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RESUMO

Este artigo objetiva analisar como os alunos do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS) compreendem a
transexualidade e os direitos das pessoas trans, tendo-se como referência as Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e
os princípios do Código de Ética dos assistentes sociais. Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, de caráter quanti-qualitativo e que se
referencia no método materialista histórico-dialético. Utilizou-se as pesquisas bibliográfica, documental e empírica. Os resultados indicam que
os alunos, em geral, conhecem e respeitam os direitos das pessoas trans, mas ainda têm dúvidas sobre os conceitos que envolvem a
discussão da transexualidade. A maioria não conhece as Resoluções do CFESS que tratam do uso do nome social e do trabalho do assistente
social no processo transexualizador.

Palavras-chave: Transexualidade. Direitos. Alunos. Serviço Social.

ABSTRACT

This article aims to analyze how the students of the Social Service course of the Federal University of Sergipe (UFS) understand the
transsexuality and the rights of the trans people, having as reference the Resolutions of the Federal Council of Social Service (CFESS) and the
principles of Code of Ethics for Social Workers. It is a research of the descriptive type, of quantitative-qualitative character and that is
referenced in the historical-dialectic materialist method. Bibliographical, documentary and empirical research was used. The results indicate
that students, in general, know and respect the rights of trans people, but still have doubts about the concepts that involve the discussion of
transsexuality. Most do not know the CFESS Resolutions that deal with the use of the social name and the work of the social worker in the
transexualizador process.
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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar cómo los alumnos del curso de Servicio Social de la Universidad Federal de Sergipe (UFS)
comprenden la transexualidad y los derechos de las personas trans, teniendo como referencia las Resoluciones del Consejo Federal de
Servicio Social (CFESS) y los principios del presente, Código de Ética de los asistentes sociales. Se trata de una investigación del tipo
descriptivo, de carácter cuantitativo y que se refiere en el método materialista histórico-dialéctico. Se utilizaron las investigaciones bibliográfica,
documental y empírica. Los resultados indican que los alumnos, en general, conocen y respetan los derechos de las personas trans, pero
todavía tienen dudas sobre los conceptos que involucran la discusión de la transexualidad. La mayoría no conoce las Resoluciones del
CFESS que tratan del uso del nombre social y del trabajo del asistente social en el proceso transexualizador.

Palabras clave: Transexualidad. Derechos. Estudiantes. Servicio social.

Introdução

Este estudo traz algumas reflexões sobre a questão da transexualidade, tendo-se como referência a pesquisa realizada junto aos alunos do
curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Resulta do Trabalho de Conclusão de Curso que teve como propósito
analisar como os referidos alunos compreendem a transexualidade e os direitos das pessoas trans, a partir do que contém as Resoluções do
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) que tratam do tema e os princípios contidos no Código de Ética que norteia o exercício
profissional dos assistentes sociais.

Para dar exequibilidade aos propósitos desta pesquisa, alguns caminhos metodológicos foram necessários. Inicialmente convém frisar que o
estudo tem como referência o método materialista histórico-dialético, que conforme Gil (2008), permite ao pesquisador análise da dimensão
história dos processos sociais.

Conforme Netto (2011, p. 22), utilizando-se deste método o pesquisador pode ver além da aparência dos fenômenos estudados, chegando a
sua essência, “sendo essa aparência um nível da realidade e, portanto, algo importante e não descartável -, é apreender a essência (ou seja:
a estrutura e a dinâmica) do objeto”. Dessa forma, a importância de desvendar a temática aqui estudada e compreender suas contradições no
conjunto dos fenômenos sociais.
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Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, de caráter quanti-qualitativo. Segundo Flick, “em geral, a pesquisa qualitativa pode ter como
objetivo oferecer uma descrição ou avaliação, ou o desenvolvimento de uma teoria”. (2013, p. 93). Por outro lado, a pesquisa quantitativa se
baseia “na preocupação com a representatividade das pessoas, situações, instituições ou fenômenos estudados em relação à população em
geral”. (FLICK, 2013, p. 90). Dessa forma, as pesquisas quali-quanti se completam porque juntas enriquecem as constatações com os dados
obtidos, reafirmando a confiabilidade das descobertas.

O estudo é do tipo exploratório, que mesclou a utilização das pesquisas bibliográfica, documental e empírica. A pesquisa bibliográfica foi feita
em livros, artigos e revistas especializadas que abordam a temática aqui discutida. A documental se realizou por meio da consulta em
documentos do governo e das entidades de classe que lutam pelas pessoas trans, de forma a auxiliar melhor a compreensão do tema e os
avanços alcançados. Já a pesquisa empírica foi realizada junto aos discentes do curso de Serviço Social da UFS, que estavam entre o 6º e
10º períodos, ou seja, que já haviam cursado as disciplinas Ética e Serviço Social I e II.

