponível 

em: https://pt.org.br/plano-de-governo-do-pt-defende-direitos-lgbti/. Acesso em: 21 nov. 2021. 
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debate sobre religião, direitos sexuais e políticas públicas para pessoas LGBT, a pesquisa de 

Marcelo Natividade (2016) sobre as eleições para Presidência da República de 2010 já havia 

demonstrado como os posicionamentos públicos sobre esses temas não são intrínsecos aos 

agentes em campo, mas permeáveis às contingências de diferentes fatos e eventos. Esse caráter 

situacional também se evidenciou nas eleições de 2018. 

Na entrevista de Bolsonaro à rádio Jovem Pan a que me referi antes, por exemplo, o 

então candidato ressaltou que a sua “briga” era contra a “ideologia de gênero” nas escolas, não 

“contra os gays”. Além de se colocar como alguém tolerante, procurando se afastar da imagem 

de “homofóbico”, deslocou a questão para outro plano moral e de valores em que a preocupação 

não era a homossexualidade, mas a “sexualização precoce” e a “doutrinação” de crianças. No 

caso de Fernando Haddad, a campanha privilegiava discursos mais abrangentes sobre direitos 

sociais de grupos marginalizados, “cultura de paz” e democracia, assim como um cuidado em 

afirmar que Haddad também estava alinhado com valores tradicionais de família e religião. O 

candidato procurava, por exemplo, ser visto sempre com a esposa, fazer referências a 

ensinamentos que recebeu do pai, frequentar a missa e citar a Bíblia como fonte de sabedoria. 

Novos fatos e eventos no jogo da política têm a capacidade de provocar tanto 

dissidências quanto realinhamentos, tal como propõe Marcelo Natividade (2016). Rumores 

sobre aspectos da vida íntima dos candidatos, por exemplo, podem ter essa qualidade de 

movimentar posicionamentos de agentes diversos. Natividade (2016) descreveu essas 

dinâmicas, analisando como uma variedade de discursos difamatórios circulou em canais 

virtuais de segmentos religiosos e conservadores a partir de boatos de que Dilma Rousseff era 

lésbica e mantinha em segredo um relacionamento de muitos anos com outra mulher, nas 

eleições de 2010 para a Presidência da República. 

Ao longo da campanha de 2018, circulavam de modo similar rumores sobre a suposta 

homossexualidade de um dos filhos de Jair Bolsonaro, o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos 

Bolsonaro, filiado na época ao Partido Social Cristão (PSC). Eram insinuações para trazer 

descrédito aos Bolsonaro sugerindo haver uma discrepância entre seu discurso público de moral 

conservadora e antidireitos para homossexuais e a realidade da própria família, que esconderia 

a homossexualidade de um dos filhos. Os rumores nunca se tornaram substanciais a ponto de 

complicar os posicionamentos públicos de Jair Bolsonaro, mas apontam para como segredos 

sobre a orientação sexual de um filho implicavam em um deslize moral relativo a valores não 

apenas de alinhamento político-ideológico, mas também de família. Os discursos de muitos 

agentes que moviam esses rumores sugeriam que as relações no interior da família Bolsonaro 

eram corrompidas, baseadas em mentiras, segredos e hipocrisias. 
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Um caso ainda mais significativo ocorreu com o candidato a governador do Rio de 

Janeiro, Wilson Witzel, ex-juiz federal filiado ao PSC, cuja candidatura se apoiava em um 

discurso religioso cristão, pró-família heteronormativa e nas pautas de segurança pública e de 

combate ao tráfico de drogas, sem nenhum pudor de demonstrar desprezo pelos direitos 

humanos. O fato de que Witzel era pai de um homem trans, Erick Witzel, de 24 anos, fruto de 

seu primeiro casamento, repercutiu amplamente na imprensa. O caso é exemplar para entender 

as diversas nuances que os posicionamentos no campo da diversidade sexual e de gênero podem 

assumir. Como argumentou Marcelo Natividade (2016, p. 99-100): 

 

[...] certas atitudes, opiniões e posições públicas são situacionais e não constituem 

essencialmente sujeitos ou instituições. Elas são favorecidas em razão de novas 

pressões, linhas de força, interesses e relações. As interações que dizem respeito ao 

jogo da política são dinâmicas e expressivas das regras do campo e das dinâmicas de 

poder. 

 

Witzel não tentou negar que tinha um filho trans, pelo contrário. Em entrevistas, chegou 

até mesmo a citar a relação com Erick e a forma como lidou com a transexualidade na família 

como argumentos para sustentar sua posição contra a “ideologia de gênero” nas escolas. 

Segundo registrou reportagem do jornal O Globo (ARAÚJO, 2018), Witzel disse em entrevista 

à Rádio CBN, no dia 12 de setembro, por exemplo:  

 

Para mim, esse negócio de ideologia de gênero tem que ser resolvido em casa. Escola 

é para ensinar matérias propedêuticas, de formação profissional. Eu tenho um filho 

trans, e a gente discutiu em casa. Meus três filhos hoje chamam o meu filho de Erick 

– ele era Erika. E a gente convive muito bem com isso. (Wilson Witzel, trecho de 

entrevista à Rádio CBN). 

 

A reportagem salienta que Wilson Witzel mencionou o filho espontaneamente. Em 

entrevista à repórter, Erick Witzel cogitou que o pai só contou para as pessoas de sua rede de 

relações que tinha um filho trans porque queria se resguardar para a campanha eleitoral. 

Contudo, Erick supostamente não desejava tal exposição e as declarações de Witzel na mídia o 

incomodavam. Após o primeiro turno das eleições, o filho começou a se pronunciar 

publicamente contra as ideias que o pai defendia na campanha e a apresentar uma faceta 

diferente da relação entre eles. Em entrevista ao jornal O Globo (ARAÚJO, 2018), Erick disse 

que ele e o pai há tempos não eram próximos – Witzel se separou da mãe de Erick quando ele 

tinha 10 anos – e revelou que nunca haviam conversado abertamente sobre a sua 

transexualidade. Enfatizou que se sentiu “usado” pelo pai, pois pedira a ele em mais de uma 

ocasião que não o mencionasse durante a campanha. 
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As pessoas não sabiam que eu era trans. Estou preocupado com isso. Eu implorei ao 

Wilson para não me usar de palanque. Eu pedi: "por favor, me respeita”. Ele não me 

respeitou. Não adianta ter um filho trans, porque isso não faz de você uma pessoa que 

não seja preconceituosa. Não adianta você ter um filho assim, se você não é coerente 

(Erick Witzel, trecho de entrevista ao jornal O Globo). 

 

Além de contestar a imagem da relação entre eles que o pai procurava apresentar 

publicamente, Erick também criticou abertamente as posições políticas do pai. Em entrevista 

ao Portal UOL (SABÓIA, 2018) poucos dias após Witzel ser eleito governador, Erick disse que 

não cumprimentou o pai pela vitória. Explicou que seria uma “hipocrisia”, já que nem 

conseguira assistir aos debates eleitorais, pois se sentia “agredido” por aquilo que o pai 

defendia. Contou também que ficou chocado quando viu fotos do pai discursando ao lado de 

deputados recém-eleitos pelo PSL que haviam quebrado ao meio uma placa de rua que 

homenageava a vereadora Marielle Franco, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 

executada em março daquele ano por milícias do Rio de Janeiro em uma emboscada no centro 

da capital fluminense, um crime político que ainda não foi desvendado. “Naquele momento 

pensei: 'eu perdi o meu pai. Qualquer resto de humanidade dele se perdeu ali'. Foi uma 

violência. Foi como se eles rasgassem a luta de todas as minorias pelas quais Marielle lutou”, 

disse, segundo citou o repórter Gabriel Sabóia (2018).  

O caso explicita como os posicionamentos dos agentes sobre pautas no campo da 

diversidade sexual e de gênero dependem dos fatos, eventos e movimentos de outros agentes 

que transcorrem ao longo da campanha eleitoral, incluindo a entrada de novos elementos nas 

disputas, tal como foi o caso de Erick Witzel. O jovem saiu do anonimato para assumir 

posicionamentos públicos nas redes sociais, movido inicialmente pela exposição provocada 

pela campanha de Wilson Witzel. Mas apesar das fortes declarações de que “seria oposição até 

o final” (SABÓIA, 2018), Erick se reconciliou com o pai em 2019. Foi indicado naquele ano 

para um cargo de assessor na Coordenadoria de Diversidade Sexual da prefeitura do Rio de 

Janeiro, na gestão do prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, bispo da Igreja Universal 

cujas posições recentes no plano das políticas culturais incluíram uma tentativa de censurar uma 

publicação com “beijo gay” na Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2019 (NATIVIDADE et 

al., 2021[2019]). O tom de Erick em relação ao pai tornou-se gradativamente mais afetivo e 

conciliatório. Recentemente, o jovem vem se posicionando publicamente em defesa do pai 
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desde que o então governador passou a ser investigado por desvio de recursos públicos pela 

Polícia Federal em 2020 – o que levou Witzel ao impeachment do governo estadual179.  

 

“Existências”, “resistências” e dramas familiares 

 

A Paraíba é um dos estados da região Nordeste em que o Partido dos Trabalhadores 

(PT) conquistou uma ampla base eleitoral ao longo dos anos à frente do governo federal, pois 

foi um dos mais impactados pela redistribuição regional de renda que caracterizou o período180. 

Nas eleições de 2018, Fernando Haddad venceu Jair Bolsonaro em praticamente todas as 

cidades paraibanas, exceto nas de maior Produto Interno Bruto (PIB) e escolaridade, tais como 

Campina Grande e João Pessoa, repetindo no contexto regional a tendência que se observou no 

cenário nacional de concentração de eleitores de Bolsonaro em regiões mais ricas.  

Durante a campanha, essa tendência já era perceptível na capital paraibana. A presença 

de muitos eleitores de Bolsonaro se evidenciava nos adesivos e bandeirinhas dos carros que 

circulavam nas ruas, nas bandeiras visíveis em sacadas e janelas de casas e prédios ou nas 

camisetas que muitas pessoas usavam com o rosto do candidato. Porém, eleitores do PT e “anti-

Bolsonaro” também impunham grande presença. Passeatas, carreatas e diversas manifestações 

de apoio a um ou outro candidato se repetiram no primeiro e no segundo turno, cada grupo 

ocupando lugares centrais e estratégicos da cidade com sua estética política.  

Carreatas em favor de Bolsonaro eram recorrentes nos bairros de expressiva população 

de classe média e alta da cidade, como Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Cabo Branco e 

Tambaú, na região da orla da praia e do Busto de Tamandaré, fechando parte da Avenida 

Epitácio Pessoa, uma das vias mais importantes no trânsito da cidade. Diversos carros de luxo 

e caminhonetes portando bandeiras do Brasil se destacavam nestas manifestações, nas quais 

predominavam os tons verde e amarelo do nacionalismo evocado pela campanha de Bolsonaro.  

 
179 Wilson Witzel foi investigado pela Operação Placebo, da Polícia Federal, por desvio de recursos públicos 

destinados ao sistema público de saúde para o combate à pandemia de coronavírus. Tornou-se réu na Justiça 

Federal em processos que ainda estavam tramitando à época da escrita desta tese. 
180 Raul Silveira Neto e Carlos Azzoni (2013) apontaram que esse efeito de redistribuição de renda de políticas 

sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) está relacionado ao fato de que 

elas favoreceram fortemente os estados mais pobres, que concentravam maiores proporções de pobreza na 

população. Embora os estados mais ricos da federação (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) absorvessem 

a maior parte do fundo público destinado às transferências monetárias, como observou Marcio Pochmann 

(2011), o impacto na renda das famílias dos estados com maiores índices de pobreza foi significativamente 

mais expressivo. Esse foi o caso da Paraíba, estado que tinha a terceira maior proporção de renda per capita 

relacionada às transferências monetárias dos programas sociais durante o Governo Lula (NETO; AZZONI, 

2013). Em 2008, por exemplo, elas correspondiam a 27%,5% do rendimento médio das famílias paraibanas 

(POCHMANN, 2011). 
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Os eventos em favor do candidato do PT, por sua vez, ocupavam regiões mais populares, 

sobretudo no entorno do Parque Sólon de Lucena – a “Lagoa”. Uma grande passeata que contou 

com a presença de Fernando Haddad em 26 de outubro, por exemplo, uma das últimas a encerrar 

a campanha do candidato no segundo turno, fez o percurso do centenário prédio da escola 

estadual Lyceu Paraibano, passando pela Lagoa e chegando à Praça Vidal de Negreiros, o 

“Ponto de Cem Réis”. Esses são lugares que caracterizam o centro histórico e a região de 

comércio popular da cidade. Os conhecidos símbolos do PT, tais como as bandeiras vermelhas 

com a estrela emblema do partido, podiam predominar, mas compartilhavam o cenário com 

bandeiras de outros movimentos sociais: MST, feministas, CUT e o sempre presente arco-íris 

LGBT. Essas diferentes colorações e elementos simbólicos, incluindo os trajetos e lugares da 

cidade ocupados, refletiam uma divisão de classes e grupos sociais acentuada caracterizando 

grande parte dos eleitores dos candidatos no contexto paraibano na época. 

 

          Figura 17 - Passeata com Fernando Haddad em João Pessoa 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

Entre pessoas da comunidade LGBT, as opiniões e posições de candidatos no campo das 

políticas públicas e direitos relacionados à sexualidade e identidade de gênero são 

frequentemente objeto de interesse e preocupação nos períodos de campanhas eleitorais. São 

monitoradas e divulgadas por agentes e instituições do movimento social, que desencorajam 

fortemente a escolha de candidatos que se opõem às pautas de ampliação de direitos LGBT 
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(NATIVIDADE, 2016). No mundo social LGBT de João Pessoa e entre os interlocutores da 

pesquisa, de um modo geral, havia explícita preocupação a esse respeito. 

