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RESUMO

Este artigo discute as representações sociais de estudantes universitários acerca da travesti. Os dados
constituem recorte de uma pesquisa qualitativa, fundamentada nos princípios da Teoria das Representações
Sociais. O Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) foi aplicado para 102 estudantes de uma instituição
pública de ensino superior, de Salvador-BA. Na organização e análise dos termos classificados como mais
importantes e suas justificativas foi utilizada a Análise de Conteúdo Temática, sendo identificadas duas
categorias empíricas. A primeira remete a aspectos relacionados à caracterização física e identitária. A
segunda diz respeito a estigmas e preconceitos que culminam em exclusão. Em que pese a associação da
travesti a homossexualidades, os termos evidenciam sensibilidade e respeito à expressão de uma identidade
não normatizada social e culturalmente.

Palavras-chave: Travesti; representações sociais; educação superior; estudantes universitários; associação
livre.

ABSTRACT

This article discusses the social representations of university students about the transvestite. Data are
cropping a qualitative research based on the principles of the Theory of Social Representations. The Test of
Free Association of Words (TALP) was applied to 102 students at a public institution of higher education, in
Salvador, Bahia. In terms of organization and analysis ranked as more important and their justifications
qualitative analysis, identified two empirical categories was used. The first refers to aspects related to physical
characterization and identity. The second concerns the stigmas and prejudices that culminate in exclusion.
Despite the association of the transvestite homosexualities, the terms show sensitivity and respect to the
expression of an identity not standardized and culturally.

Keywords: Transvestite; social representations; college education; college students; free association.

INTRODUCÃO

Esta pesquisa tem o objetivo de compreender os sentidos e significados acerca da travesti[4], atribuídos por
estudantes universitárias/os de uma instituição pública de ensino superior. O contexto educacional continua a
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encontrar dificuldades para dar conta dos debates que envolvem a sexualidade, de modo especial no que se
relacionam às identidades trans[5], mais respectivamente às travestilidades. Ainda predominam as visões
mais conservadoras e patologizantes, referenciadas, a priori, nos dispositivos que fundamentam o discurso
biomédico.

As diversas identidades sociais, especialmente em que pese o afirmar-se enquanto travesti, podem até ser
conflitantes, considerando os múltiplos campos de vivência enfrentados no decorrer do processo de
autoafirmação, alterações e modificações corporais (BENEDETTI, 2005). Como observa Bento (2009, p.19),
“os corpos das travestis, artefatos inacabados, projetos inconclusos, estão em processo contínuo de
construção [...] antes é condição para sua existência”. Para as travestis, “[...] a construção da estética
corporal se torna uma urgência” nesse processo de transformação, “[...] metamorfoseando seus corpos na
busca da expressão de uma estética feminina” (PERES, 2011, p.70).

A travesti pode ser vista simplesmente como mais uma forma de expressão identitária, a qual é reivindicada
por aquelas que se expressam e autoafirmam enquanto tal, pautadas principalmente no feminino. Os
principais fatores que as definem “[...] se encontram no corpo, suas formas e seus usos, bem como nas
práticas e relações sociais” (BENEDETTI, 2005, p.18). Para além das questões que valorizam as alterações
e/ou modificações desse corpo pautado pelo feminino, devem-se considerar também as repercussões
subjetivas envolvidas nesse processo (BENEDETTI, 2005; PELÚCIO, 2009).

Pode-se argumentar, ainda, que mulheres e homens que rompem com as convenções sociais de gênero e
sexualidade, em que a heteronormatividade é determinada como padrão, estão expostos a situações de
violência e discriminação (CARRARA, 2012), que podem ocasionar diversos agravos sociais e de saúde,
inclusive a morte (SILVA JÚNIOR, 2012). De acordo com dados de pesquisa nacional realizada pela Fundação
Perseu Abramo, em 2008, quanto ao preconceito contra as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais (LGBT) no Brasil, 93% dos indivíduos da amostra nacional, afirmaram que acreditam que existe
preconceito contra travestis (73% muito e 16% um pouco) e transexuais (71% muito e 17% um pouco)
(VENTURI, 2011).