Levou-se em consideração que nas referidas disciplinas estudam-se temas como cotidiano, alienação, liberdade e reflexão ética, culminando
na construção do ethos profissional e do projeto ético político profissional da categoria. As disciplinas abordam, ainda, a construção do Código
de Ética do Serviço Social, cujos princípios serviram de base para os considerando das Resoluções do CFESS que permitem o uso do nome
social aos profissionais trans. Levando-se em conta que em cada período cursam, em média, 50 alunos, o universo foi constituído por 250
alunos dos períodos acima mencionados.

Deste universo, foi retirada uma amostra de 10%, ou seja 25 alunos. Entretanto, como a coleta dos dados foi realizada no semestre letivo
ímpar, não foi possível aplicar o instrumento junto aos alunos do sexto período, totalizando 20 alunos.

O tipo de amostra escolhida foi a estratificada, que se caracteriza por uma seleção de cada subgrupo da população considerada. “O
fundamento para delimitar os subgrupos ou estratos pode ser encontrado em propriedades como sexo, idade ou classe social” (GIL, 2008, p.
95). O questionário foi o instrumento escolhido para coleta de dados, com questões fechadas e abertas, para que os alunos tivessem a
oportunidade de explicar o que entendem a respeito de alguns conceitos.

Para tratar a temática aqui discutida, para efeitos deste artigo, serão feitas algumas reflexões sobre conceitos importantes para compreender
a transexualidade, além de abordar também a questão do preconceito que sofre as pessoas trans. Posteriormente, são tratados os direitos
relativos à retificação de nome, uso do nome social e processo transexualizador; além de como o Serviço Social tem se posicionado com
relação aos direitos das pessoas e profissionais trans, especialmente a partir do Código de Ética e de Resoluções do CFESS. Segue-se com
os resultados da pesquisa empírica e considerações finais.

Transexualidade, direitos das pessoas trans e Serviço Social

Antes mesmo de chegar ao mundo o sujeito recebe um rótulo devido ao sexo biológico identificado a partir de uma ultrassonografia. Nos
métodos de fertilização artificial é possível, inclusive, escolher o sexo do bebê. A partir de então, as cores para as roupas, paredes do quarto e
até utensílios são, geralmente, rosa para meninas e azul para meninos. É comum utilizar as cores amarela e verde quando o sexo não é
identificado. Quando o médico diz: “é um menino/uma menina”, produz-se uma invocação performativa e, nesse momento, instala-se um
conjunto de expectativas e suposições em torno desse corpo. É em torno dessas suposições e expectativas que se estruturam as
performances de gênero”. (BENTO, 2006, p. 88).

O que não se espera é que, ainda na infância, o sujeito possa já não se identificar com o sexo biológico e as cores as quais foi acostumado a
utilizar, sendo rotulado como menina ou menino. Para Nery (2014, p. 4), transexualidade é “apenas como uma das várias formas de
expressão da sexualidade humana – por meio de identificações de modelos de gênero, socialmente disponíveis –, sem nenhum caráter
universal, natural, biológico ou genético”.

O termo transexual, ou resumidamente trans, há muito tempo, está inserido em uma sigla bastante popular: LGBT, que se refere a pessoas
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, respectivamente. Recentemente, foram acrescentadas mais duas letras à sigla, que está
sendo utilizada como LGBTQI; sendo que o Q relativo a queer; e o I referindo-se a intersexual, “que se configura quando o indivíduo apresenta
ambiguidades, anomalias ou incongruências no componente biológico da sua identidade sexual”. (FRASER; LIMA, 2012, p. 359).

No quarto caderno da série chamada Assistente Social no Combate ao Preconceito, lançada pelo Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) em 2016, Almeida (2016, p. 11), homem trans que elaborou o texto da publicação, define o que considera transexual:
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São as pessoas que, tendo sido registradas no sexo masculino ou feminino ao nascerem, se identificam como sendo
de outro gênero. Uma pessoa que foi considerada do sexo masculino quando nasceu, mas que passou a se identificar
(em qualquer momento da vida) como do sexo feminino, é uma mulher transexual (note que o que deve prevalecer é o
respeito à identidade autoenunciada pelo sujeito). Da mesma forma, uma pessoa que foi considerada do sexo feminino
quando nasceu, mas que passou a se identificar, em qualquer momento da vida, como do sexo masculino, é um
homem transexual.

O caderno traz também a definição de travesti, que não pode ser confundida com uma pessoa trans. Travesti é a pessoa que nasceu com o
sexo masculino, mas que assume um comportamento feminino. No entanto, nem todas travestis – é importante frisar que o correto é sempre
referir-se a elas no feminino e nunca falar “o travesti” ou, pior ainda, “aquele traveco”, expressão carregada de preconceito – desejam fazer a
cirurgia de redesignação sexual, ou, popularmente, mudança de sexo.