A percepção da larga maioria era que existia uma oposição radical entre Bolsonaro e 

Haddad nas posições sobre “direitos LGBT” e combate à LGBTfobia. É importante lembrar que 

fiz pesquisa de campo principalmente entre lugares, eventos, instituições, atividades e pessoas 

envolvidas com políticas públicas e/ou com movimentos sociais, o que constitui uma dimensão 

contextual a ser considerada. Mas pesquisas eleitorais de abrangência nacional realizadas 

durante o segundo turno também apontavam a preferência de eleitores LGBT por Fernando 

Haddad181, o que sugere ter se tratado de um fato social bastante amplo, que não se resumia ao 

universo pesquisado.  

Em favor do candidato do PT, havia bem difundida a ideia de que os governos petistas 

haviam contribuído para a ampliação da cidadania de homossexuais, homens trans, mulheres 

trans e travestis e para o combate à violência contra a população LGBT. Muitas pessoas no 

contexto universitário e nos movimentos sociais conheciam Fernando Haddad como o criador 

do programa Transcidadania, quando ele foi prefeito de São Paulo. Outro fato, talvez ainda 

mais importante, foi a declaração de apoio ao presidenciável do PT do então governador da 

Paraíba, Ricardo Coutinho, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), cuja popularidade era 

bastante alta. O candidato do PSB, João Azevedo, que disputava a eleição como sucessor de 

Ricardo Coutinho, oscilou inicialmente entre apoiar Ciro Gomes, do Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), ou Fernando Haddad, mas no segundo turno, já eleito governador, 

manifestou apoio ao PT. 

Ricardo Coutinho tinha o reconhecimento e a simpatia de muitas pessoas LGBT em João 

Pessoa por ter sancionado leis antidiscriminação e implementado políticas como o Espaço 

LGBT, uma delegacia especializada em crimes homofóbicos e o próprio Ambulatório TT – 

embora este fosse também motivo de controvérsias, pois parte do movimento questionava a 

prioridade dada a essa pauta. O candidato ao governo estadual do Partido Verde, Lucélio 

Cartaxo, irmão gêmeo do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, contava de maneira similar 

com o fato de que a gestão do irmão na prefeitura vinha atuando no campo das políticas públicas 

para a população LGBT por meio do CCLGBT. Porém, Lucélio Cartaxo optou por não apoiar 

nenhum presidenciável no segundo turno, o que foi visto como um problema para alguns. Outro 

 
181 Pesquisa Datafolha divulgada às vésperas do segundo turno apontava que Fernando Haddad (PT) liderava com 

57% das intenções de voto entre pessoas que se declaravam homossexuais ou bissexuais, contra 29% de Jair 

Bolsonaro (PSL) (PASSOS; FIORATTI, 2018). 
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fato percebido como indício de alinhamento com Bolsonaro foi sua recusa a assinar um 

documento favorável à manutenção de políticas públicas para mulheres. 

Como a maior parte da pesquisa de campo envolveu espaços de gestão do governo 

estadual, essa atmosfera que acompanhei, envolvendo uma desconfiança do candidato apoiado 

pelo prefeito, tinha também relação com um senso de oposição entre estado e prefeitura vivido 

por pessoas envolvidas com uma e outra gestão. Essa polarização ocorria em função de 

dissidências e rupturas passadas envolvendo os partidos, o prefeito e o governador. Entretanto, 

fora do contexto em torno das políticas estaduais para a população LGBT, também corriam 

boatos de que Lucélio Cartaxo se alinharia às políticas de Bolsonaro. 

João Azevedo, o candidato a governador visto como sucessor de Ricardo Coutinho, foi 

eleito já no primeiro turno com 58,18% dos votos válidos. Muitas pessoas disseram se sentir 

aliviadas com a vitória, pois acreditavam que as políticas para a população LGBT continuariam 

sob a sua gestão independentemente de quem fosse eleito presidente da república. Ouvi de uma 

mulher trans um depoimento impressionante a respeito do peso simbólico do resultado da 

eleição para governador nos seus projetos de vida. Ela contou que antes do primeiro turno já 

estava com “tudo esquematizado” para ir se prostituir em Milão (Itália). Havia tomado essa 

decisão porque seu emprego atual dependia da continuidade do PSB no governo estadual. 

Apesar de já ser mais velha, prostituir-se fora do Brasil parecia-lhe a melhor opção, pois “se 

olhou no espelho” e viu que ainda tinha “estrutura e corpo para encarar qualquer homem na 

avenida”. Com o resultado da eleição, “respirou aliviada e se acalmou”. Agora poderia ficar em 

João Pessoa, manter seu emprego e dar seguimento aos planos de fazer um curso técnico. 

Outra interlocutora, uma jovem lésbica negra, compartilhou durante uma conversa que 

estava sem dormir por causa das eleições. Uma mulher trans que participava do diálogo 

comentou que precisávamos “parar de nos afetar” ou iriamos adoecer. “Temos que estar fortes 

para seguir lutando. Vamos nos encontrar todos juntos numa mesma avenida”, encorajou. “No 

céu?”, brincou a jovem lésbica e todos demos risadas. “Você vai ser assassinada na rua!”, 

exclamou. A mulher trans respondeu: “Vou morrer honrada, com minha bandeira [LGBT] 

pingando sangue na mão, mas não embaixo de uma cama com medo”. Fiquei tocado com a 

forte simbologia da bandeira LGBT ensanguentada e pela convicção em sua fala de que faria o 

enfrentamento político que fosse necessário, mesmo que custasse sua vida. 

A imagem da bandeira do arco-íris “pingando sangue” condensava o temor que muitas 

pessoas LGBT sentiam com a ideia de Bolsonaro ser eleito presidente. As inúmeras declarações 

e episódios ao longo da carreira política do candidato eram frequentemente lembrados e citados 

pelos interlocutores em conversas sobre as eleições. Havia forte produção e reverberação de 
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discursos que apontavam Bolsonaro como uma ameaça aos direitos LGBT conquistados nas 

últimas décadas, mas não se restringiam a isso. Não se tratava apenas de considerá-lo 

homofóbico e contrário à “causa” LGBT, mas de sentir que suas vidas estariam ameaçadas por 

uma legitimação pública da violência. Por isso, um tom alarmista de medo e de ansiedade 

costumava permear interações e conversas sobre as eleições. 

 

Declarações de voto e gestos de aceitação 

 

Além das manifestações em favor de Bolsonaro ou Haddad, as eleições de 2018 se 

caracterizaram também por eventos de mobilização social que não apoiavam oficialmente 

nenhum candidato, mas propunham uma articulação política ampla contra a eleição de 

Bolsonaro, já que, para diferentes pessoas e grupos, o candidato era visto como uma verdadeira 

ameaça. O repúdio aos discursos do candidato e o medo de um governo autoritário, de retirada 

de direitos sociais e de perseguição ideológica e política era assumido, então, como ponto 

convergente em uma ampla campanha de oposição a Bolsonaro com diversas iniciativas virtuais 

e mobilizações nas ruas, as duas dimensões construindo-se em paralelo. A mobilização nacional 

organizado pelas redes sociais sobretudo por feministas em torno da hashtag #EleNão foi 

provavelmente o de maior expressão e repercussão.  

O último final de semana de setembro foi dos mais importantes para a campanha contra 

a eleição de Bolsonaro no primeiro turno, pois ocorreram diversas manifestações organizadas 

em torno da hashtag #EleNão em cidades de todo o país182. Com os movimentos e coletivos 

feministas à frente, mulheres e diferentes grupos sociais que se consideravam desrespeitados, 

ameaçados e violentados por declarações de Bolsonaro realizaram atos de oposição pública ao 

candidato. Ao mesmo tempo em que essas manifestações de mulheres repudiavam sobretudo o 

machismo do presidenciável, convidavam à uma espécie de aliança “anti-Bolsonaro” entre 

grupos oprimidos por desigualdades estruturais de classe, raça, gênero e sexualidade. “Se fere 

a minha existência, serei resistência” era uma das palavras de ordem do movimento que 

simbolizava essa postura de “resistir” entre diferentes grupos e identidades. 

Em João Pessoa, participei da grande manifestação do movimento #EleNão daquele 

final de semana, que ocorreu na Praça da Paz, próxima à UFPB, no bairro Bancários. O ato, 

 
182 Uma reportagem do portal de notícias G1 registrou atos em 114 cidades brasileiras. Os maiores ocorreram em 

São Paulo, no Largo do Batata, e no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Em São Paulo, a organização estimou que 

500 mil pessoas participaram. Fora do Brasil também ocorreram manifestações contrárias a Bolsonaro: Nova 

Iorque, Londres, Lisboa, Barcelona e Cidade do México foram algumas das cidades com atos naquele fim de 

semana (G1, 2018). 
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chamado de “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro”, foi organizado pelos movimentos feministas 

locais por meio do Facebook e redes sociais. Diferente das manifestações realizadas também 

naquele fim de semana em outras cidades do estado, como Patos e Campina Grande, não houve 

passeata em João Pessoa. Os manifestantes – cerca de 20 mil, segundo a organização – 

permaneceram concentrados no local. Uma manifestação simultânea a favor de Bolsonaro 

ocorreu em outra praça da cidade, situação que se repetiu em cidades de outros estados. 

Quando cheguei, a paisagem da Praça da Paz já estava colorida por cartazes, faixas e 

pelas diversas camisetas usadas pelos manifestantes, que estampavam frases políticas. Muitas 

eram da cor lilás, por ser o símbolo do feminismo. Um palco fora erguido no anfiteatro da praça, 

sob uma tenda branca, onde aconteciam diversas atividades culturais. Enquanto artistas locais 

se revezavam com apresentações de música popular, negra e regional, um grupo de militantes 

ocupava o topo de uma pista de skate, entre faixas e cartazes, entoando palavras de ordem.  

Uma heterogeneidade de grupos com interesses diversos estava presente: militantes de 

esquerda e de movimentos sociais feminista, negro e LGBT, estudantes, professores, gays, 

lésbicas e pessoas trans. Havia diversos manifestantes com o rosto pintado com #EleNão, 

algumas pessoas com a camiseta “Lula Livre”, com a estrela do PT ou com adesivos dos 

candidatos Fernando Haddad e Ciro Gomes do PDT. Circulava entre os manifestantes um 

boneco gigante do personagem Baby, do antigo seriado “A Família Dinossauros”, vestindo uma 

camiseta vermelha estampada com “Ele não é a mamãe”, sua frase icônica. Naquele contexto, 

fazia referência à ex-presidente Dilma Rousseff, apelidada de “Dilmãe” por muitos de seus 

apoiadores e militantes do PT. “Lute como uma garota”, “Me poupe, se poupe, nos poupe”, 

“Sou mulher e só voto em quem me respeita” eram algumas das frases que estampavam as 

camisetas dos manifestantes presentes no evento. Muitas pessoas traziam bandeiras do 

movimento LGBT; outras, cartazes com mensagens como “Com quantas fraquejadas se faz uma 

revolução?” e “Às vezes antissocial, sempre antifascista”, frases que vinham do contexto de 

interações das redes sociais durante a campanha eleitoral.  

Embora a proposta fosse unir grupos com ideologias políticas distintas e até opostas em 

torno de uma causa comum, suspendendo temporariamente as diferenças, era evidente o 

predomínio de um discurso feminista alinhado a visões de mundo e projetos políticos e 

econômicos de esquerda. Este fato se fazia notar tanto nos discursos públicos dos militantes, 

nas palavras de ordem e no perfil dos participantes quanto na estética do evento. A presença de 

uma pluralidade de grupos sociais, assim como a transformação de atos, passeatas e 

manifestações em espaços que unem política, sociabilidade e diversão, fazendo uso do humor, 

da irreverência, de símbolos e de performances remetendo a universos culturais de jovens é 
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uma característica recorrente nesses eventos desde aproximação entre esquerda e novos 

movimentos sociais na década de 1980 (TRINDADE, 2018). 

Caminhando pela praça e passando pelos muitos grupos já reunidos desde o início do 

ato, avistei Antônia e Kaelina de longe e me aproximei. Conhecera Antônia no Espaço LGBT 

e Kaelina em eventos do movimento social local – o Encontro Paraibano de Pessoas Trans e a 

Parada LGBT de João Pessoa. Kaelina era uma mulher trans com pouco menos de 30 anos, que 

em breve completaria seu primeiro ano de transição de gênero. Branca, alta, tinha o cabelo 

castanho em um corte “Chanel” e roupas que afirmavam seu pertencimento ao universo do rock 

underground de João Pessoa: vestia preto, um colete jeans com mangas displicentemente 

cortadas e esfiapadas e munhequeiras com fivelas em um dos braços. Trabalhava em um serviço 

de telemarketing enquanto fazia planos de voltar à universidade para completar sua formação 

em um curso superior. 

Antônia, por sua vez, era negra, também na faixa dos 30 anos, e se identificava como 

travesti. Tinha um olhar suave e gestos delicados. Sempre vestia roupas leves, em modelos e 

cores que geralmente ressaltavam as suas características gentis e sonhadoras, mas, às vezes, 

traziam contrastes em tons que enfatizavam seu lado apaixonado e romântico. Naquela tarde, 

vestia uma regata branca simples, complementando uma saia longa, que esvoaçava quando o 

vento se engraçava pelo tecido. Recém concluíra um curso de graduação na área de Ciências 

Humanas e se orgulhava disso: era a primeira pessoa da família com formação universitária, 

feito valorizado com fotografias de sua formatura em espaço de destaque na parede da sala da 

sua casa. Outro motivo de satisfação para Antônia era o fato de ter realizado a maior parte do 

curso já vivendo sua identidade feminina, o que trouxera complicações e dificuldades. Na época 

em que nos conhecemos, vendia produtos de beleza e cogitava iniciar uma pós-graduação.  

