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Introdução 

Realizei, por aproximadamente 3 anos, o acompanhamento de um homem de 35 anos 

que fora  indicado por uma colega de profissão.  

Na sua chegada, apresentava um quadro de  sofrimento psíquico sério, com um grau 

de angústia intenso. Andava, ininterruptamente,  de um lado para o outro da sala, assumindo a 

posição peripatética, sem conseguir parar durante o tempo da sessão.  Foram 3 meses desta 

forma, até que, após o processo semanal das sessões, com o quadro de angústia mais tolerável, 

conseguiu sentar-se.  

Este homem, de origem social simples, recebia à época, 3 salários mínimos (hoje, 

algo em torno de 2.800,00/mês), era casado e sua esposa não tinha trabalho remunerado, 

cuidando dos afazeres da casa. Moravam em um bairro periférico e pagavam aluguel. Quando 

o vínculo estava mais estabelecido e ele sentou, falamos sobre como seria a forma de 

pagamento. Estabelecemos um valor simbólico, pois na sua condição, seria difícil que ele 

pudesse receber um acompanhamento rápido e gratuito, dados os critérios de atendimento nas 

instituições. 

Inicialmente, ele relatava que sua angústia estava ligada ao fato da mulher querer 

separar-se dele. Após a evolução do tratamento, com o aprofundamento das questões, ele 

começou a relatar que sempre passeava a pé pelas redondezas da Universidade de São Paulo 

porque gostava muito de ver as travestis que ali circulavam. Fazia esses passeios com certa 

frequência. Esta frequência se tornou rotina, e a sua esposa creditava as ausências do marido à 

uma suposta traição conjugal. Por este motivo, segundo ele, a esposa pediu a separação. No 

curso do tratamento, ele passou a relatar que queria muito se vestir de mulher e se expor na 

noite, junto às outras travestis. Seu desejo, segundo seus relatos, não era ser “comido” por 

homens, mas sim vestir-se de mulher, maquiar-se e ficar circulando, se exibindo junto às 

demais travestis.  
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Desejo de adentrar os universos, que em seu imaginário e no imaginário social, 

pertencem às mulheres. Imaginário este, construído socialmente. 

Reflexões 

Sem entrar em aspectos clínicos mais profundos, relativos às experiências subjetivas 

e vivências do sujeito em questão, estabeleceremos aqui reflexões, indo  na linha de 

pensamento de Camila Firmino, que baseada no livro “Travesti: prostituição, sexo, gênero e 

cultura no Brasil”   escreve: “o que as travestis trazem à tona são as próprias concepções de 

homem e mulher no Brasil; elas elaboram e aprimoram concepções de gênero, sexo e 

sexualidade, baseadas nas configurações de homem e mulher existentes”. 

Para além do sofrimento gerado pelas descobertas mais íntimas de si, reconhecer-se 

homem, habitando um corpo biológico denominado de masculino, mas desejando “subverter” 

uma lógica estabelecida socialmente e experimentar os universos denominados femininos 

junto às outras travestis, nos faz concordar com Camila Firmino no quesito de que as travestis 

“aprimoram as concepções de gênero, sexo e sexualidade, baseadas nas configurações de 

homem e mulher existentes”. 

Podemos pensar nas concepções  de gênero e sexualidade existentes, considerando: 

- perspectivas pautadas pelas ciências biológicas, que via de regra, se fixam na 

definição das questões ligadas ao sexo denominado biológico;  

- perspectivas críticas, com leituras do campo político e social, como em Michel 

Foucault, que em sua vasta obra nos apresenta, em diversos de seus textos,  vários 

desdobramentos, como as visões patriarcais e heteronormativas, transformando muitas vezes, 

em fato científico aquilo que seria a priori uma perspectiva ideológica, com objetivos de 

controle social; 

- perspectivas simbólicas, que trazem em seu arcabouço teórico, principalmente no 

campo da teoria psicanalítica, componentes  denominados subjetivos, em intersecção com os 

aspectos objetivos que nos formam, a partir das construções sócio culturais vigentes.         

Neste sentido, pensando sob as perspectivas simbólicas, as  questões ligadas ao 

sofrimento psíquico, geradas pelas descobertas mais profundas sobre si e o próprio desejo, 
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normalmente ficam relegadas a um plano inferior, se comparadas às questões relacionadas ao 

sofrimento físico.  

Vivemos num país de profunda desigualdade social, onde os direitos sociais básicos 

estão em constante ameaça, e a saúde é  sempre um ponto de atenção. Saúde, aqui 

compreendida como um conceito amplo, não só como a ausência de doenças visíveis e 

observáveis, mas como um estado de possibilidade do sujeito  compreender as próprias dores 

e enfermidades, elaborar e escolher os  possíveis  caminhos para a sua “cura”. E a cura, aqui 

entendida como conceito calcado pela psicanálise, de uma possibilidade de acurar-se, e não 

necessariamente livrar-se de certos sofrimentos e sintomas.    

Os sofrimentos psíquicos nem sempre podem ser observados. Aliás, em sua maioria, 

não são vistos e observados a olhos nús. A não ser em casos mais extremos, onde o sujeito 

apresenta quadros de surtos graves ou de total descompensação, gerando  “danos” a si e aos 

outros.  