Conforme o Manual de Comunicação LGBT, da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT),
lançado em 2011, a identidade de gênero refere-se a como nos reconhecemos dentro dos padrões estabelecidos socialmente: masculino ou
feminino (ABGLT, 2010). Ao nascermos, somos identificados de acordo com o órgão genital, mas isso não impede que nos sintamos ou não
adequados a ele. Ou seja, quem sente que seu gênero de nascimento não está adequado à sua verdadeira identidade é considerada uma
pessoa trans (transexual ou transgênero). Quem se sente adequado ao gênero de nascimento é chamado de cisgênero, ou pessoa cis
(IDEM).

É ainda importante destacar que orientação sexual é muito diferente de identidade de gênero. Segundo o Manual de Comunicação da ABGLT,
a orientação sexual refere-se a como uma pessoa se sente atraída por outra, seja fisicamente ou emocionalmente. Assim, ela pode ser
heterossexual (atração pelo gênero oposto), homossexual (atração pelo mesmo gênero), bissexual (atração pelos dois gêneros), assexual
(nenhuma atração) ou pansexual (desejo abrangente).

Nos estudos sobre transexualidade também é comum encontrar outros termos relacionados a este universo, a exemplo de cisgênero, como já
foi explicado anteriormente. Uma palavra bastante utilizada – porém diretamente relacionada à orientação sexual e não à identidade de
gênero – é heteronormatividade, que, segundo Bento, pode ser entendida como o fato de a heterossexualidade se apresentar como regra
geral.

Por heteronormatividade entende-se a capacidade da heterossexualidade apresentar-se como norma, a lei que regula
e determina a impossibilidade de vida fora dos seus marcos. É um lugar que designa a base de inteligibilidade cultural
através da qual se naturaliza corpos/gêneros/desejos e definirá o modelo hegemônico de inteligibilidade de gênero, no
qual supõe que para o corpo ter coerência e sentido deve haver um sexo estável expresso mediante o gênero estável
(masculino expressa homem, feminino expressa mulher). (BENTO, 2008, p. 51).

Justamente por essa tendência à heteronormatividade presente em nosso tempo histórico, causa estranheza a muitas pessoas um casal
homossexual, mas composto por duas mulheres trans ou por dois homens trans, por exemplo. Ou um casal heterossexual que seja
constituído por uma mulher trans e um homem trans. O preconceito contra esse tipo de casal reflete, por exemplo, as inúmeras dificuldades
enfrentadas pelas pessoas trans. Discriminação essa manifestada de diversas formas, desde a infância, seja através da violência, do
abandono, da negligência, opressão e também pela ausência do Estado (ALMEIDA, 2016).

Para Barroco (2016) o preconceito exerce uma função de controle e dominação social, e deve ser combatido tanto individual quanto
coletivamente. Isso significa, especialmente para os assistentes sociais, um compromisso com os valores éticos da profissão, ter uma postura
crítica em relação à ideologia dominante, a participação em debates que ampliem a consciência ética e política, compreensão teórica, entre
outras atitudes que contribuam para esclarecer o tema.

No primeiro caderno da série Assistente Social no Combate ao Preconceito, elaborado por Barroco, com organização e edição de conteúdo da
Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS, foi argumentado que o objetivo dos textos era “orientar e estimular os/as assistentes
sociais a uma compreensão crítica das variadas situações de preconceito enfrentadas nos encaminhamentos cotidianos do exercício
profissional”. (BARROCO, 2016, p. 5).
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O preconceito pode se manifestar na moral, na política, na cultura, partindo de diferentes classes, grupos sociais e
indivíduos, em situações que reproduzam o dogmatismo, o autoritarismo, o julgamento provisório baseado em
avaliações parciais e estereótipos, sob diversas referências de valor. O que caracteriza tais avaliações, além das
citadas acima, é a intolerância em face do outro e o julgamento prévio de sua conduta, sem a análise da totalidade de
sua prática concreta. (BARROCO, 2016, p. 16).

Ou seja, no cotidiano pessoal e, principalmente profissional, é necessário superar o preconceito que possivelmente exista e “encontrar sentido
para as demandas de pessoas que reivindicam o pertencimento a um gênero distinto daquele que lhe foi imposto” (BENTO, 2008, p. 12).

E uma dessas demandas, certamente, é ter seus direitos reconhecidos. Direitos esses que crescem a cada dia e, por isso, faz-se necessário
que o profissional do Serviço Social esteja bem informado sobre eles. Direitos esses que durante longos anos foram e ainda são negados.
Ainda que longe de representar uma efetiva garantia destes, algumas medidas importantes vêm sendo tomadas, fruto de muita luta das
entidades que defendem estas pessoas.