Tanto Kaelina quanto Antônia viviam com a família. Kaelina morava perto da UFPB, 

com a mãe, dona de casa, e o irmão mais velho, contador, em um apartamento adquirido pelo 

pai, advogado, que falecera há poucos anos. Antônia também residia com os pais e com o irmão 

mais velho em um apartamento próprio da família, mas localizado noutra região da cidade, em 

um bairro habitado por famílias de camadas populares. O pai era militar, a mãe dona de casa e 

o irmão músico. O imóvel em que moravam era registrado no nome de Antônia, que era a única 

pessoa da família com “nome limpo na praça” à época da aquisição. Esse fato contribuiu para 

que Antônia, que saíra de cada para morar na residência estudantil da UFPB nos primeiros anos 

da transição de gênero, voltasse a morar com a família pouco tempo após a compra do 

apartamento. Já Kaelina sempre vivera com a família, mas pensava em se mudar agora que a 
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transexualidade tornara a convivência muito mais difícil. Porém, os gastos com os recursos 

necessários para moldar seu corpo à feminilidade desejada postergavam o projeto. 

Para Kaelina e Antônia, o fato de residirem com as respectivas famílias intensificava as 

tensões relacionadas à identidade de gênero trazidas pela campanha eleitoral. A relação com 

familiares permeou nossas conversas naquela tarde que passamos juntos no ato na Praça da Paz 

e retornou diversas vezes quando nos encontramos, antes e depois das eleições. No caso de 

Kaelina, a relação mais complicada era com a mãe, que tinha dificuldades de aceitá-la como 

mulher e fazia comentários ofensivos frequentes, direta ou indiretamente, sobre sua identidade 

de gênero. Kaelina retrucava e elas brigavam. Já Antônia sempre experimentara maior rejeição 

do pai e, embora esta tenha se amenizado nos últimos anos, recentemente voltara a se 

intensificar devido à política. O posicionamento eleitoral do pai de Antônia e da mãe de Kaelina 

eram interpretados pelas filhas como relacionados a valores e concepções de gênero e 

sexualidade conservadores e, portanto, como rejeição de suas identidades.  

A mãe de Kaelina via a possibilidade de vitória de Bolsonaro como forma de dissuadir 

a filha da transição de gênero, em função dos posicionamentos do candidato neste campo. 

Kaelina falou sobre isso para Antônia e eu durante o ato #EleNão, quando comentávamos os 

posicionamentos políticos de nossas famílias naquelas eleições. “Ela acha que se ele ganhar 

eu vou ‘parar com isso’”, disse, em um misto de deboche e tédio, gesticulando as aspas para 

explicitar que eram palavras da mãe. O tom debochado de Kaelina desqualificava o que a mãe 

havia dito como algo que considerava impossível. Situava, assim, a expectativa da mãe de que 

a eleição de Bolsonaro pudesse fazê-la desistir da transição de gênero no plano das ideias 

absurdas, fundadas em um desconhecimento ou em um entendimento equivocado do assunto.  

Ao mesmo tempo, a nota de tédio na voz de Kaelina trazia um cansaço emocional com 

a recorrência de situações em que precisava lidar com esses discursos. Estava implícita em sua 

fala uma compreensão de identidade de gênero como característica profunda, essencial e 

imutável das pessoas, entendimento que assumia ser partilhado entre os demais participantes 

da interação, uma vez que nós três éramos pessoas trans. Desse modo, o desabafo tinha uma 

dimensão política de crítica social (OLIVEIRA, 2019) e reforçava um sentido comunitário entre 

pessoas trans, unidas pelo partilhar de uma visão de gênero e sexualidade que tornava as 

experiências de vida – as “existências” trans e travestis – legítimas.  

Discussões no núcleo familiar como as vividas por Kaelina mostram como, durante as 

eleições, os embates nos discursos públicos em torno dos candidatos ganhavam capilaridade 

em relações e interações familiares que já vinham se constituindo por discordâncias abertas 

sobre concepções, valores e práticas distintas de gênero e sexualidade. Conflitos de pessoas 
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LGBT recém “assumidas” ou “transicionadas” na família podiam se intensificar com a adesão 

dos familiares a um lado da disputa eleitoral, posto que havia uma qualidade performativa na 

declaração pública de voto em um candidato identificado com certos temas e valores.  

Como vimos, para muitas pessoas, Bolsonaro representava uma posição contrária à 

equiparação social, cultural e jurídica entre identidades e relações da família nuclear 

heterossexual a outras formas de identificação de gênero e sexualidade; um recuo ao movimento 

de ampliação de reconhecimento e de direitos LGBT no país (FERNANDES, 2011; AGUIÃO, 

2014; CARRARA, 2015; NATIVIDADE et al., 2021[2019]). Por isso, o voto no candidato 

podia ser uma maneira de agir contra as práticas, identidades e escolhas afetivas do filho em 

pelo menos duas dimensões. Primeiro, como rejeição não apenas da homossexualidade ou 

transgeneridade do próprio filho, mas de toda uma concepção de gênero e sexualidade que 

validava essas vivências no plano público. Depois, como busca de revestir-se da autoridade e 

legitimidade do lado vencedor das eleições. Poderia, assim, ganhar nas interações em família a 

força simbólica da vitória de interesses, projetos e concepções coletivas de valores para a 

sociedade representados pelo seu candidato. 

Na experiência de Kaelina, além das questões com a mãe, a forma como muitos parentes 

passaram a defender Bolsonaro durante a campanha eleitoral implicou também na decisão de 

se afastar de certas relações com a família extensa. Isso ocorreu mesmo com parentes que 

diziam votar no candidato por razões não relacionadas aos posicionamentos sobre gênero e 

sexualidade e que demonstravam “respeitar” a sua transição de gênero. Foi o que Kaelina me 

descreveu em mais detalhes durante uma entrevista. Contou que, pouco tempo antes do início 

da campanha eleitoral, participara do casamento de uma prima em uma cidade na região rural 

da Paraíba, bastante religiosa e tradicional, e ficou hospedada na casa de tios que considerava 

conservadores em termos de sexualidade e gênero – “machistas”, resumiu. A forma como se 

sentiu bem-recebida por todos sinalizou na ocasião uma receptividade da família extensa à sua 

transição, que considerou até maior do que a vivida no núcleo doméstico. Mas essa sensação 

mudou em pouco tempo. 

 

Começou a nossa campanha política brasileira de 2018 e eles começaram a fazer 

campanha para Bolsonaro. Estavam cegos! Não importava o que eu dissesse. Eu, meus 

primos também – eu tenho uns primos que são gays. Eles diziam “Ah, ele não é 

homofóbico, isso é manipulação da esquerda. O Brasil precisa de mudança. Você está 

sendo egoísta.” Eu tinha uma tia no meu Face... Eu acabei entrando naquela onda do 

"Meu bolsominion183 secreto”, né... [...] Como outras meninas fizeram, eu disse que 

ia expor [homens heterossexuais que sabia terem relações sexuais com mulheres trans 

e travestis em segredo] se Bolsonaro fosse eleito. Aí ela disse “Não faça isso, você é 

 
183 “Bolsominion” era um termo depreciativo usado para se referir aos apoiadores de Bolsonaro. 
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tão bem-criado, e não sei o que... Se seu pai estivesse vivo, imagine a tristeza que ele 

estaria sentindo”. Aí eu respondi para ela: “Você fala tanto de educação, mas esquece 

que isso é falta de caráter [...]. E outra coisa: por que a senhora vem no meu post me 

falar da minha educação se eu, por respeito a vocês, me retirei do grupo da família [no 

WhatsApp] sem criar confusão? Cuidado que teto de vidro se quebra.”. Aí pronto, ela 

me bloqueou e a gente está sem se falar. (Kaelina, em entrevista – João Pessoa, 6 de 

dezembro de 2018). 

 

Os diálogos que Kaelina narrou conferiam às suas discussões sobre política com os 

familiares uma tessitura notadamente emocional e moral. Quando diz que os parentes “estavam 

cegos” aos argumentos, sugere a ideia de que estavam sendo iludidos ou enganados. Há 

ressonância de discursos de oposição a Bolsonaro que situavam seus eleitores como vítimas de 

“manipulação”, “mentiras” e “fake news”. Por isso, a frustração de Kaelina sugere também um 

senso de impotência diante de forças maiores, que terminavam por anular os esforços para 

dissuadir os parentes de votar em Bolsonaro. 

Vamos agora conhecer melhor os dilemas familiares de Antônia. Durante as conversas 

com Kaelina e eu, ela inicialmente escutava mais do que falava, bastante reflexiva, mas, ao 

longo da noite, foi se abrindo sobre suas próprias questões familiares e outros assuntos. Além 

do diálogo naquela ocasião, mais encontros e entrevistas introduziram-me a maiores detalhes 

da relação entre Antônia e seus familiares. 

Antônia vivia com o pai algo similar ao que Kaelina enfrentava com a mãe. Ele era um 

homem sério e rígido, de valores conservadores identificados com a corporação militar. Estes 

eram um pouco atenuados, na opinião de Antônia, porque o pai participava de uma roda de 

samba há muitos anos e convivia com pessoas diferentes nesse contexto. Antônia e ele sempre 

tiveram uma relação difícil, em geral amenizada apenas pela presença do irmão mais velho. O 

pai o adorava. O irmão era a única pessoa da família que conseguia conversar com ele e se 

contrapor às suas opiniões, na avaliação de Antônia. Assim, o fato de que o irmão era um 

importante apoiador e aliado em sua transição de gênero tornara-se fundamental para a relação 

de Antônia com o pai.   

Nos últimos meses, porém, a hostilidade paterna em relação à Antônia havia se 

acentuado, algo que ela atribuía à campanha eleitoral de Bolsonaro à presidência. Era como se 

o pai fosse cabo eleitoral do candidato, comentou em um dos nossos encontros. Parecia-me 

bastante abatida com a situação naquele dia. Falávamos sobre o assunto durante uma caminhada 

na orla da praia de Tambaú, poucos dias após o primeiro turno das eleições, entre goles de água 

de coco que compramos em um quiosque. Antônia lamentava que nem mesmo o irmão 

conseguia dissuadir o pai da convicção de votar em Bolsonaro e das ideias e valores que 

informavam esse alinhamento, fortalecidas pela campanha do então candidato.  
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Como muitas outras pessoas LGBT, Antônia receava a possibilidade de perda futura dos 

poucos direitos conquistados nos últimos anos, de aumento da homofobia e da transfobia na 

sociedade e dos reflexos desse cenário na sua família, como já indicava a intensificação dos 

posicionamentos homofóbicos e transfóbicos do pai. Na experiencia de Antônia, porém, essa 

sensação de medo que, como vimos, vinha sendo experimentada coletivamente no mundo social 

LGBT de forma mais ou menos difusa ou intensa, era atenuada por um forte sentimento de 

comunidade, união e pelo afeto que sentia por outras pessoas trans, gays e lésbicas com quem 

convivia na universidade ou nos movimentos sociais e pelos seus amigos em especial.  

Outra relação que trazia um senso de esperança, acolhimento e aconchego era com sua 

mãe. Antônia me contou sobre uma noite em que mal conseguira dormir, pensando no que 

aconteceria se Bolsonaro fosse eleito. Pela manhã, a mãe percebeu o seu estado emocional e se 

aproximou para conversar. Disse à filha que não se preocupasse, pois “sempre teria a sua 

família”, e garantiu que, apesar da insistência do marido, não votaria em Bolsonaro. Quando 

perguntei a importância dessa declaração para Antônia, ela me explicou que se sentiu melhor, 

reconfortada. Até então, temia que o pai conseguisse influenciar o voto da mãe. A declaração 

da mãe de que não votaria em Bolsonaro tinha grande importância simbólica: “Significa que 

ela me aceita...”. 

Esperança é a emoção que melhor descreve o sentido que Antônia atribuía e vivia 

nesses vínculos naquele contexto. É uma emoção de complexidade em escalas macro e 

microssocial, pois ela está envolvida no dia a dia das pessoas tanto quanto em processos sociais 

de transformação, revolução ou sustentação e fortalecimento de sistemas econômicos, políticos 

e culturais. São exemplos disso, tal como demonstrou Peter Burke (2012), o “sonho americano” 

do indivíduo na sociedade liberal, que se constitui de esperanças de liberdade, igualdade e 

oportunidade, e a crença dos brasileiros em grandes líderes “salvadores da pátria”, característica 

cultural que em tempos de crise econômica e social facilmente conduz as esperanças da 

população para figuras messiânicas na política. Para o autor, diferentes sentidos, objetos e 

efeitos de esperança como esses mostram que essa categoria é vivida de formas bastante 

diversas por pessoas em contextos históricos, sociais e culturais distintos. 

A esperança é a emoção que emerge e comunica sobretudo em situações de indefinição 

e de incerteza, quando o futuro se apresenta imprevisível, ameaçado e em aberto, seja para o 

bem ou para o mal. Períodos de convulsões sociais e políticas, mas também “momentos 

mágicos” de prosperidade econômica e grandes acontecimentos sociais podem “libertar a 

imaginação” (BURKE, 2012, p. 2013), assim como doenças graves (MENEZES, 2013) e outros 

eventos e experiências em trajetórias individuais que desmoronam o sentido da vida, isto é, seu 
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significado e direção. Essa emoção está, portanto, diretamente ligada ao campo de 

possibilidades (VELHO, 2013c) que apresenta aos sujeitos uma margem para pensar, idealizar 

e aspirar realidades diferentes (BURKE, 2012; CRAPANZANO, 2003). Ela compõe a 

interpretação que as pessoas fazem das forças que enredam suas vidas e os projetos mais ou 

menos objetivos e conscientes para os quais orientam suas ações. 

Vincent Crapanzano (2003) sugeriu que a esperança pode ser mais bem compreendida 

como uma “precipitação” de interações e interlocuções. Pode provocar a ação direcionada a um 

dado objetivo, movendo projetos, sonhos, utopias e até mesmo revoluções. Porém, a esperança 

tem, muitas vezes, uma relação difusa com o futuro e envolve uma agência externa aos sujeitos, 

como a crença em Deus, em milagres, no destino e no poder de outras entidades que não estão 

sob o controle individual. Pode, por isso, confortar, conformar e resultar em passividade, 

paralização e estagnação em uma dada configuração de forças sociais e políticas. O caso de 

Antônia possivelmente envolvia tanto a esperança como impulso para a ação política quanto 

como um refúgio para dentro de si. Entretanto, apontava também para um outro sentido desta 

emoção: a esperança que cresce no fortalecimento de relações, redes e comunidades afetivas.  

