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AGRADECIMENTOS, SOBRE UMA FLOR 

 

Na minha terra, agradecer é oferecer. Oferto esta narrativa escrita nos entres que 

me fizeram existir: de 2016 a 2019, entre uma demanda e outra, entre cuidar e ser 

cuidado, entre fazer e refazer, entretextos e entrelinhas. 

 

Narro o que ouço, preenchendo com fantasias as lacunas da memória. Invento 

partes. Nem tudo é verdade. Não aguento a verdade dos nossos tempos. Sou 

criança e não conheço a verdade. É péssimo ser o irmão mais novo, mas também é 

a melhor experiência que possa existir. Nunca acreditei em Papai Noel, pois meu 

irmão não permitira. Ele sempre destruía a ilusão da recompensa natalina.  Mas, me 

contava sobre as plantações de macarrão na cidade de São Felipe. Cada uma mais 

linda que a outra. Beleza única! A flor do macarroneiro me encantava.  

 

Foi mais ou menos assim, quer dizer, menos assim. Aliás, nem foi assim. Quase 

assim:  

 

– Viada, sumiu? Tava doente ou viajou? Viajar é ilusão. Itália e italiano é coisa de 

antigamente. Daquele bom tempo, que não volta mais. Melhor mesmo é a pista de 

São Paulo. Ah, você soube? Izza Scarlat foi presa. O polícia, que tinha um rolo com 

ela, armou pra idiota. Não sabe como é as coisas? Ele já queria se despachar dela. 

É isso que eu digo: Diabo, me livre de farda!! Porque eu gosto, mas sei que não 

presta. Os polícia também gosta da catrevagem. Quem não gosta? O fetiche da 

bicha é um pedaço de pica fardada. Quem não sabe? Se bem que têm uns polícia 

que querem mesmo é queimar a rosca. Não vou mentir, boto o Cão na frente e me 

jogo de qualquer altura. Ter caso, querer se amarrar é que é o problema. Depois de 

um tempo, quando eles não matam, botam o viado na grade. Izza, agora, coitada, é 

passarinho de gaiola. Vai descansar, por lá, um bom tempo. Acharam um quilo de 

farinha na sacola dela. Inda tinha um envelope com meio mundo de cartão de 

crédito e um monte de documentos dos outros. Tinha até RG de gente importante. É 

foda! O miserável fez pensado. Ah... e Sasha Merengue!! Virou crente. Cada coisa 

que se vê nessa vi... 
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– Chega! Não quero saber de ninguém! Você devia largar essa vida e virar repórter. 

E tire a viada de sua língua quando se referir a minha pessoa.  

 

– Tirar da minha língua é fácil. Difícil, vai ser... sair de sua carne. Que vestido é 

esse? Né mais puta não, donzela? 

 

– Oh amiga, essa vida é difícil, foda mesmo. Michellle, agora é Michele puro. Lembra 

que ela era conhecida como Michellle com três eles? Era um ele de Michele mesmo 

e dois de gillete. Foi ela quem me levou para eu fazer o curso de vendedora. Me 

ajudou muito. Me dediquei feito uma puta apaixonada. Depois, ainda fiz o rápido de 

moda. Consegui entrar numa loja de shopping, lá na Zona Leste. A gerente é jogo 

duro. No primeiro dia, ela me disse que eu agora tinha carteira assinada. Que não 

era mais puta não. Nem puta, nem travesti. Falou que eu agora era mulher... uma 

mulher diferente. Coisa chic. Eu esqueci até o nome da mulher que ela disse que eu 

sou. Parece com travesti, mas não é. É que a gerente fala tanto que fico com a 

mente apertada. Quando fico nervosa, esqueço a metade do que ela diz. Sonho 

direto com a criatura. Mas, ela disse que estou indo direitinho. Tenho me dedicado. 

Ontem, lá, tem um negócio que acontece toda sexta-feira, um tal de fim, fil, fi de 

beque. Mas, não é beque de maconha não. É uma conversa séria. Ela fala tudo que 

você fez de certo e errado na semana. Mostra as câmaras e as porras. É tudo 

filmado. Sabe assim, igual ao Big Brother, fica tudo gravado. Ontem, pela primeira 

vez, ela me deu nota sete. Eu só tirava cinco e seis. Eu tava achando que iam até 

me mandarem embora. Mas, agora, que eu sou sete, melhorei. Acho que vou ficar. 

Ela disse que quer me ver com oito na semana que vem. Se eu ficar lá, compro sete 

quilos de bala pra distribuir para as crianças. Promessa que fiz pra Cosminho.  

 

– Deus é mais! Você tá é apaixonada por essa gerente. Agora, é o que está se 

vendo. É coisa dessa modernidade de vocês. Keila não disse que é travesti 

sapatão? Atende mulher e tudo. Vá ver que você é igual a ela. Brincadeira, miga. 

Nessa vida, a gente não pode levar tudo a sério não. Eu brinco assim pra não 

morrer. 
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– Deus é mais, digo eu. Você não é mole. O pior é que a gerente é sapa mesmo. Ela 

é assim bem governanta. Bem homão. Mas, você sabe que eu sou mulher mesmo, 

mulher de verdade. Na minha época de travesti, eu nem fazia ativa. Não tinha jeito. 

Tomei até Viagra e nada. Quantos clientes eu perdi? Mais de cem não, mais de mil. 

Você é quem mais sabe. Passava tudo pra você e para Rosa Cyganna. Cadê ela? 

 

– Tá alegando, é? Saudade de Rosa na pista. Rosa era desmarcada. Rosa era uma 

alegria só. Tá em Guarulhos com Tina Rios. Tina que fez a mulher dela. Tina é fiel 

às pessoas. Já tá com quase 50 anos. Agora é empresária e vende quentinha no 

almoço e crack no jantar, kkkk. Tina é uma pessoa boa, tem coração. Quantas 

mulher ela fez? Só que eu conheço, mais de 10.  Fazia barato, dava apoio e botava 

na casa dela. Ainda ensina o ofício. Sim, deixa eu voltar, eu falo demais, misturo as 

coisas. Mainha dizia que eu tinha distúrbio. Rosa tá com o pulmão fraco. Um dia 

desse, Tina me ligou pra mim falar. Me pediu para ir lá visitar Rosa, que ela tava 

muito triste na cama. É de cortar o coração. Osso puro. Eu, agora, é que vou pegar 

os remédios dela no posto e, às vezes, quando posso, levo na médica.  

 

– Coitada! Rosa era corrente de aço. Você tem o zap dela? 

 

– Bote 71 na frente. O número do zap de Rosa é de Salvador. Ela nunca trocou. 

 

– Ói, se você quiser fazer o curso, me fale ou procure Michele. Você tem meu zap. 

Eu te respondo à noite ou na hora do almoço. Lá na loja é um inferno. O celular fica 

trancado no armário. Você não pode ficar no zap, não.   

 

Mais tarde, quase madrugada. 

 

– Mulher, viada...você não largou a pista? 

 

– É só uma paquera pra namoro. Né programa não.  

 

– Vou segurar a sua hoje. Hoje só, viu puta. Agora quem controla a rua é o Júlio, o 

que foi expulso da Rota. Aquele que andava com Sirlene. O negócio piorou por aqui, 
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mas deixe comigo que eu resolvo. Agora tem uma coisa: aqui, você vai continuar 

trava, né? Deixa pra ser mulher na loja. Assim, é melhor. Fica tudo certo. Cada qual 

no seu cada qual. Ou você quer me deixar mais maluca? É! Vamos esperar a 

próxima reencarnação pra ver o que você vai aprontar. 

 

– Na próxima vida, se puder escolher, eu quero vim... Francisca Dálmata de novo, a 

cachorra galinha, vulga Cisca Fran. Só uma coisa eu mudava: queria ser mais 

valente, tipo uma cachorra-onça, igual a minha gerente. Meu nome ia ser 

Fransconça. Fransconça Oliveira. 

 

– Chica!! Oliveira é da gerente?? Ai ai. Eu te conheço. Você está apaixonada por 

essa mulher!? Mulher, não me diga que você vai roçar? Se você emprenhar a 

gerente, quem vai batizar a criança, sou eu e o Júlio. Se você der a outra pessoa, 

seremos inimigas para sempre. Verdade, mulher!! Eu sou doida pra ser madrinha, 

queria mesmo era um filho. E o Júlio é bicho solto, gente ruim, mas se derrete por 

uma criança. De vez em quando, deu pra ir dormir lá no meu quarto, kkkk. Me deixe, 

eu quero é viver, eu quero é ver mais coisa nessa vida de meu Deus.   

 

– Kkkkkkkkkk. É assim mesmo... foi assim... será assim? Quando a gente pensa que 

é uma coisa, é outra. 

 

Para quem está lá e tirou minha régua: Supi, Ariana, Serge Pechine e Mãe Cutu. 

 

Para quem está cá e circulou meu quadrado: Rosália, Raphael, Rafinho, Dona 

Cândida,  Mônica Daltro, Ana Silvia,  Anna Amélia, Ieda Aleluia, Márcea Sales, Ana 

Urpia, Luciana Oliveira, Isabella Queiroz, Kauan Conceição, Mônica Rego, Rodrigo 

Leite,  Guilherme Marback, Midian Garcia, Glória Gonçalves, Katia Jane Bernardo, 

Heitor Fragoso, Núbia Barreto, Edinaldo Neves,  Suzeli Mauro Cristina Pechine, 

Maria José Menezes, Denize Ribeiro, Renato Carneiro, Vilma Reis, Virgínia 

Rodrigues, Ana Rita Santiago, Marlon Marcos, Rosângela Nascimento, Suzane 

Magalhães, Lígia Vilas Bôas, Sylvia Barreto, Roseny Ferreira, Milena Lisboa, Marilda 

Castelar, Carolina Aguiar, Glícia Abreu, Carolina Aguiar, Daniele Morato, Lucas 
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Morato, Taise Caires, Ana Carolina Nunes, Rosângela Cruz, Marta Leone, Meg 

Green e Maria Luiza Araújo. 

 

Para quem não ouso dizer o nome e inundou minha estante: Acácia Rodrigues, 

Rosa Lima, Angélica Vittar e Margarida de Sá.  

 

Para quem está sempre aqui e (re)quebrou em meu mundo: Ivan Messias. 

 

Para quem inspirou a escrita e soprou sal nas letras: a sonoridade do mar da Cidade 

do Salvador, minha primeira escuta. Meu eco.  

 

Enquanto Papai Noel não existe, sigo semeando macarrão.   

 

Sobre a flor do macarroneiro. 
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Triste louca ou má 

Será qualificada 
Ela quem recusar 
Seguir receita tal 

A receita cultural 
Do marido, da família 
Cuida, cuida da rotina 

Só mesmo rejeita 
Bem conhecida receita 
Quem não sem dores 

Aceita que tudo deve mudar 

Que o homem não te define 
Sua casa não te define 

Sua carne não te define 
Você é seu próprio lar 

 (...) 

Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só 

Eu não me vejo na palavra 
Fêmea: Alvo de caça 

Conformada… 
 

(Francisco, el Hombre) 
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RESUMO 
  
 

Transgeneralidades narradas no espelho da formação médica: silêncio, periferia e 
centralidade, uma pesquisa inscrita no cenário da educação médica que trata sobre 
o universo de saúde relacionado às transgeneralidades, na literatura acadêmica, nas 
textualidades da mídia impressa e no uso do nome social na contemporaneidade. 
Essa teia analítica interseccionada promove a compreensão da construção do 
currículo de formação médica na Escola Bahiana de Medicina, nos últimos 20 anos. 
Objetiva analisar as narrativas em atenção à saúde e às demandas das identidades 
sociais transgêneras no âmbito da formação médica. Em razão de contemplar 
diversos territórios, a pesquisa pauta-se em três vertentes de orientação 
metodológica: a análise documental; a confrontação de referências acadêmicas com 
as bases legislativas brasileira e o diálogo compreensivo a partir de entrevistas 
semiestruturadas. A primeira localiza-se nas análises da Revista Brasileira de 
Educação Médica, da Revista Carta Capital e da Revista Veja. A segunda 
corresponde a uma revisão da literatura acadêmica, frente aos documentos legais, 
sobre a validade de reconhecimento do nome social das pessoas transgêneras no 
universo da saúde. A terceira, com base em categorias retiradas das entrevistas, 
promove uma análise de conteúdo compreensiva das perspectivas curriculares 
circulantes na coordenação do curso de Medicina da EBMSP. Contempla o conceito 
de currículo intercrítico para alcance às demandas das transgeneralidades na 
formação médica. Entende as transgeneralidades como uma categoria gênero 
insurgente de expressão plural, construto de pertencimento identitário coletivo e 
subjetivo singular. Rompe com as epistemologias modernas binárias, que instituem 
as relações de gênero na oposição homem ou mulher para, com base nos estudos 
Queer, admitir identidades de gêneros dissidentes às hegemonias políticas e 
biológicas. Assinala a invisibilidade e o apagamento das pessoas transgêneras e da 
categoria gênero, no âmbito da formação médica e das narrativas sociais, como 
reflexos das políticas excludentes das diferenças. Indica que as transgeneralidades 
referem marcador identitário contido na formação geral, indicando necessidade 
afirmativa no currículo e na educação médica. Aponta o currículo intercrítico, 
comprometido com os direitos humanos e com as diferenças sociais, para construir, 
com outras referências pedagógicas, um território de sentidos de existir na formação 
médica. Assim, a intercriticidade indica pistas para repercutir sonoridades 
transgêneras que orientem as produções acadêmicas, os textos de mídia impressa, 
o reconhecimento do nome social e a construção do currículo do Curso de Medicina.   
 
Palavras-Chave: Educação médica. Currículo. Transgeneralidades. Identidade. 
Estudos Queer. 
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ABSTRACT 

The trangeneralities from narratives on the medical formation: silence, periphery and 
centrality - is a research on the medical formation and health that makes relation to 
the transgenalities in the academic writings, print media and in the use of the social 
name in the contemporaneity. This intersectionated analitical network promotes the 
undestanding of the curriculum of medical formation in the Escola Bahiana de 
Medicina  (Medicine School From Bahia) in the last 20 years. This research analyzes 
the narratives  about health and transgender social identity in the medical formation 
environment. This research takes into consideration three fields of methodolical 
orientation: the documental  analysis,  confrontation of  academic references with the 
brazilian legislation frame and the comprehensive dialogue with half 
structured  interviews. The first one is the analysis of the following 
magazines:  Revista Brasileira de Educação Médica; Carta Capital and the magazine 
Veja. The second one is a review on the academic writings related to legal 
documents  about recognizing of transgender people’ social name in the health 
universe. The third one makes analysis of comprehensive content of the curriculum 
perspectives in coordination of Medicine Course of EBMSP. This study try to 
understand the notion of intercritical curriculum to get the demands of 
transgeneralities in medical education. Here, transgeralities are insurgent ways of 
plural expression, they are singular and collective identity. This research breaks with 
modern binary epistemologies which puts gender relations in the male/female 
opposition. This concept anchored in Queer studies considers gender identities in 
confrontation to the political and biological hegemonies. It hilights the invisibility of 
transgender people and gender meaning and its relation to medical education 
detaches the policies that deletes differences. It emphasizes that transgeneralities is 
a kind of identity inside the general education indicatinng affirmative action in the 
curriculum of medical education. It purposes a intercritical curriculum, committed to 
human rights and social diferences to construct several existing meanings in medical 
education. That intercriticity indicates the transgender sonorities that guide the 
academic productions, the texts of print media, the recognation of the social name 
and the construction of the medical course’ curriculum.   
 
Key-Words: Medical education. Curriculum. Transgeneralities. Identity. Queer 
Studies.  
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1 NO ATRAVESSAR DOS TEMPOS M(EUS) 

 

No meado da década de 1990, eu ministrava a disciplina Sociologia em uma escola 

de Ensino Médio, da rede pública oficial da Bahia, na periferia urbana da Cidade do 

Salvador. Era neófito nesse espaço. Até então, minhas experiências de trabalho 

estavam relacionadas à rede privada, em instituições voltadas à atenção dos 

segmentos economicamente hegemônicos. Atravessava no mesmo dia as fronteiras 

que separavam os bairros da Pituba e do Pau Miúdo. Mais que espacialidade, Pituba 

e Pau Miúdo segregavam raça, classe, geração, vivência cultural e projeção social, 

trânsito que fertilizava a curiosidade do meu olhar para esse novo terreno de 

educação.  

 

Questões me intrigavam para pensar a nova escola: quem são meus alunos e 

minhas alunas? Conhecer as identidades circulantes na escola era um desafio para 

montagem de um currículo significativo ao perfil de pertencimentos dos sujeitos, de 

seus desejos. Um desafio que na busca de realização e de efetividade encontrava a 

escola em dimensões maiores, inserida em um contexto complexo que, entre outros 

elementos, intercruzava com as políticas educacionais orientadoras da gestão 

escolar.  

 

Nesse terreno, a escola torna-se um problema balizador da minha prática. A 

incerteza me move e me faz um professor desconfiado. Que Sociologia interessa 

aos meus alunos e às minhas alunas? Querer saber era algo tão forte que escrevo 

no presente, parece que não passou. Inscrevo-me na escola, no lócus que penso 

ser o planejamento da gestão escolar: o Colegiado Escolar. Torno-me representante 

do corpo docente. Agora, a escola cresce, vejo-a como uma estrutura que abriga 

mais que alunos e professores: uma comunidade. Na trama das relações de poder 

surgem, adicionalmente, mães, pais, funcionários técnico-administrativos, lideranças 

do bairro. Todos e todas na teia relacional da escola. Interesses concordantes e 

discordantes. Quando um puxava, outro esticava; criava-se uma fissura para a 

gestão escolar, para a atuação do colegiado.  
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Aprendi no exercício profissional a necessidade da mediação do conflito para o 

estabelecimento das negociações que visam à coexistência. Descobri que aprender 

encontra-se distante do fazer. Entre o aprender e o fazer, os limites, as intolerâncias, 

os preconceitos. Mas, também, as possibilidades, as tolerâncias, os conceitos. Na 

brecha, os espaços de atuação contra hegemônicos anunciavam e alimentavam um 

trabalho pedagógico inclusivo e afirmativo.  

 

Pensar e fazer a gestão escolar pelas brechas, ou nas brechas, requeria uma 

discussão no campo das negociações de poder, o exercício democrático no campo 

conflitivo que caminha para além do conceito clássico que o liberalismo alicerça. 

Nessa ótica, a democracia perfila como uma referência que se constrói no fazer do 

terreno das contradições, das ambivalências e dos interesses plurais e discordantes. 

A democracia da prática pela prática que se constrói e se (re)constrói, 

permanentemente, pelo cenário de conjuntura. A baliza pauta os princípios da 

coexistência plural, nem sempre possível, mas sempre horizonte. Assim, entendi que 

seguir tem várias direções, entre elas, ir para frente ou recuar. Também, que a frente 

pode ser retrocesso e que o recuo pode, às vezes, configurar-se em sabedoria para 

o avanço. São os passos democráticos no terreno da empiria, em um espaço de 

educação concreto.  

 

Um marco parece ilustrar esse contexto... Tenho memória do fato, mas o ano me 

escapa. Talvez em 1999, o Colegiado Escolar denunciou a empresa responsável 

pela pintura da escola. Mais tintas que o necessário, muito mais. Conseguimos 

resgatar as tintas. Um projeto e algumas bisnagas coloridas anunciam um trabalho 

de grafite, tarefa para um longo domingo. Tivemos poucos discentes mobilizados, 

mas o suficiente para grafitar as paredes frontais da escola. Nas paredes, as marcas 

identitárias dos discentes mobilizados, um painel com vários orixás e seus sinais 

diacríticos. Outro painel trazia um palco de Hip Hop, mesclando elementos da 

capoeira regional. Um domingo colorido para uma segunda-feira cinza. 

 

Alunos e professores marcados por outras religiosidades reivindicavam a parede 

branca. A representação metafórica do apagamento das identidades que estabelecia 
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visibilidade nas imagens dos orixás, nos traços dos abebés1 de oxum, no desenho 

do boné do cantor de HIP HOP, no movimento do au da capoeira regional... 

Discursos intolerantes, narrativas discriminatórias, olhares silenciosos, ameaças, 

resistências, alternativas. O cenário da negociação no conflito. As paredes foram 

partilhadas, regras estabelecidas. Na semana seguinte, era possível reconhecer 

uma cópia bem feita da Santa Ceia e uma arquitetura contemporânea de uma igreja 

neopentecostal. A escola refletindo o plural em uma coexistência mais ou menos 

negociada. O tempo passou e nos informou da provisoriedade ou da precariedade. 

Oxum teve o Abebê roubado e, o capoeirista, a perna quebrada. Mas, a democracia 

se faz e refaz com idas e vindas, avanços e retrocessos. Um dia, no muro da escola, 

coexistiram religiões e cores. Outro dia, acinzentou como sombras noturnas. Mas, 

brechas ficaram e o cotidiano da escola nos mostrou que o feito é provisório e 

requer manutenção, construção e reconstrução. Há intervalo entre a democracia da 

prática e a da conjuntura.  

 

Assim, vi-me pesquisando por dentro o Colegiado Escolar, as relações entre a 

comunidade escolar para fazer a escola, na pista, o sentido de democracia de 

construção. Aquele que se faz fazendo e que se afirma na condução do tempo.   

 

A caminhada profissional segue, inscrevo em mim os princípios da escuta, do olhar 

sensível ao outro. Em um fim de ano, uma colega, em referência ao seu amigo 

secreto, eu, afirmou: meu amigo secreto é um defensor intransigente da gestão 

democrática. Não houve dúvida no grupo, o segredo fora revelado em coro. Ao 

pensar democracia, ultrapasso a cidadania de direitos para reconhecer os sujeitos, 

as identidades circulantes na escola em uma esfera de alteridade e cultura. Instalo 

um espelho metafórico nas paredes, anunciando questões para afirmações das 

diferenças ou, literalmente, ofereço pinceis e tintas. Trabalho por uma democracia 

antropológica que se articula com os conceitos de identidade, de alteridade e de 

afirmação para fazer existir o eu e o outro, o nós com os outros. A democracia que 

faz viver e existir.  

 

                                                           
1
 Instrumento ritualístico da orixá Oxum em forma de espelho. 
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A três dias para completar 41 anos, chego a uma instituição de ensino superior 

tradicional na formação médica, na Cidade do Salvador, a Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Fevereiro de 2010 anunciava novos desafios, 

novas discussões, novos territórios. Iniciava meu caminho no universo da saúde. No 

curso de Psicologia, ministrava os componentes curriculares vinculados ao que a 

comunidade acadêmica relacionava ou identificava como humanidades: 

Fundamentos Socioantropológicos e Processos Psicossociais e Educação. Destino?  

A educação não me escapa ou não a deixo escapar? Minha moeda, a cara e a coroa 

em faces que se (re)velam na prática profissional.   