Podemos citar como exemplo a autorização para a retificação de prenome e gênero de pessoas trans em cartórios de registro civil, decisão
anunciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 1º de março de 2018. Antes disso, várias regulamentações em níveis federal, estadual e
municipal garantiram à população trans a utilização do nome social; ou seja, quando a pessoa trans continua com o nome civil em seus
documentos oficiais (como certidão de nascimento e carteira de identidade), porém tem a opção de utilizar o nome pelo qual gosta de ser
reconhecida e identificada em ambientes como escola, universidade, postos de saúde e órgãos públicos.

Em 5 de fevereiro de 2018, entrou em vigor o Decreto 9.278, que regulamentou a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, assegurando
validade nacional às Carteiras de Identidade (BRASIL, 2018), e em seu artigo 8º autoriza a inclusão do nome social na carteira de identidade,
mediante requerimento. Em julho de 2017, foi autorizado o uso do nome social no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Na UFS, a Portaria nº
2.209, de 18 de junho de 2013, regulamentou o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros acadêmicos.

No Estado de Sergipe, a Resolução Normativa nº 1, de 30 de janeiro de 2014, dispõe sobre a inclusão do nome social de travestis e
transexuais nos registros escolares internos das instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe. Em
Aracaju, a Lei Municipal nº 3.963, de 16 de novembro de 2010, dispõe sobre a inclusão e uso do nome social de pessoas travestis e
transexuais nos registros municipais relativos a serviços públicos prestados no âmbito da administração direta e indireta no município de
Aracaju.

Para a comunidade trans, uma grande conquista em âmbito nacional foi a publicação do Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016.
Nele, a então Presidente da República Dilma Rousseff reconheceu a identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, permitindo o campo “nome social” em destaque, acompanhado do nome civil,
nos registros dos sistemas de informação, cadastros, programas, serviços, fichas, formulários, prontuários e similares, utilizados somente para
fins administrativos internos. Conforme a Presidente da Rede Trans, Tathiane Araújo, esse decreto foi o primeiro documento oficial, assinado
por um Presidente da República, que reconheceu como cidadã a população trans do Brasil.

No âmbito dos Conselhos profissionais federais, o de Psicologia publicou a Resolução nº 14, em 20 de junho de 2011, dispondo sobre a
inclusão do nome social, no campo observação, na Carteira de Identidade Profissional do Psicólogo, permitindo, inclusive, o uso do nome
social na assinatura de laudos. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) só publicou algo semelhante em 20 de junho de 2016, na Ementa nº
21.

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) materializou a defesa dos direitos das pessoas trans, especificamente dos profissionais trans,
por meio da publicação das Resoluções nº 615, de 8 de setembro de 2011, e a de número 785, de 22 de dezembro de 2016, que dispõem
sobre a inclusão e uso do nome social da assistente social travesti e do (a) assistente social transexual nos documentos de identidade
profissional. (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2011).

Em 26 de fevereiro de 2018, o CFESS publicou uma outra importante Resolução de nº 845, que dispõe sobre a atuação do assistente social
no processo transexualizador. Lembrando que a Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013, do Ministério da Saúde – que amplia o
processo transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) – em seu artigo 13º, define que a atenção especializada, na
modalidade ambulatorial, deve contar com, no mínimo, 1 psiquiatra ou 1 psicólogo, 1 assistente social, 1 endocrinologista ou 1 clínico geral e 1
enfermeiro (BRASIL, 2013).
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Assim como as Resoluções anteriores do CFESS relativas aos assistentes sociais trans, a 845 leva em consideração o artigo 5º da
Constituição Federal; os Princípios de Yogyakarta, que em 2007 completaram 10 anos; e o Código de Ética do Serviço Social, especialmente
no que diz respeito à construção de uma sociedade democrática, livre de preconceitos e reconhecendo a liberdade como valor ético central.
(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2018a).

Em 13 de março de 2018, o Código de Ética do Serviço Social completou 25 anos. Os 12 princípios fundamentais do Código utilizam-se de
preceitos como liberdade, defesa dos direitos humanos, consolidação e ampliação da cidadania, aprofundamento da democracia,
posicionamento em favor da equidade e justiça social, eliminação de todas as formas de preconceito e garantia do pluralismo profissional.

Em 2011, o CFESS publicou a décima edição do documento, revista e atualizada. A essência do Código, seus princípios e artigos, não
mudou. Porém, o Conselho viu a necessidade de adequar determinadas linguagens às mudanças que são próprias da dinâmica da história.

Do ponto de vista do conteúdo, as mudanças procedidas foram relativas à modificação de nomenclatura, substituindo o
termo “opção sexual” por “orientação sexual”, incluindo ainda no princípio XI a “identidade de gênero”, quando se
refere ao exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a nem discriminar por essa condição, juntamente com as
demais condições já explicitadas no texto. Essas alterações são de suma importância, pois reafirmam princípios e
valores do nosso Projeto Ético-Político e incorporam avanços nas discussões acerca dos direitos da população LGBT
pela livre orientação e expressão sexual. Portanto, as mudanças aqui expressas são resultado de discussões no
âmbito do Conjunto CFESS/CRESS, em especial na temática da ética e dos direitos humanos. (CONSELHO
FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2011, p. 13).