A ausência de uma rede de apoio para as travestis, no que diz respeito às suas necessidades básicas, ilustram
situações de desigualdades em diversos setores sociais e profissionais (PERES, 2005). Desse modo, para que
travestis tenham uma abordagem responsável, dispensada por profissionais de saúde, é necessário suplantar
os desafios que pautam a práxis das categorias profissionais no mbito da saúde (PORCINO; GUIMARÃES
NETO; RODRIGUES, 2012). Nesse sentido, este trabalho mostra dados parciais de uma pesquisa que se
encontra em desenvolvimento, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre
a Universidade (PPGEISU), do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o intuito de abordar a temática da travestilidade entre estudantes
de graduação da área da saúde.

A motivação para realizar este trabalho emergiu, por um lado, em função do desenvolvimento, desde 2007,
de atividades educativo-preventivas junto a travestis em situação de prostituição, na Associação de Travestis
de Salvador - ATRAS, objetivando a prevenção de DST/Aids. Além das vulnerabilidades sociais enfrentadas na
vida cotidiana, travestis e transexuais frequentemente vivenciam situações de discriminação nos mais
variados estratos sociais, inclusive na atenção básica e/ou hospitalar. Assim, esta pesquisa busca trazer essa
temática para discussão nos cursos de formação superior em saúde, pois se observa que a mesma ainda é
pouco privilegiada nesses espaços de formação.

ESTUDOS COM TRAVESTIS

Ao efetuar o levantamento bibliográfico e exploratório acerca desta temática, foi possível identificar uma
escassez de estudos sobre a representação social de travestis, assim como uma concentração dos existentes
nos campos da antropologia, das ciências sociais e da psicologia. De forma geral, os estudos encontrados
versam sobre pesquisas etnográficas que descreveram e investigaram acerca da identidade, gênero e
construção do corpo (SILVA, 1993; PERES, 2005; BENEDETTI, 2005; LOURENÇO, 2009; BARBOSA, 2010;
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DUQUE, 2011), modos e histórias de vida (DENIZART, 1997; KULICK, 2008), transnacionalidade e
territorialidade (FERREIRA, 2003; PATRÍCIO, 2008), além daqueles que abordaram as práticas e modelos
educativos frente às DST/HIV/aids (MOTT; CERQUEIRA, 1997; PELÚCIO, 2009). No tocante às representações
sociais de acadêmicos, foram encontradas duas publicações, porém estas contemplaram a temática da
transexualidade, uma delas envolvendo acadêmicos de enfermagem e medicina e a outra, concluintes da
graduação em enfermagem (MATÃO et al, 2010; MOREIRA; GOMES, 2013).

No presente trabalho, compreendemos a travesti como uma pessoa que tem uma expressão de gênero oposta
à normatizada socialmente como correspondente ao seu sexo biológico, assumindo papéis de gênero
diferentes daqueles que são impostos pela sociedade, que leva em consideração apenas o binarismo dos
sexos (BUTLER, 2010). A esse respeito, Simpson (2011, p.113) afirma que “[...] as travestis vieram ao
mundo para jogar o gênero de cabeça para baixo, pois tudo passa a ser questionável em matéria de gênero”
e elas reivindicam sua identidade, sem, no entanto, pensarem em um “[...] terceiro sexo”.

Na tentativa de propor reflexões a uma das dimensões da vida de travestis, Silva (1993, p.16) pontua que, na
realidade,

[...] o problema não é o travesti. A questão é quem os mata, espanca e desdenha.
Talvez possamos estabelecer uma linha de comunicação entre o risinho de canto de
boca do intelectual macho (ou do gay respeitável) com a bala que fere o seio
esquerdo do travesti. O risinho cria na verdade a ambiência que neutraliza a decisão
de apertar o gatilho.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, segundo a qual a travesti é estigmatizada, as vulnerabilidades
apenas se intensificam em função de serem pouco compreendidas, em particular pelos profissionais de saúde.
Além da intensificação de agravamento do estado de saúde, isso promove distorções em um dos princípios
mais importantes do Sistema Único de Saúde (SUS): a equidade (ROMANO, 2008).