 

Na ocasião, o curso de Psicologia estava experienciando o redesenho de seu 

currículo, construído em função dos referenciais políticos e normalizadores das 

Diretrizes Curriculares para formação em Psicologia, promulgadas em 2004, e do 

Projeto Político-Pedagógico da instituição. Entre outros elementos desafiadores, o 

primeiro trazia a referência de uma formação generalista construída a partir de 

competências e habilidades; o segundo autenticava, em texto institucional, a marca 

e a vocação da instituição para formar profissionais de saúde. A entrada e a adesão 

no curso moviam-me pela busca do currículo. Descortinava a história recente do 

currículo de Psicologia em várias direções: leituras aos documentos oficiais, 

reuniões de abertura do semestre, reuniões do Núcleo Docente-Estruturante (NDE), 

fóruns pedagógicos, diálogos na sala dos professores, percepção do trabalho da 

supervisão pedagógica, conselhos de série, conversas de corredores.  

 

Caminhava entre os espaços institucionalizados e não institucionalizados, sem 

hierarquizá-los em legitimidade. Colhia informações para um quebra-cabeças que 

não se formava, ao contrário, aumentava em peças. O currículo crescia, indicativo 

de uma proposta aberta que se movia no cotidiano da prática em uma dinâmica viva. 

A circular, o currículo saía da gaveta, ou melhor, deixava de ser um texto burocrático 

armazenado em uma pasta amarela de um arquivo eletrônico a ser apresentado em 

contextos solenes de avaliação. A instituição vivia o currículo e o currículo espelhava 

a instituição em uma dinâmica reversa e complexa.  
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Três traços pareceram-me essenciais para representar o currículo de formação em 

psicologia da Bahiana: o trabalho com metodologias ativas, a relação indissociável 

entre saúde e humanidades e a ênfase nas competências atitudinais. A conexão 

entre essas dimensões, em um triângulo articulado, revela um currículo ímpar que 

toma a formação em psicologia considerando o discente como protagonista da 

aprendizagem, a interdisciplinaridade que intercruza as linguagens da saúde e das 

humanidades e o exercício profissional por uma prática ética, política, poética e 

técnica. 

 

Nessa trajetória, fui entrando no curso e na instituição... Professor de componentes 

curriculares relacionados às bases epistemológicas da Psicologia: Fundamentos 

Socioantropológicos e Processos Psicossociais e Educação; orientador de trabalho 

de conclusão de curso; coordenador das atividades acadêmicas relacionadas ao 

trabalho de conclusão de curso; membro do NDE; representante do curso no Comitê 

de Ética da Bahiana; membro da comissão de avaliação responsável pela 

elaboração e aplicação do teste do progresso do curso de Psicologia. Nesse 

caminhar, inscrevo-me na Bahiana e percebo a Bahiana inscrita em mim. Uma 

jornada que tem o currículo como pano de fundo. Melhor, pano de (des)cobertura. 

(Des)decoberto é a palavra apropriada para designar um lugar de guarda e de busca 

ao mesmo tempo. Ao cobrir e ao recobrir, fazemos a cobertura do descoberto. O 

cobrir está sempre no lugar da ação dinâmica movida pelo desconforto que busca 

sempre novos tetos.  Assim, encontro no curso um lugar de morada que pede 

(des)cobertura permanente. Trafego procurando (des)cobertores, para o fazer 

curricular.  

 

A aproximação com a coordenação e a supervisão pedagógica promoveu um 

conhecimento amplo do currículo do curso e do processo curricular. As experiências 

dos docentes; os supostos acertos e erros do trabalho pedagógico; as lacunas e os 

silêncios dos componentes curriculares; as abordagens teórico-metodológicas dos 

trabalhos de conclusão de curso; a efetividade dos estágios; os limites e as 

possibilidades das metodologias ativas para o protagonismo discente; o internato 

como território de (in)segurança para vivência da psicologia na formação; o estágio 
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como exercício de autenticação da prática para o trabalho. Só uma gíria baiana 

traduz meu sentimento: muita coisa. Muita coisa que exige registro e memória.  

 

A coordenação de curso, em uma ação de avaliação, questionava a comunidade 

docente sobre o currículo e as ações pedagógicas experienciadas. O clima das 

reuniões ventilava perguntas, provocações e desafios. Na memória, estão palavras 

ou frases marcadoras dessa época: o que você mudou no planejamento?; o 

planejamento prévio é um horizonte que pode ser alterado no exercício do 

semestre?; o trabalho de pesquisa nas metodologias ativas não pode ocorrer dando 

um Google.; bote elas para fazerem, para irem, é preciso entrar no hospital, na 

escola, ir para rua... escrevam sobre o que estão fazendo, escrevam... 

 

Escrever..., o laço definitivo que consagrou o meu vínculo de pertencimento ao 

curso. Na época, a coordenadora de Psicologia, Dra. Mônica Ramos Daltro, convida-

me para organizarmos um livro sobre o trabalho pedagógico construído pelos 

docentes frente ao novo currículo e, paralelamente, produzirmos um artigo indicando 

as linhas epistemológicas balizadoras da proposta.  

 

A organização do livro exigiu diálogo amplo com a comunidade docente, conhecer 

as práticas e as epistemologias pedagógicas. Encontrei na Bahiana uma Psicologia 

plural, com indicativo de abordagens teóricas, de percepções da realidade e de 

práticas metodológicas. Os da diversidade, em que cada nuance busca 

representatividade, existir e coexistir. O resultado foi a publicação do livro, Psicologia 

Profissão de Saúde: da formação à prática profissional, no ano 2013. No livro, as 

psicologias da Bahiana em uma aventura narrativa multicor. O primeiro artigo, escrito 

em trio, assinávamos eu, a coordenadora do curso, professora Dra. Mônica Daltro, e 

a supervisora pedagógica, a mestra Lígia Vilas Bôas. O artigo de abertura salientava 

termos plurais que espelhavam as narrativas docentes: metodologias, habilidades, 

competências, ciências.... Outros dois termos se repetiam para marcar a formação 

em psicologia pelo atravessamento da dimensão cultural inclusiva e de 

reconhecimento aos pertencimentos identitários: diferença e diversidade.  
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O lugar da cultura e os desdobramentos pedagógicos para uma formação que se 

deseja afirmativa das expressões identitárias ganhou centralidade na organização 

do livro. Mônica e eu partilhávamos essa questão como dimensão para avaliação do 

currículo. A leitura aos artigos instigava uma questão central: a dimensão 

generalista, indicada nas Diretrizes Curriculares para a formação em Psicologia, 

contempla a diferença e a diversidade cultural no currículo da Bahiana?  Parecia não 

haver uma resposta binária excludente, expressa por um sim ou por um não. Havia 

sins, nãos, às vezes, quase.... Ou seja, o currículo expressava a realidade em suas 

complexidades: afirmações, ambivalências, silêncios e contradições. Sim, a cultura e 

as identidades estavam na trilha, e essas eram modeladas pelo pertencimento a 

uma instituição que fala de si a partir da educação médica, porém indicam mais 

busca. 

 

Meu percurso seguia do currículo do Ensino Médio para o do Ensino Superior, da 

formação geral à formação em psicologia. Minha prática profissional sempre 

atravessada pelo pensar o currículo. 

 

 A comunicação acadêmica com a professora Mônica ampliou meu horizonte na 

instituição, fazendo-me pensar sobre o currículo do curso de Medicina. As pesquisas 

da professora estão nesse terreno. No mestrado, ela analisou as implicações do 

currículo médico na saúde mental de estudantes de Medicina e, no doutorado, 

apresentou um currículo para a formação do psicólogo como profissional de saúde. 

 

Não raro, conversávamos sobre o currículo de formação médica. As últimas 

diretrizes de formação para o curso de Medicina, publicadas em 2001 e 2014, 

respectivamente, anunciam uma formação médica generalista, alicerçada pelos 

princípios da integralidade e do humanismo. Em 2001, a ênfase se deu na formação 

para atendimento à diversidade cultural brasileira e, em 2014, na formação como 

prioridade para a atenção básica. Muitas questões emergem: qual o sentido de uma 

formação geral? As identidades estão contidas na generalidade? A categoria 

diversidade, inscrita nas diretrizes, comunica-se com o princípio da generalidade? 

Qual o significado de uma formação médica humanística? A formação integral 
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contempla a formação culturalista? Muitas questões e muitas possibilidades de 

respostas.  

 

Sigo com um elo de atenção entre duas categorias para a formação em saúde, uma 

no plano das identidades sociais e outra no terreno da educação: as 

transgeneralidades e o currículo. Converso com a literatura acadêmica, os 

movimentos sociais, a comunidade acadêmica: uma amplitude de implicações me 

toma. Descortina-se o entendimento de que o ato de pesquisar constitui-se, em 

essência, coletivo e dialogado por sujeitos, territórios e instituições, em 

(des)contínuas temporalidades. Portanto, mais do que autoria original, o texto 

acadêmico de uma tese é coautor, partilha uma interlocução de vozes e letras que 

concordam, negam, ampliam, simulam e autenticam saberes provisórios nessa 

escritura. 

 

No exercício do magistério docente, o currículo sempre me atravessou, literalmente, 

no sentido de uma mobilização afetiva, aquela que gera inquietude e movimento. 

Almejo uma prática pedagógica significativa, isto é, inserida no tecido social dos 

sujeitos aprendentes que tanto me ensinam. Nos universos institucionais, na trilha 

de pensar e construir o planejamento pedagógico entre pares, o currículo chega a 

mim como um problema, uma busca, uma interrogação para redigir a textualidade 

que construo como narrativa política para a formação de minhas e de meus, aliás 

nossas(os), alunas e alunos. Um trabalho que me leva do cotidiano de onde estou, 

dos lugares que ocupo e me tornam um ser, um sou, um professor. Faço currículo 

nos corredores, na cantina, nos eventos acadêmicos, na sala dos professores, nas 

leituras e escritas de artigos, no Núcleo Docente-Estruturante, no Comitê de Ética, 

na sala de aula,...nos caminhos que me levam e me trazem aqui, ali e acolá.  

 

Em paralelo, tenho desenvolvido leituras sobre o olhar Queer que refletem um 

aprendizado pelas diferenças. Os estudos Queer indicam que a interação com as 

diferenças é pedagógica, pode nos ensinar alternativas de convivências, em 

oposição às hegemonias de conhecimento, para o respeito e para a coexistência 

plural. Judith Butller (2106) cunha uma expressão que reflete um título em sua obra, 

Corpos que importam, relevante para pensarmos a categoria conceitual visibilidade. 
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Argumenta que os corpos que importam para as hegemonias de poder circulam 

socialmente com reconhecimento de visibilidade. Estão na paisagem social com 

ênfase de evidência, enquanto que os corpos que não importam para as 

hegemonias estão invisibilizados nas subalternidades das sombras, cercados pelas 

paredes discriminatórias que segregam, afastam, ocultam e silenciam.   

 

As pessoas transgêneras são esses corpos estranhos à educação na 

contemporaneidade, tanto por negação de acesso a formação, quanto por recusa de 

atenção. Essas pessoas estão com seus corpos silenciados e destinados a lugares 

circunscritos, demarcados por fronteiras rígidas que definem menor expressão no 

mundo. A quebra e o questionamento das demarcações têm acirrado posições de 

confrontação por permanências e insurgências. Assim, pergunto: qual o lugar do 

currículo de formação médica quanto às demandas de saúde da população 

transgênera?  

 

Os estudos Queer, no âmbito educacional, têm contribuído para questionar as 

tradições de poder, em especial, os dispositivos biopolíticos que disciplinam, 

controlam e ordenam os corpos e os desejos dos que parecem ou se revelam 

estranhos aos padrões de visibilidade social. A margem instituída aos estranhos 

provoca sofrimento e ausência de políticas de contemplação, geradoras de 

reconhecimento em alteridade. Assim, a periferia é um terreno de saúde a ser 

explorado pelo campo da formação médica. A pesquisa, nessa abordagem, é 

essencialmente política, buscando alternativas de visibilidade, para que os corpos 

considerados não hegemônicos apareçam para nós em expressões de poder que 

ultrapassem o subsolo social. 

 

Ao nos debruçarmos sobre o currículo de formação médica da Bahiana, para 

compreendermos o processo pedagógico e seu alcance à população transgênera, 

buscamos reconhecer, na proposta acadêmica, as afirmações que contribuem para 

a emersão visível dos corpos trans e as alternativas pedagógicas que gerem 

visibilidades.  Desse modo, enfatizaremos a busca de abordagens pedagógicas que 

dizem sim às pessoas transgêneras ou indiquem pistas que apresentem alternativas 
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de reconhecimento e atenção. Embora seja impossível sentir o corpo transgênero 

em mim, visto ser a experiência de corpo uma expressão de vida própria e singular. 

 

Retorno, então, à escola básica, a mesma que Mônica, minha orientadora, estudou 

para, agora, poder dizer sobre experiências de nãos. Um território religioso 

protestante, reconhecido, na cidade, como progressista: o Colégio 2 de Julho. A 

instituição confessional anuncia um currículo para a formação democrática. Embora 

vinculada a uma agremiação religiosa, a Igreja Presbiteriana, essa escola era aberta 

à população baiana. Vivia, sem muito compreender as ambivalências de um terreno, 

mais ou menos plural, na medida contida de uma instituição protestante nas 

décadas de 1970 e 1980. Lá estudava uma elite religiosa emergente; filhos e filhas 

de setores do agronegócio da microrregião da cidade de Irecê; a classe 

trabalhadora, descendente dos funcionários, dos professores e bolsistas que, como 

eu, galgavam, pela busca da família, uma educação de melhor qualidade. Lá 

trabalhavam mais professores e técnicos não presbiterianos do que presbiterianos, 

era outra questão ambivalente para mim, na época. Vários professores e várias 

professoras afirmam um discurso de esquerda, eram membros ou mesmo diretoras 

e diretores sindicais. Por aí, aprendi a dizer não e ser o não. Um terreno fértil para 

empoderar as pessoas contra as hegemonias econômicas fortalecia um discurso de 

classe em mim. Não ao imperialismo, não à exploração do trabalho. Mas, também 

era o não ser, o que buscava atributos para esconder um corpo que engordava e, 

em paralelo, apertava a calça jeans e a camisa da farda anual. O que não se 

contrapunha à fala da supervisora pedagógica, ao se referir ao número 24 na lista de 

chamada: parem de fazer gozação com seu colega, o que significa 24? Apenas o 

número do veado no Jogo do Bicho. As pessoas associam 24 ao ser humano. Para 

quê? Para dizer que o ser humano é viado. É isto, estou falando com todas as letras 

para vocês entenderem. Engraçado que agora falam gay? Gay é alegre? Vocês 

acham que um gay pode ser alegre, pode ser feliz.  Então, parem com isto. Vocês 

querem a infelicidade do colega de vocês? Um silêncio sepulcral na sala, o meu, 

literal. Um silêncio camuflado desperto nos corredores, nos banheiros, nas aulas de 

educação física, nos recreios... Interessante que Mônica, hoje em encontro, tem 

memória, também, de experiências de violência estética que viveu nessa escola. 
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Será esse nosso primeiro laço identitário? Que seja, agora, sem amém ou aleluia. 

Mas, com o não das narrativas dos nossos corpos presentes, marcados e refeitos. 

 

Percorro a minha história para perceber o quanto a educação me atravessa, como 

uma memória entremeada de sofrimentos, frustrações e conquistas. Recordo 

aventuras infantis em fantasias brincantes de ser professor. Dessa fase, só as 

paredes dos cômodos dos fundos de casa podem testemunhar. Quando a memória 

marca, fica o sonho realizado de ser professor.  

 

Ao iniciar a escrita desta tese percebo o caminho de construção como resultado de 

um olhar que começou a ser lente em 1995. Hoje, (re)torno para caminhar. Desejo 

que a escrita transite entre a minha pele, a tela de meu computador e o meu desejo, 

em comunicações, para pensar a construção viva de um currículo de formação 

médica que projete visibilidade nos corpos transgêneros. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre educação me move em uma crença insurgente para horizontes 

de uma prática pedagógica de olhares, que se correspondem em cumplicidade, para 

fazer viver as diferenças identitárias, todas elas, em especial e com destaque de 

abordagem: as mulheres. A mulher trans tece a urdidura pedagógica dissidente das 

temáticas conciliatórias de ordens e normatividades, para a análise e compreensão 

de uma proposta de formação médica em exercício: experiência da Bahiana. O 

trabalho, no seu caminhar, se (re)elabora para fazer construir a tese, 

Transgeneralidades narradas no espelho da formação médica: silêncio, periferia e 

centralidade. Ultrapassando os limites do terreno empírico demarcado inicialmente, 

o estudo caminhou para compreender diferentes campos narrativos sobre as 

transgeneralidades e a repercussão na formação médica.  

 

A pesquisa emerge em uma trajetória de pouco mais de 30 meses, período de 

formação da política institucional de doutoramento especial do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Medicina e Saúde Humana da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública. Nesse tempo, redimensiona-se a categoria conceitual 

basilar do trabalho, em uma perspectiva de ampliação de pertencimento identitário: 

de mulher trans para mulher transgênera e, por último, para pessoa(s) 

transgênera(s).  

 

A categoria mulher trans se desloca para mulher transgênera em um construto 

político que flexiona, no gênero feminino, o termo transgênero. Esse último, 

estabelece semântica mais próxima às textualidades circulantes nos movimentos 

sociais e nos trânsitos acadêmicos. Semelhante processo político ocorre, em 

seguida, com a categoria homem trans. A transgeneralidade, da qual deriva o termo 

transgênera, confere um sentido político ao fenômeno sociológico que prevê 

identidades gênero-divergentes às determinações dos dispositivos binários 

normalizadores, os quais definem construções, mutuamente excludentes, para a 

pessoa ser homem ou mulher a partir de uma natureza biológica. A referência ao 

binarismo impõe hiper-realidade à genitália na conformação do sujeito ao destino 

social. No símbolo que compõe um guarda-chuva, a transgeneralidade abriga, no 
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sentido de pertencimento, um leque amplo de pessoas que expressam 

performances sociais para além das convenções duais de normalidade: transexuais, 

travestis, crossdressers, dragqueens, andróginos...Não se perdem os signos 

identitários distintivos dos segmentos que fazem abrir o leque. Mas, cria-se, nas 

diferenças, uma identidade laço para promover um coletivo de pessoas que se 

identifica por ser gênero dissidente de uma expectativa social restritiva de duas 

condições. A transgeneralidade, assim, é uma transgressão de gênero e requer 

pertencimento coletivo maior para fazer rasuras na costura social (1). 

 

A transgressão gênero-dissidente expressa uma comunicação corpórea e política de 

existir em construção que questiona supostas ordens e normalidades que estão 

instituídas por discursos científicos, religiosos e morais. Essas linguagens se 

imiscuem para dizer sobre uma suposta correção de gênero, impondo às 

transgeneralidades cortes de circulação que tendem a firmar fronteiras 

discriminatórias de lugares sociais menores. A transgressão, então, encontra-se em 

um terreno de insurgência complexo que move a pessoa transgênera em uma rede 

complexa para viver, pronunciando sofrimento psíquico, enfretamento cotidiano, 

violência estrutural, leitura patológica e negação de direitos. A insurgência, embora 

pareça uma força motriz simples no fazer do gênero dissidente, insere-se em campo 

permanente de busca que retira a transgeneralidade do processo de viver cotidiano, 

colocando-a sempre em uma circulação extraordinária.  

 

A transgeneralidade e suas derivações nominais caminham para insurgências, 

inclusive de linguagem, quando se configuram em dimensões semânticas lidas pelas 

oficialidades linguísticas em neologismos não reconhecidos. A ilegitimidade das 

escritas formais dificulta a pesquisa dos termos em buscas eletrônicas e impõe 

marcação de vermelho na digitação do texto em formato word, contribuindo para 

apagamentos das epistemologias das diferenças ancoradas nos estudos Queer(2).  

 

A ideia guarda-chuva é, ao mesmo tempo, autoprotetiva e veículo de mobilização 

social. O estudo, então, passa a adotar, no processo de construção do trabalho, a 

categoria pessoas transgêneras.  
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Em paralelo, a noção de currículo intercrítico se associa à concepção de 

transgeneralidade para compreender, pela lógica cultural, a presença ou ausência 

da pessoa transgênera na formação médica. A noção de intercriticidade expressa o 

currículo e os atos de currículo no reconhecimento das identidades que estão na 

agenda dos processos formativos. O currículo e os atos de currículos compõem a 

síntese indissociável entre a concepção e o fazer pedagógico no território 

educacional em reflexo ou confrontação com o contexto social. O currículo escolar, 

entendido como episteme de conhecimento, desdobra-se em experiências 

educativas em um contexto de socialização que, ao mesmo tempo, contribui para a 

construção das identidades dos alunos e promove o reconhecimento do outro em 

alteridade(3). 

 

As transgeneralidades me chegam pela observação da ausência e do silêncio 

acadêmico e social. Apresenta-se quase como uma constatação prévia, algo que a 

pesquisa em formato moderno impõe como viés. Busco, no currículo contexto, a 

transgeneralidade possível de um território empírico e de um tempo calendário: a 

Bahiana e o hoje. Lugar e tempo em que atuo como docente de disciplinas de 

fundamentos para o curso de Psicologia. Sigo no rastro de quem se alia e promove 

uma educação com e para as diferenças. 

 

Ao reconhecer que o currículo se insere ou reflete o tecido social, o estudo elegeu 

dois campos para percepção e compreensão da circularidade, ou não, de discursos 

sobre as pessoas transgêneras: a mídia impressa e as textualidades acadêmicas da 

educação médica. No campo da imprensa, analisamos as revistas de circulação 

nacional, a saber, a Carta Capital e a Veja, além de um periódico acadêmico 

especializado, a Revista Brasileira de Educação Médica (RBEM). Em terrenos 

diferentes, a linguagem da imprensa e a acadêmica apontaram, entre outros 

aspectos, uma presença remota e descontínua de referências às pessoas 

transgêneras e suas demandas em saúde.   

 

Na discussão dos resultados, apresentamos quatro artigos: Entre falas, silêncios e 

traduções: a formação geral em um currículo médico; Nome social, identidades e 

pessoas transgêneras: desafios para uma psicologia de direitos; Revista Brasileira 
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de Educação Médica e as pessoas transgêneras; Saúde da mulher trans: notas de 

uma invisibilidade. 

 

O primeiro artigo analisa o currículo de formação médica da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública (EBMSP) a partir da escuta da narrativa das 

coordenadoras do curso de Medicina que se alternaram no cargo, nos anos 1999 a 

2019. O texto cruzou as falas das informantes com as duas últimas diretrizes 

curriculares para a formação em medicina, no sentido de compreender, no princípio 

legal da formação geral, as possibilidades de construção de um currículo para as 

diferentes identidades.  