As mudanças trazidas na edição de 2011 do Código – que aos olhos de um leitor mais distraído referem-se apenas a novas nomenclaturas –
demonstram uma atenção e preocupação constante do CFESS quanto ao respeito à diversidade e combate ao preconceito. São mudanças
que reafirmam os valores, especialmente, da igualdade social e liberdade. Liberdade que cada indivíduo tem para se expressar como
realmente é, sabendo que existe uma categoria profissional que respeita e defende isso.

Transexualidade, referenciais do CEFSS e a visão dos alunos

Os dados coletados junto aos discentes de Serviço Social da UFS, revelaram que 45% têm entre 21 e 25 anos. A predominância de mulheres
no curso também foi verificada, pois somente um homem respondeu ao questionário, mas todos disseram que se identificam pelo mesmo
gênero que apontaram ao marcar o sexo biológico.

Ainda sobre a caracterização dos alunos em relação ao período que estão cursando, em 2018/1, 50% deles estão no 7º; seguidos de 35% no
10º período; 10% no 8º e 5% no 10º. Não foi localizado nenhum aluno do 6º período para que pudesse responder ao questionário. Todos os
entrevistados foram identificados pela letra D, de discente, e por números, sendo assim preservadas suas identidades. Exemplo: D1.

Foi perguntado se eles já haviam estudado sobre gênero no curso de Serviço Social. Exatamente 50% deles disseram que já tiveram acesso a
informações que tratam da temática da transexualidade, enquanto que a outra metade afirmou que não. Dos que responderam
afirmativamente, 10% disseram ter visto o conteúdo na disciplina Tópicos Especiais em Questão Social e 5% na disciplina Relações de
Gênero e Serviço Social, ambas optativas e ofertadas pelo Departamento de Serviço Social. Um deles completou a resposta com “palestras,
encontros. Carece disciplina que aborde esse tema”. (D14).

Outras respostas afirmativas foram completadas com as seguintes informações: “Já participei de uma mesa redonda em um evento na UFS”.
(D11); “Seminários, Ética e cursos diversos”. (D19); “Disciplina específica do Serviço Social e gênero contida na grade curricular enquanto
optativa. Além da disciplina, projeto de extensão denominado gênero e turismo. Por fim, diversas palestras e eventos dentro e fora da
universidade”. (D6).

Um segundo eixo de perguntas teve como objetivo analisar a compreensão dos alunos de Serviço Social da UFS sobre orientação sexual,
questão de gênero e alguns direitos das pessoas trans, a exemplo do nome social e portaria da UFS que permite que ele seja utilizado;
retificação de nome e processo transexualizador. Os resultados revelam que 100% dos entrevistados afirmaram saber o que é ser
heterossexual.
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Apesar disso, alguns deles confundiram os conceitos quando solicitados para explicarem a definição, conforme algumas respostas a seguir:
“Orientação sexual em que a atração é pelo mesmo sexo”. D8); “Pessoa que sente atração por outra do mesmo gênero”. (D16). Ou seja, as
respostas, na verdade, referem-se a pessoas que têm uma orientação homossexual. Outros 80% utilizaram a palavra “oposto” em suas
respostas. Vinte e cinco por cento utilizaram igualmente a definição “pessoa que sente atração pelo sexo oposto”; e 20% “pessoa que se
relaciona com alguém do sexo oposto”.

Outras respostas dadas pelos discentes reafirmou o grau de dificuldade que ainda se tem em diferenciar sexo de gênero, ao serem
questionados se sabiam o que é uma pessoa transexual. Somente um afirmou que não (D4), mas deixou em branco a justificativa. Entre os
outros, 10% apresentaram justificativas corretas, explicando que transexual é a “pessoa em que seu sexo biológico é diferente daquele que
ela se identifica” (D2) e “pessoa que não se identifica com seu sexo biológico, possui outra identidade de gênero” (D16).

Quinze por cento disseram que é a “pessoa que não se identifica com o sexo que nasceu”. Vinte e cinco por cento responderam igualmente,
citando a palavra cirurgia: “pessoa que realiza cirurgia para mudar de sexo”. No entanto, nem sempre uma pessoa trans tem o desejo de fazer
a cirurgia de mudança de sexo. Mesmo assim, sente-se e se veste como o gênero oposto.

Um outro discente confundiu identidade de gênero com orientação sexual, afirmando que transexual é a “pessoa que se envolve afetivamente
com o mesmo sexo por não se identificar com seu gênero biológico” (D14). Tal discente afirmou já ter estudado questão de gênero no curso
de Serviço Social e respondeu corretamente o que é ser heterossexual.