Nesse sentido, Romano (2010) pontua também que, por ocasião de um trabalho desenvolvido com travestis
em uma Unidade de Saúde da Família, foi possível aprender que na lida com a objetividade da vida existe um
preço, enquanto que as travestis a sentem no corpo. Isso ocorre com a violação e desrespeito aos seus
direitos na qualidade de cidadãs, por uma sociedade que as exclui durante o dia e que as acolhe durante a
noite, como se a travesti não possuísse o direito a ‘viver de dia’. Nesse aspecto,

[...] olhar para o outro se torna um desafio. Quando este outro é uma travesti,
melhor desviar o olhar [...] Numa sociedade que marginaliza cinicamente, que de dia
nega, mas de noite supre, dar visibilidade à discussão sobre sexualidade, homofobia
e direito à saúde envolve mais do que valores, ética ou ideologia. Envolve uma
tomada de posição diante do outro como igual, pelo simples fato de que todos nós
somos seres humanos (ROMANO, 2010, p. 8).

Assim, considerando a vivência cotidiana de travestis e transexuais, nas questões relacionadas à saúde, ainda
é possível constatar o desrespeito e a violação de direitos, ao reivindicarem questões elementares, como, por
exemplo, o tratamento no feminino, primando pelo respeito à expressão e identidade de gênero. Observa-se
que, na maioria das vezes, a busca por esses serviços ocorre apenas em situações que não são resolvidas
com a automedicação. Uma questão simples poderá se agravar e, com isso, incorrer em riscos e/ou
comprometer a integridade física, em função do receio e medo sobre o modo como será acolhida/o e
atendida/o. Muitas vezes, a utilização dar-se-á em apenas situações de emergência, o que não é garantia da
prestação de cuidado frente à necessidade. Nesse aspecto, questões básicas deveriam ser levadas em
consideração, tais como: quem é essa pessoa; que evento de saúde/adoecimento a trouxe a esse serviço;
como essa pessoa se sente; como ela tem enfrentado a situação de adoecimento; como lidará com o processo
de hospitalização; em que unidade acomodá-la[6]; o que essa pessoa desperta em mim; de que maneira
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posso contribuir em sua recuperação; que rede de apoio possui essa pessoa; quais são suas perspectivas em
relação ao futuro, entre outras. O que ocorre é justamente o oposto: o sujeito é visto de maneira
fragmentada e invisibilizada, prevalecendo eminentemente a sua doença, ou seja, o cuidado é dispensado à
doença e não para com a pessoa. Desse modo,

Pensar o cuidado em saúde desse grupo requer uma ampliação do olhar sobre o
processo saúde-doença, incorporando elementos próprios desses sujeitos, como as
modificações corporais, a vida em coletividade e a influência das religiões
afro-brasileiras em sua saúde, proteção e bem-estar (SOUZA et al, 2014, s/p).

METODOLOGIA

Os dados que serão apresentados constituem um recorte de uma pesquisa qualitativa, fundamentada nos
princípios da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978), em que se privilegiou a Teoria do Núcleo
Central, a qual considera que uma representação social tem, como característica específica, “ser organizada
em torno de um núcleo central, constituindo-se em um ou mais elementos, que dão significado à
representação” (ABRIC, 2000, p. 31). Neste recorte, as representações sociais que constituem o núcleo
central não serão abordadas; serão apresentadas as evocações livres, analisadas conforme o referencial da
análise de conteúdo de Bardin (2007).