A aceitação da mãe, que lhe garantiu que “sempre teria a sua família”, acolhia Antônia 

na segurança difusa e contínua atribuída aos vínculos familiares. A confiança nessa 

solidariedade duradoura (SCHNEIDER, 2016 [1968]) em termos materiais, econômicos e 

afetivos faz com que a família seja tão recorrentemente considerada “a base de tudo” pelas 

pessoas, que nela localizam e constroem esperanças de viver a distância entre o presente e o 

futuro desejado. Por outro lado, Antônia também tinha esperanças na agência difusa de uma 

totalidade imaginada como comunidade ou movimento LGBT – mais especificamente, o 

movimento de pessoas trans, transexuais e travestis. Vislumbrava, então, a possibilidade de uma 

vida melhor e mais justa pela força da ação política. 

 

“Eu já chamei gente de fariseu, sepulcro caiado...”: afetos, religião e política 

 

Mariana me disse que estava “nervosa”. Em poucos minutos, ela se sentaria ao lado de 

outras mulheres com trajetórias bastante distintas à sua para compartilhar experiências como 

mãe de um homem trans em um sarau sobre o tema “maternidades”, organizado por coletivos 

feministas de João Pessoa. Não era o fato de falar em público que provocava o nervosismo, 

explicou-me antes, mas o de representar pela primeira vez as Mães pela Diversidade em um 

evento. Mariana não se considerava alguém que “militava” e “levantava bandeira”, tal como 

afirmou certa vez, quando usei a palavra “militância” para me referir à sua participação no 
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Mães. Mesmo assim, aceitou o convite em cima da hora para substituir uma representante que 

precisou cancelar a participação na atividade. 

Mariana era uma mulher na faixa dos 55 anos, de pele “mais puxada para o moreno”; 

tinha cabelos pouco acima da linha dos ombros e olhos escuros, que combinavam com a 

armação cor de vinho dos óculos nas maçãs de seu rosto. Era a mais velha de seis irmãos em 

uma família de agricultores e comerciantes em que sua geração foi a primeira a ingressar no 

Ensino Superior. O pai, guarda sanitário da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde 

Pública (SUCAM) do Governo Federal, e a mãe, dona de casa, haviam estudado até a chamada 

“admissão” na quinta-série, o que já era um grande feito para alguém “do interior”, como 

ressaltou em entrevista. Avaliou que teve uma criação fortemente católica e bastante 

convencional em valores e concepções de gênero e sexualidade, mas que o aprendizado das 

habilidades de cuidado doméstico não excluiu o incentivo para a educação formal. Mariana se 

graduou em um curso da área da saúde para o qual foi direcionada pela família e sempre 

trabalhou na área. Assim, compunha a renda familiar junto com o marido, professor de uma 

escola pública de João Pessoa, ao longo dos mais de 30 anos de casados em que criaram seus 

três filhos – Camila, a mais velha, com 31 anos, Elisa, de 28, e Isabela/Luan, de 21 anos. 

Aquela havia sido uma semana particularmente difícil, após o primeiro turno das 

eleições. Mariana havia inclusive cancelado uma sessão de entrevista comigo porque precisava 

“digerir o baque”. Desde que se acirrara a disputa eleitoral, enfrentava discussões acaloradas e 

embates com amigos e familiares que frequentemente envolviam frustrações e decepções. Entre 

situações em que sustentava posicionamentos firmes contrários a Bolsonaro, levando-a a 

romper amizades muito antigas, e outras em que escolhia recuar para preservar relações na 

família, Mariana vivia as eleições como uma experiência muito pessoal, que tocava diretamente 

em questões relacionadas a sua família e às suas crenças religiosas e valores mais profundos. 

Desde que o filho caçula, Luan, revelara ser um homem trans, pouco tempo antes de 

completar 18 anos, via-se em um processo de “me virar pelo avesso pra poder voltar a ser, 

desvirar, sendo outra pessoa”. Por essa expressão, Mariana se referia à forma como a transição 

de gênero de Luan a colocara em um caminho de desestabilização de suas concepções mais 

básicas de gênero, sexualidade e família, obrigando-a a encontrar o “avesso” destas para então 

“voltar a ser” e se desvirar “sendo outra pessoa”. Tratava-se, desse modo, de um processo de 

reconstruir-se a partir de suas bases simbólicas e relações sociais fundamentais, mas enquanto 

uma pessoa diferente. Nesse caminho, a religiosidade e o valor do vínculo filial foram 

primordiais. Desse modo, sentia agora com a ascensão da extrema direita na política brasileira 

que suas crenças estavam sendo maculadas por pessoas que usavam a religião para justificar 
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ideias e atos que considerava contrários aos valores cristãos. Nesse contexto, temia que a vida 

e o futuro de seu filho estivessem ameaçados. 

Mariana e sua família eram muito católicos. O próprio nascimento de Luan havia 

resultado de um período em que ela e o marido pararam de utilizar métodos contraceptivos para 

deixar acontecer a “vontade de Deus”, influenciados pelas “palestras” que frequentavam 

bastante na igreja à época. Também participaram por um tempo de grupos de casais da 

Renovação Carismática, embora depois tenham se distanciado por conflitos internos ao grupo. 

Era a profunda religiosidade de Mariana que lhe trazia uma importante sustentação simbólica e 

moral para a sua relação com Luan desde que ele se revelara homem trans.  

Mariana, como praticamente todas as mães que conheci, considerava a identidade de 

gênero uma característica inata de seu filho. Quando conversamos sobre isso, ela cogitou 

algumas explicações baseadas na biologia: uma alteração genética, uma diferença biológica, o 

resultado de processos fisiológicos na gestação etc. Descartou com veemência a possibilidade 

de ser uma escolha para “afrontar a sociedade e a família”, o resultado de “influências” sociais 

ou as consequências de seu desejo de ter um filho homem, como algumas pessoas chegaram a 

sugerir. Entretanto, ressaltou que raramente pesquisava sobre isso, pois acreditava que 

descobrir possíveis causas não mudaria a situação de Luan. Assim, um ponto importante na sua 

interpretação de Luan como transgênero, categoria que utilizava, era a forma como a fé na 

vontade de Deus trazia conforto ao viver com seu filho um estigma que avaliava tanto sem 

explicação quanto irremediável. 

 
Deus não erra. Deus não erra nunca. Para mim, Deus não erra. E se ele fez todas as 

criaturas, fez Luan desse jeito, fez você, fez... Fez e pronto. E é assim que a gente tem 

que enfrentar, aceitar e tentar fazer com que as pessoas entendam também, que não é 

fácil. (Mariana, em entrevista – João Pessoa, 21 de dezembro de 2018). 

 

Assim, a religiosidade era um recurso no esforço emocional que realizava internamente 

para se acostumar com a nova identidade do filho, contribuindo também para que tomasse certas 

decisões no decorrer do processo. Os conselhos de padres – um deles, seu irmão – foram 

importantes para que resolvesse apoiar Luan em lugar de se opor à transição de gênero. Foi 

assim que tomou a frente da retificação de registro civil do filho, por exemplo. Como Luan 

mudara-se para São Paulo pouco tempo após identificar-se como homem trans, Mariana 

considerava mais fácil que ela própria iniciasse o processo judicial, já que ele era registrado em 

João Pessoa. Porém, adiou por meses a entrega da documentação ao advogado. Sentiu-se em 

grande conflito com a ideia de ser a responsável por conduzir o processo de mudança de nome 
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até que foi “tranquilizada” pelo padre de que não era ela que estava fazendo aquela escolha: a 

decisão, o próprio filho já havia tomado. 

A religiosidade de Mariana e da família também foi importante na primeira vez que 

Mariana trouxe a questão de Luan para o marido. Escolheu fazer isso dentro de uma igreja, 

estrategicamente. Naquele momento e ao longo de todo o processo, ela esteve preocupada com 

as reações e emoções do esposo. Procurava fazer uma gestão cuidadosa destas por uma 

economia das informações, compartilhando-as de forma “homeopática” e em situações 

avaliadas como favoráveis. Estava “pisando em ovos”, como definiu, sempre que “cercava” o 

marido para falar do assunto, pois, como me explicou depois, temia, acima de tudo, que fosse 

obrigada a escolher, em algum momento, entre seu casamento e o filho. Desse modo, a igreja 

oferecia um ambiente propício para configurar um certo estado emocional e, ao mesmo tempo, 

inibir quaisquer reações explosivas do esposo.  

 

Eu escolhi contar dentro da Igreja, porque eu disse: “Aqui dentro da igreja ele não vai 

gritar”. Eu me sentei com ele antes da missa. A gente sempre gosta de chegar na missa 

antes de começar, para poder respirar, assim, não é aquela... Entendeu? Interiorizar 

um pouco, ficar em silêncio, para se preparar. Aí a gente sempre chega na missa 15 

minutos antes. A maioria só chega tudo de uma vez. Então deu tempo, eu conversei 

com ele, expliquei. Ele “Ah não, isso é conversa. Não encrenca com isso não. Isso é 

uma loucura dela”. (Mariana, entrevista – João Pessoa, 16 de outubro de 2018). 

 

Com o tempo, à medida que Mariana administrava a aceitação da família às mudanças 

que aconteciam com Luan, o próprio marido passou a assumir a transexualidade do filho diante 

de seus familiares e parentes. Mariana contava, com orgulho e admiração, como o esposo 

anunciou a nova identidade de Luan com um aviso seco: “Quem tiver problemas com ele, tem 

um problema comigo”. Assim, quando as eleições tornaram explícitos e muitas vezes públicos 

os posicionamentos políticos e morais de parentes e amigos em torno das questões de gênero e 

sexualidade, Mariana e o marido viram-se diante de dilemas em várias relações e interações. 

Mariana vivia esses conflitos de modo que posicionamentos políticos à esquerda e o 

apoio e aceitação à transexualidade de Luan eram constantemente costurados a uma moralidade 

religiosa católica. Logo em nossa primeira entrevista, articulou o mandamento bíblico de “amar 

ao próximo como a ti mesmo” à ideia de “respeito” como forma de “valorização do ser 

humano”, emocionando-se ao relembrar um sermão recente do padre sobre esse tema. 

 

O evangelho manda amar, amar as pessoas, amar a todos. “Amar ao próximo como 

a si mesmo”. [...] Independente de qualquer coisa... Eu acho que isso aí está acima... 

É Deus que fala. Então isso que mais me machuca quando eu vejo pessoas cristãs, 

entendeu, dizer as barbaridades que estão dizendo. Porque eu acho que isso é uma 

afronta [ênfase], uma afronta enorme às nossas crenças... [...] Eu entro na igreja 
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hoje, assim, e eu estou num conflito, entendeu? [voz embargada.]. Porque eu olho 

para as pessoas e eu fico tentando enxergar se elas realmente são aquelas pessoas ou 

são uma fachada. Eu já chamei gente... de fariseu... de sepulcro caiado... (Mariana, 

em entrevista – João Pessoa, 16 de outubro de 2018). 

 

Neste trecho, a interlocutora expressa as tensões provocadas por divergências morais na 

comunidade católica de que fazia parte, na medida em que estes valores se encontravam 

disputados em seus sentidos e usos cotidianos. Para Mariana, certos usos de uma retórica 

religiosa para justificar práticas e posicionamentos políticos contrários ao que entendia como 

valores cristãos basilares eram “barbaridades” e “afrontavam” essas crenças. A violação nesse 

caso pode ser compreendida como uma ofensa moral pela mácula a um sistema de valores pelo 

qual Mariana se orientava e, por isso, era sentida intimamente pela interlocutora. Para Mariana, 

a gravidade se acentuava na medida em que tais ofensas eram praticadas por católicos fazendo 

uso de uma interpretação bíblica que ela considerava deturpada. A força emocional com que 

vivia esses sentimentos se afirmou no tremor da voz e nos olhos turvos de lágrimas quando 

desabafou sobre isso em uma entrevista. 

A ofensa se constitui em mágoa quando há como componente um vínculo de 

pessoalidade e intimidade no relacionamento com os ofensores. Dessa forma, foi em uma 

relação de muitos anos com um casal de amigos que Mariana e o esposo sentiram mais 

agudamente as consequências da transição de gênero de Luan para os vínculos de sua rede 

social. Abrirem-se fissuras que, em pouco tempo, esfacelaram a amizade entre eles. A reação 

dos amigos à transição de gênero de Luan foi o primeiro elemento de deterioração. O 

posicionamento público destes em favor da eleição de Bolsonaro foi o segundo. 

Era um almoço na casa do casal e a conversa seguia agradável como de costume quando, 

à menção do nome de Isabela, o marido de Mariana decidiu contar a verdade: Isabela agora era 

Luan. Mariana descreveu com um amargor de ressentimento a forma como a amiga reagiu com 

uma exclamação de choque: “Meu Deus! Coitada de você!”. Ainda que o tom penalizado se 

pretendesse solidário, soou extremamente ofensivo para Mariana, que já vinha de uma longa 

jornada de construção de formas de aceitação da identidade de gênero do filho. A amiga não 

deixou Mariana compartilhar seu ponto de vista sobre a questão, insistindo enfaticamente que 

a solução era “se ajoelhar e rezar” por uma intervenção divina. 

Após esse evento, outras interações por meio da internet intensificaram a mágoa. O casal 

de amigos seguiu compartilhando nas redes sociais e no WhatsApp conteúdos que Mariana 

considerava discriminatórios e fazendo campanha pela eleição de Bolsonaro. Como o casal já 
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sabia que Luan era trans, cada postagem ou mensagem que enviavam eram recebidas como 

ofensa pessoal por Mariana. 