Quanto ao nome social, 100% dos entrevistados disseram saber o que ele significa, sendo que 25% responderam igualmente que é “o nome
que a pessoa escolhe ser chamada socialmente”. Mais vinte por cento deles utilizaram variações do verbo reconhecer para definir nome social
e 20% o verbo escolher, reafirmando que o nome social é uma nova opção de nome que a pessoa faz a partir do gênero pelo qual se
identifica. Possivelmente os recentes direitos de utilização do nome social – a exemplo da prova no Enem, CPF e título de eleitor –
contribuíram para que o conceito de nome social tenha ficado claro.

Noventa por cento concordam com o uso do nome social e 10% apontaram não ter opinião definida. Ninguém foi contra. Sessenta por cento
utilizaram a palavra “direito” ao concordar com o uso do nome social. Cinco por cento afirmaram que o nome social deve ser utilizado “em
respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, proteção ao nome, cidadania”. (D2).

A respeito da Portaria da UFS que regulamentou o uso do nome social para travestis e transexuais nos registros acadêmicos, 25% afirmaram
que têm conhecimento e 10% citaram o nome da aluna Linda Brasil como sendo a pessoa que lutou para tal direito. Linda Brasil foi uma
grande referência na luta pela causa da pessoa trans, diante dos diversos preconceitos que sofreu, inclusive de professores, enquanto
graduanda do curso de Letras Português/Francês da UFS.

Conforme Bento (2017, p. 24), as universidades precisam romper “com o pensamento colonizado” e repensar suas práticas. A autora faz uma
análise sobre o preconceito que estudantes trans são submetidos dentro do próprio ambiente universitário, onde imagina-se que as pessoas
são menos ignorantes em relação a determinados temas.

Diante de casos de estudantes que são obrigados a deixar a moradia estudantil por atos reiterados de homofobia de
seus colegas, é comum escutarmos: “Mas na universidade acontece isso!”. Esse estranhamento revela uma falsa
ilusão e uma dicotomia. Ilusão de que os seres que passam pelo portão mágico da universidade se tornam livres de
preconceitos. Dicotomia porque supõe-se que exista algo como “universidade versus sociedade”, simulando, assim,
uma suposta situação de oposição e antagonismo. A suposta dicotomia alimenta a ilusão. Professoras e professores
são feitos do mesmo material moral que os outros mortais que não passaram por esse portão mágico. Portanto, ser
doutor ou doutora não nos libera do esforço diário de aprendermos e nos reinventarmos. (BENTO, 2017, p. 24).

Mesmo sabendo a importância do reconhecimento e respeito ao nome social, a autora o considera que ainda são “gambiarras legais [...] uma
solução à la brasileira”; uma vez que “uma estudante transexual terá seu nome feminino na chamada escolar, mas no mercado de trabalho e
em todas as outras dimensões da vida, ela terá que continuar se submetendo a todas as situações vexatórias e humilhantes”. (BENTO, 2017,
p. 188). Dos 20 alunos entrevistados, 30% declararam saber o que é retificação de nomes, mas somente dois utilizaram o termo judicial”.

Diferente do nome social, a retificação de nome, até decisão do STF em março deste ano, era feita somente mediante processo judicial. A
retificação de nome permite que o nome da pessoa trans seja modificado em todos os documentos, a partir da mudança inicial no registro de
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nascimento ou casamento. Dos 20 alunos entrevistados, 30% declararam saber o que é retificação de nomes, mas somente dois utilizaram o
termo “judicial”.

A respeito do processo transexualizador, dos 20 alunos pesquisados, 15% disseram ter conhecimento. Este é feito gratuitamente pelo SUS,
apesar de nem todas as pessoas trans terem acesso e cujo processo não se limita somente às cirurgias de redesignação sexual, mas trata do
acompanhamento com uma equipe multidisciplinar que contribui para as mudanças físicas e psicológicas das pessoas trans. O aluno D6
afirmou que se trata do “processo ao qual indivíduos iniciam mudança de sexo, processo físico, psicológico, social”. No entanto, é importante
ressaltar que nem toda pessoa trans deseja mudar de sexo a partir de procedimento cirúrgico, mas sim de gênero.

Já com relação à Transexualidade e Serviço Social, os questionamentos estiveram relacionados com as Resoluções do CFESS que tratam
dos direitos das pessoas trans. As Resoluções 615 e 785, de 2011 e 2016, respectivamente, permitem que o assistente social trans utilize em
seu Documento Profissional o nome social. Já a Resolução 845, de 2018, dispõe sobre a atuação do assistente social no processo
transexualizador.

Dos 20 alunos entrevistados, 15% disseram ter conhecimento das Resoluções do CFESS que tratam do uso do nome social. No entanto, as
justificativas revelaram um conhecimento superficial a respeito de tais documentos. Somente 5% responderam que têm conhecimento a
respeito da Resolução do CFESS que dispõe sobre o trabalho do assistente social no processo transexualizador, afirmando que é a “atuação
junto à equipe do processo (psicológico, assistente social, médico, etc)”. (D6). Realmente, a Resolução determina como competência do
assistente social o acompanhamento a pessoas que desejam realizar a transição de gênero.