As informações foram coletadas mediante o Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) (DI GIACOMO,
1981), aplicado para estudantes regularmente matriculados em três turmas do componente curricular ‘Campo
da Saúde: Saberes e Práticas’, no semestre 2013.2. O referido componente é oferecido para discentes e faz
parte da matriz curricular do curso de Bacharelado Interdisciplinar em saúde, da Universidade Federal da
Bahia.

Foram identificados 165 discentes matriculadas/os nas turmas selecionadas, as quais dispunham de horários
compatíveis com a disponibilidade do pesquisador. Aceitaram participar desta pesquisa 102 estudantes, as/os
quais estavam presentes em dia e horário de aula cedido pela docente para a aplicação do instrumento de
coleta de dados. Em respeito aos aspectos éticos, antes da aplicação do TALP, foi distribuído, lido e discutido
o Termo de consentimento livre e Esclarecido, o qual foi assinado por todas/os que aceitaram participar da
pesquisa (BRASIL, 2012a).

O TALP foi aplicado coletivamente, sendo feita, antecipadamente, demonstração do mesmo, com outro
estímulo. Sua aplicação foi feita em dois minutos. As/Os participantes tinham idade entre 18 anos a 52 anos,
sendo predominante a faixa etária de 24 anos. A maioria era do sexo feminino, de cor parda, natural de
Salvador. Do total, 19 declararam ter concluído outro curso de graduação e 37 exerciam alguma atividade
remunerada.

De acordo com os resultados do TALP, foram evocadas 510 palavras para o estímulo apresentado: travesti.
Do total de evocações, 102 foram classificadas como as mais importantes pelo grupo investigado, sendo
apresentada para as mesmas uma justificativa. Para este artigo, foram analisadas as 102 evocações
classificadas como as mais importantes para cada um/uma dos/das participantes, juntamente com suas
justificativas. No processo de análise, foram seguidas as etapas da análise de conteúdo, proposta por Bardin
(2007). Foram feitas, então, leituras das justificativas para cada evocação, permitindo o agrupamento dos
termos por similaridade do sentido apreendido nas justificativas. Esse procedimento possibilitou a
identificação de duas categorias de análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das respostas das/os participantes desta pesquisa, foi possível identificar duas categorias de análise,
ligadas aos termos classificados por elas/eles como mais importantes, em suas associações à travesti:
Travesti: “o gênero de cabeça para baixo” e “Sem direito a viver de dia”: estigma, preconceito e exclusão. A
primeira categoria identificada é permeada pela reprodução de construções sociais e culturais a partir de sua
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imagem social e caracterização física, enquanto que a segunda categoria está ancorada em estereótipos e
preconceitos existentes.

Travesti: “o gênero de cabeça para baixo”

Para esta categoria foram analisados três agrupamentos de termos, que remetem a associação da travesti a
homossexualidade, respeito e escolha. A cada termo foram agrupados outros, cujas justificativas
apresentavam conteúdo com sentido e significados similares.

As justificativas para a palavra “homossexual” facultam uma identidade pautada pelo feminino, onde
características masculinas e femininas se interpenetram.

[...] Porque travesti é geralmente homossexual que se caracteriza de mulher (EF14);
[...] Muitos homossexuais vestem tal fantasia para ganhar a vida ou participando de
concursos de beleza. Alguns o fazem de forma positiva, e outros de forma negativa
(EF20); [...] Pois vejo uma pessoa que tem essa opção sexual e se posiciona
(fisicamente) como se vê e não pelo sexo biológico (EF47); [...] Por ser um "homem"
(do sexo masculino) e uma "mulher" (sexo feminino) ao mesmo tempo (EF31).

As expressões apresentadas pelas/os estudantes remetem a uma identidade feminina. Esta ideia está
condizente com a proposta apresentada por Benedetti (2005, p. 96) quanto à existência de um feminino
próprio das travestis, “[...] é um feminino que não abdica de características masculinas, porque se constitui
num constante fluir entre esses pólos, quase como se cada contexto ou situação propiciasse uma mistura
específica dos ingredientes do gênero”.