 

O segundo artigo aborda as políticas contemporâneas de uso do nome social, 

discutindo a validade do nome na afirmação identitária das pessoas transgêneras. A 

abordagem, pela ausência de discussão na produção acadêmica de formação ou 

educação médica, assentou-se no território legal e acadêmico da psicologia. A 

literatura acadêmica em psicologia tem afirmado o reconhecimento do nome social 

como condição de saúde mental.  

 

O terceiro artigo objetivou a compreensão do conhecimento circulante na Revista 

Brasileira de Educação Médica sobre a saúde da população transgênera e 

promoveu uma análise documental para identificar o teor nos construtos conceituais 

dos documentos publicados nos anos 2008 a 2017. Ao considerar que a 

circularidade de produção acadêmica no universo da educação médica repercute em 

construções curriculares, apontou a necessidade de abertura editorial, com a 

finalidade de proporcionar a visibilidade das demandas da população transgênera, 

visando ampliar as discussões sobre a saúde integral da população LGBTTQIA+ na 

graduação médica.  

 

O quarto artigo, mas o primeiro a ser construído, revela a fase inicial da pesquisa, 

quando trabalhávamos com a categoria mulher trans. Esse ressalta a provisoriedade 

do fazer pesquisa e a necessidade contínua de atualização do conhecimento. 

Objetivou revelar os silêncios e as afirmações inscritas nas revistas Veja e Carta 

Capital sobre as identidades das mulheres trans, no período de julho de 2016 a julho 
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de 2017. Ambas apontam uma discussão mínima sobre a saúde da mulher trans e, 

quando promovem discussão pontual, fazem-no com o rótulo da doença.  

 

Os quatro artigos tecem a urdidura desta escritura, revelam, no espelho do curso de 

Medicina da Bahiana, as possibilidades de autenticar as demandas contemporâneas 

de saúde das pessoas transgêneras, ecoando o silêncio acadêmico em ditos e 

saberes, deslocando a periferia e dando centralidade às discussões que, para além 

do que me mobilizam afetivamente, refletem a relevância acadêmica e social desta 

pesquisa, no que ela pode apresentar como possibilidade de ampliar o debate das 

ideias e levantar outros questionamentos na busca de construção de 

conhecimentos. 
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 Objetivo primário 

 

 Analisar as narrativas em atenção à saúde e às demandas das identidades 

sociais transgêneras no âmbito da formação médica.  

 

3.2 Objetivos secundários 

 

 Analisar a formação acadêmica em Medicina da EBMSP em atenção às 

demandas das identidades sociais, considerando a compreensão de 

formação geral circulante na coordenação do curso.  

 Identificar e analisar o perfil identitário conferido às mulheres trans, em 

especial no terreno da saúde, circulantes na imprensa escrita como construto 

de posição que corrobora para a construção da política de educação. 

 Identificar e analisar os estudos sobre saúde das pessoas transgêneras em 

um periódico acadêmico nacional de educação médica, considerando as 

repercussões políticas na elaboração das políticas educacionais. 

 Discutir o lugar do nome social na literatura acadêmica e nos textos legais, 

para as pessoas transgêneras, como direito e afirmação de identidade, que 

repercute na efetividade de uma política de saúde humanística.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Rememoro o caminho andado no percurso deste estudo. Para balizar meu trajeto, 

inscrevo, no tempo lógico, o processo desse caminhar, evocando, do ensino de 

Lacan (1966), aquilo que ele estabelece como sendo as três dimensões do tempo: 

instante de olhar, tempo para compreender e momento de concluir, que permitem 

explicar as três dimensões da temporalidade com as quais o sujeito lida(4). Desse 

modo, no instante de olhar, surgiram as primeiras indagações sobre o objeto, sua 

problematização e a contextualização no campo das pesquisas sobre a temática. A 

partir desse desenho, os objetivos foram definidos e busquei ampliar o domínio da 

literatura específica. No tempo de compreender, procurei decifrar e desvelar o que 

escapa e apenas se insinua nos silêncios. Chegado o tempo de (in)concluir, porque 

o trabalho científico é, por natureza, inacabado e, justo nos seus furos, outras 

pesquisas podem ser construídas.  

 

Esse tempo de olhar a tela e recriar a partir dela é o momento de (re)fazer os 

arremates que ficaram alinhavados, reunir os fios esparsos e atar os fios simbólicos 

do tecido desta pesquisa, que me levam a recordar, repetir e tentar elaborar o que 

ela pode representar como possibilidade de ampliar o debate das ideias e levantar 

outros questionamentos sobre a temática. Foram desenhadas, metodologicamente, 

produções subjetivas, precipitadas pelo encontro de uma posição elaborativa de 

movimento e recomeço, entre recordar e repetir trajetórias. 

 

4.1 Desenho de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. O objetivo de um trabalho 

dessa natureza, segundo Bauer e Gaskell (2017), é explorar diferentes 

representações sobre um assunto contexto. Princípio associado às diversas 

narrativas escutadas e consideradas em suas aproximações e distâncias(5). 

 

Constrói-se um trabalho de pesquisa que, ao fazer uma escolha metodológica plural, 

afirma a multidimensionalidade do fenômeno estudado, a saber, as narrativas sobre 

as transgeneralidades no âmbito da formação médica. Optou-se por adotar três 
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vertentes de orientação metodológica, em razão de contemplar diversos territórios 

de pesquisa: a leitura de documentos públicos; a confrontação de referências 

acadêmicas com as bases legislativas brasileiras; a escuta compreensiva das vozes 

da comunidade de gestão acadêmica do curso de Medicina da EBMSP. Essa última 

oferece o tecido empírico de significação ao estudo. A combinação dos planos 

analíticos complexifica a educação médica como referência epistemológica e prática 

pedagógica para contemplar uma perspectiva analítica que atravessa várias 

significações contextuais à compreensão da formação acadêmica.  

 

A análise ultrapassou os limites da composição paisagística do estado da arte, 

buscando a amplitude dos significados culturais envolvidos na trama política que 

relaciona o currículo documento; o contexto discursivo dos ecos e dos silêncios 

trafegados na instituição e nas narrativas observadas. A conexão entre as narrativas 

e, portanto, as intersecções territoriais, ensaia um plano analítico, como supõe 

Geertz (2001), ao considerar os trânsitos interativos humanos como um ato 

desequilibrador e necessário para fazer conjuntura(6). O desequilíbrio está nas 

insurgências, nas (in)congruências e nas dissidências cognitivas, que são 

incompatíveis com a formação de um contexto maquinal. Na instabilidade, a 

paisagem social reflete e é refletida por redes de implicações que redimensionam 

fronteiras, construindo a ideia de instituição como um tecido dinâmico que é, 

paralelamente, local e global. 

 

O conjunto do trabalho, desenhado a partir de pesquisas exploratórias, mergulha no 

universo da interpretação compreensiva. Nessa linha, destaca o lugar do sujeito 

para rubricar as diferenças e as subjetividades narradas. A postura compreensiva 

enfatiza a circularidade do nome, da marca, da performance e do corpo que estão 

em cena social(7). Para a compreensão das narrativas sobre as pessoas 

transgêneras, o trabalho busca, em afirmação declarada, nos textos, nas entrevistas 

e nos documentos, a própria pessoa transgênera em sua sonoridade emergente. 
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4.2 Participantes e contexto em que o estudo se realiza  

 

A dimensão empírica da pesquisa ocorreu no território do curso de Medicina da 

EBMSP, uma instituição, de direito privado e sem fins lucrativos, organizada como 

fundação e criada em 1952, na cidade do Salvador, que inaugura as atividades de 

formação acadêmica com a oferta do curso de Medicina, inserindo-se no ensino 

superior como uma instituição vocacionada à educação em saúde. Na sua 

constituição, afirma princípios organizacionais na gestão participativa e nos 

princípios pedagógicos da construção curricular interdisciplinar, com base em 

metodologias ativas de conhecimento(8). Essa construção sonoriza as vozes 

institucionais como protagonistas do fazer pedagógico, o que produz sentido para a 

compreensão da respectiva formação médica, que já outorgou, aproximadamente, 

15.000 títulos de graduação em medicina(9).  

  

A pesquisa, pela via da entrevista compreensiva(7), promove a escuta a um território 

fundante da gestão do conhecimento: a coordenação pedagógica do curso de 

Medicina. Nesse sentido, foram ouvidas as informantes que ocuparam a posição de 

coordenadoras desse curso, nos últimos 20 anos. O espaço temporal foi definido, 

em razão de a instituição se reportar à (re)construção curricular, com base nos 

princípios da participação da comunidade e da interdisciplinaridade, nesse 

período(10).  

 

A audição foi promovida por entrevistas semiestruturadas, com as quatro 

coordenadoras, que se alternaram na liderança do curso: Acácia Rodrigues, Rosa 

Lima, Angélica Vittar e Margarida de Sá.  Como a abordagem ocorreu na primavera 

do ano 2018, tomamos das flores e das cantoras, nome e sobrenomes, para 

mantermos o anonimato das pessoas.  Destacam-se, assim, a sensibilidade e a 

força de mulheres que, em seus compromissos ético e afirmativo, em um contexto 

historicamente masculino, garantiram e seguem construindo processos democráticos 

e políticos de mudança institucional, que dão vida e vitalidade ao currículo da 

instituição. As informantes alternaram presença na coordenação de curso, mas 

mantiveram e mantêm vínculo de trabalho na instituição, ocupando outros estratos 

de gestão e docência. Essa condição promove uma continuidade que repercute na 
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educação médica e no currículo, emergindo uma proposta de formação que se 

constrói em um fluxo permanente e intercruzado com diversas dimensões 

institucionais. 

 

4.3 Processos de produção de dados e categorias analíticas 

 

A partir do processo compreensivo das entrevistas e dos documentos, foi feita uma 

análise de conteúdo (AC), que foi eleita para dar sustentação ao processo analítico, 

em uma perspectiva fenomenológica. A AC é o nome dado a uma variedade de 

enfoques no estudo de textos, desenvolvida a partir de diferentes tradições teóricas 

e campos de saberes(5,11). Segundo Bardin (1977), o objetivo da AC é a palavra, o 

aspecto individual e atual da linguagem, ou seja, a análise de conteúdo considera as 

significações e procura identificar o que está por trás das palavras. É uma busca de 

outras realidades através das mensagens (Bardin, 1977, p.44)(12). Desse modo, a 

AC compõe um contínuo relacional com a leitura compreensiva. 

 

 No percurso das entrevistas  

 

A entrevista semiestruturada configura-se como um dos modelos mais utilizados no 

âmbito da pesquisa qualitativa. Ela envolve a elaboração de um roteiro e uma 

organização flexível que possibilitam a ampliação da produção de dados no 

processo da construção das informações. Sua elaboração compõe uma tessitura 

que se ancora na vivência do pesquisador, em suas referências teóricas e na 

revisão de literatura realizada(13). Nesse estudo, as entrevistas foram gravadas pelo 

pesquisador em aparelho de celular-android e, posteriormente, transcritas de acordo 

com as regras para a elaboração do trabalho acadêmico. 

 

A análise foi orientada pelos sentidos da escuta compreensiva, referenciada pelos 

estudos de Kaufmann (2013), quando afirmam a entrevista como um diálogo, reflexo 

do contexto, que inclui os envolvidos em suas percepções e singularidades(7). Desse 

modo, a entrevista não diz, tão somente, sobre o ponto de vista da voz considerada 

informante. A interação dialógica entre o pesquisador e os informantes é o que 

produz sentido aos textos narrados, em um processo de significações próprias, que 
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se desdobram na construção de uma “nova teoria”: a teoria produzida pela pesquisa 

em curso.  

 

As entrevistas, nessa direção, efetivaram-se pela busca da história das pessoas na 

instituição em relação à formação médica e à construção de um currículo com bases 

pedagógicas para atenção às diferenças. A abordagem, relativamente aberta, 

conferiu protagonismo às respondentes que destacaram os significados que estão 

na memória do conceber e do fazer a educação médica. As perguntas orientaram 

uma linha que, não raro, foi partida ou desviada, mas fora religada para 

compreender questões como: qual o lugar das diferenças em um currículo de 

formação médica? Qual o sentido de uma formação generalista para a educação 

médica? O que muda com a indicação de formação geral para a formação médica? 

Quais as repercussões da formação generalista e da formação geral no currículo de 

medicina? 

 

Elegemos duas categorias analíticas de maneira a compreender o sentido político 

sobre os princípios de formação generalista e de formação geral, que estão nas 

DCN para o curso de Medicina, publicadas, respectivamente, em 2001 e 2014. As 

categorias emergiram na escuta às participantes do estudo. São elas: a formação 

médica idealizada para um sujeito universal e a formação médica pautada nas 

diferenças e nas identidades para a construção de um sujeito singular. 

  

 No percurso da análise documental 

 

A pesquisa documental insere-se no registro, escrito, preferencialmente, para indicar 

as marcas políticas e contextuais de um tempo. A compreensão das entrelinhas, em 

um campo interpretativo, descobre os trânsitos das culturas e de seus significados. 

Os sentidos semânticos, as ausências e as ênfases textuais são, sobretudo, as 

indicações para a compreensão qualitativa do universo que a literalidade 

transborda(14). Assim, a análise documental das transgeneralidades não está nas 

linhas, mas nos transbordos que vazam pela sua falta. 
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O processo de produção de dados feito acerca das transgeneralidades, a partir da 

análise documental, partiu de documentos oficiais referentes à base legislativa que 

regulamenta ou impacta no uso do nome social para as pessoas transgêneras.  

Ainda, no lócus documental, buscou-se as narrativas transgêneras em mídias 

impressas e na literatura acadêmica, considerando, em especial, os textos 

atravessados pelo universo da saúde e da doença. 

 

Para a cobertura da imprensa, foram escolhidas as revistas Carta Capital e Veja, em 

razão da ampla circularidade nacional e da abordagem editorial divergente, o que, 

hipoteticamente, apresentariam narrativas mais amplas das transgeneralidades. A 

pesquisa cobriu o período de julho de 2016 a julho de 2017, intervalo que 

compreende 55 exemplares da Revista Carta Capital e, 56, da Revista Veja. A 

quase inexistência de matérias relacionadas à saúde alargou o foco da pesquisa, 

considerando qualquer menção às transgeneralidades. Essa (re)orientação permitiu 

a análise categorial por duas vertentes para compreensão: a saúde transgênera, 

com ênfase no processo transexualizador, e a veiculação de uma imagem 

transgênera, como expressão de glamour.  

 

A etapa seguinte compreendeu a leitura analítica acerca da literatura acadêmica, 

relacionada, especificamente, com a formação médica. Identificou-se, como fonte, a 

Revista Brasileira de Educação Médica (RBEM), por caracterizar-se como um 

periódico de circulação nacional e de publicação regular ao longo de 39 anos. A 

análise dos documentos e os artigos acadêmicos alcançaram as publicações nos 

anos 2008 e 2017, quando 42 números da revista foram publicados. A revista tem 

reconhecimento nos espaços de estudos sobre educação médica e avaliação no 

sistema Qualis, com registro na plataforma Sucupira B2, no biênio 2018-2019.  

 

A seleção dos artigos pautou-se em descritores de buscas que se referissem aos 

processos de saúde e de doenças que envolvem as pessoas transgêneras, a saber: 

gênero, sexualidade, transexualidade e transgênero, considerando as variantes dos 

conceitos. Dessa forma, definiram-se quatro categorias, com base na confrontação 

bibliográfica: gênero, como variável de pesquisa; o conhecimento da sexualidade de 

estudantes de medicina; as discussões de gênero na academia; e a capacitação e 
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sexualidade. Tais categorias também refletem uma reorientação do trabalho devido 

à quase ausência de discussões sobre a relação entre as transgeneralidades e a 

saúde.  

 

4.4 Aspectos éticos 

 

O trabalho obedece aos princípios orientadores para a construção de uma pesquisa 

ética, em especial, no âmbito do cuidado compreensivo da linguagem comunicada 

pelas participantes. O protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da 

EBMSP, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). O 

projeto foi aprovado em 31 de maio de 2017, sob o número do C.A.A.E. 

67328617.3.0000 5544 (Anexo 1). Todas as participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido – TCLE (Anexo 2). 
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5 A CONVERSA TEÓRICA E EPISTEMOLÓGIA  

 

Os diálogos teóricos estabelecem interfaces entre categorias conceituais que 

atravessam as humanidades, nos campos da saúde e da educação, para escutar 

narrativas sobre as transgeneralidades na repercussão da educação médica.  

 

A pesquisa propõe uma discussão inicial da categoria gênero, analisada em uma 

perspectiva histórica para o entendimento, na contemporaneidade, da (in)suficiência 

do construto no dizer sobre o tornar-se mulher e o tornar-se homem. Consideram-se, 

em especial, as identidades de gênero que não remetem construção de si nas 

alternativas sociais binárias, restritivas pelo marcador que fixa lugares previsíveis de 

viver.   

 

A não previsibilidade de existir e outras previsibilidades de viver marcam rupturas 

históricas para a compreensão do sentido de gênero. Entretanto, entende-se que as 

conjunturas conflitivas geraram e geram novas compreensões sem, 

necessariamente, superar ou negar os sentidos anteriores. As discussões de 

gênero, por conseguinte, estão em um campo epistemológico mediado por relações 

de poder que se movimentam em negociações e em enfrentamentos 

(re)organizadores de sentidos de existir.  

 

Em dobra histórica, destaca-se a inserção de gênero, relacionada aos referenciais 

feministas que se imiscuem nos planos dos movimentos sociais e das produções 

acadêmicas. A marca para rubricar a categoria gênero, no fim da década de 1950, 

quando ocorreu o ressurgimento político das identidades subalternizadas pelo nazi-

fascismo ocidental, registra-se como uma construção social do fazer pela cultura.  

 

No trânsito para 1980, a compreensão de gênero focaliza o campo das relações de 

poder e as alternativas de desconstrução das hegemonias por ocupações 

afirmativas. A percepção do campo da dinâmica de poder dilata-se para entender os 

processos hegemônicos e contra-hegemônicos, nas distribuições pautadas pelas 

expressões de gênero, visando a empreender concepções e práticas para acesso 

afirmativo de mulheres.  
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Com mais circularidade política em 1990, apesar de registros anteriores, a noção de 

gênero sugere insuficiência identitária a determinados segmentos dos movimentos 

LGBT. Muitas pessoas, nesse ínterim, não apresentam adesão às identidades 

pressupostas pelo binarismo para a construção de se tornar mulher ou homem.  

 

Os estudos Queer ampliam o sentido de gênero, alargando dissidências e 

insurgências identitárias, entrelaçadas, em especial, na letra T da sigla LGBT, o 

guarda-chuva das transgeneralidades. A metáfora imagética do guarda-chuva 

compõe um laço necessário de pertencimento T para enfrentamento das negações 

de poder e legitimidade, sem perder as diferenças que estão contempladas no plural 

do conceito. Neste trabalho, as transgeneralidades chegam ao universo da 

educação, perfilando a interface central: compreender as narrativas trans na 

repercussão da educação médica. Na dialogicidade teórica, a formação médica 

atravessa história, situando-se, nas bases legais das DCN, aprovadas em 2001 e 

2014, respectivamente, em que constam as primeiras diretrizes que orientam 

possibilidades de propostas educativas em atenção às identidades e às diferenças.  

 

Esse processo tende a se corporificar em um currículo, conceito aqui discutido na 

perspectiva da intercriticidade. O currículo intercrítico forja-se no processo de fazer a 

educação em uma dinâmica dialógica que comunica, sobretudo, cultura e poder. O 

currículo é um território de expressão de sentidos, portanto, aponta marcadores 

sociais, relacionados às construções pedagógicas intersubjetivas que desenhem, 

com diferenças, a paisagem da educação. O currículo intercrítico flexiona espaços 

educacionais, oportunizando, assim, circular um alcance pedagógico afirmativo às 

transgeneralidades.   

 

O diálogo intercrítico passa por um processo de percepção e de reconhecimento das 

identidades em perspectiva de alteridade, ou seja, as identidades são discutidas nas 

interposições que se refletem em um espelho para dizer dos sujeitos individuais e 

dos sujeitos coletivos. As imagens comunicam marcas de si e marcas do outro, em 

trocas, em coexistências e em intolerâncias que se autenticam em reciprocidade, 

afirmando diferenças, ao fragilizar a ideia de ser humano moderno e universal.  
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A construção das transgeneralidades, na lente deste trabalho, está no plano de 

circulação das pessoas em um tecido coletivo, mas que tem dimensionado caminhos 

para as performances e as histórias dos corpos singulares. A noção de subjetividade 

insere-se na pesquisa, compondo a teia para percepção da pessoa transgênera em 

sua rubrica digital. 

 

Cruza-se, em rede, um amplo diálogo conceitual que faz sons em eco com gênero, 

currículo, intercriticidade, cultura, poder, identidades e subjetividade para 

compreender as narrativas sobre as transgeneralidades no espelho da formação 

médica.   

 

5.1 Gênero: para um (re)fazer insurgente  

 

A palavra gênero, derivada do latim genus, cuja origem é a palavra grega genos, 

traz como significado os sentidos de nascimento e de família. A partir do século XV, 

passa a ser utilizada como sinônimo do sexo biológico. No século XVIII, no âmbito 

dos discursos iluminista e de desenvolvimento da medicina, em especial, da 

anatomia, a categoria gênero contribui para alicerçar o modelo binário dos sexos. A 

ancoragem dual, oposta entre os sexos e a noção que se desdobra para 

compreensão moderna de gênero, serviram aos interesses liberais para firmar e 

reproduzir as desigualdades entre os homens e as mulheres. A perspectiva binária 

cursa história para pretender consolidar, não sem conflitos, entre os séculos XIX e 

XX, a argumentação essencialista anatômica como atributo das estratificações 

econômicas, sociais e psicológicas entre os gêneros no mundo ocidental(15).  

 

Nas décadas de 1940 e 1950, floresce, no âmbito dos discursos feministas, a ideia 

de gênero, deslocado dessa perspectiva anátomo-binária. Processualmente, a 

categoria analítica gênero passa a destacar a base social para as perfilações de 

mulher e de homem. O processo de composição mulher e de homem é reconhecido 

a partir de um construir-se no tecido social, em interações que contemplam 

subjetividades e refletem estruturas de poder que se (re)organizam 

permanentemente. Não há linearidade nem terminalidade na construção de gênero. 

Trata-se de um fazer histórico e contextual que produz diferenças, instabilidades e 
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conflitos. Ao apontar historicidade, as relações de gênero operam por um devir, 

alimentando o intento político de fazer pelo desfazer, ou melhor, do horizonte do 

refazer nas (des)medidas para tornar-se mulher e tornar-se homem(16).  