No que diz ao conhecimento sobre os princípios do Código de Ética do Serviço Social, que podem orientar os profissionais na garantia dos
direitos das pessoas trans, verificou-se a repetição de alguns termos que constam nos 12 princípios: liberdade, eliminação de todas as formas
de preconceito e defesa intransigente dos direitos humanos.

Entretanto, apesar de a maioria dos alunos terem lembrado de pelo menos um princípio, um aluno respondeu que não lembrava de nenhum.
Outro utilizou os números romanos referentes aos princípios (I, II, V, VI, VII, VIII e XI) na justificativa. A atitude revelou, possivelmente, uma
resposta decorada do quantitativo dos princípios do Código, uma vez que não foi indicada nenhuma palavra para explicitá-los. Isto mostra a
necessidade de uma melhor apreensão por parte dos discentes destes.

O princípio mais lembrado pelos entrevistados, a liberdade, é considerado um pressuposto jurídico em inúmeros documentos internacionais, a
exemplo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. A mesma diz que a liberdade “consiste em poder fazer tudo aquilo
que não prejudica outra pessoa”. Para o Serviço Social, a liberdade é também um valor fundante, que constitui o Princípio I do Código de Ética
profissional.

A defesa intransigente dos direitos humanos foi outro princípio destacado pelos discentes. O Princípio II do Código de Ética fala, ainda, da
recusa do arbítrio e do autoritarismo. Isso significa dizer que os assistentes sociais não devem apresentar condutas injustas ou que firam a
liberdade, democracia, autonomia e emancipação dos usuários. Ou seja, deve-se respeitar a opinião dos usuários e lutar contra todas as
formas de opressão.

Democracia, presente no Princípio IV, foi outra palavra bastante utilizada pelos alunos. O Código de Ética do Serviço Social considera tal
princípio fundamental para a conquista dos direitos porque, através da democracia, a população pode participar da vida política do país,
lutando por igualdade de oportunidades para todos. A democracia é o contrário do autoritarismo, que consiste na dominação social, financeira
e econômica de alguém ou grupo sobre o restante das pessoas.

A eliminação de todas as formas de preconceito também foi destacada pelos entrevistados e está presente no Princípio VI do Código,
juntamente com o respeito à diversidade e discussão das diferenças. Conforme tal princípio, o assistente social deve rejeitar – e também
denunciar – condutas preconceituosas e discriminatórias, sejam elas de cunho social, racial, sexual, de gênero, entre outras.

Para Iamamoto, os profissionais devem, cotidianamente, construir “uma nova forma de pensar e fazer o Serviço Social” (2006, p.166). Isso
ocorre quando os assistentes sociais desenvolvem ações de cunho educativo na prestação dos serviços, facilitando aos usuários o acesso
aos direitos. No entanto, não se pode deixar cooptar pela ideologia dominante:

Isso significa que o exercício profissional participa de um mesmo movimento que tanto permite a continuidade da
sociedade de classes quanto cria as possibilidades de sua transformação. Como a sociedade na qual se inscreve o
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exercício profissional é atravessada por projetos sociais distintos - projeto de classes para a sociedade – tem-se um
terreno sociohistórico aberto à construção de projetos profissionais também diversos, indissociáveis dos projetos mais
amplos para a sociedade. É essa presença de forças sociais e políticas reais – que não são mera ilusão -, que permite
à categoria profissional estabelecer estratégias político-profissionais no sentido de reforçar interesses das classes
subalternas, alvo prioritário das ações profissionais. Sendo a profissão atravessada por relações de poder, ela dispõe
de um caráter essencialmente político, o que não decorre apenas das intenções pessoais do assistente social, mas
dos condicionantes histórico-sociais dos contextos em que se insere e atua. (IAMAMOTO, 2006, p.171).

Se o Serviço Social deve trabalhar a favor dos interesses das classes subalternas, é correto dizer que defender as bandeiras da população
trans é uma estratégia de enfrentamento de uma questão social contemporânea. Segundo Iamamoto, o assistente social deve “reassumir o
trabalho de base, de educação, mobilização e organização popular” (2006, p. 188). Ela fala, inclusive, da importância das pesquisas e projetos
que permitam conhecer o modo de vida e trabalho dos usuários.

Dessa forma, o trabalho de divulgação dos direitos das pessoas trans que vem sendo realizado pelo CFESS, por exemplo, cumpre o papel de
educar e mobilizar não só os assistentes sociais, mas a sociedade como um todo. As campanhas do CFESS, inclusive, estimulam os
profissionais a se aproximarem da população trans e conhecerem suas demandas. As ações já existem, mas precisam chegar aos assistentes
sociais e também aos acadêmicos de Serviço Social, seja através de eventos ou maior divulgação nas redes sociais. Como bem lembrou
Koike (2009, p. 253), “sem esse esforço intelectivo-organizativo, forma essencial de resistência, o projeto da formação profissional não
passaria de um roteiro de boas intenções”.