Para Denizart (1997, p. 8), estudiosos, ao tentarem definir o que é uma “[...] travesti, afirmam que ele
inventa um novo feminino”. Algumas das justificativas analisadas expressam esses aspectos.

[...] Ao pensar em travesti, eu penso que por opção se veste de mulher; [...] cada
um é livre para ser o que quer (EM27); [...] Porque se baseia na vontade do homem
ser mulher (EM63); [...] Porque atrás de toda a fantasia de travesti há um homem
(EM10).

No que tange à associação da travesti a outras categorias identitárias, Marjorie Marchi (2011, p. 69) chama a
atenção acerca da importância de se levar em consideração as singularidades:

[...] fatores diferenciados, com origens diferenciadas, com implicações sociais
diferenciadas e que precisam de tratamento e entendimento diferenciados. Não se
trata de privilégios ou preconceitos, mas sim da legitimidade do assunto que
estamos falando.

Para as/os estudantes, ser travesti se configura numa escolha por parte daquelas/es que se autodefinem e
afirmam enquanto tal. Em que pese à associação da identidade da travesti à homossexualidade no imaginário
dos participantes, suas justificativas ressaltam mudanças, ainda que incipientes, frente a essa perspectiva,
conforme mostram os trechos a seguir:

[...] Porque ninguém nasce travesti, como é uma escolha a partir dos sentimentos da
pessoa se tornar um, já que dessa forma iria se sentir melhor (EF5); [...] A pessoa
nasce de uma maneira biológica e a sexualidade lhe impõe, uma vivência padrão,
porém as travestis transcendem essa barreira, modificando seus corpos sem deixar
de seu órgão que o caracterizava como um papel social. Elas vivem sua escolha
(EM2);
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O ‘fazer-ser’ nas travestilidades, como forma de expressão, possibilita, por sua vez, o rompimento com a
heteronormatividade e a anatomia deixa de ser o destino. Dessa forma, é interessante ressaltar que as
travestis, no processo de (re)invenção do corpo, não consideram o sexo anatômico como destino. Para elas, o
que importa é a busca com vistas à superação, o que produz “[...] um jogo de indistinção sexual. Uma vez
demarcada, o futuro do corpo é a prótese. Isso os travestis compreenderam bem, há muito tempo”
(DENIZART, 1997, p. 8).

Algumas das ideias das/os participantes apontam para vias de reconhecimento ao modo de expressão para
com as travestilidades. Esse reconhecimento foi evocado pelo termo “respeito” e suas justificativas
apresentadas a seguir:

[...] Pois foi a primeira palavra que me veio a cabeça, mostrando que antes de
pensar sobre qual a opção sexual do indivíduo, ele é uma pessoa, ser humano e deve
ser tratado com respeito (EF49); [...] Todos os homens devem ser respeitados
independentemente da idade, crença, sexo, identidade de gênero, estilo de vida, seja
lá o que for. homem = ser humano (EF28); [...] Vivemos em um mundo
democrático; onde todos podem expressar-se livremente e com a travesti não deve
ser diferente. Deve haver a possibilidade de expressão com respeito (EF95); [...]
Assim como todas as outras pessoas, os travestis merecem respeito e os mesmos
direitos que são inerentes a todos (EM30); [...] O corpo do outro só deve razão a
ele. O que a levou a ter determinada orientação de se vestir ou se arrumar dessa
forma, só deve respeito à ela (EM82); [...] Escolhi o travesti como ser humano, pois
todos somos "iguais" e merecemos respeito acima de tudo (EF58).

O respeito, assim como a garantia à construção feminina, encontra-se na pauta das reivindicações do
movimento social organizado que as representam (BENEDETTI, 2005; KULICK, 2008; PELÚCIO, 2009;
DUQUE, 2011).