 

No âmbito dos estudos feministas, uma das precursoras da teorização 

contemporânea da categoria gênero foi Joan W. Scott, na década de 1980. O 

trabalho autoral de Scott (1995) organizou e sistematizou as principais tendências 

epistemológicas relacionadas à ideia das construções para ser mulher(17). (Re)afirma 

a posição de Beauvoir (1949/1980) quando propõe que o ser mulher ultrapassa os 

limites da natureza para se afirmar como um processo político de construção, que 

fez eco com a consideração de que não se nasce mulher, torna-se(18). Nessa 

trajetória, Scott acentua duas posições políticas: visibilizar uma história de 

enfrentamento e ocupação afirmativa das mulheres pelas mulheres e propor uma 

nova acepção compreensiva para a categoria gênero que contemple as mediações 

de poder. 

 

Essas epistemologias de gênero não se cristalizam, ao contrário, operam-se em 

trânsito histórico e reconfiguram as estruturas de poder que se movimentam, no 

sentido de inversão, em razão de fissurar as ordens hegemônicas. Essas fissuras 

estão em um campo de atuação e nos enfretamentos das mulheres das esferas de 

regulação da ordem(17). Anuncia-se uma teoria de gênero que permite a 

compreensão sócio-histórica, cultural e territorial acerca dos processos de 

aprendizagens para o se tornar mulher e o se tornar homem. O foco compreensivo é 

localizar, na dimensão do se tornar as desigualdades produzidas para legitimar, nas 

relações sociais, o construto referência (pressuposto, mas questionável), para se 

construir homem e mulher.  

 

O processo de fazer gêneros opera por hegemonias que geram assimetrias e 

hierarquias que se desdobram em acessos sociais maiores e de mais prestígio aos 

homens e, menores e de menos prestígio, às mulheres. Ao estabelecer 

estratificações, o fazer social de gêneros define lugares simbólicos e empíricos às 

ocupações e às distribuições de poder, fundamentalmente, definidas por 

classificações e por fronteiras. Essas são delineadas por marcadores rígidos para 
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dizer sobre os lugares da mulher e do homem e para promover a visibilidade das 

construções assimétricas de gênero, fomentando debates e políticas de 

desconstruções que afirmem diferenças e superem desigualdades(17,19). 

 

Ao considerar que a cultura é um campo de luta e de contestações, em que se 

produzem sentidos e significados diversos, as feminilidades e as masculinidades 

atuam por interações convergentes, divergentes, dissidentes e insurgentes para a 

dinâmica do tornar-se. Feminilidades e masculinidades, em um plural necessário 

para uma política das diferenças, representam as expressões identitárias de 

construção de gênero, atribuídas, respectivamente, às mulheres e aos homens.  As 

epistemologias de gênero, nessa ordem, rompem com as noções essencialistas e 

trans-históricas de mulher e de homem, pairadas em um mapa-mundi universal(20).  

 

A expressão dos gêneros, nos contextos sociais, como perfomatividade política e de 

identidade gera uma reivindicação epistêmica mais fértil, para ultrapassar os 

sentidos pressupostos de um contínuo binário e excludente para construir-se mulher 

ou homem. Os estudos Queer ganham projeção para sonorizar, reivindicando lugar 

de fala do próprio corpo queer, identidades de gêneros dissidentes e insurgentes 

para compor, não mais na margem, o cenário, centro da contemporaneidade(2).  

 

A sustentação histórica de discursos, que reafirmaram a desigualdade entre homens 

e mulheres, reduz aquela pessoa que não se identifica com essas posições binárias, 

à condição do invisível, regulada para que o corpo esvazie a identidade de ser para 

tornar-se um não ser. No campo das teorias de gênero, ainda que como crítica, 

destacam-se os estudos Queer, que emergem a reivindicação da escuta política, da 

ocupação social pelos ecos dos falares, das performances diversas e dos corpos, 

tradicionalmente, empurrados à vulnerabilidade. O pensar e o fazer queer estão 

associados às dissidências de corpos para promover dissidências 

epistemológicas(21). No limite e no ângulo desta pesquisa, é reconhecida a 

interseccionalidade operativa das relações identitárias, mas, enfatizam-se os 

recortes instituintes dos gêneros e das transgeneralidades. 
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As identidades transgêneras indicam, a partir e a romper com a noção de gênero, 

gêneros dissidentes que insurgem para afirmar que há diferenças de construções 

para além de um binarismo pressuposto de tornar-se mulher ou de tornar-se 

homem(22). A preservação da categoria gênero, no construto transgeneralidades e, 

paralelamente, precedendo o termo dissidente, valida a leitura afirmativa e 

contributiva da história relacionada às teorias de gênero como campo político de 

enfrentamento das hegemonias masculinas. Sufixo e afixo, precedendo e religando, 

a noção de gênero afirma-se como uma veia epistemológica que se (re)faz por 

insurgência.  

 

5.2 Transexualidade(s) e transgeneralidade(s): sentidos, leituras e 

repercussões  

 

Transexualidades? Transgeneralidades? Um quebra-cabeça que se arma pelo 

contínuo desarme. Pela arma da ameaça.  Por peças que faltam e por peças que 

sobram. Que se forma e desforma no horizonte, na linha vertical, no plano inclinado. 

Que faz fronteira e distância. Que narra discursos em vozes, em silêncios, em 

corpos, em olhares. Vagam, andam na paisagem da certeza, da dúvida, do não 

saber, do vazio da tela, das considerações finais da tese. Estão no tempo que é 

espelho verso do ontem, no reverso do ontem, no ontem que ficou no ontem, no 

minuto agora, no hoje, abraço do amanhã, no hoje sem amanhã necessário ou 

possível, do nunca, nos tempos das (in)delicadezas. Habitam as terras que não têm 

fim. Conhecem o fim que se anuncia antes, o escuro no dia, a luz da noite, a noite 

que procura o sol, a noite só. Ser como uma equação matemática para uma criança, 

como a instabilidade para o matemático. Ouve e não fala. Fala e não escutam. 

Então, grita. Ouve-se eco. Ecoa. Às vezes, muitas vezes, só ficam as cinzas de 

momo, antecipadas, na terça-feira, as cinzas da vida, a carne viva da vida cremada, 

as cinzas sem tons, um mar de cinzas de um céu azul, o cinzeiro quebrado e a 

sombra da luz do cigarro embalado. Ah...Também, fica a memória da mágica magia, 

da mágica sem mágico, da pessoa mágica: estranha e tão comum.  É uma. São 

muitas. Variações do ser gente.  
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A paisagem social contemporânea cursa na ampliação das discussões das 

diferenças identitárias que emergem em conflito do plano do não visível e do silêncio 

para o plano do revelado e da fala. Desenham-se, entre outras formas de buscar 

existir, as pessoas transexuais ou transgêneras no espectro da vida, da poesia. Isso 

é do ser que se propõe à construção do viver por devir. Em dimensão prioritária, 

reivindica a criação e a construção de seu corpo, para além do armário moderno que 

guarda a roupa da moda masculina ou feminina. As identidades trans dissidentes da 

razão sólida, universal e neutra fluem para insistências de direitos, ocupações e 

trânsitos.  

 

No âmbito da literatura acadêmica especializada, em consonância com os discursos 

circulantes nos movimentos sociais, as abordagens em torno da categoria 

transexualidade caminham para um construto que se refere a uma pessoa cujo 

sentimento, comportamento, desejo encontram-se incompatíveis ou em desacordo 

ao socialmente legitimado pelas supostas hegemonias prescritas para o “sexo 

biológico” (23). 

 

Há um amplo leque conceitual em diversas esferas do conhecimento sobre as 

transexualidades, entretanto, essa abordagem parece ser a mais presente em textos 

orais e escritos expressos na contemporaneidade, atingindo diversos estratos 

sociais: a academia, os movimentos sociais, a imprensa. Nessa perspectiva, Coelho 

e Sampaio (2014) consideram que as pessoas transexuais têm um pertencimento de 

gênero diferente daquele dado socialmente pela referência determinante dos 

atributos biológicos(23). As pessoas transexuais desejam viver e serem reconhecidas 

como uma pessoa de outro gênero que não o esperado pelo determinismo que a 

sociedade consagra a partir da hegemonia do construto dado como normal e 

biológico. 

 

Em discussão próxima, Jesus (2012) considera que a transexualidade é apenas uma 

contingência humana, como tantas outras composições(24). Não se configura em 

benção ou maldição, rebatendo prescrições religiosas de louvor ou castigo. Fecha 

posição com duas afirmações diretivas: mulher transexual é a pessoa que reivindica 

reconhecimento social para constituir-se mulher, por se sentir mulher; homem 
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transexual é a pessoa que reivindica reconhecimento social para constituir-se 

homem, por se sentir homem.   

 

Embora esteja no campo narrativo midiático, a discussão de Jesus (2012) é 

significativa, na medida em que compreende a transexualidade como mecanismo de 

identidade(24), enfatizando o reconhecimento como uma dimensão do desejo da 

pessoa em uma posição política de existência. A atitude reivindicatória requer busca 

de visibilidade e afirmação e passa por enfrentamentos e negociações no trânsito do 

viver. Ademais, a diferença apresentada entre o viver social da mulher transgênera e 

o viver social do homem transgênero é operativa para este trabalho que, no limite 

compreensivo, focaliza a pessoa que existe pela interatividade social que regula o 

indivíduo singular e o indivíduo coletivo. As transgeneralidades são categorias para 

o autorreconhecimento e o ser reconhecido no campo das confluências, dissidências 

e dos conflitos das identidades.   

 

As categorias conceituais transexualidade e transgeneralidade circulam com 

presença significativa na literatura acadêmica especializada nas discussões de 

gênero, sexualidade e orientação sexual. Não raro, esses construtos aparecem 

ligados ao conectivo ou, portanto sinônimos. Mais recentemente, com os estudos 

Queer, os termos têm recebido rubrica de escrita no plural: transexualidades e 

transgeneralidades, em vista da contribuição da abordagem para uma 

ultrapassagem binária das expressões de orientação sexual e das identidades de 

gênero(25). 

 

A interpretação mais compreensiva dos territórios semânticos de uso dos termos 

transexualidades e transgeneralidades indica nuanças diferenciais de sentidos. Não 

se advoga por uma ruptura entre os termos, há uma proximidade paralela entre as 

escritas dos vocábulos transexualidades e transgeneralidades expressa pelo prefixo 

trans. O primeiro, de cunho mais oficial, goza de registros em dicionários diversos, 

inclusive sem marcação sublinhada em vermelho, na plataforma de texto word, e 

tem circularidade técnica nas letras jurídicas e das ciências da saúde. O segundo, 

presencia em um campo mais político, com termos derivados que consagram 

variação de gêneros, atendendo o desejo de ser daquelas pessoas que reivindicam 
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identidades sociais feminina ou masculina: transgêneras e transgêneros, 

respectivamente. 

 

Lanz (2017) cunha o termo transgêneros com ênfase na literatura acadêmica 

posicionada pela chamada escrita de pertencimento(1). Para afirmar a própria 

transgeneralidade, a autora faz registro no topo da página do seu livro, O corpo da 

roupa, dos seus nomes no curso de sua vida, considerando a transgeneralidade 

pessoal: Letícia Lanz e Geraldo Eustáquio de Souza. Ainda em destaque, o subtítulo 

do livro, a linha de abordagem e a editora: A pessoa transgênera entre a 

conformidade e a transgressão das normas de gênero; uma introdução aos estudos 

transgêneros; Editora Transgente. 

 

Com a abordagem gráfica literal de um guarda-chuva, Lanz (2017) defende que, em 

sentido político de pertencimento identitário, o termo transgênero abraça todas as 

transidentidades circulantes na contemporaneidade(1). Entretanto, há uma oposição 

ou recusa a essa posição na própria compreensão dos movimentos sociais e da 

literatura acadêmica especializada. A autora argumenta que essa tensão se registra 

na veiculação da sigla para referência às identidades de orientações sexuais ou de 

gênero trans. Ao contrário de Lanz, diversos segmentos sociais recusam o uso de 

um único T na sigla como guarda-chuva trans, fazendo circular uma variação de 

combinações: LGBTT, LGBTTT, LGBTTI e até LGBTTIQ. Essa tendência ressalta os 

pertencimentos trans plurais, reivindicando as diferenças como reconhecimento 

distintivo para a composição de cenários políticos enquanto a primeira busca, no elo 

trans, fortalecimento coletivo mais amplo para o enfrentamento das insistências 

sociais binárias de gênero e sexualidade.  

 

A construção de um glossário sobre as categorias relacionadas às 

transgeneralidades está expressa no fim da obra, O corpo da roupa. O glossário é 

operativo para promover uma linguagem de circulação política afirmativa às 

transgeneralidades. Os sentidos semânticos atravessam as circulações sociais 

pesquisadas nos trânsitos das transgeneralidades, nos movimentos sociais e na 

academia. O sentido conferido estabelece posição política de rupturas e 

aproximações com o complexo léxico que disputa concepções para dizer sobre os 
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universos trans. O termo travesti parece ser o mais complexo, as construções 

sociais caminham para estabelecer diferenças significativas entre as mulheres e os 

homens trans com as travestis e os travestis. Entretanto, os marcadores distintivos 

apresentam-se frágeis para traçar o contínuo social, caracterizando-se em leituras 

políticas para estabelecimento de classes e hierarquias. Sem negar as diferenças 

culturais e legítimas em determinados contextos, o guarda-chuva das 

transgeneralidades abriga uma amplitude para pleito de distribuições de poder mais 

horizontais. O guarda-chuva torna-se mais político, ao se perceber que as marcas 

sociais colocadas para as travestilidades indicam lugares menores: prostituição, 

marginalidade, caricatura(1). 

 

Lanz (2017) considera o elo trans como um laço político de fortalecimento coletivo(1). 

Não se constitui em um nó que amarra diferenças em um traço insurgente único que 

tende a engendrar linha ou uniforme para caracterizar as transgeneralidades. Ao 

contrário, o uso da categoria transidentidades refere perfis de gêneros que, em 

alguma perspectiva, transgride, desvia ou viola as normas de conduta que estão nos 

dispositivos binários. Assim, a condição trans implica em uma transidentidade e, por 

si só, uma construção pedagógica transgressora e insubmissa que se revela em um 

texto-corpo dissidente ao padrão instituído por uma ordem normativa reguladora e 

restritiva de condutas.  

 

Os estudos Queer têm indicado possibilidades amplas para a percepção do eu, 

individual e coletivo, quanto à identidade de gênero. Mais que binária, mais que 

excludente, mais que fixa, mais que objetiva; a percepção de gênero é plural, é 

interseccional, é fluída, é subjetiva(26). Faria (2014), em cumplicidade com os 

estudos Queer, proclama que valem todos, mas não vale tudo (p.141), concorrendo 

posição com a ideia de medida e de métricas que naturalizam certas normas(27).  

 

As transgeneralidades, como qualquer categoria limitada por marcadores de 

fronteiras, correspondem a uma identidade de gênero diferente das 

cisgeneralidades. Enquanto as cisgeneralidades, em sentido amplo, correspondem 

às identidades, supostamente compatíveis, e às atribuições sociais esperadas a 

partir do nascimento da pessoa, as transgeneralidades referem-se às identidades 
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que rompem com as ideias de compatibilidade, expectativa e correspondência, a um 

suposto, que se encontra na condição humana de nascer(24). As transgeneralidades 

são compatíveis, expectadas e correspondentes às construções humanas que 

passam pela singularidade das pessoas ao fazerem sua rota social. Assim, as 

transgeneralidades são o efetivo trânsito, subjetivo e empírico da experiência de 

construção da vida.   

 

No campo das identidades de gênero, as transgeneralidades correspondem aos 

pertencimentos, individuais e coletivos, que refletem o olhar para si e o olhar do 

outro, em campos in(compatíveis) de percepções. Entre um olhar e outro, constrói-

se um tornar-se mulher ou homem, em ressonância paralela, ao tornar-se mulher ou 

homem socialmente esperado. Um homem ou uma mulher que se constrói em um 

contínuo de vida, que se faz por (in)certezas, ambivalências e instabilidades. Um 

homem ou uma mulher que, inclusive, pode circular por identidades que, em algum 

ou a todo tempo, negue a ideia social da construção homem e mulher(1).  

 

As performances transgêneras refletem as transidentidades expressas, em especial, 

mas não apenas, em um corpo projeto-performatizado, em um corpo de desejo e em 

um corpo sentimento. As transidentidades revelam, em estética, uma narrativa 

dissidente à ideia de verdadeiro e perfeito, para designar uma construção identitária. 

As transidentidades abrem um leque imagético visível, mas podem também colocar-

se no campo do sentir-se, que expressam diferentes rupturas com modelos 

universais, inclusive, as prescrições do saber médico que tendem regular as 

intervenções corporais(28).  

 

A perspectiva Queer tem fomentado possibilidades de emersão de diferenças em 

corpos que, ao atuarem pedagogicamente no cenário social, tecem novas práticas e 

geram conhecimentos para mobilizar e fazer necessário, epistemologias alternativas 

à linearidade moderna. Portanto, promove movimento inclusivo de um terreno mais, 

que é expresso em mais singularidades, mais lugares e mais corpos. Supõe, e 

busca, referências compreensivas para entender os significados e as validades de 

um mundo mais, que faz e produz vida na arte poética de coexistir. A trilha social 

ancorada no mais, há de repercutir políticas de representatividades identitárias, 
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reposicionando as margens para as centralidades. Um movimento que se institui em 

uma crença de busca, nas fissuras e nas rasuras produzidas pelos corpos mais, por 

uma nova teia de confluências de poderes em que disputas e negociações 

reivindicam mais horizontalidade e mais negociação.   

 

Apesar de a racionalidade buscar um relativo consenso conceitual discursivo e 

operativo de classificação ordenada para uma agenda técnica, salientam-se a 

diversidade e as diferenças entre as pessoas transgêneras no que diz respeito às 

suas performances sociais identitárias, em especial, na (re)construção ou na 

adequação de seus corpos. Tal dinâmica reflete a complexidade do comportamento, 

da sexualidade e da expressão humana, tanto na referência do sentimento, quanto 

do exercício político e físico de ser uma pessoa(29). As narrativas conceituais rígidas 

de enquadramento têm provocado faltas ou excessos, tornando-se incompletas ou 

discriminatórias.  

 

Woodward (2014), ao exemplificar o conceito de identidade, em um contexto 

empírico, estrangeiro ao Brasil, situa que a identidade de um povo depende, para 

existir, de trocas exteriores à sua cultura que são reconhecidas e/ou negadas por 

outros povos, ou seja, por outras fontes de identidade(30). A identidade atrela-se em 

rupturas dissidentes ou traços proximais com a identidade de outros segmentos 

sociais para ser, em efetividade, um povo. Assim, as identidades se afirmam pelo 

(re)conhecimento dos sins e dos nãos que estão em si e dos sins e dos nãos que 

estão no outro. A identidade é autenticada pelo sim e pelo não reconhecimento 

recíproco que, na interatividade de marcas se recombina em fronteiras, endereços, 

corpo e corpos. 

 

Em distância de condição, mas em aproximação para percepção do existir em 

identidade, a transgeneralidade afirma-se na expressão trans que está nas vestes 

dos sins e dos nãos do corpo de si e nas vestes dos sins e dos nãos de outros 

corpos, que se afirmam trans, também, pela leitura recíproca de sins e de nãos que 

estão na circulação de ser dos homens e das mulheres cis. Destaca-se a 

redundância de que o si trans tem singularidades que não estão no si do ser homem 

e do ser mulher cis. As transgeneralidades, portanto, não estão nas imagens dos 
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reflexos de um suposto espelho do ser homem e do ser mulher, construída na cis 

generalidade normativa. As transgeneralidades são um construto de identidade de 

um ser mulher ou de um ser homem em diálogo de construção subjetivo, singular e 

social que se expressam em composições únicas de um si marcado por 

sentimentos, desejos, estéticas e representações de sins em um corpo próprio.  

 

Nessa ótica, a construção da identidade passa necessariamente pela marcação da 

diferença ou das diferenças na relação entre outros. Em analogia, considerando as 

particularidades entre as questões, a identidade trans afirma-se na identidade não 

trans. É necessário marcar os elementos distintivos e diacríticos entre os sujeitos e 

seus grupos pertencentes para emergência de uma identidade. A diferença gera 

atributos peculiares que se desdobram em significações de signos para 

reivindicações de lugares sociais e correspondências em políticas públicas de 

atenção, necessárias sobretudo, quando a relação entre as diferenças está marcada 

por hegemonias de poder. Considerando que, nas assimetrias de poder, os sujeitos 

ou grupos que estão relacionados às hegemonias têm a garantia de atenção, acesso 

e inclusão frente às pautas políticas, os sujeitos ou grupos em paralelo estão 

margeados, vivendo o enfrentamento da desatenção, das barreiras e dos limites. 

 

Uma das questões mais significativas para a construção das identidades das 

pessoas transgêneras é a adequação do corpo biológico para o corpo de seu 

desejo, de sua percepção, compatível com o seu papel social que impacta, de 

maneira significativa, a sua saúde. Diferentes formas de adequação acompanham 

trânsitos bem distintos entre as pessoas transgêneras que refletem uma ampla teia 

de influência para as decisões e intervenções, negociadas em diversas 

territorialidades com as identidades trans: a família, o(a) companheira(o), quando 

existe, o trabalho, a religião, a economia,  o contexto das políticas públicas, em 

especial as políticas de saúde. Essas bifurcações podem ser abertas ou fechadas, 

dependendo das relações de significação e poder estabelecidas entre a pessoa 

trans e o contexto das relações de poder que são experienciadas no cotidiano de 

cada identidade social. O tornar-se mulher ou homem, talvez melhor considerar, 

projetar-se mulher ou homem, é um processo de afirmação relacionado à construção 
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da identidade em uma teia de percepções: a percepção de si e a busca da 

percepção do(as) outro(as)(31). 

 

A identidade, então, é percebida e construída em um contexto político relacional de 

referência, referência complexa que pressupõe o autorreconhecimento de si e um 

pertencimento a um dado lugar. Também, de uma maneira complementar e 

tensionada, uma referência coletiva que considera a percepção do social em relação 

ao(às) outros(as)(32). Do jogo de poder entre as intricagens de percepção de si no 

espelho do outro e como o espelho percebe quem se vê, resulta a trama identitária 

do sujeito e do contexto social. Nesse jogo, o espelho não apenas reflete, mas é 

refletido, percebido e, sobretudo, é retrovisor. Assim, o espelho que é visto também 

vê. 

 

No universo da saúde, pode-se observar que essa população encontra dificuldades 

em ter suas demandas específicas atendidas. Duarte (2014) considera a ampliação 

do arcabouço jurídico, a partir da Constituição de 1988, para contemplar as 

demandas da população LGBT nos programas de atenção básica(33). Entretanto, 

salienta a ênfase e a quase exclusividade de esses programas se referirem às 

políticas de prevenção e cuidado relacionados à temática das doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs), em especial, ao campo traçado do HIV/AIDS. Embora 

reconheça a necessidade da afirmação e da ampliação desses programas de 

prevenção e assistência para a DSTs/AIDS, em uma perspectiva ambivalente, tais 

ações reduzem a população LGBT a um risco ou uma ameaça, no campo da saúde 

pública, as DSTs ou, mais enfaticamente, a AIDS. Também, caminham, em geral, 

em uma perspectiva universalizante que não contempla a diversidade de demandas 

que a sigla LGBT agrega.  