Considerações finais

A temática abordada nessa pesquisa não é de fácil apreensão; requer estudo e atualização constantes. Uma das principais estudiosas da
transexualidade no Brasil, Berenice Bento, alerta para a importância do diálogo com ativistas de movimentos sociais, estudantes, professores
e as leituras, que permitem a ela “ver coisas antes invisíveis, escutar vozes antes inaudíveis”. (BENTO, 2017, p. 25). Ela mesma admite na
apresentação de um dos seus mais recentes livros, Transviad@s - gênero, sexualidade e direitos humanos, que está “em processo
permanente de aprendizagem e troca”. (IDEM).

Dessa forma, analisar o entendimento dos alunos de Serviço Social da UFS em relação à transexualidade e direitos das pessoas trans é
fundamental, uma vez que ainda que o foco maior do estudo tenha sido a apreensão destes sobre os documentos do CEFSS que tratam da
transexualidade e o que contém o Código de Ética do assistente social, a falta de conhecimento sobre o tema repercuti na forma de
compreender a transexualidade e, consequentemente, o atendimento à população trans no futuro exercício profissional.

Antes mesmo da aplicação do questionário, supunha-se, pelo menos, um conhecimento básico acerca do tema, já que o curso oferece a
disciplina optativa Relações de Gênero e Serviço Social, além de eventos que tratam do assunto, inclusive com a participação de integrantes
de movimentos sociais.

No entanto, os resultados apresentados demonstram que os alunos, em geral, conhecem e também respeitam os direitos das pessoas trans,
mas ainda têm dúvidas quanto aos conceitos. Muitos tiveram dificuldade de definir o que é uma pessoa transexual, confundiram orientação
sexual com identidade de gênero, construíram uma imagem caricata das travestis e, boa parte, não sabia do que se trata o processo
transexualizador.

Sobre as questões específicas que relacionam a atuação do Serviço Social com os direitos das pessoas trans, a desinformação ficou ainda
mais visível. Oitenta e cinco por cento dos discentes não conhecem as Resoluções do CFESS que permitem aos profissionais da categoria o
uso do nome social e 95% não sabem da existência da Resolução que regulamenta o trabalho do assistente social no processo
transexualizador.

Isso demonstra que cabe ao CFESS e também ao curso de Serviço Social da UFS maior divulgação e discussão dos direitos das pessoas
trans. O que vem sendo feito ainda não é suficiente para disseminar informações importantes entre os alunos. Informações essas que vão
subsidiar o trabalho dos futuros profissionais, que em pouco tempo estarão ocupando postos nos Centros de Referência, hospitais, unidades
básicas de saúde, entre outros locais onde pessoas trans são usuárias.

Especificamente o curso de Serviço Social da UFS precisa analisar, também, o motivo de muitos alunos não terem apreendido os 12
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princípios do Código de Ética da categoria. Lembrar as palavras-chave – como liberdade, democracia, direitos humanos e cidadania – é
importante, mas não suficiente. No cotidiano profissional inúmeras situações de violação de direitos podem ser solucionadas a partir da
argumentação dos princípios que o Serviço Social defende. Mais que isso, garante em seu próprio Código de Ética.

A dinamicidade do mundo não deve ser algo acompanhado somente pelas instituições. Deve-se cobrar que a academia e as instituições que
representam a categoria façam sua parte ao discutir temas relacionados aos direitos das pessoas trans. No entanto, o estudante de Serviço
Social precisa estar atento ao que acontece no mundo e ao seu redor. É necessário ler, procurar boas fontes de jornais, revistas, televisão e,
principalmente, interagir com pessoas trans; possibilitando, assim, que as demandas dessa população deixem de ser vistas como algo
distante.

É responsabilidade do Serviço Social refletir a respeito das expressões da questão social que permeiam a vida da população trans brasileira.
O Mapa da Violência contra Pessoas Trans revelou que, em 2017, foram assassinados no Brasil 174 homens e mulheres transexuais (REDE
TRANS, 2017), colocando o país como líder mundial de assassinato de pessoas trans.

Por outro lado, curiosamente, somos o país que mais consome pornografia envolvendo pessoas trans, conforme dado divulgado por um dos
maiores sites pornôs do mundo, o Redtube (GERMANO, 2018, n.p.). Dessa forma, conhecer os direitos das pessoas trans e disseminá-los é
uma forma de combater o preconceito, a discriminação e a violência; além de lutar pela ampliação de direitos. O que se espera é que o
Serviço Social nunca perca de vista esta bandeira.
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