As travestilidades não podem ser compreendidas sem se levar em consideração a perspectiva sócio-histórica
da sociedade ocidental na contemporaneidade. Nesse aspecto, o Ministério da Saúde, em 2010, lança a
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, composta por

[...] um conjunto de diretrizes cuja operacionalização requer planos contendo
estratégias e metas sanitárias. Na condução desse processo deverão ser
implementadas ações para eliminar a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais. Este deve ser um compromisso ético-político para todas as
instâncias do SUS, de seus gestores, conselheiros, de técnicos e de trabalhadores de
saúde (BRASIL, 2012b, p. 6).

As evocações trazidas pelas/os estudantes associada à implantação da Politica Nacional de Saúde Integral
LGBT, suscita a esperança para que travestis e transexuais sejam assistidas(os) de modo específico, no que
tange as questões relacionadas a saúde, sem que sofram exclusão ou marginalização nos cuidados
dispensados por profissionais de saúde.

“Sem direito a viver de dia”: estigma, preconceito e exclusão

Os termos agrupados para esta categoria foram: preconceito, desafio, prostituição e pecado. As justificativas
para esses termos remetem a situações vivenciadas pelas travestis que as colocam em condição de
desigualdade e exclusão de tal forma que, viver se constitui num verdadeiro desafio.

Em termos gerais, segundo o ponto de vista das/os estudantes, viver a travestilidade se configura uma tarefa
desafiadora, que implica em ‘matar um leão por dia’.
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[...] A coragem é uma virtude nata daqueles que pretendem transformar a sua
realidade. Nesse mundo de preconceito é importante muita coragem para ser
travesti (EF64); [...] A quebra de "regras" estipuladas pela sociedade. Ainda
resistente ao que é considerado diferente ao habitual é um desafio difícil para ser
entendido, digerido e aceito pela população (EF66).

As ideias trazidas pelas/os estudantes são condizentes com a afirmativa de Pelúcio (2007, p. 99), “dentro da
visão hegemônica orientada por uma heteronormatividade compulsória, as travestis são vistas como os
corpos desviantes, os seres abjetos que demarcam as bordas da normatividade”. Nas palavras de Schneider
(s/d)

[...] É quando a noite se aproxima que a vida para algumas pessoas se inicia.
Dorme-se durante o dia, e vive-se durante a noite - ou pelo menos tenta-se viver.
[...] É na noite que muitos transgêneros podem viver em espaços “gentilmente”
cedidos por uma sociedade que prega ser justa e igualitária, tanto em chances como
em oportunidades iguais para todos. É nela que travestis e transexuais muitas das
vezes têm que se prostituir e até se marginalizar para que consigam viver um pouco
mais dignamente a sua realidade de vida.

Frente a essas questões, para as travestis ‘viver de dia’ se torna um desafio. As travestis não

“[...] querem ser homem nem mulher, não precisam [...] todas dizem ‘sou travesti’
[...], é essa afirmação que faz diferença na busca pela cidadania, pois se uma
sociedade está orientada a respeitar o homem e a mulher, pode pensar que não
precisa respeitar alguém que não se identifica como tal” (SIMPSON, 2011, p. 114).

Esses aspectos se encontram objetivados nas seguintes expressões de alguns participantes desta pesquisa:

[...] Acredito que muitos, de forma consciente ou não, encontram na travestilidade
uma forma de RESISTIR aos preconceitos e a imposição do que é certo ou errado
(EF61); [...] Escolhi "violência de gênero" como mais importante porque acredito ser
este o centro de todo o debate relacionado às travestis e a não aceitação ou
intolerância a estas (EF91).

Nessa perspectiva, Duque (2001) considera que as travestis

[...] são relegadas ao campo desvalorizado do feminino e, por se tratarem de
homens que abdicaram do privilégio[7] da masculinidade, têm sua identidade
associada a um desvio de caráter que excede o vergonhoso e se aproxima do
estigmatizável, motivo de escárnio e objeto de reações violentas (DUQUE, 2011, p.
141).