 

Depois vem me passar mensagem de Natal mais linda do mundo... Eu nem respondi, 

porque não adianta você estar falando de Jesus, falando de Deus, e quando você quer 

que a pessoa seja solidária com aquela situação, a pessoa “Não, mas isso não é o mais 

importante. O mais importante agora é combate à corrupção.”. Não é discutir o 

preconceito de Bolsonaro contra a população, com gays, contra negro, com mulher, 

isso não é importante não. [...] O que sofre as pessoas, o preconceito, o reflexo num 

governo como esse na vida dessas pessoas, para ela isso não faz a menor diferença. 

(Mariana, em entrevista – João Pessoa, 21 de dezembro de 2018). 

 

Porém, o mais difícil dos embates em torno da eleição de Bolsonaro em seus 

entrelaçamentos com as questões de gênero de Luan se configurou na própria família. A maior 

parte dos parentes de Mariana tinha uma visão política à esquerda e não votaria em Bolsonaro, 

mas com aqueles que tinham inclinação ao “bolsonarismo” havia a busca por manter um limiar 

de tensão e oposição que não comprometesse as relações na família. Em certas ocasiões, como 

almoços de família e aniversários, optavam por uma trégua nos embates sobre política, 

deixando as discordâncias suspensas. Entretanto, esse equilíbrio era mais difícil de sustentar 

quando as discussões ocorriam dentro de casa: as duas filhas votariam em Bolsonaro. A mais 

velha, Camila, policial civil, não se posicionava abertamente, mas deixava implícita a sua 

escolha. Na percepção de Mariana, a filha votava motivada sobretudo pela pauta da segurança 

pública. Temia que Luan descobrisse, imaginando que seria uma grande decepção para o filho, 

pois ele e Camila eram bastante próximos. Já Elisa se declarara abertamente eleitora de 

Bolsonaro. Muito religiosa, durante as eleições alinhou-se à retórica conservadora de gênero e 

sexualidade da campanha do candidato, o que deixava a mãe inconformada. 

Em uma conversa após o primeiro turno das eleições, Mariana me contou, consternada, 

que o relacionamento com Elisa, em especial, seguia bastante conturbado. Mariana e o marido 

haviam tentado de todas as maneiras convencer a filha a rever sua decisão de voto, buscando 

fazê-la entender o que a eleição de Bolsonaro representava para Luan. Discutiram, brigaram, 

mas Elisa mostrava-se irredutível. Nos últimos dias, vinha evitando a mãe. Mariana recordou 

de uma situação recente na cozinha de casa: a filha estava comendo em pé; a mãe convidou que 

se sentasse à mesa; a filha se recusou. “Eu não, você tem raiva de mim”. Mariana repetiu as 

palavras da filha como as trouxe na lembrança e reencenou o diálogo. “Raiva?”, repetira. “Não, 

eu não tenho raiva. Você é minha filha”. 
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O embate mais recente ocorrera porque a filha adicionara à foto de perfil do Facebook 

um “tema”184 declarando voto a Bolsonaro. A mãe já havia excluído Elisa do Facebook para 

não ver as postagens da filha sobre esse assunto e evitar discussões, mas soube da foto por outra 

pessoa da família. A “vergonha” foi muito forte, disse-me Mariana, de modo que abordou Elisa 

para pedir uma explicação. “Só estou manifestando a minha opinião”, teria dito a filha 

secamente, ao que Mariana retrucou que ela própria não estava usando um “tema” pró-Haddad 

por “respeito” à Elisa. A discussão se intensificou até que a filha exclamou em desabafo: “Você 

quer ser tão tolerante, mas não respeita a minha opinião!”. Mariana silenciou por alguns 

segundos, como se, ao me narrar a cena, se visse novamente confrontada pela acusação da filha. 

Não tocaram mais no assunto desde então, disse-me, e embora Elisa a estivesse evitando, a filha 

retirara do Facebook o “tema” pró-Bolsonaro. 

Conversamos bastante sobre as várias dimensões que envolviam a disputa eleitoral e seu 

reflexo nas relações de Mariana com a família naquela primeira noite em que ela falou como 

representante do Mães pela Diversidade, antes que o evento iniciasse. As luzes baixas em tom 

de âmbar do ambiente, embora tornassem o clima aconchegante, também insinuavam sombras, 

como as esperanças e preocupações que foram partilhadas pelas participantes ao longo da noite. 

Enquanto ouvia Mariana, via as cenas que me descrevia como que projetadas naquela atmosfera 

opaca e de iluminação tênue. Parte delas atravessava justamente a fresta estreita entre os 

relacionamentos de maior valor afetivos vividos como íntimos e pessoais e a vida política, 

social e pública dos valores e práticas de gênero, sexualidade e família. 

 

“É um amor diferente: a gente está fazendo política” 

 

Aquele dia 26 de janeiro de 2019 foi um sábado que começou bastante ensolarado na 

cidade do Recife. Na Praça do Derby, um bairro central da capital pernambucana, juntei-me a 

um grupo de pessoas formado principalmente por ativistas de associações de famílias de filhos 

LGBT e do próprio movimento LGBT local. Estávamos reunidos para a “Caminhada pelas vidas 

trans”, um ato organizado pela coordenadoria das Mães pela Diversidade do estado de 

Pernambuco em celebração ao Dia da Visibilidade Trans, oficialmente comemorado em 28 de 

janeiro. Era uma ação que tinha sobretudo o objetivo de protestar contra declarações de caráter 

transfóbico feitas recentemente pela ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da 

 
184 “Tema” era um recurso gráfico do Facebook que possibilitava ao usuário inserir molduras, cores, imagens e/ou 

mensagens a sua foto de perfil. Era muito usado para sinalizar posições políticas ou apoiar pautas sociais. 
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Família e dos Direitos Humanos, constituído no recém-empossado governo de Jair Bolsonaro 

como Presidente da República.  

O Ministério havia se formado a partir da desestruturação da Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos (SEDH), criado no primeiro governo Lula juntamente com a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM) e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR), que também já vinham sendo remanejadas e reestruturadas ao longo do 

governo de Michel Temer (MDB), o que acabava por limitar e precarizar suas atuações185. 

Todas as Secretarias haviam sido órgãos fundamentais na implementação de políticas voltadas 

à promoção da igualdade racial e de gênero, ao combate ao racismo, à homofobia e à violência 

contra as mulheres.  

Analisando as mudanças ocorridas na reorganização do ministério que se ocupava da 

pauta de direitos humanos, Marcelo Natividade et al. (2021[2019]) salientaram que a categoria 

“família”, naquele contexto, implicava em uma reconfiguração da pasta para uma concepção 

de direitos humanos voltada à uma ideia de família “heterocristã”, excludente de arranjos 

familiares homoafetivos. Agravava-se, a partir de então, o processo de fragilização e 

desarticulação da estrutura de elaboração, implementação e monitoramento de “políticas 

LGBT” pelo Estado brasileiro, algo que vinha se desencadeando desde o impeachment da 

presidente Dilma Rousseff, em 2016.  

Damares Alves, nomeada para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, afirmara em seu discurso de posse do cargo que estavam inaugurando “uma nova 

era” no Brasil em que “menino veste azul e menina veste rosa”. Era em repúdio às afirmações 

da ministra que estávamos reunidos naquele dia. Seguindo a orientação das Mães pela 

Diversidade, os homens vestiam roupas cor de rosa e as mulheres roupas de cor azul na 

caminhada. Por essa razão, o evento vinha sendo chamado também de “Caminhada azul e rosa”.  

Era um dia quente, mesmo depois que as nuvens nublaram o céu no decorrer da tarde. 

Para as pessoas que estavam juntas naquela ocasião, foi principalmente um sábado de ânimos 

efervescentes e afetos calorosos. Apesar de ser um contexto ligado ao ativismo, as pessoas eram 

diferentes em termos de gênero, geração, raça e classe social, representando diferentes grupos 

 
185 Como recuperam Natividade et al. (2021[2019]), já no governo de Michel Temer há um processo de 

escasseamento de verbas e cargos de ministérios e secretarias que eram centrais para a implementação das 

políticas de direitos humanos, incluindo as “políticas LGBT”, além mudanças de pastas, reestruturações e 

encerramentos de atividades. Talvez uma das mais impactantes tenha sido o fim da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), um dos principais órgãos atuando no campo de 

políticas educativas para promoção de direitos humanos, combate ao racismo, à homofobia e à violência contra 

as mulheres. 
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e segmentos da sociedade que, de alguma forma, estavam alinhados à pauta contra a transfobia 

e em “resistência” a ataques aos “direitos LGBT”.  

Pensando sobre isso, acredito que Sergio Carrara (2019, p. 454) tinha razão ao observar 

que há “[...] sensível dessintonia entre o mundo social, no qual o respeito à diversidade sexual 

e de gênero parece cada vez mais incorporado à vida cotidiana, e os discursos conservadores 

que se articulam nos púlpitos e nos palanques”. Parece cada vez mais distante a possibilidade 

de que sejamos empurrados ao retorno de um mundo em que homossexuais tenham que “voltar 

para o armário” e que homens trans, mulheres trans e travestis tenham que se mostrar apenas 

como silhuetas à contraluz, resguardados pelas sombras, tal como João W. Nery precisou fazer 

para poder reivindicar direitos para transexuais em televisão aberta nos anos 1980. 

Durante a concentração na Praça do Derby, amigos e conhecidos se cumprimentavam 

com abraços carinhosos e interagiam ao som do grupo de percussão da Associação Cultural 

Nação Mulambo186. Reuniam-se em torno do coreto da praça, onde havia pichações com os 

dizeres “Ele Não” e símbolos do movimento feminista. “Aqui é um amor diferente. A gente 

está fazendo política!”, entusiasmou-se Michele, interlocutora que acompanhamos nos 

capítulos 3 e 6, conversando em uma roda de amigos. Entre eles estava Gi Carvalho, que 

coordenava as Mães pela Diversidade de Pernambuco e era, então, uma das principais 

articuladoras à frente de eventos como aquele. Um homem trans se aproximou de Gi e pediu: 

“Bença, mãe”, dando-lhe um beijo, gesto de afeto e respeito comum entre filhos LGBT e mães 

de filhos LGBT das Mães pela Diversidade no Recife. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 
186 A Associação Cultural Nação Mulambo é uma instituição sem fins lucrativos que realiza um trabalho social e 

cultural voltado ao ensino de músicas afro-brasileiras e ritmos regionais, como axé, coco e maracatu, com 

crianças e adolescentes da comunidade de Peixinho, um dos bairros mais populosos do Recife, que enfrenta 

problemas de infraestrutura e violência. 

Figura 18 - “Caminhada pelas Vidas Trans” no Recife 



370 
 

As integrantes da associação usavam camisetas azul ou rosa das Mães pela Diversidade 

produzidas especialmente para a ocasião ou com a frase “Lute como uma mãe”, um outro 

modelo de estampa criado também pela coordenadoria de Pernambuco. Outras pessoas usavam 

camisetas com mensagens como “Pessoas trans são como você: são humanos”, “Transfóbicos 

não passarão”, “The future is female” e “Felizmente sigo sapatona”. Alguns homens trans 

tiraram a camisa, mostrando o peitoral com binders, adesivos e faixas de compressão.  

Atravessando parte do centro histórico do Recife, a caminhada saiu do Derby descendo 

a Avenida Conde da Boa Vista, uma das artérias urbanas mais importantes da cidade. 

Caminhamos por uma das pistas de tráfego de veículos, fechada pela polícia para a realização 

do ato, até a Rua da Aurora às margens do rio Capibaribe. O trajeto foi extremamente simbólico: 

passamos pela Boa Vista, uma região central para o “mundo social LGBT” do Recife, 

concentrando casas noturnas, bares, ONGS AIDS e outras associações ou instituições que 

trabalham com ativismos e direitos de pessoas LGBT, além do próprio Centro de Referência 

em Cidadania LGBT da prefeitura, até chegar ao Monumento Tortura Nunca Mais, que 

homenageia os mortos e desaparecidos políticos brasileiros do período da Ditadura Militar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

O percurso até a Rua da Aurora foi acompanhado por uma frevioca, um trio elétrico 

pequeno típico do carnaval de Pernambuco, cedido pela prefeitura, sobre o qual uma banda 

voluntária tocava músicas de Daniela Mercury, Pablo Vittar, Cazuza e outros artistas associados 

Figura 19 - “Existem corpos que você nem imagina...” 
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ao mundo social e cultural LGBT, intercalando essas canções com ritmos de carnaval. As 

pessoas dançavam e cantavam. Além das bandeiras LGBT, trans e das Mães pela Diversidade, 

carregavam cartazes com mensagens políticas: “TRANSforme suas ideias”, “Existem corpos 

que você nem imagina: mulheres com pau, homens com vagina”, e também “Jean Wyllys 

Presente” e “Marielle Presente”. Nas ruas, as pessoas paravam para observar nos carros ou na 

calçada, algumas sérias, outras sorrindo, buzinando e batendo palmas. 

Do alto da frevioca, diversas pessoas dos movimentos sociais e aliados presentes 

discursaram e pronunciaram palavras de ordem. Lúcia, uma dona de casa que eu conhecera 

naquela tarde e que participava das Mães pela Diversidade, foi uma das pessoas a discursar: 

“Sou mãe de três joias raras: uma delas é um homem trans. Eu tenho muito orgulho das minhas 

três crias!”. Robeyoncé Lima, deputada estadual trans da “Mandata Coletiva – Juntas” de 

Pernambuco, ressaltou o período de “desmonte” de direitos sociais vivido pelo país e a 

necessidade de lutar, mas também de comemorar o Dia da Visibilidade Trans. Um pastor da 

Catedral Anglicana, que Gi Carvalho me disse ser um aliado frequente, discursou: “Deus está 

no meio de nós porque estamos aqui celebrando o amor. Transfóbicos não passarão!”.  