 

A sigla DST caiu em desuso gradativo quando a Organização Mundial da Saúde, em 

2016, passou a recomendar a sigla IST. A primeira, como dito anteriormente, abrevia 

doenças sexualmente transmissíveis e, a segunda, infecções sexualmente 

transmissíveis. Não se trata de uma mudança aleatória, mas a apresentação de um 

novo paradigma para a compreensão dos processos de saúde e doença 

relacionados às práticas e aos comportamentos sexuais. A mudança ocorre em 
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razão de a expressão infecção sexualmente transmissível dada pela sigla IST tornar 

o propósito de significação mais amplo. Doença, em sentido técnico, pressupõe 

ocorrência e manifestações de sintomas, enquanto o termo infecção prescinde da 

necessidade obrigatória dessa condição, incluindo, também, as situações 

assintomáticas. Ainda em 2016, o Ministério da Saúde homologa essa orientação 

para efetividade de uso no Brasil(34).   

 

Entretanto, a transição do termo doença para infecção acompanha outra questão, o 

saneamento do estigma relacionado à doença na expressão doenças sexualmente 

transmissíveis ou na sigla DST(35). Em especial, para as pessoas transgêneras, o 

sentido de doença foi amalgamado em seus corpos como condição de existência. A 

ideia é que o termo infecção, além do caráter técnico, acompanhe uma veiculação 

contraestigmatizante de segmentos sociais marginalizados, nos serviços de saúde. 

A determinação de doença a grupos sociais dissidentes das hegemonias, a exemplo 

das transgeneralidades, impõe uma redução preconcebida discriminatória de ser e 

de existir em condição obrigatória de necrose social. Opera, fazendo chegar a 

doença antes de ser pessoa em suas múltiplas condições. Ressalta-se que o uso do 

termo doença ou infecção não é contingência para a estigmatização de pessoas. As 

atribuições semânticas que estão no cenário das significações políticas é que 

carregam um termo com pechas excludentes, redutoras e discriminatórias do ser. 

Não se nega a necessidade de ressignificação ou mesmo substituição de um termo 

para a história da linguagem, entretanto, acompanhada da mudança, cursa a 

necessidade de um movimento político para fazer acontecer a intencionalidade 

afirmativa da nova nomenclatura. Ao contrário, nesse caso, infecção pode vir a 

igualar-se ao sentido que o termo doença refletiu para reafirmar ou manter o lugar 

da hegemonia das normas de condutas sexuais e comportamentais legitimadas 

pelos dispositivos de saúde que tomam a cisheteronormatividade como referência.  

 

As padronagens sociais instituídas excluem as pessoas transgêneras da trilha da 

normalidade ou das possibilidades humanas de ser e de existir. A condição trans 

deixa o perfil da transição, da circularidade na teia da sexualidade humana para 

encontrar a negação, a cegueira que as, ou os, tornam invisíveis. Assim, não são 

pautados ou pautadas nas agendas institucionais das políticas públicas ou privadas 
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de atendimento ou de atenção social. Aponta-se, nessa perspectiva, o 

reconhecimento e a afirmação das identidades trans para construção de políticas 

públicas de atenção dirigidas a esse grupo específico. As políticas universais 

propõem uma igualdade universal que não chega, ou atinge, as diferenças negadas 

pelas hegemonias de poder. 

 

Assim, o contexto social preconceituoso e discriminatório impõe às pessoas 

transgêneras uma condição de afastamento dos direitos sociais, incluindo as 

políticas de saúde. Considerando a posição de Peres (2010), a população 

transgênera, minimamente, relaciona-se com três categorias referidas de exclusão 

na percepção social: identidades de gêneros, orientação sexual e estética 

corporal(36). Os construtos marcadores de exclusão podem ser ampliados, a 

depender da intersecção com outras categorias identitárias, como raça, etnia, 

geração ou classe social.  

 

Um dos caminhos para a repercussão de políticas públicas efetivas de atenção e 

cuidado em saúde para as pessoas transgêneras está na formação médica. Nessa 

ótica, essa formação deve considerar as especificidades do contexto social referido 

e destacar os traços diacríticos das diferenças constitutivas do cenário sociopolítico, 

destituindo os campos de poder que conferem fronteiras excludentes e estratos de 

atenção hierarquizados e prioritários. Não se defende uma formação neutra, aliada 

aos princípios da ciência moderna. A ordem discursiva moderna prevê a 

contemplação do todo, mas, na composição ou estruturação do todo, o igual é o 

hegemônico, o normal, o superior, o que tem acesso político. O igual apaga as 

diferenças que ficam no limbo da exclusão. A formação médica comprometida com a 

matriz humanística, como preveem as diretrizes curriculares formativas em curso(37), 

busca o reconhecimento da diversidade, localizando as diferenças e suas 

especificidades para uma atenção respeitosa plural.  

 

Torna-se possível, então, o quebra-cabeça reunir suas peças e pode ser visto no 

horizonte, na linha vertical ou horizontal, no plano inclinado que aproxima discursos, 

vozes dissonantes, silêncios, corpos, olhares. Que não mais vagam pelas paisagens 

ou pelos muros da cidade ou pelo vazio da tela das considerações finais desta tese. 
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Mas, revelam no espelho do ontem os reflexos do minuto agora, o abraço do 

amanhã, hoje, em tempo de delicadezas. 

 

5.3 Subjetividade: um marco da condição para o tornar-se pessoa transgênera  

 

Os processos políticos concordantes e discordantes desenham e redesenham, em 

ritmo célere, o compósito que várias referências denominam globalização. Emerge 

uma paisagem, marcada por uma complexidade, que abriga contradições, 

ambivalências e conflitos que se movimentam por intercâmbios assimétricos para 

fixar e instabilizar a contemporaneidade. As hegemonias correm para ajuste e 

conformação da ordem, promovendo estratégias e políticas para a fixação de 

fronteiras territoriais segregadoras, precarização do trabalho, produção em massa, 

fluidez mercadológica, apagamento e marginalização das diferenças, retórica 

democrática, higienização ambiental e ocupação privada do Estado.  

 

As periferias sociais, em parte, atuam nas fissuras para imprimir rasuras à ordem, ao 

romper fronteiras por migrações dissidentes, marcar o trabalho pelo sentido da 

construção do viver, produzir por um lugar de pertencimento autoral e local, afirmar 

as diferenças pelo desafio de uma lógica coexistente, tornar a democracia exercício 

de concepção e de prática, perceber o ambiente como território de abrigo das vidas 

e reivindicar o Estado como instituição pública. Outra parte atua em consonância 

com os dispositivos discursivos envoltos de moral, de fundamentalismos religiosos e 

de aparatos violentos, operando na costura das rasuras e concorrem, portanto, para 

o redesenho das centralidades(38,39). 

 

Em posição contra-hegemônica, a complexidade contextualiza um cenário palco de 

atuação das multirrefencialidades que enlaçam as identidades e as diferenças 

periféricas(40). Estabelece o lugar da performance, entre outras marcas de ser, das 

atuações transgêneras. A circulação das identidades transgêneras, no 

pertencimento de um lugar comum, associada à ideia de ser trans, expressa-se em 

construções singulares de reconhecimento de si e de apresentações para ser 

reconhecido ou reconhecida por outras pessoas. A pessoa transgênera chega ao 

tecido social carregando os sentidos de ser mulher trans, de ser mulher ou de ser 
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trans mulher; ou de ser homem trans, de ser homem ou de ser trans homem; ou, 

ainda, de não ser nenhuma prescrição distintiva de identidade social esperada. Os 

corpos transgêneros movimentam-se comunicando textos identitários que 

estabelecem linguagem(ns) e leitura(s). As transgeneralidades indicam uma 

complexidade que rasga os circuitos sociais classificatórios, fazendo emergir uma 

pessoa individual e coletiva, essencialmente, única: subjetiva(41). 

 

 A complexidade configura-se, assim, em um sistema aberto e flexível, mas que a 

razão hegemônica projeta o enquadramento como uma forma ou um modelo para os 

trânsitos políticos(42). Foucault (2017) considera que a empiria dos territórios 

instituídos demonstra que, por mais total-totalitário que seja o controle e as ordens 

reguladoras, as resistências criam alternativas de ocupação nas margens e pelas 

margens dos sistemas dispositivos(43). Não há, portanto, verticalidade que assegure 

uma linha de condução regulada por prescrições oficiais. Os enquadramentos de 

poder tendem a preservar as hegemonias que se fissuram nas reações que estão 

nas bases das verticalidades de poder. Elas agem em tensões declaradas ou não, 

nas posturas de boicote, nos silêncios do não fazer e do ressignificar da margem. Ao 

mesmo tempo que Foucault aponta a rigidez das hegemonias na regulação 

intransigente da ordem, sugere a ação nas brechas para a reorganização do sistema 

pelas vozes e pelos corpos subalternizados.  

 

A postura política que reconhece diferenças como construto de poder, de ética e de 

estética, apresenta, necessariamente, vertente epistemológica de uma 

complexidade inclusiva. Requer um desdobramento em ações para ocupação, 

visibilidade e permanência do plural diferente no tecido social. Este, não raro, 

apresenta estruturas discriminatórias e excludentes a determinadas linhas 

identitárias distintas das etiquetas sociais hegemônicas. Assim, estar no trânsito 

social para a pessoa transgênera requer a construção de uma pedagogia corporal 

política que, paralelamente, aprende e ensina a condição de estar e viver no 

mundo(44). Ao atrelar a formação médica, em uma perspectiva afirmativa, a 

complexidade reivindica que os sujeitos profissionais e usuários dos serviços de 

saúde estabeleçam uma relação de poder horizontal. 
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Morin (2013) apresenta a complexidade como um panorama de religação, de 

interfaces políticas e de conhecimentos que estão na agenda dos construtos 

sociais(45). A percepção articular rompe com a fragmentação analítica que permeou e 

permeia abordagens objetivas e racionais do(s) sujeito(s) e suas instituições. Na 

construção interface, interdisciplinar da complexidade, a compreensão está sempre 

no devir. Ou seja, em um processo abrigo de saberes e buscas que estão com e nas 

pessoas. Nesse sentido, a complexidade assenta-se no movimento interconectado 

que está no plural das diferenças. As diferenças, assim, são a própria complexidade 

costurada pelos intercâmbios de saberes pertencentes à(s) pessoa(s). Pela 

necessidade de composição com diferenças, em um sempre devir que move a 

história, a complexidade é a falta, a incompletude que se completa nas releituras 

interativas. Contraditoriamente, em oposição à lógica complexa plural, as diferenças 

estão em plano de hierarquia e de negação que ameaça a noção fundamental da 

complexidade, a intersecção coexistente das diferenças.  

 

Para se efetivar, então, a complexidade desenha um quadro onde se apresenta, ao 

mesmo tempo, previsibilidade e imprevisibilidade; linguagens reveladas, camufladas 

e negadas; falas vazias e silêncios cheios. O pensamento complexo ou a atitude 

complexa, requer uma interpretação ou uma mediação sensível para alcançar a 

compreensão dos sujeitos em uma perspectiva de alteridade. Que compreenda que 

as pessoas não se revelam completas, mas também, nunca estão incompletas. Que 

a falta as torna inteiras.  Que as pessoas estão sempre em tempos pessoais de 

limites e de possibilidades(46).   

 

Nessa dimensão, a complexidade associa-se à subjetividade. Ou melhor, a 

complexidade é, essencialmente, subjetiva ao se apresentar para além das 

aparências, do visível e do previsível. O sujeito subjetivo é, sobretudo, o verbo das 

linhas, das entrelinhas, das sublinhas e do branco do papel. A noção de verbo 

ultrapassa a comunicação da escrita literal para as narrativas mais amplas de 

linguagem, envolvendo fala, escuta, silêncio e movimento. Mas, sobretudo, diz sobre 

a semântica das leituras de ser e estar no mundo, considerando o processo de 

significação da vida, dado pelo universo dos signos e da simbologia. A subjetividade 

não se resume, entretanto, ao campo da linguagem, do texto ou do discurso, 
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atravessa todas essas esferas em um plano de produção de símbolos, construídos 

para dizer sobre os atores em suas dimensões individuais e coletivas(47). 

 

Menos que exterior aos sujeitos, a subjetividade circula no cotidiano social 

experienciado. No plano da saúde, encontra-se na sala de espera, no consultório, 

nos corredores dos hospitais, na portaria, na recepção... é condição de existência, 

inerente aos sujeitos.  Nessa direção, González Rey (2014) considera.  

 

A subjetividade não tem causas externas, ela expressa produções das 
situações vividas. Os sentidos subjetivos não podem ser substancializados 
em conteúdos concretos, eles apenas nos permitem levantar conjecturas 
sobre a multiplicidade de processos que se configuram subjetivamente nos 
estados dominantes que caracterizam uma experiência vivida (...) ( p.51)

(47)
. 

 

Assim, não há tradução para a subjetividade, há conjecturas, há intuição, há 

provisoriedade, há pistas. São possibilidades que se apresentam para uma 

compreensão humana. A pessoa transgênera não deixa de ser, entretanto, ela deixa 

a régua para um deslocamento curvo subjetivo, que não se desenha em forma final 

ou destino. A complexidade e a subjetividade afirmam a continuidade, o movimento 

pela busca do sujeito. O sujeito complexo e subjetivo requer olhar para ganho de 

visibilidade, expressão de poder que confere reconhecimento e política de atenção.  

 

Quanto à formação médica, o Ministério da Saúde anuncia uma teia educadora com 

enlaces de parâmetros biológicos, humanísticos e éticos(37). Esse documento reflete 

uma discursividade ampla, em um contexto tensionado por forças divergentes e 

convergentes que ampliam a formação médica de uma base técnica, 

essencialmente, para um tripé plural. Esse triângulo, menos que negar a técnica, a 

relaciona à necessidade de uma prática médica com o suporte dos princípios 

humanísticos e da conduta ética. Anuncia a necessidade de contemplar, na 

formação médica, um currículo para alcance das subjetividades engendradas na 

complexidade, incluindo, portanto, a pessoa transgênera.  

 

A intervenção médica humanística rompe com o modelo operacional científico-

positivista que opõe em planos binários excludentes sentimento e conhecimento. Na 

abordagem clássica, os referenciais do humanismo fragilizam a ação médica, pois 
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ela pressupõe distanciamento e neutralidade para a qualificação da intervenção 

profissional. Os princípios do humanismo, ao contrário, trazem afeto, subjetividade e 

conhecimento. A formação, nessa perspectiva, indica a emergência de um médico, 

ou de uma médica, que se desloque para a percepção do sujeito de um campo 

cultural próprio para a territorialidade original das pessoas sob cuidados. No plano 

identitário, requer uma postura de alteridade na interação entre a abordagem médica 

e a escuta aos usuários dos serviços de saúde, para uma comunicação 

compreensiva(48).  

 

A alteridade compreende o outro pelo olhar reverso, espelhado em visões recíprocas 

que trocam saberes, compreensão e cumplicidade. A reflexividade contribui, 

também, para uma relação respeitosa entre as diferenças, elemento essencial para 

uma coexistência identitária. Assim, a postura de alteridade desloca os sujeitos para 

o território do outro ou da outra, mas trata-se de um deslocamento de olhares, de 

percepções. Não se deve confundir esse deslocamento como um mecanismo de 

tornar-se o espelho da diferença, passando o sujeito a viver como a imagem 

refletida. A alteridade preserva a diferença entre os olhares e os sujeitos, 

apresentando uma possibilidade de compreensão deslocada da diversidade. É o 

olhar para a diferença pelo olhar da diferença, mantendo as diferenças em um jogo 

identitário afirmativo. Preserva-se, assim, o eu e o(a) outro(a), emergem-se nós 

outros, nós diferentes, nós em coexistência. A alteridade preserva e faz coexistir as 

identidades de ser pessoa transgênera e de ser profissional médico, ou médica, em 

subjetividades próprias.  

 

5.4 Currículo contexto: entre o escrito e o não escrito   

 

O estudo empírico, microssocial, caracteriza-se por uma definição territorial com 

fronteiras marcadas. Nesta pesquisa, o olhar focal compreensivo está no âmbito da 

formação médica do curso de Medicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública (BAHIANA) através da análise curricular institucional e de políticas sociais de 

representação identitária quanto à atenção do universo de saúde das pessoas 

transgêneras. A demarcação de uma fronteira afirma-se mais pela edificação de um 

território institucional cultural do que pela ação de estabelecer linhas limítrofes. 
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O território pressupõe uma espacialidade interrelacional que marca nas fronteiras o 

lugar de pertencimento identitário do grupo que o espelha no reflexo interespacial. 

Assim, o território não existe em si, mas no reconhecimento da complexidade plural 

em que fronteiras se fazem e se refazem permanentemente. Nesse sentido, o 

currículo é uma dimensão fronteiriça da instituição em interfaces e intercâmbios com 

outras instituições, com as políticas públicas, com o leque jurídico normativo, com os 

interesses e as perspectivas da comunidade acadêmica. É desse currículo, que 

ultrapassa os limites físicos do papel que se converte em plano de aula ou 

planejamento pedagógico, que iremos abordar. 

 

O curso de Medicina reflete uma territorialidade local que espelha a dimensão 

macrossocial e a formação médica que se constituem, simbolicamente, em uma 

mesma moeda fundindo-se “cara e coroa” nesse contexto de faces intricadas. Essa 

conjunção trilha na EBMSP há 66 anos, quando, em 1953, o curso de Medicina fora 

implantado(49). O caminho está relacionado ao contexto macrossocial engendrado 

nessa trajetória histórica, em especial, as políticas públicas de educação prescritivas 

para a regulação do Ensino Superior no Brasil.  

 

O currículo percebido nesse horizonte conecta-se com o universo cultural construído 

e circulante na instituição. Mais que uma técnica ou um conjunto de prescrições 

documentais, o currículo diz sobre os processos identitários que se processam e se 

fazem nos modos de ensinar e de aprender entre os sujeitos ensinantes e 

aprendentes, que são, paralela e complementarmente, os docentes e os discentes 

de um processo de formação acadêmica. Ensinar e aprender são atos de 

conhecimento e cultura associados, constituindo-se prerrogativa de todo o elenco 

que compõe uma instituição educadora, em particular, o lócus deste trabalho, o 

curso de Medicina da EBMSP.  

 

Macedo (2007), ao abordar o currículo, ressalta a necessidade de a educação 

conectar as dimensões sociotécnica e político-cultural em laços de 

interdependência(50). A dinâmica pedagógica relacional concorre para que as 

políticas de implementação curriculares não se restrinjam ao didatismo do fazer, em 

que a prática está afastada ou dicotomizada do tecido humano. O espectro social, 



59 

   
 

quando estabelece suficiência por uma lente hiper-real, fragiliza as políticas 

educacionais, instituindo modelos de vazios epistemológicos.  

 

A construção curricular para alcance de sujeitos individuais e coletivos, marcados 

por subjetividades e identidades sociais, requer conhecimento dos seus lugares de 

fala. A formação de médicas e de médicos para esse propósito pressupõe chegada 

nos territórios de circulação social das pessoas em vivência de seus traços 

distintivos. Ou seja, atingir a generalidade que contém as diversidades, que envolve, 

portanto, as pessoas transgêneras exige um deslocamento epistemológico e 

territorial para o universo circulante efetivo dessa população diacrítica. O currículo 

de formação médica há que reconhecer as narrativas linguísticas, os processos de 

socialização e o trânsito político das transgeneralidades para nortear orientações, 

intervenções e prescrições que reflitam, em espelho, a pessoa transgênera e o 

profissional médico em negociação e respeito.  

 

A formação médica, ao apresentar, nas DCN de 2001, o pressuposto da formação 

generalista e, nas DCN de 2014, o princípio da formação geral, faz emergir um 

debate na educação quanto à relação entre os sentidos dados às respectivas 

formações e à repercussão nos processos educativos da área médica.  

 

As DCN (2001), aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, passam a 

regulamentar o ensino médico, estabelecendo, pela primeira vez, no Brasil, um 

propósito formativo que congrega as expressões políticas, as epistemologias 

científicas e as dimensões técnicas para desenhar um processo de educação com 

ênfase na atuação dos serviços que territorializam a saúde pública. Destaca-se, no 

texto legal, a formação holística, a ser construída, fundamentalmente, com base 

ética, para a destinação social ampla. A perspectiva alinha-se com a posição de 

Amaral (2007), a qual aponta que o contexto político, à época, acumulava cena para 

a formação de um profissional que considerasse a saúde como direito e traço de 

cidadania(51). A formação, em uma linha de direitos, implica considerar as pessoas 

no lugar de agentes do processo de saúde, quer no plano pessoal quer no coletivo. 

Reorganiza, assim, o papel da educação em uma perspectiva de reconhecimento de 

identidades para traçar uma pedagogia e, consequentemente, uma prática médica 
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de concepção e manejo horizontais entre os sujeitos implicados nos processos de 

saúde. Nessa vertente, as DCN (2001) apontam: 

Art. 3º O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do 

formando egresso/profissional o médico, com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em 

princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes 

níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação 

e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 

assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso 

com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. 

 

Em texto posterior, entre as competências e as habilidades, reforça-se a saúde 

como acesso de direito civil. 

XII - reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

Entre outros elementos, a formação generalista, conjugada aos princípios dos 

direitos civis, pauta o acesso do ser humano à saúde. A formação generalista, 

embora faça um contraponto à tradição flexneriana, em relação ao acirramento das 

especializações médicas, como atributo, sobretudo, de qualidade e avanço 

científicos, defende, na educação médica, a atenção destinada a um sujeito 

universal que se rubrica no construto “ser humano”, o qual indica a projeção nos 

princípios liberais que sustentam a ideia de democracia moderna em uma 

abordagem distante das bases de empiria do real. A perspectiva generalista 

desenvolve o desenho metafórico de um triângulo perfeito e equilátero, ligado pelos 

pontos da igualdade, liberdade e fraternidade(52).  

 

No artigo VIº, as DCN (2001) caminham para a referência ao território da cultura 

como expressão à formação na definição dos conteúdos, considerando a realidade 

epidemiológica e profissional: 
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II - compreensão dos determinantes sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis 

individual e coletivo, do processo saúde-doença. 

 

O campo da cultura, entretanto, contemplado em um termo plural, não acompanha 

sentidos e compreensões para indicar os elementos que o compõem: as diferenças 

dadas pelas realidades que intercruzam, entre outros elementos de identidades, o 

universo das relações de gênero e, portanto, das transgeneralidades.  