As justificativas para o termo “preconceito” revelam como as travestis são vistas pela sociedade. Evidenciam
construções sociais e culturais que definem uma vivência pautada por desigualdades, pela não aceitação
social de uma escolha que foge a normatividade.

[...] Devido aos acontecimentos que acontecem na vida das travestis, a desigualdade
que elas sofrem na sociedade. (EM52); [...] Observo que apesar do aumento do
número de travestis, ainda há um enorme preconceito por grande parte da sociedade
em relação aos mesmos (EF88); [...] Vestir-se de mulher pela sociedade é um
grande desafio, todo travesti é gente ruim pela sociedade, para os conservadores
(EF25).
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As ideias apresentadas pelas/os estudantes coadunam com o ponto de vista de Peres (2005) para o qual a
exclusão do ambiente social também empurra as travestis para a ‘margem’, através de ações compulsórias
que resultam em marginalização e opressão.

Para as/os estudantes, os preconceitos vivenciados pelas travestis corroboram para que as mesmas se
mantenham à margem, restando-lhes poucas alternativas para sua sobrevivência. Neste contexto, a
prostituição se configura como uma das possibilidades para a manutenção de seu sustento. A associação das
travestilidades à prostituição reforçam os estigmas e preconceitos sobre sua própria condição.

[...] É divulgado na mídia que grande número de travestis se prostituem, o que os
coloca numa situação de risco à exposição de doenças e marginalização da sociedade
(EF36); [...] Porque a maioria das vezes que vejo uma travesti é em ruas se
prostituindo (EM69).

A mídia é um importante vetor de veiculação do que é ‘ser travesti’. Por vezes, esse é o único meio de
reconhecimento de como são e o que fazem essas pessoas. Porém, a forma como tais informações são
colocadas frequentemente colaboram para que a figura da travesti ocupe um lugar de segregação.

As situações de preconceitos e desafio de vida para as travestis foram associadas com a religiosidade. De
maneira geral, o contexto religioso concebe a travesti como algo ‘fora do normal’, ‘errôneo’, o que, além de
reforçar o estigma, favorece a exclusão, por ser relegada a estas o ‘vulgar’, ou seja, o ‘desviante’.

[...] Pecado, pois julgando no contexto religioso o qual eu pertenço, considero mais
como pecado, já que no padrão bíblico Deus criou homem e mulher, entretanto
respeito a decisão de cada um (EM98); [...] Tenho pena porque vejo que a maioria
são pessoas com sérios problemas de identificação e satisfação pessoal que, com
certeza, isso poderia ser suprido com o amor de Deus (EF102).

A religiosidade é tão marcante nas construções sociais a ponto da travestilidade ser caracterizada como um
pecado. A preconização do respeito à ‘ordem da natureza’, numa alusão a utilização de artigos e roupas do
sexo oposto, como forma de demarcar a diferença entre homens e mulheres pode ser vista na seguinte
passagem: “A mulher não deverá usar artigo masculino, nem o homem se vestirá com roupa de mulher, pois
quem assim age é abominável para Javé seu Deus” (BÍBLIA SAGRADA, Deuteronômio, 22:5).

Pelúcio (2004, p. 149), por ocasião de sua imersão em campo, relata que fora interrogada por uma de suas
informantes sobre a homossexualidade e o travestismo: “[...] ‘O que você acha que é’ Antes que eu possa
responder ela mesma o faz: ‘É coisa de espírito maligno. É um vício’”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das justificativas das evocações classificadas como mais importantes pelas/os estudantes
universitárias/os para o estímulo “travesti” revelam o reconhecimento da travestilidade como uma escolha de
vida que implica num desafio para quem se assume enquanto tal.

Para o grupo investigado as travestis são representadas por estereótipos que se consolidam socialmente em
pensamentos e expressões que envolvem desde o preconceito, estranhamento e/ou desconhecimento até a
compreensão, entendimento e respeito à diversidade, assim como à expressão e identidade de gênero. Os
estereótipos conduzem a contextos de exclusão e a associação da travesti com a prostituição e marginalidade.