 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Júlio, filho de Fernanda, outra interlocutora que conheci naquele dia – uma mulher 

negra, de ascendência indígena, que morava em um município na região metropolitana do 

Recife e trabalhava como caixa de loja – pronunciou-se em nome do movimento de homens 

trans. “Sou resistente, sou resistência”, disse, e mandou um beijo para a família: sua mãe, a 

Figura 20 - “Nossos filhos têm direito à vida!” 
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esposa e a filha pequena. Todos aplaudiram o gesto. Gi Carvalho foi uma das últimas a falar. 

“Agora é a minha deixa”, disse-me, quando passávamos pelo Shopping Boa Vista, perto da 

sede do Espaço Acolher, mantido por Gi e outras mães para ampliar o atendimento aos filhos 

LGBT de forma paralela às Mães pela Diversidade. Gi subiu na frevioca e discursou: “Estamos 

aqui para dizer: “O meu filho tem o meu apoio e muito mais do que isso. Ele tem o meu amor’”. 

Depois de ser ovacionada, concluiu: “Nossos filhos têm direito à vida!”. Assim como as fortes 

palavras dessa mãe, muito do que vimos ao longo desta etnografia foram movimentos de um 

“um amor diferente”, como disse Michele. Arranjos, conciliações e reconciliações que, de 

maneiras diversas, inclusive contraditórias, têm projetados novas luzes sobre antigas sombras. 
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CONCLUSÃO 

 

Comecei essa pesquisa com inquietações que eram, ao mesmo tempo, intelectuais e 

pessoais. Considerando as mudanças físicas, subjetivas, performativas e os reposicionamentos 

sociais envolvidos na transição de gênero, perguntava-me: como homens trans e mulheres trans 

se relacionam com suas famílias de origem? Quais os efeitos da transição de gênero para essas 

relações e para as pessoas com vínculos de “relacionalidade” (CARSTEN, 2000; 2014) mais 

profundos com aquele que transiciona? Quais condições sociais e culturais possibilitam que 

certas famílias ou que alguns familiares também transicionem, ou seja, também transformem 

relações por performatividades de gênero (BUTLER, 2003) e de parentesco ao interagir com a 

pessoa que transicionou de modo a reconhecer a sua identidade de gênero? Em que medida, 

para algumas pessoas da família, a transição de gênero de uma pessoa com quem existem 

vínculos densos e relações de proximidade social e afetiva pode provocar mudanças em 

concepções e valores de gênero e sexualidade, ou até mesmo outras mais profundas em termos 

de identidade, projetos e trajetória de vida? 

Ao longo dos capítulos desta tese, procurei delinear, descrever e aprofundar uma 

análise que tanto trouxesse as condições sociais de possibilidade para as vidas que animam 

essas páginas, quanto iluminasse as práticas, as trajetórias, as aspirações, as disposições e os 

projetos que foram engendrados em determinados estados conjunturais do campo de relações 

de forças, estas imanentes às estruturas objetivas e aos efeitos simbólicos que perpassam as 

lutas políticas no mundo social. Se os conflitos de geração se devem aos efeitos de distintos 

modos de engendramento de condições de existência, às diferentes definições acerca do que é 

possível ou correto e do que é impensável ou escandaloso (BOURDIEU, 1983, p. 64), como 

discordâncias no campo da diversidade de gênero e sexualidade têm se tornado conciliáveis em 

arranjos familiares nos quais há uma transição de gênero, de modo a preservar essas relações?  

Uma historicização das disputas em torno da sexualidade e do gênero das crianças ao 

longo do século passado culmina nos discursos contemporâneos sobre identidade de gênero, 

crianças trans e transgêneros, cuja circulação e institucionalização no contexto brasileiro se 

deve a transformações profundas a partir das quais tem se constituído um campo de saúde trans 

no Brasil fortemente vinculado à implementação e expansão de uma política pública de saúde. 

Assim como a visibilidade das disputas no campo dos “direitos LGBT” tem propiciado novos 

discursos e uma renovada imaginação cultural e moral sobre a diversidade sexual e de gênero, 

são processos que provocam transformações nas práticas e discursos médicos e familiares sobre 

como cuidar de crianças percebidas como “desviantes” por suas performances de gênero.  
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O processo pelo qual as famílias passam a compreender que seus filhos são crianças 

trans ou transgêneros é profundamente relacional e envolve também a agência das crianças, 

ainda que esta agência seja sempre limitada dentro de concepções de infância que lhes dão 

margem de ação e implicada em relações de poder que envolvem os adultos e as variadas formas 

de tutela (jurídica, médica, familiar) sobre suas vidas. Há novas formas de avaliação, 

diagnóstico e acompanhamento para a construção do “desvio” como variação de gênero, 

atualizando relações com psicólogos, psiquiatras e outros especialistas para os quais, 

historicamente, as famílias – sobretudo de camadas médias (VELHO, 2013b) – levavam seus 

filhos com “comportamentos desviantes”. Estamos ainda acompanhando a expansão dessas 

práticas, que seguem limitadas a poucos ambulatórios especializados em projetos de pesquisa 

de hospitais universitários. Contudo, ampliam-se em direção a uma política de saúde pública, 

graças ao SUS, ao Processo Transexualizador e aos agentes diversos que se relacionam nesse 

mundo social das instituições, das agências e das políticas públicas para pessoas trans.  

Novas formas de mobilização e organização social estão também implicadas com a 

emergência de associações de famílias de LGBT, como as Mães pela Diversidade, reunindo 

muitas mães cujos filhos trans são crianças e adolescentes. Essas ativistas aprendem e dialogam 

com os discursos médicos sobre diagnósticos e terapêuticas para seus filhos que estão, 

legalmente, sujeitos às tutelas familiar e médica. Um novo conjunto de classificações 

identitárias, diagnósticas e sociais emerge dessas relações, envolvendo a mobilização social de 

agentes que atuam como empreendedores morais.  

No momento em que escrevo essas reflexões, por exemplo, leio em uma coluna da 

Folha de São Paulo o relato recém-publicado de uma mãe ativista que afirma: “Amor não tem 

gênero”. Thamirys Nunes, coordenadora da área de proteção e acolhimento a crianças e 

adolescentes da Aliança Nacional LGBTI+, conta ao leitor sobre dramas, lutas e alegrias que 

vive com sua filha trans de sete anos, história que narrou em um livro autobiográfico lançado 

em 2020187. Antes, em 2019, criação da Associação das Famílias de Transgêneros, reunindo 

familiares de crianças e adolescentes que são atendidos no ambulatório especializado para esse 

público no Hospital das Clínicas de São Paulo, também evidenciava as novas alianças, 

articulações e modos de organização envolvendo agentes e discursos que têm se constituído em 

estreita relação com o campo médico-psi.  

As famílias vivem essas dinâmicas em contextos locais, sociais, culturais e familiares 

distintos, o que pode propiciar também tensionamentos entre médicos e famílias a partir de 

 
187 “Minha Criança Trans?: Relato de uma mãe ao descobrir que o amor não tem gênero”, lançado em 2020. 
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disputas suscitadas pelo fato de que esses agentes têm entendimentos diferentes sobre como 

proceder com relação à identidade de gênero da criança. Suas motivações, compromissos e 

responsabilidades são diferentes em termos éticos, morais e afetivos.  

Entrementes, conflitos em geral bastante dramáticos ocorrem nas relações entre 

diferentes pessoas das famílias, os quais estão sempre relacionados a esse conjunto mais geral 

de políticas, discursos, agentes e às forças atuantes no campo de disputas envolvendo posições 

mais “conservadoras” ou mais “progressistas” quanto às diversidades de gênero e orientação 

sexual. As aspas que utilizo ao me referir a “conservadores” e “progressistas” sinalizam que as 

posições dos agentes são muito mais nuançadas e situacionais do que sugerem tais 

classificações e oposições. Isso é perceptível quando se observa como agem familiares com 

filhos que realizam a transição de gênero já em condições jurídicas de autonomia da família.  

Muitas vezes os familiares tendem a uma forte rejeição inicial, o que provoca conflitos, 

afastamentos e rupturas. Pode envolver também coerções e violências, sobretudo quando 

permanecem relações de dependência material e financeira, situação, aliás, bastante comum, 

considerando que esses sujeitos são em geral ainda muito jovens. Os efeitos do “estigma” 

(GOFFMAN, 2017) que se estende dos filhos aos pais explica, em parte, a rejeição, pois há 

enorme complexidade de, nesse contexto, administrar informações, impressões, biografias e 

identidades pessoais diante das possíveis consequências estigmatizantes da transexualidade 

para as relações e a imagem pública da família e de seus membros. Contudo, as pessoas 

frequentemente encontram estratégias para lidar com essas situações e suas implicações, 

passando a construir em suas famílias arranjos, sentidos e práticas de aceitação (OLIVEIRA, 

2013) mesmo quando não compreendem ou não concordam com a transição de gênero e 

mantêm visões e valores bastante tradicionais sobre gênero e sexualidade. 

Como apontei no início desta tese, há um discurso sobre transicionar a família que 

emerge no mundo social contemporaneamente a essa pesquisa e que parece ganhar densidade 

na cena pública. Se em 2016, quando comecei a desenhar esse estudo, a ideia de transicionar a 

família estava bastante restrita a jovens trans – sobretudo homens trans e transmasculinos – em 

contextos universitários e de ativismo, atualmente tem se expandido a dimensões mais amplas 

pelas vozes não apenas de ativistas, mas também de artistas e outros agentes que constroem 

representações culturais sobre vidas trans, além de médicos, psicólogos e profissionais de saúde 

que atuam na assistência em saúde à transição de gênero – sobretudo aqueles que atendem 

crianças, adolescentes e suas famílias. 

Assim, em um reality show de enorme audiência e popularidade na maior emissora de 

televisão do país, “o Brasil” viu recentemente Lina, a “Linn da Quebrada”, uma artista, atriz e 
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cantora travesti que ascendeu em uma cena cultural trans mais intelectualizada, contar a outros 

participantes sobre a relação com a sua mãe: “É muito lindo ver ela se transformando junto 

comigo. Quando uma pessoa transiciona, quando uma pessoa se transforma, não é só ela que 

se transforma. Todo mundo se transforma!”. Os demais participantes anuíram, demonstrando-

se cativados pelo tom leve, sensível e empático da história de Lina, que chegou a tatuar na testa 

o pronome “Ela” para que a mãe sempre lembrasse de tratá-la no gênero feminino.  

Discurso semelhante, mas em registro diferente e com outros fins, ecoou durante um 

evento sobre atendimento em saúde para crianças e adolescentes com “variação de gênero” do 

qual participei apresentando partes dessa pesquisa para uma plateia não só de estudantes e 

profissionais de saúde, mas de diversos familiares de filhos trans. Eram mães e pais que se 

diziam angustiados buscando informação e suporte. Entre as várias pessoas que evocaram o 

transicionar em família, um psiquiatra que trabalha com adolescentes trans foi taxativo, apesar 

do tom jovial: “Gente, não é só a pessoa que transiciona, tá!? A família transiciona junto”. 

Talvez estejamos diante de um discurso das camadas médias e segmentos 

intelectualizados, psicologizados, construindo e afirmando sua posição de pertencimento a um 

mundo moderno, cosmopolita e liberal no qual diferenças identitárias e singularidades em 

experiências de gênero e sexualidade devem ser respeitadas, sobretudo quando psicólogos e 

médicos oferecem um repertório explicativo e moral para dar sentido, normalizar e naturalizar 

o que antes provocava vergonha, repulsa e escandalizava. Essa me parece uma interpretação 

razoável se considerarmos tanto a ampla visibilidade que o ativismo de famílias de filhos LGBT 

conquistou na cena pública, quanto a recente expansão das políticas de saúde do Processo 

Transexualizador, com seus múltiplos efeitos capilares, e a consolidação de um campo diverso 

e dinâmico de agentes e instituições voltados à medicina e à saúde trans. Médicos e psicólogos 

ocupam, afinal, uma posição de prestígio, autoridade e poder com relação às famílias, 

especialmente entre as mães, que são historicamente as guardiãs da saúde de todos, 

principalmente dos filhos. 

Talvez o vocabulário ativista para disputar direitos, combater a discriminação, 

sensibilizar pessoas e transformar imaginações possíveis sobre vidas trans esteja também se 

deslocando para o plano cultural e simbólico da família em um movimento moralizador, 

valorizando de modo estratégico a família de origem, a consanguinidade e seus vínculos 

afetivos e de solidariedade. Trata-se de outra explicação que parece plausível, sobretudo se 

considerarmos que vivemos um contexto social, político e moral no qual um conjunto 

significativo da população e dos representantes públicos, inclusive aqueles em altos cargos no 

Poder Executivo, questionam, menosprezam e se opõem a pautas de direitos humanos, as quais 
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mobilizavam taticamente discursos com ênfase na violência, nos assassinatos e nos sofrimentos 

da marginalização vivida por travestis e transexuais.  

Não se trata, contudo, de uma transformação absoluta na forma como a família é 

tematizada nos espaços de ativismo e por diferentes pessoas trans. Antes “a família” também 

estava presente nessas narrativas, mas quase exclusivamente como um espaço de violência e 

rejeição: familiares e parentes eram os primeiros algozes de travestis e pessoas trans, 

condenando-as à marginalidade ao expulsar de casa. Essas narrativas continuam 

predominantes, denunciando os efeitos da exclusão social a partir de seus efeitos nos vínculos 

familiares e explicitando dramaticamente os altos riscos e custos sociais que estão implicados 

na transição de gênero. Agora, em uma outra narrativa possível, a família ou alguns familiares 

não apenas aceitam seus filhos trans, mas são também anunciados como vítimas da 

discriminação e do preconceito: sofrem juntos, lutam juntos e, nesse processo, transicionam 

também. Essas diferentes formas de narrativização são modos de elaboração de si e de 

construção de posicionamentos subjetivos, políticos e morais em diferentes contextos nos quais 

histórias de família são compartilhadas.  