O Estado, que  já  possui um limite para o atendimento das questões ligadas  à saúde 

para com os cidadãos considerados dentro da norma, tem este limite ainda mais estreitado 

para  com os cidadãos considerados fora da norma, desviados  e termos afins.  

As travestis, em sua grande maioria, vivem na marginalidade, na prostituição, são 

vitimadas pela violência em suas diversas variáveis, pelos problemas de saúde,  muitos em 

decorrência de procedimentos estéticos, de doenças sexualmente transmissíveis e assassinatos. 

              Assim, esta proposta visa estabelecer  uma proposição, como possibilidade de 

abertura de diálogos e parcerias entre instituições públicas, privadas, ONG’s, Institutos de 

formação com ênfase em especializações da psicologia, profissionais liberais, entre outros, 

para que os canais de acolhimento e escuta destas demandas possam ser ampliados.  

 

  

Proposições  

A cidade de São Paulo, conforme dados do IBGE – Infográfico/2016 -  possui 

aproximadamente 12 milhões de habitantes,  e o número de equipamentos de saúde, 

oficialmente registrados, como hospitais e clínicas conforme o mesmo documento é de: 

-        6 recursos públicos federais 
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-      52 recursos públicos estaduais 

-    482 recursos públicos municipais 

- 2.001 recursos privados 

Considerando estes dados, e pensando nas proposições, fazendo um cálculo 

primário, se tivéssemos uma distribuição equitativa de recursos e equipamentos de saúde por 

regiões, a quantidade de pessoas para cada equipamento de saúde seria de 4.725 pessoas. 

(12.000.000 hab/2.540 equip. saúde = 4.725  hab por equip. saúde) 

 

Se pudéssemos abrir os diálogos entre estes equipamentos e  ONG’s, Institutos de 

formação com ênfase em especializações dos profissionais de psicologia, profissionais 

liberais, entre outros, poderíamos sugerir que profissionais das áreas psi pudessem se revezar 

entre estes equipamentos e seus próprios consultórios e ampliaríamos os canais de acolhida e 

escuta qualificada para pessoas que procurassem por este tipo de atendimento, e, entre eles, a 

população travesti e afins. 

Problemas como a  burocracia, corrupção sistemática e poucos recursos para as 

áreas essenciais, como a saúde, são cada vez mais sérios. Pensar em estratégias criativas para 

atender a população, principalmente aquela exposta às vulnerabilidades sociais mais sérias é 

crucial, em especial para aqueles profissionais que possuem formação consistente, e 

entendem que a ética e a responsabilidade social fazem parte da composição de um cidadão.   

  
 

  
Sugestões 

Considerando o número de equipamentos de saúde da cidade de São Paulo, conforme 

os dados do IBGE – Infográfico 2016,   os Institutos de formação das áreas psi, que oferecem 

especializações aos profissionais já graduados, a necessidade de cumprimento de horas aula 

de prática profissional para o recebimento do certificado de especialista, o número de 

profissionais capacitados para supervisão de equipes, as possibilidades aqui apresentadas tem 

como mote a  implantação de  um projeto piloto de 9 meses, para atendimento da população 

mais vulnerável, com as seguintes ponderações: 

- formação da equipe gestora que irá participar de todas as etapas do projeto piloto; 
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- negociação com algum órgão municipal ou estadual para a utilização de um espaço 

como escritório, mobiliado e com todos os equipamentos eletrônicos e tecnológicos 

necessários, por aproximadamente 10 meses; 

- formação de uma equipe com 05 secretárixs, 05 supervisores das áreas psi e 10 

psicólogxs para a apresentação do projeto com a realização de visitas, mediações e contatos 

entre as instituições; 

- mapeamento dos responsáveis de cada Instituição; 

- abertura de  diálogos entre estes atores sociais;  

- agendamento das conversas e apresentação do projeto piloto para estas pessoas; 

- definição de prioridades para utilização dos espaços para a escuta qualificada; 

- proposição de agenda aberta de atendimento à população mais vulnerável, ligada às 

questões de gênero; 

- realização de atendimentos  de uma a duas vezes por semana, com duração de uma 

hora, cada atendimento. 

- avaliação, após os 9 meses, da viabilidade, eficácia, e continuidade ou não deste 

tipo de prestação de serviços à comunidade. 

 

Considerações finais 

Dadas as condições atuais do Estado, e, das violências cotidianas, objetivas e 

simbólicas, sofridas pelas populações mais vulneráveis,  consideramos que se não tivermos 

capacidade de refletir para além de estruturas já definidas pelos padrões de atendimento à 

saúde, ficaremos cada vez mais reféns da carência de acompanhamentos qualificados e dignos 

para os cidadãos, independente de suas manifestações de gênero. 

Por isso, entendemos que vale a pena correr o risco de apresentar este texto, para que 

as reflexões e proposições aqui contidas, possam contribuir para o florescimento de novas 

idéias e novas perspectivas de parcerias, que ajudem no trabalho para o acolhimento e a 
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escuta do sofrimento psíquico das populações que se encontram em maior estado de 

vulnerabilidade social.  
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