 

A cultura, nessa dimensão generalista, considera um atravessamento de 

humanidade que paira, principalmente, na biologia como atributo de elo integrador e 

em uma abordagem política correspondente que tem a universalidade como 

pressuposto idealizado(53). Na formação médica, a perspectiva generalista contribui 

para a formação de um médico com perfil de assistência à atenção primária, mas 

não indica destaque necessário às identidades circulantes, em especial, os 

segmentos subalternizados. 

 

As DCN (2014) apresentam outra perspectiva de educação médica, orientada pelos 

princípios da formação geral. O construto geral reafirma oposição à tendência 

flexneriana; pressupõe uma destinação de atenção a outro sujeito: o sujeito 

contextualizado, em um campo de expressão e de interação entre saberes, culturas 

e políticas. Assim, o sujeito horizonte, da formação geral, agrega marcadores de 

identidades, que se refletem em dimensões subjetivas e construções coletivas(54).  

 

No texto, as DCN (2014) salientam essa posição.  

 

Art. 3º O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, 

crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes 

níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e 

coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa 

da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser 

humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a 

determinação social do processo de saúde e doença. 
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O pentágono relacional para a formação médica, dado pelas categorias – geral, 

humanística, crítica, reflexiva e ética – assenta-se em várias dimensões de 

humanidade, pressupondo a relação indissociada entre o indivíduo e a sociedade. 

Esse horizonte entende a formação integral em diversos planos políticos para 

alcance inclusivo dos sujeitos, a responsabilidade social, a cidadania e a dignidade 

humana. O reconhecimento dos sujeitos, com base nessa teia relacional, enfatiza a 

expressão de contexto empírico que a cena de atuação das diferenças contempla, 

indicando as marcações diacríticas das identidades como construtos pedagógicos 

para a formação geral(55). Essa posição tem realce nas DCN (2014).  

 

Art. 5º Na Atenção à Saúde, o graduando será formado para considerar 

sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, 

de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, 

cultural, ética e demais aspectos que compõem o espectro da 

diversidade humana que singularizam cada pessoa ou cada grupo 

social. 

 

A formação, nessa lógica, entre outras orientações, destaca duas vertentes de 

orientação pedagógica: o cuidado centrado na pessoa e a promoção da equidade. 

Ambas indicam o sujeito como endereço de reciprocidade identitária, ou seja, há 

necessidade de construção pedagógica diacrítica que afirme a autonomia das 

pessoas e a ação política para superação das desigualdades de acesso. O 

pressuposto da equidade agenda as diferenças no currículo por uma lente que 

destaca as marcas e as suas repercussões nas distribuições hierarquizadas de 

poder que limitam e restringem o acesso. A educação, ao considerar os princípios 

da equidade, propõe políticas públicas e privadas distintas para contemplar as 

diferenças, objetivando a igualdade de condições. Assim, a equidade conjuga 

contexto e temporalidade para compreensão da ocupação política das pessoas, 

indicando epistemologias e práticas distintivas das diferenças para afirmação das 

próprias diferenças(56).  

 

Nessa abordagem, as transgeneralidades encontram brechas para se apresentar 

como dimensão pedagógica de formação médica com repercussão na composição 

curricular.    
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As interpretações mais imediatas e conservadoras, alicerçadas em uma perspectiva 

científica moderna, criticam essa lógica curricular, sinalizando a secundarização dos 

conteúdos ou a supremacia da cultura em detrimento do conhecimento sistemático 

sustentado em bases científicas objetivas e rígidas, alheias às subjetividades. Ao 

contrário, a lógica de Macedo propõe que cultura e conhecimento se confundem 

como dimensões de aprendizagem e socialização que pautam a educação em sua 

dinâmica relacional, tecida a partir de uma ciência que inclui, mas ultrapassa os 

discursos científicos biomédicos. Assim, o conteúdo não se perde, não é 

secundarizado. Os conteúdos passam a ser significados em um território cultural e 

sua construção está atrelada a uma ordem política engendrada nas relações que 

pautam as instituições. O princípio fundamental é que todas as pessoas envolvidas 

no ato educativo podem desenvolver a condição de sujeito da aprendizagem e 

(co)autor e (co)autora das práticas curriculares. Essa percepção implica a 

construção de um currículo em coletividade institucional, tanto na dimensão da 

concepção quanto na da destinação.  

 

Entender o currículo como um reflexo da cultura educacional situa-se como um 

construto social que reflete os poderes tramados no contexto educacional. 

Paralelamente, ao relacionar currículo e poder, Silva (2013) ultrapassa a perspectiva 

tradicional, que compreende o currículo como um norte estático a ser seguido(57). Na 

abordagem conservadora, o currículo é uma diretriz dada em um plano de poder 

hegemônico. Nessa lógica, a instituição educacional é avaliada em função do nível 

de cumprimento do currículo, em especial, do rol de conteúdos previstos. Quanto 

mais apresenta os conteúdos previstos, melhor; quanto menos apresenta os 

conteúdos previstos, pior.  

 

O fazer pedagógico, assim, caminha em uma abordagem curricular conteudista, em 

que o leque de assuntos temáticos é trabalhado em uma escala quantitativa. O 

conteúdo por si rege a escola em uma determinação própria e unilateral, 

transformando-a em uma organização didática técnica, destituída de contexto ou 

cultura. O currículo formal encontra-se, sobretudo, nos documentos legais, 

aprovados pela burocracia administrativa: plano de desenvolvimento institucional, 

projeto político-pedagógico, plano de aula, avaliações. Ou seja, todo o conjunto 
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previsto e definido para planejamento e promoção da aprendizagem. O currículo, 

então, corporifica-se como um meio que a instituição escolar tem para veicular e 

publicizar a organização de sua proposta pedagógica, indicando as trilhas sobre o 

que e o como ensinar para anunciar o fechamento do ato pedagógico, a avaliação. 

 

Há de se destacar, entretanto, as rasuras, as insurreições que ocorrem no interior do 

processo educativo, criando brechas e atuações alternativas. Essas brechas, muitas 

vezes, alternam o curso da curva normal e provocam mudanças significativas no 

fazer curricular e, consequentemente, na história da educação.  

 

As práticas curriculares insurgentes das brechas pedagógicas estão no terreno do 

não formal, constituindo-se em ações mais ou menos intencionais que ocorrem na 

instituição, despossuídas das rubricas institucionais de construção marginal que se 

faz na resistência, no eco do silêncio, na ausência do controle ou mesmo na borda 

da fiscalização cega ou que se faz cega, portanto, não institucionais, apenas, no 

reconhecimento hegemônico e absolutamente institucional, no exercício periférico. 

Assim, compõem o currículo em uma dimensão significativa e marcam o fazer 

pedagógico em textualidades mais ou menos explícitas, conforme a ordem de poder.  

Um currículo oculto na linguagem da literatura especializada. Embora “oculto”, 

presente e diferenciador ao associar-se, normalmente, às demandas de margem. Ou 

seja, periféricas às marcações formais do currículo instituído e aprovado nos 

organismos formais: colegiado escolar, núcleo docente-estruturante, conselhos 

superiores. Não tão oculto, portanto, esse currículo circula no território educacional 

fazendo emergir práticas formativas que a instituição não reconhece, ignora ou não 

tem interesse. É o cartaz sem o carimbo institucional, preso no mural, são as 

conversas nos corredores da comunidade escolar, os exemplos fora do 

planejamento...nesse universo, encontram-se as possibilidades curriculares para os 

grupos sociais invisibilizados ou contra-hegemônicos, contemplando um horizonte 

político inclusivo às pessoas transgêneras. 

 

Para Silva (1999), o currículo oculto caracteriza-se pelos resultados que os 

processos de aprendizagem não intencionais se constroem na educação, em 
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paralelo ou em resistência às intencionalidades, normalmente alicerçadas pelos 

poderes instituídos(58). 

 

Até a fronteira de não abalar o lugar instituído, o currículo oculto circula nas brechas, 

margeadas das hegemonias de poder. Entretanto, à medida que ganha força, 

reivindicação e visibilidade, a resistência oficial emerge com o discurso retórico da 

formalidade jurídica prescritiva. Nesse ponto, a tensão desloca-se do lugar da 

conformação para o conflito aberto, da brecha para o epicentro. Os tensionamentos 

abertos fazem aparecer outra instituição, outro currículo marcado pelas expressões 

de poder que abriram o conflito.  

 

Nesse contexto, no âmbito da formação médica, a interpretação da categoria 

generalidade, generalização ou formação geral reflete essa perspectiva. A 

generalização, no sentido mais tradicional, é interpretada e proclamada como a 

produtora ou a garantia da igualdade. No caso da formação médica, a referência 

contemplada no Art. 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de 

graduação em Medicina tem sido aludida para essa defesa. A igualdade emerge 

como um discurso contemplativo de uma abordagem democrática que, nas primeiras 

impressões, parece inconteste. Forma-se para atender a todos em uma 

generalidade iluminista em que as luzes ofuscam a diversidade desde a sua origem, 

a emergência do paradigma científico moderno e liberal no auge da Revolução 

Francesa. A categoria, todos, contempla uma massa que reflete uma supremacia 

que não revela as diferenças margeadas pelo poder. A generalidade, nessa ordem, 

surge como uma hegemonia conservante de poder. 

 

As DCN expressam um documento basilar contemporâneo, datado em 2014, e 

associam a formação generalista às dimensões humanista, crítica e reflexiva. A 

interpretação liberal moderna é, no mínimo, historicamente anacrônica. A 

associação complexa entre generalização, humanismo, criticidade e reflexão impõe 

a conjunção com a diversidade e as diferenças, categorias que agendam com 

centralidade a pauta da inclusão plural nas composições curriculares dos cursos de 

medicina que almejam contemplar a legislação e chegar ao compromisso político de 

formar médicas e médicos para atenção e cuidado com a diversidade de pessoas 
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que estão na rubrica da generalidade, devido às suas singularidades, a exemplo das 

mulheres trans.  

 

A noção de generalidade é interpretada na contemporaneidade como uma categoria 

de acesso e intercruzamento das diferenças marcadas por identidades que buscam 

atenção às diacriticidades políticas. A contemporaneidade desloca a noção de 

generalidade moderna para o terreno da multirreferencialidade, da complexidade. Na 

modernidade, a generalidade é entendida como um todo uniforme, em que as 

marcas e as diferenças são silenciadas e invisibilizadas por uma hegemonia que, 

não única, faz-se e se deseja única ou, pelo menos, usufrui melhor do que a unidade 

propaga.  

 

Na lógica, em que a generalidade contém as diferenças e as contempla, há de se 

pensar em outra educação, a etnoeducação que estabelece um horizonte de 

possibilidades para que as pessoas transgêneras performem na mobilização política 

de bases curriculares significativas ao sentido de saúde relacionado aos anseios das 

transgeneralidades. Segundo Macedo (2012), a etnoeducação compreende a escola 

como um acontecimento cultural, no qual a pessoa e a sociedade são indissociáveis, 

são centralidades dos saberes e das práticas que modelam ou deveriam modelar os 

currículos(59). Nessa lógica, não existe quantidade de pessoas maiores ou menores 

para avaliação de atenção ou cuidado, há sociedades marcadas pelas composições 

de indivíduos em suas expressões. Assim, a população transgênera é uma 

composição social e a pessoa transgênera uma singularidade indissociada do 

contexto político, inclusive e, especialmente, o contexto educativo.  

 

Segundo Macedo (2007, p. 17)(60),  

 

o que se coloca entre os planos da etnoeducação e das 
multirreferencialidades são poéticas e práxis plurais substantivadoras das 
existências que produzem e dão rumo ao currículo. O social, com suas 
coerências e incoerências, suas ordens e desordens, torna-se dimensão 
genésica do novo à medida que assume as relações intercríticas como 
expressão de suas culturas relacionais. Vivemos um tempo em que as 
epistemologias necessitam dialogar com as múltiplas faces do social, para 
produzirem teorias que alimentem práticas vividas e não apenas práticas 
que se desejam viver um dia. A intercrítica é uma composição entre o 
desejar, pensar, viver, porque como condição de anúncio e afirmação dos 
lugares que ocupamos no mundo, é também condição de anúncio e 
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contestação dos lugares que roubam a legitimidade das nossas presenças 
no mundo. 

 

Nessa abordagem, a visão intercrítica, que é adotada no conjunto deste estudo, é 

um plano interpretativo e empírico de poder que reivindica preencher o terreno da 

educação com a rubrica plural dos sujeitos políticos que estão na escola, desejam 

entrar na escola ou de fora da escola são marcados pelo seu currículo em atenção 

ou desatenção. A intercriticidade, ao reconhecer a mulher trans na trama social e 

interseccioná-la ao currículo de formação médica, questiona um campo de poder da 

tradição biomédica que é alicerçado nos cânones da objetividade moderna em sua 

origem e, contraditoriamente, atual nas interpretações discriminatórias e avessas às 

afirmações fora do padrão, mas na ordem de um contexto que emana gentes.  

 

Ainda segundo Macedo (2007), na tradição hegemônica, há uma descontinuidade ou 

cisão entre os que existem para falar e ouvir e os que existem apenas para ouvir(60). 

Os primeiros têm o suporte das oficialidades modelares e os recursos de conceber 

e, os segundos, o corpo e a força para fazer ou marginalizar. A perspectiva curricular 

intercrítica, como condição ético-política para nortear atos de currículo, configura-se 

em força potente para regenerar necroses do tecido social. Ou seja, contempla as 

identidades emergentes, dissidentes e insurgentes que experienciam vida e voz 

asfixiadas por modelos societais que persistem em fixar hegemonias legítimas. 

  

Para a compreensão dessa discussão, destaca-se a posição de Silva (1999, p.16) 

ao considerar que o currículo envolve uma questão de poder, portanto, está situado 

em um campo tenso de disputas e interesses(58). A tradição das teorias do currículo 

é estabelecer linhas, abordagens e conteúdos do que deve ser o perfil da educação. 

Ao proceder nessa vertente, consagra um tipo de conhecimento para operar na 

dinâmica educacional, contemplando um campo determinado de identidade. Assim, 

o currículo identidade restrita efetiva-se por teorias que estabelecem ordem 

consensuais que preservam a continuidade das hegemonias.  

 

No âmbito da educação médica, as hegemonias tendem à preservação e à 

reprodução das estruturas de poder verticais, quando epistemologias tecnicistas são 

reconduzidas à formação. Elas chegam com uma nova discursividade, aliada aos 
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princípios de uma suposta universidade, prescrevem o texto de que todas as 

pessoas estão em um cenário de igualdade e, portanto, contempladas nas ações 

globais e neutras. A contingência de formação médica universalizante de pessoas 

apaga as diferenças contidas na diversidade, impedindo ou limitando epistemologias 

de formação com suporte nas categorias, diferenças e singularidades, como 

dimensões de conhecimento para a percepção e o cuidado efetivo de todas as 

pessoas. Em contrapartida, a prerrogativa formativa contra-hegemônica há de 

ultrapassar a indignação retórica e se desdobrar em ações educativas que 

contemplem modelos assistenciais alternativos(61). Alternar para incluir 

epistemologias paralelas às tradições normativas que restringem a educação médica 

às ordens de técnicas, de evidências e do biopoder.  

 

Outras e novas identidades culturais emergem no cenário contemporâneo e indicam 

a necessidade de deslocar das hegemonias modernas a exclusividade das 

expressões de poder(62). As pessoas transgêneras estão neste contexto: performar, 

sem tradução ou procuração, as alamedas de seu lugar de pertencimento, indicando 

representatividades orgânicas para conquistar e consagra escuta e voz. 

 

Assim, formar médicos e médicas competentes para atenção às pessoas 

transgêneras coloca-se como uma ação política e diz sobre uma ampliação 

curricular situada em um campo social conflitivo. O engendramento curricular que 

tem história funcional com base em dispositivos legais, supostamente neutros, 

tenderam a mascarar, invisibilizar ou diluir as pessoas transgêneras no caldo de 

uma universalidade caótica de direitos. Na narrativa universal, não existem pessoas 

transgêneras, mas apenas pessoas. Nessa ordem, emerge um todo massificado, 

absolutamente vazio em sinais diacríticos que marcam as diferenças na 

generalidade. Nesse todo, a pessoa transgênera não é voz, nem corpo. Nesse todo, 

a pessoa transgênera não cabe no currículo.  

 

A rejeição ou a afirmação da perspectiva generalista de formação assenta-se em 

uma defesa dicotômica simples. Opõe-se à ideia de uma discussão dual por uma 

posição de crença.  Mais do que a evidência da percepção de um cenário 

conflituoso, faz-se necessário resgatar a base generalista no campo da 



69 

   
 

complexidade científica(63). Nesse sentido, a generalização consiste na consideração 

ou na revelação das propriedades intrínsecas e substanciais dos fenômenos pela via 

da análise e da abstração. Não se trata de selecionar elementos. Não se trata, 

também, de excluir elementos. Trata-se de uma análise complexa que pressupõe o 

contexto em sua integralidade e multirreferencialidade. Constitui-se em uma 

“dedução teórica”, um movimento em sentidos plurais que vai do geral ao particular 

e do particular ao geral em trilhas permanentes de (in)completudes.  

 

Em uma visão generalista e em um contexto social globalizante, as pessoas podem 

compartilhar símbolos, podem intercambiar significados, mas isso não faz com que 

os sinais marcadores sejam amalgamados em um tecido, como nas misturas infantis 

das massas coloridas que o amassar fazia cinza. O outro ou os outros, em uma 

abordagem generalista hegemônica é diluído, ofuscado em escalas de poderes 

instituídas por um critério vago de aproximação com o alvo referência. Em oposição 

a essa lógica, entre outras performances, afirma-se a pessoa transgênera no cenário 

de visibilidade social. A pessoa transgênera contida e contendo a generalidade, na 

ordem do jogo da alteridade curricular. 

 

A inclusão da saúde da população transgênera no âmbito do currículo, mais do que 

configurar uma disputa de espaços de saber, afirma uma posição política ideológica 

sobre o que se compreende como o campo de intervenção da medicina: o ser 

humano – complexo, singular e construído sócio-histórico-culturalmente. Ou seja, o 

ser humano, pessoa viva que experiencia o existir no entrecruzamento dos 

processos coletivos e particulares que faz o(s) eu(s) ao fazer o nós. Brinquemos 

como as crianças em um mundo adulto em que o debate curricular é a nossa massa 

de modelar por uma formação médica geral que contenha o mundo simbólico e o 

território das pessoas nas suas identidades. Um currículo contexto com matizes 

multicores de pessoas transgêneras. 

 

5.5 Entrando no território empírico: histórias, conjuntura e transgeneralidades  

 

A trilha de quase duas décadas do século XXI inaugura uma “nova ordem”, um 

contexto coetâneo que imprime mudanças significativas no pensar e no agir, 
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exigindo a formação da pessoa com múltiplas habilidades para ser capaz de 

performar na sociedade, uma vez que o universo político lhe pertence em identidade 

individual e coletiva. A relação entre o conhecer e o saber fazer, mediada por uma 

relação político-filosófica, integrou-se em uma dimensão articulada para dizer sobre 

as pessoas e sobre as instituições em uma perspectiva de reconhecimento e 

pertencimento na história. 

 

A noção de performance contempla a atuação da pessoa pela centralidade do 

movimento de seu corpo nas dimensões de uma física, de uma estética e de uma 

política. Essa tríade que envolve o corpo em uma coreografia social demarca 

espaços formativos, representa uma pedagogia que, paralelamente, ensina e 

aprende. A circularidade dos corpos e a consequente visibilidade estão atreladas às 

tramas de poder que dimensionam importância, hierarquia e validade, rubricando às 

pessoas fronteiras de viver ou morrer(64).  

 

Nesse cenário, emergem as identidades transgêneras em corpos dissidentes do 

binarismo formal que impõe ser homem por uma biologia masculina ou ser mulher 

por uma biologia feminina. A transgeneralidade transborda o pressuposto binário 

mutualmente excludente, apresentando à coreografia social alternativas 

performáticas dissidentes. A performatividade das pessoas transgêneras para 

estabelecimento de uma coreografia visível e legítima, requer políticas curriculares 

de formação que tomem os processos identitários como estudo e como prática para 

atenção afirmativa das nuanças de diferenças e efetividade política de uma 

educação contra-hegemônica(65).  

 

Nesse sentido, é da responsabilidade das instituições educativas um 

reposicionamento a partir de um currículo que, em suas práticas pedagógicas, seja 

capaz de contemplar inovações metodológicas e ações que prevejam o 

protagonismo discente, o diálogo, a reflexão e uma visão social e política da 

comunidade acadêmica e também garantir a circulação de discursos que acolham a 

alteridade. 
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A vida contemporânea em suas ambivalências, contradições e pluralidade(66) clama 

por posturas institucionais que sustentem ações afirmativas voltadas à inclusão e 

que estimulem a participação discente ativa no processo de construção do 

conhecimento; que promova, também, o desenvolvimento de uma consciência 

autorreflexiva, social e crítica do corpo docente na construção e apresentação dos 

atos de currículo. Trata-se de pensar o processo formativo pela via da coexistência 

dos sujeitos em um plano de reconhecimento de si e de respeito ao outro, nos 

trâmites de performances educativas mediadas pelos princípios da alteridade.  

 

Ao longo de quase 70 anos no exercício de formação médica, razão inaugural da 

instituição, em 1952, o intercruzamento entre o presente e o passado na Escola 

Bahiana de Medicina e Saúde Pública, nomeada Bahiana em seu universo cultural, 

se processam na (re)modelagem permanente do currículo: expressão de uma 

instituição que se move pelo sentido da contemporaneidade para ser 

contemporânea. Ou seja, que incorpora as tensões, as rupturas e as continuidades 

para uma formação médica, alicerçada quando de sua origem, na ideia de cuidado 

amplo e irrestrito(10).  

 

Assim, a Bahiana parte dos fundamentos defendidos por Hipócrates para a 

construção de uma medicina, no meado do século XX, marcada pela intenção de 

proteger os sujeitos em cuidado. Como Hipócrates, a instituição, à frente de seu 

tempo, lança bases, para o exercício de uma educação médica dirigida às pessoas, 

base do fundamento de humanização em saúde, prerrogativa que só encontra 

sonoridade no fim do século XX e formalização de orientação pedagógica na virada 

do século XXI, nas DCN de 2001 e 2014(37). 

 

Essa abordagem propõe que o conhecimento do corpo só é possível a partir do 

conhecimento do homem como um todo.  O pensamento de Hipócrates desloca a 

centralidade de uma razão médica idealizada para uma prática médica humanizada, 

em um ser humano relacional, possuidor de um corpo inteiro (67). As bases originais 

da medicina humanística de Hiprócrates marcam o primeiro currículo de medicina da 

Bahiana, constituindo-se em referência inspiradora e reflexiva nos processos de 

atualização e de crítica no curso histórico da organização até a presencialidade(10), 
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sem deixar de constar os princípios da racionalidade cientificista da ciência 

moderna. 