Discursos são imanentes às relações que conformam mundos sociais. Agem sobre essa 

mesma realidade e revelam dimensões das disputas, das alianças, dos acordos e dos jogos de 

poder que ativamente e dinamicamente constituem sujeitos, identidades, grupos, coletividades 

e socialidades. Desse modo, parece inegável que estamos diante de lutas e embates no plano 

público e político das relações de poder no campo da diversidade sexual e de gênero, os quais 

são frequentemente vividos pelas pessoas em micropolíticas dos afetos e das interações. Esses 

discursos e narrativas são possíveis e têm força na medida em que refletem arranjos e 

relacionalidades efetivas e concretas, mesmo que de forma parcial.  

Se algumas famílias ou familiares de fato transicionam, o fazem em um processo 

tensionado, complexo, contraditório e imprevisível de conflitos e conciliações com seus filhos 

trans. Entender o que são essas transições vividas nos relacionamentos íntimos, quais suas 

condições de possibilidade e em que medida podemos considerar que as famílias transicionam 

foram questões centrais que busquei responder ao longo de toda a tese.  

Dizer que a família transiciona comporta certos sentidos possíveis que merecem ser 

explicitados. O primeiro deles traz a ideia de uma temporalidade relacionada às mudanças 

vividas pelas famílias com a transição de gênero, ao senso de que há de fato um processo que 

se alonga e que produz transformações lentas e gradativas, conciliando conflitos, acomodando 

mágoas e frustrações, tornando familiar aquilo que a princípio provocava choque e rejeição. 

Nessa perspectiva, transicionar está muito próximo dos sentidos da aceitação da 
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homossexualidade, trazendo a compreensão de que a família precisa se acostumar com uma 

nova “definição de situação” (OLIVEIRA, 2013).  

Transicionar seria, então, uma outra palavra para se referir a arranjos de aceitação? A 

aceitação certamente é necessária para que seja possível transicionar, mas parece-me que 

existem dimensões do transicionar que extrapolam o vocabulário da aceitação. A primeira e 

mais imediata delas diz respeito a mudanças nas relações que são vividas no cotidiano das 

interações. Não se trata apenas de trocar nomes e pronomes. Se relações de família são 

indissociáveis de relações de gênero, certos modos de tratamento e relacionamento, incluindo 

gestos, hábitos, brincadeiras e até mesmo formas de demonstração de afeto relacionadas ao 

gênero das pessoas podem ser transformadas. Para muitas pessoas, ser um filho ou ser uma filha 

não é o mesmo; ter uma filha ou ter um filho também não. 

Outro sentido contido na ideia de que os familiares transicionam sugere que os 

familiares – alguns deles – também estão vivendo transformações subjetivas profundas em suas 

concepções e valores de gênero e sexualidade, aprendendo um novo vocabulário para nomear 

e dar sentido a identidades, relacionamentos e afetos. Estariam se tornando mais receptivos às 

diferenças de identidade de gênero e orientação sexual, talvez. Em alguns casos, familiares 

transicionam as suas próprias identidades e projetos de vida, tornando-se, por exemplo, 

pesquisadores ou ativistas, engajando-se em organizações e mobilizações sociais, passando a 

fazer parte de mundos sociais que antes ignoravam ou viam apenas à distância. 

Contudo, mesmo o transicionar de certos familiares ou da própria família não 

soluciona completamente as experiências disruptivas que envolvem o processo de transição de 

gênero e seus múltiplos efeitos em termos subjetivos e nos vínculos de relacionalidade. Há uma 

sensação de perda que é intensamente sentida como uma experiência desagregadora da própria 

biografia, o que produz formas de conciliação que são potentes, mas que são também 

ambivalentes e contraditórias.  

João W. Nery (2019), cuja trajetória de vida trouxe importantes contribuições para as 

lutas pelos direitos humanos de travestis e pessoas trans, chegando inclusive a ter seu nome em 

um projeto de lei para autorizar a retificação de registros civis de travestis e transexuais188, 

compartilhou em um livro póstumo uma reflexão que revela essa melancolia na relação com 

seu pai: “Quanto a mim, papai nunca me rejeitou. Continuou visitando a minha casa e nem uma 

 
188 O PL 5002/2013, de autoria do ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ), tinha a proposta de criar a Lei 

João W. Nery de Identidade de Gênero. O projeto foi arquivado em 2019, quando Wyllys abdicou do mandato 

para se dedicar à carreira acadêmica no exterior, decisão motivada pelas crescentes ameaças de morte que recebia 

e que haviam se intensificado após a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. 
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só vez errou o meu nome. Mas, no seu íntimo, sei que nunca aceitou a minha transição.” 

(NERY, 2019, p. 52). 

Como na reflexão de João, algo permanece suspenso em silêncios que pairam sobre 

desconfortos sutis, em memórias “fantasmagóricas” que de tempos em tempos trazem 

sensações e emoções que evocam o passado. No plano das relações e interações, nem tudo 

transiciona, mesmo quando há um esforço contínuo em apagar as diferenças e as marcas de 

uma transição de pessoa, ou seja, uma transição de corpos, identidades, vidas e relações. Se a 

relacionalidade tem qualidades que permitem diluições e afrouxamentos de vínculos tanto 

quanto reaproximações e espessamentos nos cursos do tempo e da vida (CARSTEN, 2014), se 

existências intrínsecas umas às outras podem assim transformar-se mutuamente, também a 

relacionalidade captura o presente no passado e estende tacitamente os limites das identidades, 

histórias, memórias, sensações e percepções vividas antes de transicionar. 

A transição de gênero deve, assim, ser compreendida como o efeito de afetos, 

rearranjos e negociações no interior de relações que constroem existências em “mutualidade” 

(SAHLINS, 2013). Há tensão entre pessoas construídas de modo relacional e “intrínsecas” 

umas às outras (CARSTEN, 2000) e os processos de individualização que são próprios da 

coexistência e do trânsito de indivíduos por mundos e realidades multifacetadas da vida nos 

contextos urbanos (VELHO, 2013c), uma tensão que é inerente e constitutiva dos vínculos e 

relações familiares na modernidade (DUARTE, 1995).  

São processos que trazem divergências e diferenciações para o íntimo dessas relações 

e transbordam do próprio indivíduo para seus vínculos mais densos. Do mesmo modo, os efeitos 

vividos e sentidos pelos familiares também se expandem para quem transiciona. Reconhecer 

que sempre existem certos limites e afetos contraditórios não significa recusar os efeitos 

transformadores que são possíveis nessas famílias que transicionam e na sua visibilidade 

pública, mas realçá-los precisamente porque se afirmam e iluminam novas possibilidades de 

imaginar e existir em vidas trans apesar das sombras e ambivalências.  

Ao dar uma conclusão para os eventos e as histórias que narrei, considero importante 

recuperar o que argumentei no início da tese a partir de Hayden White (1980) sobre o valor da 

narratividade para a representação da realidade. Para White (1980, p. 24), as narrativas 

históricas – e antropológicas, acrescento – obedecem a uma demanda por um desfecho que traga 

um “sentido moral” para o desencadear de eventos que podem, assim, ser avaliados em seus 

significados como elementos de um “drama moral”. Seus sentidos emanam de uma necessidade 

de construir uma “imagem da vida” que existe porque pode ser lembrada e narrada por 

diferentes pessoas em perspectivas distintas. Considerando o texto etnográfico como uma 
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narrativização da vida social e produto da criatividade imaginativa que esta possibilita, sabemos 

que “a parcialidade das verdades culturais e históricas” (CLIFFORD, 2016, p. 37) do mundo 

social etnografado e da própria etnografia estão sempre implicadas nas disputas morais e 

políticas da realidade societária.  

A narrativa etnográfica que costurei até aqui tem um arco e um sentido – “Nossos 

filhos têm direito à vida!” – acompanhando e tecendo tramas pelas vidas trans que conhecemos 

nessas páginas e que são reveladoras da forma multifacetada, complexa, contraditória e criativa 

com que a temática da diversidade de identidades de gênero deixou as antigas áreas de sombra 

e silêncio em muitas famílias brasileiras, mesmo que tenham inevitavelmente construído outras. 

Espero ter conseguido uma etnografia possível dessas pessoas, de suas histórias, de seus 

dramas, dilemas, conflitos, de suas conciliações e reconciliações, de seus arranjos, práticas e 

dos sentidos que constroem com suas famílias em transição, situando-as no “campo de 

possibilidades” que é dado pelas condições objetivas da vida social no curso de processos 

societários e históricos nos quais suas trajetórias estão implicadas.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Perfil social de interlocutores da pesquisa – Familiares 

Nome Parentesco Idade Cor Escolarização Profissão Residência 
Grupo 

doméstico 

Mariana* Mãe HT 54  Branca E. Superior Nutricionista 
João 

Pessoa/PB 

Marido e 

filha 

Clara* Mãe HT 48 Branca E. Superior Administradora 
João 

Pessoa/PB 
Filho (T) 

Penélope* Mãe HT 41 Branca E. Superior Psicóloga 
João 

Pessoa/PB 
Filho (T) 

Michele* Mãe HT 46 Branca E. Superior Pedagoga Olinda/PE 
Filha e 

filho (T) 

Lúcia* Mãe HT 54 Parda E. Médio Dona de casa Olinda/PE Filho (T) 

Fernanda* Mãe HT 44 Negra E. Médio Caixa de loja 
Camaragibe

/PE 
Dois filhos 

Tânia Mãe HT 54 Branca E. Superior Enfermeira Patos/PB 

Marido, 

filha e 

filho (T) 

Paula* Mãe MT 46 Parda E. Superior 
Pedagoga  

(não exerce) 

João 

Pessoa/PB 
Namorado 

Raquel Mãe MT 50 Negra E. Médio Doméstica 
Guarabira/ 

PB 
Filha (T)  

Gisele* Mãe MT 48 Negra E. Superior 
Agente de 

trânsito 
Olinda/PE Marido 

Rosa* Mãe MT 55 Negra 
E. Superior 

Técnico 

Funcionária de 

posto de saúde 
Recife/PE Filha (T) 

Carlos Pai HT 56 Branco E. Superior Engenheiro Recife/PE 

Marido de 

irmã 

falecida 

Esperança Avó MT 83 Branca 
E. Fund. 

(Incompleto) 
Dona de casa 

Guarabira/ 

PB 

Filha, 

genro e 

dois netos 

Marcos Irmão HT 28 Pardo 
E. Superior 

(Cursando) 
Não trabalha 

João 

Pessoa/PB 

Mora 

sozinho 

Legenda: * Participa das Mães pela Diversidade | MT: Mulher trans | HT: Homem trans | (T) Trans 

 

 

 

 



405 
 

Apêndice 2 – Perfil social de interlocutores da pesquisa – Pessoas trans 

Nome 
Identidade 

de gênero 
Idade Cor Escolarização Profissão Residência 

Grupo 

doméstico 

Dereck 
Homem 

trans 
22 Pardo 

E. Superior 

(Cursando) 
Professor 

João 

Pessoa/PB 

Família 

adotiva 

Rafael 
Homem 

trans 
32 Branco 

E. Superior 

(Cursando) 

Educador 

social 

João 

Pessoa/PB 

Duas 

amigas 

Jorge Homem  40 Pardo 
E. Superior 

(Incompleto) 
Barbeiro 

João 

Pessoa/PB 

Avó, pai, 

tia e prima 

Gabriel 
Homem 

trans 
21 Branco E. Médio 

Atendente de 

telemarketing 

João 

Pessoa/PB 
Pai e mãe 

Augusto 
Homem 

trans 
32 Pardo 

E. Superior 

(Incompleto) 

Corretor de 

imóveis 

João 

Pessoa/PB 

Esposa e 

filhos 

Camilo 
Homem 

trans 
19 Branco 

E. Superior 

(Cursando) 
Não trabalha 

João 

Pessoa/PB 
Amiga 

Victor 
Homem 

trans 
24 Negro 

E. Superior 

(Cursando) 
Não trabalha 

João 

Pessoa/PB 
Pai e mãe 

Ruan 
Homem 

trans 
25 Branco 

E. Superior 

(Cursando) 
Não trabalha Recife/PE 

Residência 

estudantil 

Thiago Homem 23 Negro 
E. Superior 

(Cursando) 
Estagiário 

João 

Pessoa/PB 

Mora 

sozinho 

Bernardo 
Homem 

trans 
26 Branco E. Médio Não trabalha Patos/PB 

Pai, mãe e 

irmã 

Antônia Travesti 28 Negra E. Superior 
Vendedora de 

cosméticos 

João 

Pessoa/PB 

Pai, mãe e 

irmão 

Kaelina Mulher trans 28 Branca 
E. Superior 

(Incompleto) 

Instrutora de 

telemarketing 

João 

Pessoa/PB 

Mãe e 

irmão 

Laura Mulher trans 26 Branca 
E. Superior 

(Cursando) 
Não trabalha 

João 

Pessoa/PB 
Pai e mãe 

Val Trans 36 Parda E. Médio Prostituta 
João 

Pessoa/PB 

Mora 

sozinha 

Suelen Trans 28 Negra E. Superior  
Chefe de 

cozinha 

Cabedelo/ 

PB 

Mãe, 

padrasto e 

tio 

Jaque Feminina 42 Branca 
E. Fund. 

(Incompleto) 

Atendente de 

lanchonete 

João 

Pessoa/PB 

Mora 

sozinha 

Aline Mulher trans 22 Branca E. Médio 
Atendente de 

telemarketing 

João 

Pessoa/PB 

Mãe, 

irmão e 

irmã 

Juliana Mulher trans 26 Negra 
E. Superior 

(Cursando) 
Não trabalha 

Guarabira/ 

PB 
Mãe 
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Maria Mulher trans 20 Branca 
E. Superior 

(Cursando) 
Não trabalha 

João 

Pessoa/PB 

Residência 

estudantil 

Laila Mulher trans 29 Parda E. Médio Vive de “bicos” 
João 

Pessoa/PB 

Mora 

sozinha 

Jennifer Mulher trans N/I Parda 
E. Fund. 