Os conteúdos revelam também elementos de sensibilidade e compreensão dos participantes em relação às
travestis. Esses elementos assinalam a existência de um caminhar, que parte das margens rumo ao centro e
da exclusão à legitimidade e à cidadania.
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Nossos achados indicam que, em que pese os avanços e a visibilidade nas questões relacionadas às
travestilidades e à diversidade sexual, há muito a ser percorrido para que travestis sejam respeitadas,
legitimadas e reconhecidas enquanto cidadãs. Nesse sentido, os estereótipos vigentes, ainda que nem sempre
negativos, estão relacionados a papéis que pautam o binarismo entre os sexos.
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NOTAS

[[1]] Mestrando em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade – Programa de Pós-Graduação em Estudos
Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU)/Instituto de Humanidades Artes e Ciências Professor Milton
Santos (IHAC)/Universidade Federal da Bahia (UFBA), Estudante Participante do Núcleo de Estudos
Interdisciplinares em Saúde, Violência e Subjetividade (SAVIS). Psicólogo voluntário na Associação de
Travestis de Salvador (ATRAS)/Grupo Gay da Bahia (GGB), email: carlosporcino@ig.com
.br
[[2]] Doutorado em Saúde Pública – Instituto de Saúde Coletiva (ISC)/Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde, Violência e Subjetividade (SAVIS),
Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade
(PPGEISU) Instituto de Humanidades Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC)/Universidade Federal da
Bahia (UFBA), email: therezacoelho@gmail.com
[[3]] Doutorado em Saúde Pública – Instituto de Saúde Coletiva (ISC)/Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Sexualidades, Vulnerabilidades, Drogas e Gênero, Professora
Permanente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA), email: jeanefreitas@ig.com
.br
[[4]] O vocábulo travesti é considerado substantivo masculino de acordo com a língua portuguesa. Neste
trabalho, será utilizado acrescido do artigo feminino “a”, ou seja, ‘a travesti’, em respeito à sua expressão de
gênero, e por ser esta a forma como conversam entre si, pois o modo com que se dirigem umas as outras é,
geralmente, no feminino.
[[5]] A terminologia trans é utilizada neste trabalho em concordância a Benedetti (2005, p.17), uma vez que
possibilita “[...] ampliar o leque de definições possíveis no que se refere às possibilidades de ‘transformações
do gênero’ [...] o universo trans é um domínio social no que tange à questão das (auto)identificações”.
[[6]] Nos hospitais públicos, de maneira geral a acomodação é feita em quarto coletivo. Se compreendemos
que a humanização está relacionada à inclusão das diferenças nos processos de cuidar de modo transversal,
aquela(e) que é assistida(o) deve ser escutada(o) na perspectiva de qual seria o melhor local para sua
acomodação, em virtude de sua expressão de gênero (BRASIL, 2013). Entretanto, a Carta dos Direitos dos
Usuários da Saúde (BRASIL, 2011, p. 11-12), em seu Art. 4, preconiza: “É direito da pessoa, na rede de
serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou
negação em virtude da idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições
econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe: I –
identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir, em todo documento do usuário e usuária, um
campo para se registrar o nome social, independentemente do registro civil, sendo assegurado o uso do nome
de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença, ou outras formas
desrespeitosas, ou preconceituosas; II – a identificação dos profissionais, por crachás visíveis, legíveis e/ou
por outras formas de identificação de fácil percepção; III – nas consultas, nos procedimentos diagnósticos,
preventivos, cirúrgicos, terapêuticos e internações, o seguinte: a) à integridade física; b) à privacidade e ao
conforto; c) à individualidade; d) aos seus valores éticos, culturais e religiosos; e) à confidencialidade de toda
e qualquer informação pessoal; f) à segurança do procedimento; g) ao bem-estar psíquico e emocional”.
[7] Grifo nosso.
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