 

No limiar fronteiriço dos séculos XX e XXI, a Bahiana reflete o contexto político 

anunciado pela ambivalente teia discursiva globo-local. O global expressa-se na 

amplitude de um terreno mercadológico central em uma suposta linearidade e o local 

reivindicando permanências de territórios físicos de identidades e diferenças.  De um 

lado, portanto, a busca das afirmações identitárias que emergiam buscando lugar, 

visibilidade e territórios afirmativos. Na agenda, a pauta das políticas reparadoras, 

em oposição à homogeneidade das políticas modernas que, em nome de uma 

universalidade neutra, acentuou as desigualdades por hierarquização ou pelo não 

reconhecimento de traços culturais marcadores de identidades contratantes às 

hegemonias sociais. Do outro lado, ou paralelamente, se quisermos evitar o 

binarismo clássico, o paradigma hegemônico de poder pela (re)organização das 

hegemonias sociais na construção de uma “nova velha” ordem mundial. As teorias 

da educação, com a rubrica da pós-modernidade, apresentam as bases 

epistemológicas formativas e reivindicatórias para alcançar o sujeito que aprende 

como protagonista de uma ação política alinhada aos princípios da contextualização 

cultural, do respeito aos direitos humanos e da percepção empática das 

diferenças(68,69).   

 

Essa complexidade compreensiva modula as tensões de poder no início do século 

XXI, refletindo o mundo em um território macrossocial e as instituições em um 

território microssocial, como a Bahiana. É nesse contexto que a Bahiana utiliza a 

insígnia título, Um choque de realidade, para repensar um novo modelo 

pedagógico(10). O horizonte filosófico para a construção da proposta parte da ideia 

de integralidade, contida no projeto original do curso de Medicina na década de 

1950. No novo tempo, a ideia de integralidade está relacionada à compreensão do 

ser humano em uma dimensão interrelacional que contempla um contínuo bio-psico-

sócio-ambiental.  
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Nesse contexto, surgem algumas considerações para discussão, norte e ruptura que 

são contempladas nos espaços políticos de gestão da instituição e foram registradas 

no memorial da Bahiana, publicado em 2008.  

 

[...] com o vertiginoso aumento do conhecimento médico e o acelerado 
desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à saúde, as escolas de 
medicina de todo o mundo estavam formando médicos cada vez mais 
especializados e capacitados para lidar com equipamentos sofisticados. A 
importância da atenção básica e da relação médico-paciente não era 
devidamente enfocada e os médicos pareciam estar mais preocupados em 
tratar as doenças que os doentes. As máquinas, tão importantes para o 
diagnóstico e o tratamento, em vez de aproximar, afastavam o médico de 
seu paciente. (Memorial, p. 39)

(10)
.  

 

Tais considerações indicam uma linha de abordagem para a nova proposta 

pedagógica: uma crítica ao tecnicismo, sem prejuízo do aprimoramento do uso da 

técnica; a ênfase para a formação básica e a formação humanística para a 

mediação da relação entre os sujeitos envolvidos no cuidar médico. 

 

A discussão da nova proposta pedagógica marca o início dos trabalhos, em 1999, 

em amplo diálogo interinstitucional e extrainstitucional. Atravessa o ano 2000 entre 

questionamentos, idas e vindas construtivas. Em 2001, o novo projeto pedagógico 

foi consolidado pela direção da Escola com base na escuta à comunidade 

acadêmica. Marcou-se o compromisso de apresentação de uma proposta aberta, em 

constante aperfeiçoamento, dada a dinâmica da realidade social. 

 

O novo currículo provocou mudanças significativas na base do curso de Medicina. A 

concepção disciplinar moderna que estabelece os pilares da ciência moderna e 

encontra presença no currículo, foi repensada. A disciplina, com seu respectivo 

objeto de estudo, deu lugar ao componente curricular temático e interdisciplinar, 

refletido pela construção de um conhecimento que se efetiva em redes. Uma nova 

lógica de ensinar e aprender se apresenta: o construto social relacional. A formação 

insere-se no contexto de significação e produção de saberes que pressupõe os 

sujeitos ensinantes e aprendizes em horizontalidade. O ensino texto passa por um 

contexto de ensinar, relacionado a um caso significativo que considera teoria; 

prática; políticas locais, nacionais e internacionais; ética; estética; direitos humanos.  
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A mediação do ensinar também se atualiza por uma mediação pedagógica 

compatível com a aprendizagem significada nos contextos sociais em que a própria 

necessidade de aprender surge. Assim, a aprendizagem não é uma categoria 

distante ou opaca, ao contrário, trata-se de um construto vivo de vivências 

integrativas partilhadas por quem aprende e ensina ao mesmo tempo. Nessa 

perspectiva, é introduzido, no currículo, o método da Aprendizagem Baseada em 

Problema (ABP). Essa proposta pressupõe, portanto, o protagonismo político do 

sujeito aprendente pela busca ativa do conhecimento e o incentivo à autonomia, 

ambas autenticadas pela problematização do conhecimento prévio e pela ampliação 

desse conhecimento a partir de uma pesquisa acadêmica orientada. Essa proposta 

pedagógica requer uma postura política, conferida por uma construção de 

conhecimento que parte do contexto social e para ele retorna. Aprender com 

problemas significa resolver problemas, ou seja, aprender para uma intervenção 

social responsável no contexto comunitário de aprendizagem. O coroamento é a 

aprendizagem com o outro e para o outro.  

 

Nessa lógica, a Bahiana contempla, de forma explícita, em seu projeto de formação 

médica, que o foco da formação tem como alcance central a população atendida 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), território em que se efetivam as atividades 

práticas, em especial, os estágios e as experiências de internato. A Escola parte da 

posição política de que o território do SUS reflete o contexto genuíno da realidade 

brasileira espelhada, portanto, nas demandas de saúde da população. A formação 

com destino essencial ao SUS confere amplitude para a qualificação técnica e 

política das acadêmicas e dos acadêmicos em medicina. No SUS, encontra-se um 

leque amplo de possibilidades de campos pedagógicos, contempla a atenção 

básica, o atendimento em ambulatórios gerais e de especialidades, os serviços em 

hospitais de baixa e de alta complexidade, o atendimento de emergência e os 

processos de reabilitação(10).  

 

Essa posição exigiu que o currículo estabelecesse, então, mais ênfase na atenção 

básica e a consequente prioridade formativa aos conhecimentos básicos das cinco 

grandes áreas da saúde contemporânea: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, 

gineco-obstetrícia e saúde coletiva. Assim, a formação geral foi assegurada na 
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graduação como compromisso de atuação política básica para as comunidades 

sociais, sem prejuízo das especializações com previsão nas residências médicas em 

estudos complementares(70). A formação geral pressupõe conter as identidades 

circulantes no campo de empiria social. Embora o currículo de formação médica da 

Bahiana, ao longo de sua história, não discrimine marcadores sociais identitários 

locais, regionais ou globais para alcance pedagógico, na medida em que afirma a 

formação geral e o respeito à diversidade, engrena abertura e compromisso 

institucional para uma formação que identifique, na generalidade, as singularidades 

humanas. Nesse âmbito, há uma fissura institucional para emergência das 

demandas de saúde das pessoas transgêneras no universo formativo da Bahiana.  

 

Nesse caminhar, as bases políticas e pedagógicas da Bahiana fundamentam-se 

nessa nova dimensão de educar/formar o sujeito; assim, os pilares da instituição 

assentam-se no tripé relacional do reconhecimento do sujeito individual, da 

afirmação dos sujeitos coletivos e da sustentabilidade institucional. Parte de uma 

visão humanista com foco na aprendizagem, cuja missão propõe transformar a 

educação superior para impactar vidas e melhorar sociedades, ampliando o acesso 

à educação de qualidade, como uma exigência para a qualificação do corpo discente 

e docente, numa dimensão ética, cultural e política do processo de aprendizagem e 

da prática educativa, considerando todas as dimensões do humano, a fim de superar 

a produção instrumental do modelo fragmentado do currículo(71). 

 

A Bahiana entende a instituição educativa como um espaço de críticas, intercríticas 

e produção cultural, privilegiando uma educação que problematize o cotidiano numa 

perspectiva multi/intercultural e que seja intercrítica, como possibilidade para um 

aprendizado significativo. Desse modo, propõe uma educação na qual se tenha uma 

matriz curricular que valorize o universo cultural, tanto de estudantes como de 

professores, contemplando saberes constituintes do processo formativo e cultural 

dos atores desse processo(71). 

 

O desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e 
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profissional e o nível de atualização dos estudantes frente à realidade brasileira e 

mundial fazem parte da atualização curricular da Bahiana, contemplando uma 

concepção curricular significativa. Abarcam reflexões sobre as complexidades de 

demandas da contemporaneidade, as quais perpassam o processo educativo, 

articuladas em redes de interdisciplinaridade, apresentando insumos conceituais e 

práticos para sustentar a problematização, a análise e as possíveis intervenções nas 

comunidades às quais os cursos são estendidos. Contemplam, assim, as diferentes 

culturas e a compreensão intercultural, o pensamento crítico, a criatividade, a 

flexibilidade, a colaboração e a sociabilidade. Essas competências do aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, tidas como bases 

da educação contemporânea(72), autenticam a gestão acadêmica de qualidade da 

Bahiana, em movimento dinâmico e ininterrupto de planejar, desenvolver, checar, 

agir.  

 

Há terreno fértil, no trânsito curricular institucional, para a efetividade de uma 

formação identitária distintiva das diferenças que inclua, entre outros signos de 

pertencimento, as pessoas transgêneras. A mobilização da comunidade acadêmica 

nos espaços participativos de gestão é condição para esse devir. O empreendimento 

requer discussões que se desdobrem em proposições para construção de projetos 

de atividades curriculares que revelem com visibilidade questões sobre as 

demandas de saúde das pessoas transgêneras.  
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6 RESULTADOS  

 

Nesta tese, as narrativas sobre as transgeneralidades atravessaram quatro 

territórios de significações e sentidos para abordar um tempo contexto: a fala das 

coordenadoras do curso de Medicina da EBMSP, a literatura acadêmica em 

educação médica, a mídia jornalística impressa e a legislação brasileira.  

 

O percurso compreensivo teve início com uma pesquisa que contemplou revistas, de 

circulação corrente, mas em campos de abordagens distintos: a academia e a mídia 

impressa, respectivamente. As textualidades, complementarmente, oferecem 

contribuições distintas para percepção das transgeneralidades e suas repercussões 

que implicam ou não em políticas de formação médica. 

 

A primeira vertente metodológica se pautou na análise documental e gerou duas 

pesquisas que repercutiram nos seguintes artigos: Revista Brasileira de Educação 

Médica e a saúde das pessoas transgêneras e Saúde da mulher trans: notas de uma 

invisibilidade.  

 

A exploração, quando tem um traço de busca definido, caminha para responder um 

horizonte relacionado a um objetivo específico da pesquisa, que se reflete no campo 

empírico, como algo desconhecido ou pouco enveredado. Nesse caso, converge 

para se efetivar em uma atividade documental imersiva para revelar as supostas 

demandas de saúde das mulheres trans. Essa condução não reduz o trabalho a uma 

busca restritiva, permite tangências relacionadas à proposta de categorias para 

ampliação do terreno a ser explorado, situação que se efetivou, em razão dos 

periódicos quase que silenciaram sobre as questões de saúde da mulher trans. A 

condição do silêncio promoveu o redirecionamento para uma análise sobre as 

lacunas ou sobre outros preenchimentos em um norte complexo(73). 

 

A segunda linha metodológica resultou na confecção de um ensaio construído a 

partir de uma revisão narrativa da literatura acadêmica sobre a validade do 

reconhecimento do nome social das pessoas transgêneras no tecido político. Em 

decorrência dele, um texto organiza-se como uma exposição de perspectivas 
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teóricas e epistemológicas de uma autoria sobre determinada temática a partir de 

um enfoque singular. Nesse ensaio, a literatura acadêmica foi confrontada com a 

base legislativa que, paralelamente, trilha história de negação e de conquista para a 

afirmação identitária das pessoas transgêneras. O silêncio e apagamento temático, 

indicado por categorias de buscas no universo da formação médica, remeteram a 

pesquisa para o campo da psicologia social da saúde, em que se encontrou mais 

fertilidade analítica. O resultado foi um texto denominado, Nome social, identidades 

e pessoas transgêneras: desafios para uma psicologia de direitos.  

 

A terceira base metodológica ocorreu no campo empírico do estudo, nas fronteiras 

físicas da EBMSP. Pela observação da estrutura administrativa da instituição, 

destacamos a coordenação pedagógica do curso de Medicina como território 

fundante para construção da proposta institucional de formação médica. A 

coordenação de curso exerce o papel de promover a gestão do conhecimento, 

articulando os processos curriculares com a comunidade acadêmica.  As narrativas 

das coordenadoras de curso foram promovidas por interações dialógicas com o 

pesquisador.  

 

A escuta às coordenadoras de curso gerou o artigo, Entre falas silêncios e 

traduções: a formação geral em um currículo médico. A escuta e a narrativa 

produzida compõem um laço para reconhecimento dos sujeitos de vozes enquanto 

protagonistas de ação(74). Institucionalizadas pelo vínculo de pertencimento 

organizacional, essas coordenadoras, em simbiose de escuta e de narração, 

corroboram para o delineamento de um texto falado em que, nas entrelinhas, 

encontra-se o currículo para compreensão. O currículo texto refere a narrativa 

política, nesse caso, localizada, fundamentalmente, nas pessoas que fazem a 

organização e não o contrário. Dessa forma, escuta e narrativa, inseridas em um 

método, refletem uma epistemologia de localização de poder, deslocada das ordens 

hegemônicas supostamente impessoais para a dialogicidade ecoada nos processos 

interativos entre as pessoas. O currículo, portanto, é texto negociado, tensionado, 

conflitado de pessoalidades em um contexto. 
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Os artigos estão organizados na seguinte ordem de apresentação, não coincidente 

com o tempo de produção:  

I. Entre falas, silêncios e traduções: a formação geral em um currículo 

médico; 

II. Revista Brasileira de Educação Médica e a saúde das pessoas 

transgêneras;  

III. Saúde da mulher trans: notas de uma invisibilidade social; 

IV. Nome social, identidades, pessoas transgêneras: desafios para uma 

psicologia de direitos. 

 

O compósito narrativo, embora não se esgote, representa amplo espectro social, 

conferindo às transgeneralidades uma conjuntura associada para a compreensão da 

categoria como base pedagógica na educação médica. As escutas e as 

interpretações textuais narradas buscam, na presença, na ausência e na tangência, 

a sonoridade transgênera que repercute uma pedagogia, por afirmação ou por 

negação, na formação médica contemporânea.  
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6.1 Artigo: Entre falas, silêncio e Traduções: a formação geral em um currículo  

médico 
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6.2 Artigo submetido na Revista: Revista Brasileira de Educação Médica e a 

saúde das pessoas transgêneras  

 

24-Jul-2019 

 

Dear Dr. Daltro: 

 

Your manuscript, RBEM-2019-0202, entitled "Revista Brasileira de Educação Médica e a 

saúde das pessoas transgêneras" has been submitted to the Revista Brasileira de Educação 

Médica.   

 

Sincerely, 

Revista Brasileira de Educação Médica Editorial Office 
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6.3 Artigo submetido na Revista Interface: Saúde da mulher trans: notas de 

uma invisibilidade social 

 

De: revista Interface <onbehalfof@manuscriptcentral.com> 
Enviado: segunda-feira, 23 de abril de 2018 22:00:17 
Para: MONICA RAMOS DALTRO 
Cc: Carlos Danon; rodrleite@hotmail.com; MONICA RAMOS DALTRO; nessaaraujojob7@gmail.com 
Assunto: Interface - Comunicação, Saúde, Educação - ID ICSE-2018-0213 

  

23-Apr-2018 

 

Prezado (a) Prof(a). DALTRO:, 

 

Seu manuscrito intitulado “Saúde da mulher trans: notas de uma invisibilidade social” foi 

submetido com sucesso e será encaminhado para avaliação, visando à sua publicação em 

Interface – Comunicação, Saúde, Educação. 

O ID do manuscrito é ICSE-2018-0213 e deverá ser mencionado em toda correspondência 

enviada para a revista ou em contato com a Interface. 

Se houver mudança em seu endereço postal e/ou endereço eletrônico, por favor, acesse 

ScholarOne Manuscripts no endereço http://mc04.manuscriptcentral.com/icse-scielo e faça a 

atualização de seus dados cadastrais. Enfatizamos a importância de manter também os 

demais dados do seu perfil atualizados, principalmente as palavras-chave referentes a sua 

(s) área (s) de conhecimento. 

Você pode acompanhar o status do seu manuscrito clicando em Author Center depois de 

acessar http://mc04.manuscriptcentral.com/icse-scielo 

Agradecendo pela submissão em Interface – Comunicação, Saúde, Educação, 

Atenciosamente, 

 

Antonio Pithon Cyrino 

Editor-chefe 

Interface – Comunicação, Saúde, Educação 
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6.4 Artigo – Nome social, identidade, pessoas transgêneras: desafios para uma 

psicologia de direitos 
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7 DISCUSSÕES 

 

O conjunto de narrativas escutadas, em interfaces territoriais diversas, – mídias 

impressas, literatura acadêmica, base legislativa brasileira e a fala das 

coordenadoras de curso de Medicina – indicam sonorização ampla e diversa sobre 

as transgeneralidades.  

 

A narrativa, compreendida pelo aporte dos princípios da linguística, sinaliza o perfil 

semântico, portanto, os sentidos e significados que um texto produz no processo de 

comunicação. A reciprocidade ocorre nas interações sociais a partir de textualidades 

diversas que estão em sons, imagens, corpo e silêncio, permeadas por 

(re)significações interculturais e intersubjetivas. A narrativa é, fundamentalmente, 

relacional e intercrítica na dinâmica de textos que se desdobram em novos textos, 

em um movimento rítmico e constante de produção de vozes. Ela requer, pois, a 

interpretação do curso histórico da produção textual de quem promove a leitura e a 

releitura(75).  

 

A comunicação narrativa, interpretada pelo pesquisador, em ato relacional com os 

textos fontes, alcançam as transgeneralidades em três vertentes discursivas: o 

silêncio, que insiste em apagar imagens, a estigmatização por uma fotografia 

glamourosa alheia à vida ordinária e a marcação dos corpos pela imperfeição da 

doença e do sofrimento psíquico. Entretanto, ainda que em menor expressão, as 

narrações sobre as transgeneralidades sonorizam para reconhecimento de um corpo 

de direitos e de identidades, em especial, no texto das vozes das coordenadoras de 

curso que defendem uma formação médica pela pedagogia das diferenças.  

 

Na confrontação com o cotidiano empírico, as narrativas, hegemônicas e 

estigmatizadoras a respeito das transgeneralidades, aproximam-se das 

interpretações de Han (2017) sobre a edificação da paisagem contemporânea(76). O 

autor, ao considerar a conformação idealizada da sociedade positiva, afirma a ordem 

da rejeição ou da negação do que se elege negativo. Não há espaço ou visibilidade 

para a percepção de um tempo ordinário que roda com a vida em experiência, a 

exemplo das construções transgêneras. A rejeição à negatividade impõe uma 



164 

   
 

sociedade transparente e estéril, em textos corporais, que atuam por dinâmicas de 

buscar sempre condições de vida e de poder viver em meio às conjunturas também 

marcadas pelas ordens negativas, pelas violências, discriminações e margens. 

 

O apagamento das vozes opera por um sistema comunicacional do não dizer sobre 

os ditos que estão às margens das instituições reguladoras dos padrões e das 

normas. O não dito, mais que o silêncio, é o silenciamento promovido pelas vozes 

de autoridade que legitimam e conferem circularidade social. Os textos para leitura 

estão na vigência aprovada das políticas editoriais de publicação e de publicização 

da palavra(77). O silenciamento sobre as narrativas, que falam o idioma das 

transgeneralidades, está em uma ordem textual da escassez nas revistas 

analisadas, quer nas fontes de mídia quer na fonte de literatura acadêmica. 

Também, registra-se o silêncio em parte dos falares das coordenadoras de curso 

que apagam as transgeneralidades ao afirmarem a ideia de um sujeito humano 

universal.   

  

À pessoa transgênera, no silenciamento e no apagamento, é negada a expressão de 

vida, permeada por sentidos de olhar e ser olhada. A esquiva, que produz a 

invisibilidade, modela um outro desprovido de referências possíveis a uma 

percepção inclusiva no tecido social. Outro, que é um não ser, antítese da vida, 

atuando na direção-alvo de si, sob aquilo que Mbembe (2019) denomina 

“alterocídio”, ou seja, constrói-se um cenário de morte, para que o outro encene 

sobre si(78). Essa condição considera o outro, não como semelhante de si mesmo, 

mas como objeto, intrinsicamente ameaçador, do qual é necessário proteger-se, 

desfazer-se ou destruí-lo. O aniquilamento capital, alternativa última e corrente, 

apresenta-se quando não se consegue ordenar o outro em uma linha de controle ou 

de expectativa possível. Também, quando não se consegue colocação em 

plataforma de resultados, alheios à experiência outra de existir. Em texto 

pragmático, se o outro, ainda que, quando tornado dessemelhante, pode ser 

embalado, sob condições monitoradas de produção e de distribuição, mantém-se. 

Ao contrário, a necropolítica. Essa impõe um território cercado, em que só é possível 

buscar o não existir, perspectiva que, embora não aprofundada na pesquisa, abre 

novos rumos de estudos, no âmbito das narrativas, sobre a formação médica.  
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A espetacularização reside na afirmação da exclusão das narrativas transgêneras, 

seja na veiculação de imagens glamourosas, seja na fragilidade contextual. Essa 

última restringe as transgeneralidades ao universo da pista ou do quarto de uma 

prostituição menorizada. O glamour imagético retira as transgeneralidades de um 

circuito social amplo, que agrega espacialidades familiares, religiosas, educacionais 

e organizacionais e as coloca em um circuito exclusivo de uma suposta fantasia de 

sucesso. Essa construção arbitrária sugere uma positividade que Han (2017) situa 

no campo da pornografia(76). O limite pornográfico estigmatiza as transgeneralidades 

em um lugar perene de um corpo a ser consumido.  O corpo das transgeneralidades, 

pela pornografia, esvazia o desejo e o desejar por uma comunicação que afasta a 

sexualidade da erotização. O corpo transgênero, nessa perspectiva, fragiliza a 

autonomia da pessoa transgênera em sua construção identitária. A expressão 

pornográfica é sempre para uso expróprio.  

 

Apesar de a glamourização ter-se restringido às narrações da mídia impressa, 

implica alcance em outros universos pela formação de opinião pública. Mesmo que a 

pesquisa não tenha promovido análise cruzada das implicações entre as narrativas, 

a opinião pública repercute posição nos espaços sociais por uma rede de 

comunicação.  Assim, sugere-se que o apagamento das transgenelalidades, na 

literatura acadêmica e em parte das falas das coordenadoras, reflete a não 

necessidade de atenção por políticas públicas ou privadas, visto que o glamour se 

afirma na fantasia ilusória da suficiência positiva. 