Incompleto 
Prostituta 

João 

Pessoa/PB 

Mora em 

casa de 

acolhida 
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Apêndice 3 – Cronologia dos principais eventos na pesquisa etnográfica 

2017    

Junho Semana do Orgulho LGBT em São Paulo/SP 

15 a 20 de Junho 17ª Feira Cultural LGBT e Parada do Orgulho LGBT 

de São Paulo. Participação em atividades das Mães pela Diversidade. 

Primeiros diálogos com familiares de pessoa trans. 

2018  

Abril Aproximações ao “campo” em João Pessoa/PB 

Visita ao Ambulatório TT. Contato com coordenação das Mães pela 

Diversidade na Paraíba. Primeiras interlocuções em João Pessoa. 

 
I Seminário de Saúde Integral de Travestis e Transexuais da Paraíba 

12 de Abril Observações e interações em evento com representantes do 

Espaço LGBT, Ambulatório TT, movimentos sociais, médicos e psicólogos 

convidados do AMTIGOS – Hospital das Clínicas de São Paulo. 

Mai – Jun Primeira estadia em João Pessoa/PB 

Visitas ao Espaço LGBT, CCLGBT e Secretaria de Saúde do Estado da 

Paraíba. Acompanhamento de reunião mensal de recepção de novos 

usuários do Ambulatório TT e interlocução com algumas pessoas trans 

usuárias dos serviços. 

Ago – Dez Pesquisa em João Pessoa/PB – Espaço LGBT 

Visitas diárias ao Espaço LGBT e acompanhamento de outras atividades 

relevantes no Ambulatório TT e no CCLGBT. Interlocuções com 

participantes das Mães pela Diversidade e com interlocutores trans. 

Primeiras viagens ao Recife/PE. 

 I Encontro Paraibano de Pessoas Trans 

18 de Agosto Participação em mesa como convidado do evento. 

Observação de reações a minha apresentação e de interações entre 

participantes. Interlocuções com diversas pessoas trans no encontro. Festa 

na Praça Antenor Navarro, Centro Histórico da cidade. 

 17ª Parada LGBT+ de João Pessoa/PB 

2 de Setembro Observações e interações com interlocutores. 

2019  

Jan – Abr Pesquisa em João Pessoa/PB – Entrevistas e Ambulatório TT 

 Entrevistas com equipe do Espaço LGBT, CCLGBT, pessoas trans e 

familiares. Pesquisa no Ambulatório TT e aplicação de questionários. 
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“Caminhada pelas vidas trans” das Mães pela Diversidade – Recife/PE 

26 de Janeiro Participação em caminhada em alusão ao Dia da 

Visibilidade Trans, organizada pelas Mães pela Diversidade de 

Pernambuco contra manifestações da ministra da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos, Damares Alves. 

Mai – Junho Pesquisa no Recife/PE – Mães pela Diversidade 

Observação e participação de atividades de ativismo, advocacy e 

encontros de famílias realizados pelas Mães pela Diversidade de 

Pernambuco. Entrevistas com familiares de pessoas trans que participam 

da organização. 
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Apêndice 4 – Atendimentos a travestis e transexuais no Espaço LGBT em 2018 

Total de usuários do Espaço LGBT (todas as identidades) 1.474 

Novos usuários em 2018 (todas as identidades) 149 

Dados de atendimentos a travestis e transexuais em 2018 

Atendimentos do setor de Serviço Social 432 

Atendimentos do setor de Psicologia para emissão de parecer psicológico 52 

Atendimentos do setor Jurídico para retificação de registro civil  271 

Retificações de registro civil concluídas 27 

Encaminhamentos ao Ambulatório TT 98 

Fonte: Relatório Anual do Serviço Social de 2018 (Espaço LGBT, 2018). 

Dados referentes aos seguintes atendimentos do setor de Serviço Social para travestis e 

transexuais: 1) Acesso ao serviço de Parecer Psicológico do Espaço LGBT; 2) Acesso ao 

serviço de orientação sobre o processo de mudança de prenome e “sexo jurídico”; 3) Acesso ao 

serviço de emissão de certidões negativa para o processo de mudança de prenome e “sexo 

jurídico”; 4) Acesso aos serviços de orientação sobre encaminhamentos para retificar nome na 

certidão de nascimento e em outros documentos, após conclusão do processo judicial.  
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Apêndice 5 – Resumo da novela “A Força do Querer” 

 

 

 

Emissora: Rede Globo 

Autoria: Glória Perez 

Ano: 2017 (reprisada em 2020) 

Capítulos: 172 

 

 

Fonte: Rede Globo (2017) 

 

“A Força do Querer” foi uma novela da Rede Globo transmitida no “horário nobre” da 

televisão, às 21h. Escrita por Glória Perez, abordava temas contemporâneos, como conflitos 

entre a polícia e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro – parte do enredo principal – e questões 

de gênero e sexualidade por meio da trama paralela do personagem Ivan/Ivana (Carol Duarte). 

Ivana era a caçula de uma família de ricos empresários do Rio de Janeiro, família em torno da 

qual as principais tramas da novela se desenhavam. A personagem era filha caçula do casal 

Eugênio (Dan Stulbach) e Joyce (Maria Fernanda Cândido) e irmã de Ruy (Fiuk), um dos 

protagonistas da história. 
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Joyce, belíssima e vaidosa, tornou a filha modelo de roupas infantis quando a criança 

ainda era pequena. Ao crescer, Ivana passou a rejeitar o universo da moda, preferindo praticar 

esportes, e por isso entrou em diversos embates com a mãe. Ao longo da trama, Ivana vive uma 

transição para o gênero masculino e passa a se chamar Ivan, identificando-se como homem 

trans. A família e principalmente a mãe vivem o processo de forma dramática. 

Ivan tem na novela uma trajetória comum a muitas pessoas trans: é expulso de casa, 

passa dificuldades financeiras e conta com a ajuda de amigos para ter onde morar e conseguir 

emprego. Um elemento inovador trazido na trama foi a construção de Ivan como um homem 

trans gay, num esforço para distinguir identidade de gênero e orientação sexual para o público. 

No auge da história, Ivan engravida de um namorado, mas perde o bebê após ser violentamente 

agredido por um grupo homofóbico. O dramático episódio marca o início da reconciliação de 

Ivan com Joyce e o restante da família. No último capítulo da novela vemos Ivan sem camisa 

na praia, de braços abertos, mostrando sentir-se livre após a cirurgia de mamoplastia. 

A narrativa foi inspirada no livro de João W. Nery, "Viagem Solitária", e contou com a 

consultoria do autor e do homem trans e ator Tarso Brant, que também fez uma participação 

especial na novela. João Nery sugeriu que Glória Perez incluísse uma referência às Mães pela 

Diversidade na trama de reconciliação entre Ivan e a família, episódio que narra na coletânea 

"Vidas Trans". Por indicação de João, Glória Perez convidou a coordenadora das Mães pela 

Diversidade de Pernambuco, Gi Carvalho, para dar um depoimento ao fim de um capítulo.  

"A Força do Querer" foi um marco importante em termos de visibilidade da temática 

trans na televisão brasileira. Mesmo que tenha suscitado críticas diversas entre acadêmicos e 

ativistas trans, deve ser reconhecida como uma potente representação cultural sobre 

transmasculinidades e vidas trans de forma sensível e positiva, algo até então inédito para o 

público brasileiro em um veículo de comunicação com o alcance da televisão aberta e em um 

programa com a audiência de uma novela que vai ao ar na faixa nobre da programação. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Carta de anuência do Complexo Hospitalar Clementino Fraga 
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Anexo 2 – Carta de anuência do Espaço LGBT da Paraíba 
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Anexo 3 – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para participar da pesquisa: “Famílias em transição: uma etnografia das relações 

familiares de pessoas transexuais”, que tem como pesquisador responsável Arthur Leonardo Costa Novo. 

Esta pesquisa pretende compreender os processos de transformação nas relações familiares de pessoas 

transexuais, ou seja: entender como a transição de gênero afeta os vínculos entre parentes, as dinâmicas da vida 

com a família de origem e as formas de construir famílias com parentes, amigos e companheiras/os vividas por 

homens trans e mulheres trans. Tem também por objetivo entender a relação entre pessoas transexuais e suas 

famílias com as políticas públicas de saúde e assistência social voltadas à população transexual. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir para a compreensão das condições sociais de vida 

de pessoas transexuais e seus familiares em nosso país na contemporaneidade, considerando como justificativa: a) 

que não existe nenhuma pesquisa aprofundada sobre transexualidade e família no Brasil nas Ciências Sociais; b) 

a  importância das redes de apoio e cuidado em família na sociedade brasileira como um todo, sobretudo para 

populações vulneráveis; c) as relações entre a rede pública de cuidado em saúde no Brasil e as redes sociais de 

suporte e cuidado entre familiares; d) as implicações sociais do abandono e da violência familiar para minorias de 

gênero e sexualidade relatadas na produção científica; e) o valor afetivo e moral da família na nossa cultura e sua 

importância para compreender a sociedade brasileira hoje.  

Os benefícios de participar deste estudo são contribuir para a ampliação do campo de conhecimentos 

especializados nas Ciências Sociais sobre transexualidade e família no contexto sociocultural brasileiro e participar 

do aprimoramento da produção intelectual consultada por gestores públicos e entidades da sociedade civil para 

conhecer as condições sociais de vida de transexuais brasileiros e para idealizar, implementar e aperfeiçoar 

políticas públicas para este segmento populacional. 

Caso você decida participar, vamos solicitar que você autorize o pesquisador a acompanhá-lo/a em 

atividades do seu cotidiano com seus familiares, companheiros/as (namorado/a, esposa/o etc), amigos/as e nas suas 

visitas aos serviços públicos de saúde e assistência social voltados à população transexual. O pesquisador registrará 

por escrito, em caderno de pesquisa de campo confidencial, as observações sobre as atividades e interações que 

acompanhou. Você vai decidir as ocasiões em que o pesquisador estará presente e terá completa liberdade de 

recusar a presença dele quando desejar. Poderá também solicitar que o pesquisador se retire a qualquer momento. 

Você deverá estar ciente e consentir que o pesquisador realize entrevistas a respeito de suas vivências envolvendo 
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transexualidade e relações familiares. Em algumas entrevistas será solicitada autorização para registrar suas 

respostas com gravador de voz, mas você poderá recusar caso não se sinta confortável. As perguntas serão abertas, 

ou seja, serão questões que você terá liberdade para responder como preferir. Você poderá responder apenas as 

perguntas que desejar. As entrevistas terão duração aproximada de uma hora e meia (1h30min).  

 

Riscos desta pesquisa e formas de minimização 

 

É importante que você saiba que essa pesquisa envolve alguns riscos para você e que formas possíveis 

de minimizar os ricos serão utilizadas pelo pesquisador. Durante a realização da etapa de observação de seu 

cotidiano, há (1) o risco de que você se sinta desconfortável com a presença do pesquisador caso ocorram situações 

de desentendimento ou conflito entre você e as pessoas com quem você está interagindo. Para minimizar esse 

risco, o pesquisador estará comprometido a se afastar ou ir embora sempre que você pedir, sem qualquer prejuízo 

para a relação interpessoal ou de pesquisa. Durante a realização das entrevistas, (2) o pesquisador fará perguntas 

sobre aspectos da sua vida envolvendo transexualidade e família que poderão trazer lembranças e sentimentos 

desagradáveis, causando desconfortos de ordem emocional. Para minimizar esse risco, antes de iniciar a entrevista 

o pesquisador vai explicar para você os temas abordados nas questões que fará e a razão de essas perguntas serem 

importantes para a pesquisa. Você poderá se recusar a responder qualquer pergunta e poderá pedir para não tocar 

em assuntos ou temas sobre os quais não deseje falar. Devemos alertá-lo também de que (3) existe o risco de 

pessoas próximas ou que fazem parte do seu universo social e de convivência identificarem que você participou 

da pesquisa na leitura da produção intelectual que apresentará o resultado desse estudo. Para minimizar esse risco, 

o pesquisador vai utilizar todas as estratégias disponíveis nas pesquisas em Ciências Sociais para garantir o seu 

anonimato na apresentação dos resultados da pesquisa. Você será tratado por pseudônimo (um nome fictício) e 

qualquer informação que permita identificá-lo/a será resguardada. O pesquisador discutirá cada estratégia com 

você ao longo da produção intelectual resultante da pesquisa. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência 

gratuita que será prestada pelo pesquisador para esclarecer qualquer dúvida que você tenha e para assegurar o seu 

direito de desistir de participar da pesquisa se assim desejar. Você poderá tirar suas dúvidas a qualquer momento 

entrando em contato com o pesquisador responsável, Arthur Leonardo Costa Novo, pelo número (xx) xxxxx-xxxx 

(celular e Whatsapp) e/ou e-mail arthurleocn@gmail.com.   

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos. A participação nesta pesquisa é gratuita e voluntária, e não lhe trará despesas. É seu 

direito legal ser ressarcido de eventuais despesas e indenizado caso tenha gastos ou danos que comprovadamente 

decorram de sua participação neste estudo (art. 9º da Resolução 510/2016 do Ministério da Saúde). 

Em casa de dúvida sobre a ética dessa pesquisa, você deverá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através 

do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br, pelo formulário de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> ou visitando 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
file:///C:/Users/laís/Google%20Drive/00.%20BACKUPS%20SAMSUNG%202014-2017/DOC%20UFRN/Conselho%20de%20Ética/Modelo%20de%20documentos%20CEP%20UFRN/www.cep.propesq.ufrn.br
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pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na UFRN, Campus 

Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Famílias em transição: uma etnografia das relações 

familiares de pessoas transexuais”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 João Pessoa/PB, ____/____/____. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Famílias em transição: uma etnografia das relações 

familiares de pessoas transexuais”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

João Pessoa/PB, ____/____/____. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 