 

Quando o apagamento e a glamourização transbordam para uma visibilidade 

inconteste, as transgeneralidades surgem relacionadas à doença e a processos de 

correções das imperfeições corporais. Não se pensa em uma vida com expressão 

de saúde para um corpo a ser construído por expectativas de desejos e de estéticas, 

que passam por uma subjetividade de estar no mundo. As narrativas sintetizaram 

um lugar de pronúncia pela doença e pelo sofrimento, acima de tudo, do sofrimento 

psíquico que, não raro, indicaram necessidade de aporte psiquiátrico e psicológico. 

A narração é compatível com Lanz (2017), quando afirma que, nos trânsitos sociais, 

estrangeiros às transgeneralidades, elas chegam desprovidas da condição de ser 

pessoa(1). O estigma e a estereotipia vêm, à frente, com marcadores de rejeição e de 
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discriminações que reforçam a margem de exclusão social. Nessa linha 

argumentativa, a autora insiste no termo pessoa para chamar as transgeneralidades 

como construto identitário. Com esse sentido, ela afirma a categoria “pessoas 

transgêneras”. 

 

Em acordo paralelo, Han (2018) aponta tendência hegemônica para um processo de 

globalização homogeneizador da tela social. No lugar das singularidades, surge a 

indumentária uniforme, que atua na regulação de padronagens identitárias(79). A 

diferença, atrelada à doença, sugere (re)afirmar uma proposta de intervenção 

biomédica, a serviço de uma ¨cura¨ para uma ordem que se deseja curativa. Uma 

busca de normalidades que legitimem narrativas de ¨supostos sociais higienizados” 

para composição das positividades, a serviço de uma transparência que, em 

ambivalência, não se vê essência. Em toda a parte, tende ao empreendimento da 

emersão de um deserto idêntico, em que as diferenças apagam-se em 

normalidades, fardas e harmonias.  

 

As singularidades, nessa direção, são manejadas para repercutirem uma unicidade, 

veiculada em voz plana e industrial que expulsa o outro. Modela-se um espaço 

menor para as negociações, as confrontações e as perspectivas. Cria-se uma linha, 

tão imaginada e tão real, movida por uma busca de retidão que confere massa social 

para o consumo de igualdades. O igual passa a ser adquirido por diferenças que, ao 

serem tornadas ou, pelos menos, projetadas igualmente, realimentam o mercado. É 

a globalização com a etiqueta identificadora da validade total. Um mundo total, 

totalmente esvaziado dos sentidos que se movem por história, por ancestralidade e 

por (re)construção. Um mundo de reprodução, o qual se faz, sem endereço e sem 

autoria(79).    

 

A tese deste trabalho é que o apagar, o espetacularizar e o adoecer correspondem à 

trinca inter-relacionada para narrar as identidades transgêneras. O intertexto 

hegemônico é o próprio suporte da transparência que se efetiva em uma sociedade 

positiva. A tese consequente é que as transgeneralidades, na sombra da 

negatividade, não encontram afirmação de políticas de educação médica que 

tomem, de forma explícita, as categorias que narram sobre a pedagogia dos textos 
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transgêneros. A pedagogia transgênera está em uma proposta devir que supõe 

circularidade, arte e saúde como direito de expressões individuais e coletivas, pela 

busca de um lugar que caiba o sofrer, o criar e o adoecer para morrer depois da 

vida, nunca antes, utopia que se alimenta por novas narrativas sobre as 

transgeneralidades, para que se inscreva, nos currículos de formação médica, a 

singularidade de ser pessoa transgênera, na dimensão pedagógica. A tese proposta 

é que a pessoa transgênera e as transgeneralidades são expressões de ensinar e 

aprender e são pedagogias para fazer vida e poder viver. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não seriam considerações iniciais? Considerar como, o quê? O que me trouxe e o 

que me leva. Como um barco que chega ao cais anunciando novas idas e vindas. 

Um movimento rotina. Ir e vir e tornar a ir e vir. Não, não há monotonias para as 

águas. Sol, ventos, nuvens, lua, rios, peixes, orixás, pessoas movem-se para fazer 

águas e águas. Águas para barqueiros reconhecerem, com nomes e sobrenomes. 

Águas para fazerem navegar barcos nomeados: Conquistador II, Amigão, Maravilha 

III, São Francisco, Rainha das águas, Dezgraça.  

 

Não sei se chego barco ou se o barco me chega. Talvez esteja na ambivalência 

anunciada: dezgraça. A (des)graça da vida, de fazer existir e morrer as 

transgeneralidades. Chego por um barco. Percorro uma trilha que remete 

continuidade. Encontro possibilidades, instabilidades, horizontes, limites e 

provisoriedades. Um quase nada com sabor de tudo.   

 

Escuto. Uma escuta nas tensões de um congresso acadêmico rubricou minha 

referência de pesquisa.  Memória, não literal, reconstituída pela mobilização dos 

afetos em mim, durante o I Seminário de Saúde das Pessoas Transgêneras, na 

cidade de São Paulo, em 2018. Um mais que os lidos nos impressos acadêmicos.  

 

Mulher macho, um caralho. Mulher trans, uma porra. Eu sou mulher, porra. Eu sou 

mulher, caralho. Minha mulher está em minha cabeça, cai pelo meu corpo. Minha 

mulher se faz na cama, no meu vestido, no meu brinco. No meu computador, 

quando escrevo. Na minha língua, quando falo, quando chupo. Minha mulher é 

minha porque eu fiz ela.  

 

A transgeneralidade se faz, as transgeneralidades se fazem por si em um verso e 

em um reverso do outro. Um processo singular e plural que marca uma condição de 

ser, de estar e de não estar no mundo. A transgeneralidade é uma identidade 

gênero-dissidente autenticada na cabeça e no corpo trans. A condição dissidente faz 

com que a pessoa transgênera carregue, de forma permanente, o conflito em sua 

expressão política e estética. A performatividade trans conflitiva reivindica lugar de 
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visibilidade, na tensão promove uma atuação pedagógica que gera aprendizagem 

dialógica. Não há, portanto, que se instituir regras para a interação social com as 

transgeneralidades, uma vez que não há modelo ou modelagem para ser pessoa 

transgênera.  

 

A educação médica, que se desdobra em um currículo de formação médica, 

necessita considerar as identidades em expressões próprias de pertecimento para a 

compreensão da formação geral. Assim, as transgeneralidades devem chegar ao 

currículo como construção de conhecimento pedagógico que se efetiva na interação, 

na percepção da pessoa em condição de existência. Esse horizonte há de enlaçar 

os princípios do currículo intercrítico, que se processa na dinâmica da territorialidade 

dos significados que têm solo de cultura e de trânsito social.  Não se trata de uma 

agenda curricular aberta com foco no que ocorrer, mas o fazer do currículo por atos 

de currículos que desdobre a pedagogia da práxis como pesquisa. A pesquisa sob 

as epistemologias da complexidade, que pressupõe as diferenças como construto de 

inclusão, alteridade, coexistência e direito à vida.  

 

A Bahiana, na construção de um processo formativo de educação médica inclusivo 

das diferenças, em perspectiva complexa à atenção das pessoas transgêneras, há 

de: 

 

i. Indicar, no Projeto Político-Pedagógico do curso, a compreensão de que, 

na formação geral, os marcadores de identidades estão contidos na 

generalidade, portanto, compreendem pautas curriculares afirmativas; 

ii. estabelecer um processo de gestão do conhecimento aberto, com base na 

(re)orientação permanente do currículo para uma escuta “viva” das 

sonoridades de saúde intercrítica, ou seja,  contextualizadas no território 

de cultura micro e macrossocial; 

iii. reconhecer os processos de formação identitária das pessoas em uma 

dinâmica singular, expressa nas subjetividades; e social, dada pelos 

pertencimentos coletivos;  

iv. Identificar, para socialização com a comunidade acadêmica, os atos de 

currículo não formais, circulantes na instituição, que se associam aos 
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princípios da intercriticidade, na direção de orientar uma política de 

institucionalização dialogada internamente.  

 

Nesse contexto, o nome social para as pessoas transgêneras se apresenta como 

uma (re)construção identitária fundante para ser e estar no mundo em condição 

horizontal de respeito público. A legitimidade do reconhecimento configura-se direito 

de personalidade, assegurado pelo arcabouço jurídico brasileiro, em efetividade na 

Bahiana. Os mecanismos hegemônicos que tendem a fragilizar ou negar o direito a 

circularidades das transgeneralidades pela via da filiação nominal geram sofrimento 

psíquico às pessoas, portanto, correspondem a atributo de saúde. Assim, o currículo 

médico necessita considerar o nome social das pessoas transgêneras como pauta 

pedagógica, que se desdobre em chamada nas interações sociais e nos registros 

em documentos oficiais, a exemplo dos prontuários de saúde.   

 

A circularidade das questões de saúde das pessoas transgêneras, nos universos 

midiáticos e acadêmicos, repercute em implicação recíproca na formação médica e, 

por conseguinte, no currículo. A instituição-escola encontra-se na inserção do 

compósito social, em imbricamentos espelhados ou reversos.  

 

As buscas nas representações de mídia impressa, nas revistas Carta Capital e Veja, 

indicam um quase apagamento sumário da condição transgênera relacionada a 

saúde.  Ainda que com filiação ideológica contrastante, Veja e Carta Capital 

corroboram para uma leitura estigmatizante das mulheres trans. Reforçam uma 

imagem distante da inserção da mulher trans no universo social, localizando a 

imagem trans no lugar do glamour ou, quando no campo da saúde, ainda o faz com 

um texto remissivo à ideia de patologia.  

 

O levantamento realizado na Revista Brasileira de Educação Médica (RBEM) 

elencou quatro categorias afirmativas com recorte em saúde para encontrar e 

compreender a representação das pessoas transgêneras na academia. Não houve 

uma publicação com ênfase distintiva à temática. As discussões atravessam os 

trabalhos com tangência ou secundarização, ainda que o periódico se afirme, 

editorialmente, comprometido com os direitos humanos e as diferenças sociais.  
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Em oposição, a educação médica, em uma unidade formativa particular, a exemplo 

da BAHIANA, pode contribuir no fomento da visibilidade dos processos de saúde 

envoltos nas demandas específicas ou não das pessoas transgêneras. O currículo 

intercrítico, afirmativo das diferenças, toma o território em significação de sentidos de 

existir, fazendo repercutir sonoridades para referenciar produções acadêmicas e 

textos de mídia impressa.  

 

Isso posto, nas considerações finais desta escritura, emerge como um cais 

anunciando novas idas e vindas, em  movimento ininterrupto e dinâmico pela 

natureza das águas, dos ventos, do sol, da nuvem, da lua, dos peixes, dos deuses e 

dos orixás, nomes e sobrenomes que se reconhecem, navegam nos espaços 

acadêmicos, no cotidiano do exercício da medicina, nos espaços midiáticos, nos 

silêncios das pesquisas, para fazer existir e morrer as transgeneralidades. Se chego 

barco ou se o barco me chega, não importa.  A ambivalência anunciada percorre 

uma trilha que remete continuidade. Encontro possibilidades, instabilidades, 

horizontes, limites e provisoriedades. Um quase nada com sabor de tudo.  Que me 

leva de encontro às demandas contemporâneas das pessoas transgêneras para 

espelhá-las no currículo do curso de Medicina, no sentido de compreender, no 

princípio legal da formação geral, as possibilidades de construção de um currículo 

para as diferentes identidades.  

 

8.1 O limite é na terra, na tese  

 

Deixar o céu e cair na terra é o desafio de qualquer pesquisadora ou pesquisador. 

Não que a hipervalorização do trabalho não seja o elemento catalisador da 

pesquisa. Condição para uma frustração necessária, produtiva em um ¨corre” de 

querer para fazer. Um desejo sonho que fixa seu olhar, sua escrita, sua leitura, sua 

fala. O trabalho amalgama em mim, deixo de ser inteiro, para ser pesquisador e ser 

pesquisa entre e sobre as transgeneralidades, a educação médica e o currículo. Só 

há pesquisa no recorte temático que recorta a vida. As considerações finais são 

fundamentais para o corpo pesquisador se (re)inteirar e voltar ao cais de uma nova 

pesquisa. É quando grita a instituição, a orientadora: tem que acabar, acabou.  
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O projeto de pesquisa sabe tudo, contém as utopias das muitas buscas para todas 

as respostas. Uma fantasia teimosa, quando se é pouco capaz de ouvir as 

sugestões de tirar, de reduzir ou de deixar para depois. O tempo do pesquisador 

agora se revela em um tempo do possível. Mas, não há possibilidades do fazer 

pesquisa quando o passado do “tempo agora” fora tirado, reduzido e deixado. É 

preciso ter um passado que passou por um “tempo agora” inteiro, transbordante, 

fantástico e, talvez, fanático.  

 

No curso da pesquisa, chego às possibilidades ao fazer subtrações que impuseram 

limites a uma análise mais ampla ou interseccionada, em especial, no tocante à 

escuta à comunidade acadêmica. A ênfase de escuta às coordenadoras de curso 

que lideram o movimento de construção contínua da educação médica, embora 

firme os sentidos do discurso líder de gestão, ainda que democrática, localiza a 

narrativa em um território instituído de poder.  

 

A ampliação das escutas conferiu à análise substrato para confrontações de 

posições, sobretudo com a audiência planejada ao corpo docente e à supervisão 

pedagógica que, na prática profissional, foram reconhecidos como pessoas 

atravessadas pelas demandas de saúde das transgeneralidades ou têm o currículo 

como plano de trabalho. Esse grupo foi localizado e submetido às intervenções da 

pesquisa e o material colhido está sob tratamento, podendo, ainda, complementar 

este trabalho ou se desdobrar em análises paralelas posteriores.  

 

Os marcadores sociais eleitos para compreensão das implicações recíprocas entre a 

educação médica e os discursos sobre as transgeneralidades – a mídia impressa e 

um periódico acadêmico – demonstraram pouca circularidade expressiva da 

condição transgênera, por textos descontínuos ou com discussões tangentes. O 

apagamento e a invisibilidade foram construtos analíticos fundantes.  A sonoridade 

dos movimentos sociais que expressam repercussão na contemporaneidade e têm 

imposto uma pressão política à causa transgênera, portanto, pouco se revelou nos 

textos de mídia ou nos periódicos acadêmicos. Essa condição aponta uma limitação 

contingente do contexto social definido, ao tempo em que indica a necessidade de 
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uma escuta diretiva aos movimentos sociais por vozes próprias, em especial, as 

pessoas transgêneras.   

 

Mas, chego com um trabalho de um tempo passado no agora, no céu – para um 

trabalho no tempo do possível, na terra em tese. Um barco no cais.  

 

8.2 Navegar é preciso 

 

Navegar para outros cais. Novas águas a me levarem, a me molharem, a me 

lavarem. As águas dimensionam o lugar político da pesquisa. As águas de pesquisa 

comunicam as epistemologias analíticas das diferenças, buscam a intercriticidade 

para pensar possibilidades de territórios culturais coexistentes. Pegar um novo barco 

é escolha, continuidade. Escolha que os limites não impõem, mas traçam em 

horizontes. Seguindo, continuarei nas marés das transgeneralidades e da educação 

médica no tear de um currículo intercrítico: um cais que se (re)nova e me (re)move. 

 

 A perspectiva de um currículo intercrítico de formação médica requer audições e 

ecos de vozes institucionais plurais – divergentes e convergentes. Pressupõe 

mediações de gestão de conhecimento por negociações e conflito, em uma 

construção participativa. Assim, a escuta projeta ampliação da comunidade 

acadêmica para além das pessoas que compuseram, ou compõem, um território de 

gestão educacional: a coordenação de curso.  

 

Em linha de continuidade, projeto duas frentes de pesquisa, fundamentalmente, 

ancoradas na ampliação de escuta da comunidade acadêmica. A primeira, projetada 

e com coleta de dados realizada, visa alcançar os docentes e a supervisão 

pedagógica com o objetivo de compreender, na educação médica da Bahiana, o 

perfil da presença ou a razão da ausência das transgeneralidades como construto 

formativo curricular. A segunda, ainda a ser projetada, indica necessidade de escuta 

à comunidade discente para compreender a validade, ou não, de uma proposta 

curricular que inscreva as transgenalidades como dimensão de educação médica e 

de conhecimento.  
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A dimensão empírica da pesquisa, inserida em um território de gestão institucional, 

provoca, no seu fazer, discussões entre as informantes e o pesquisador, que se 

desdobram, na instituição, em reflexões, curiosidades e posições. Nesse sentido, 

emerge a circularidade dos resultados preliminares nos fóruns de planejamento 

pedagógico, em especial, as territorialidades institucionais, responsáveis pela 

formação docente. Intuo promover rodas de conversas institucionais para 

socialização dos resultados e das discussões da pesquisa, contemplando as 

temáticas: 

 

I. A noção de formação geral no alcance às diferenças, em especial, as 

transgeneralidades na educação médica e no currículo da Bahiana. 

II. O lugar do nome social para as pessoas transgêneras como dimensão de 

identidade que repercute nos processos de saúde e de doença.  

III. As circularidades narrativas sobre as pessoas transgêneras na mídia 

impressa e na literatura acadêmica, como dimensões de posição política 

social que implicam e são implicadas pela educação médica. 

 

Quando a pesquisa termina por uma continuidade, anuncia-se a significação do 

trabalho pela necessidade de fazer circular o conhecimento, de promover 

discussões e de estabelecer novos fios de outras rotas de navegação. Buscas para 

autenticar, na educação médica e no currículo, as transgeneralidades como marca 

discursiva pedagógica e formadora do profissional médico. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

Convido o(a) Sr. (Sra.) a participar da pesquisa intitulada AS DEMANDAS 
CONTEMPORÂNEAS DE SAÚDE DAS MULHERES TRANS NO ESPELHO DO CURRÍCULO DO 
CURSO DE MEDICINA: silêncio, periferia ou centralidade?, orientada pela Prof.ª Mônica 
Daltro. Corresponde ao trabalho de estudo do doutorando Carlos Alberto Ferreira Danon, 
em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Medicina e Saúde 
Humana da Escola de Medicina e Saúde Pública (EMSPB). O objetivo principal desta pesquisa 
será analisar como as especificidades de atenção à saúde da mulher trans circulam no 
currículo do curso de Medicina da EBMSP.  A importância deste estudo é contribuir com a 
literatura especializada, apresentando uma análise aprofundada sobre o currículo e a 
formação em medicina para uma população específica: a mulher trans, considerando suas 
demandas em relação à saúde e à doença. 

A pesquisa apresenta benefícios diretos para a instituição e para os participantes da 
pesquisa. Na perspectiva institucional, o pesquisador se dispõe a debater o trabalho com o 
corpo gestor e pedagógico institucional, ampliando a discussão com os órgãos institucionais 
participativos, Colegiado de Curso e Centro Acadêmico. Essa ação visa promover uma 
reflexão sobre o currículo do curso de Medicina da EBMSP na direção de uma formação que 
contemple as demandas de saúde e de doença da população mulher trans na 
contemporaneidade. Para os participantes da pesquisa, o pesquisador se compromete a 
discutir as demandas de saúde e de doença da população mulher trans, em uma perspectiva 
política e de respeito à diversidade, considerando, assim, a possibilidade de o participante 
valorizar essa temática no seu processo de planejamento pedagógico contínuo. 

A pesquisa apresenta riscos para o participante que responderá à entrevista narrativa: 1.  O 
possível constrangimento em razão do desconforto em não conhecer as demandas de saúde 
das mulheres trans. Caso essa situação se efetive, os participantes serão informados de que 
a continuidade no processo pode ser suspensa, sem nenhum prejuízo. Também, caso o 
informante julgue necessário e deseje, poderá ser atendido pela psicóloga, orientadora 
deste estudo, nas dependências da própria instituição ou em seu consultório particular, 
além de o pesquisador oferecer o debate esclarecedor e acolhedor. 2. A quebra de sigilo dos 
dados e de anonimato dos informantes. Os participantes da pesquisa serão informados de 
que os dados não serão identificados nominalmente e que ficarão sob a responsabilidade, 
exclusiva, de coleta, análise, manuseio e guarda da equipe de pesquisa. As entrevistas serão 
guardadas, em arquivo com senha de acesso, nos computadores pessoais dos pesquisadores 
por cinco anos, quando serão descartados.  

Portanto, se você aceitar participar desta pesquisa, será submetido(a) a uma entrevista com 
questões abertas que têm como objetivo conhecer sua história profissional, incluindo seu 
percurso acadêmico, percepções sobre a experiência de formação acadêmica e profissional. 
Essa abordagem será cruzada com o tema da pesquisa. Questões sobre sua prática 
pedagógica, a construção do currículo institucional, o universo de saúde e doença da 
população trans mulher serão debatidas. A entrevista será realizada presencialmente pelo 
próprio doutorando no espaço acadêmico institucional, em uma sala de aula reservada para 
esse fim ou em um local indicado por você, contanto que seja reservado ao entrevistador e 
ao entrevistando. A entrevista será gravada e, posteriormente, transcrita. 
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Se, em algum momento, você sentir algum tipo de desconforto, constrangimento ou 
mobilização psíquica, a entrevista será imediatamente interrompida. A qualquer momento, 
você poderá entrar em contato com a pesquisadora Mônica Daltro através do telefone 71- 
32768260 ou 71-99253337. Você não terá nenhuma despesa para participar da pesquisa e 
não lhe será fornecido nenhum tipo de remuneração pela participação. Na apresentação de 
quaisquer dos resultados, não haverá qualquer tipo de identificação individual referentes 
aos sujeitos do estudo. Você poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer hora e essa 
decisão não afetará o seu vínculo com a instituição. Sua assinatura indica que você decidiu 
participar da pesquisa como voluntário e que leu e entendeu todas as informações acima 
especificadas. 

Este termo será assinado em duas vias de igual teor pelos participantes da pesquisa, o(a) 
informante e o pesquisador. Uma das vias ficará com você.  

Caso julgue necessário ofertar denúncia ética sobre a condução dessa pesquisa, procurar o 

CEP da EBMSP através dos seguintes contatos: 1. Endereço Av. D. João VI, 274 – Brotas – 

Salvador 2. Telefone: 32768225. 3.E-MAIL: cep@bahiana.edu.br. 

 

  

_________________________ __________________________ 
Nome do voluntário 
 
 
 
 Assinatura do voluntário 
 
_________________________ __________________________ 
 
 
 
ATENÇÃO: A SUA PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE PESQUISA É VOLUNTÁRIA. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO 
AOS SEUS DIREITOS, ESCREVA OU SE DIRIJA AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA EBMSP. 

Endereço: Av. D. João VI, 274 – Brotas– Salvador. Telefone: 32768225. E-MAIL: cep@bahiana.edu.br. 

 

 

 

 

 


