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DECOLONIZANDO¹ SABERES: REFLEXÕES SOBRE 
SERVIÇO SOCIAL, TRANSEXUALIDADE E TRAVESTILIDADE

Na experiência profi ssional desenvolvida nos serviços de saúde, deparei-me com demandas 

da população de pessoas trans que solicitavam orientação e encaminhamentos para acessar 

o processo transexualizador³ em hospitais públicos. No estado de Santa Catarina, tanto nas 

modalidades ambulatorial e ambulatorial hospitalar não há instituição de saúde habilitada e serviços 

estruturados para atender as demandas e necessidades específi cas dessa população4. Persistem inúmeras 

difi culdades ante os encaminhamentos direcionados para os centros de referências hospitalares em outros 

estados, principalmente pela inexistência de protocolos e fl uxos envolvendo referência e contrarreferência.

Essa realidade traz um conjunto de questionamentos para pensar a atuação das/os profi ssionais 

assistentes socias, não somente na política de saúde, mas em todos os espaços em que se faz presente. 

Alguns questionamentos são imprescindíveis ao apontar os horizontes do fazer profi ssional, dentre 

eles: Como podemos contribuir para garantir que as necessidades da população trans sejam amparadas? 

Partindo do lugar que ocupamos nos diferentes serviços, como podemos potencializar nossas ações, 

diante dos preconceitos que envolvem a população trans, bem como dos dilemas encontrados e daqueles 

que irão se desenhar? Como contribuir para a superação das diversas formas de opressão que ocorrem 

no campo das transidentidades e sexualidades diversas?  

A visibilidade de alguns corpos e invisibilidade/encobrimento de outros, tem instaurado modos de 

ver, sentir e perceber no âmbito das relações sociais, que marcados pelo contexto brasileiro, por nossa 

história colonial, vem reproduzindo violências sistemáticas, silenciamentos, domesticidade e docilidade 

dos sujeitos/as. Com nossos corpos acessamos o mundo, sentimos e nos afetamos, assim como somos 

ocupados por uma “normalidade” construída por apenas dois gêneros (masculino e feminino), que 
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¹ Decolonizar é se esquivar do olhar extrativista, é barrar a perspectiva colonizadora e objetifi cadora dos corpos 
racializados, dissidentes, sexualizados e investidos de fantasias coloniais de domesticação e docilização para o 
prazer e saber do homem branco.
² Assistente Social formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Acadêmico do Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) e Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social e 
Relações de Gênero (NUSSERGE) da UFSC. Florianópolis/SC/Brasil – rodrigofariapereira@gmail.com.
³ Trato aqui como processo transexualizador todos os procedimentos biopsicossociais envolvidos na atenção 
integral à saúde da população trans.
4 Importante relatar que em Florianópolis/SC, foi organizado um ambulatório por iniciativa dos médicos que 
atuam na Estratégia de Saúde da Família – ESF, vinculados à Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Á princípio, este funcionou no Centro de Saúde localizada na Lagoa da Conceição, onde eram prestados serviços 
de atenção à saúde da população trans. Atualmente o serviço acontece no Centro de Saúde no bairro Saco Grande, 
pois o profi ssional responsável pela organização do serviço foi transferido de unidade.
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deserdam corpos trans e não binários (que não se organizam por ser homem ou mulher), razão pela 

qual, faz-se urgente decolonizar-se (GADELHA, 2018). 

Essa leitura nos possibilita pensar a liberdade como valor central para a defesa da autonomia dos 

indivíduos sociais sobre seus próprios corpos. Ademais, gera aos serviços de saúde questionamentos 

sobre as formas de atender as especificidades necessárias para garantir os cuidados em saúde de que 

precisa a população trans, e indicativos da necessidade de uma oferta do processo transexualizador em 

hospitais públicos, sob uma ótica não patologizante. 

O Serviço Social compõe o rol de profissões inseridas na Portaria nº 2.803/2013/MS, que 

redefine e amplia o processo transexualizador no SUS, bem como estabelece o atendimento por 

equipe multidisciplinar. As orientações para acessar o processo transexualizador prescrevem um 

acompanhamento assistencial por dois anos às/aos usuárias/os em unidades credenciadas ao Ministério 

da Saúde. Porém, no processo de construção das identidades ditas abjetas5 e patologizadas, se inscrevem 

disputas de diferentes setores da sociedade, em um cenário no qual as/os transexuais e travestis, se 

colocam para acessar seus direitos. Elas/es constroem contradiscursos e problematizam o poder médico 

instalado sobre suas identidades; disputam as agendas sociais, demonstrando capacidade política de 

organização, e questionam os limites dos direitos humanos e políticas públicas que se fundam em uma 

concepção binária de sociedade. (BENTO, 2012 apud CORREA, 2015). 

Através do acompanhamento realizado com as/os Assistentes Sociais no Espaço de Acolhimento 

e Cuidado de Pessoas Trans, vinculado ao Hospital de Clinicas/HC/UFPE, foi possível experienciar a 

possibilidade de estruturar o serviço, buscando como horizonte decolonizar os aspectos patologizantes 

presentes nas práticas profissionais nos mais diversos serviços assistenciais. 

A exigência de laudos que apresentem um diagnóstico para entrada ou não nos serviços, associada 

aos critérios de seletividade ao determinar quem pode ser atendida/o, limitam o acesso e sinalizam 

como desafio central aos profissionais a necessidade de repensar o olhar patologizante que categoriza 

o campo biomédico.

Assim, interroga-se sobre a capacidade de gerenciar as condições para o exercício da autonomia das 

pessoas trans e seus trânsitos pelos dispositivos clínicos de reafirmação das identidades de gênero. É 

central na construção de relações intersubjetivas, entre equipe multidisciplinar e usuárias/os a confiança 

mútua, humanizando o cuidado em saúde e apresentando novas performances identitárias as equipes 

multiprofissionais dos serviços de transgenitalização, e isso inclui a/o Assistente Social.  (BORBA, 2016). 

Mesmo com a publicação da Resolução Nº 845/2018, que dispõe sobre atuação profissional da/o 

assistente social em relação ao processo transexualizador, urge ir além e ofertar disciplinas obrigatórias 

nas grades curriculares dos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação para a atuação nas 

questões de gênero, étnico-racial e sexualidades. 

Aliado a isso, trazer a categoria interseccionalidade como ferramenta de compreensão dessas 

dimensões humanas, faz-se importante para pensar como a opressão de gênero/raça/etnia/classe social 
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5 O abjeto é um conceito filosófico amplamente discutido pela Teoria Queer (BUTLER, 2003). Coloca em desta-
que as questões políticas da legitimidade e da existência travesti e trans na busca de direitos e, para além disso, 
promove fissuras na ordem heteronormativa, implodindo os binarismos e trazendo à tona os invisíveis e miserá-
veis.
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são estruturadas e sobrepõem-se, sendo reapropriadas no capitalismo como mecanismo de manutenção 

de privilégios e produção das diversas violências e explorações.  

Por fim, essas são algumas das reflexões que apontam os desafios para o conjunto da categoria 

profissional, em somar forças aos movimentos sociais que lutam pela implementação da Política de 

Atenção à Saúde da População Trans, especificamente na estruturação do processo transexualizador 

nos hospitais públicos de Santa Catarina. É preciso decolonizar os roteiros e reconhecer que somos 

assimetricamente diversos, e construir políticas de reparação são imprescindíveis para mulheres, pessoas 

negras, LGBTQI, povos originários e quilombolas. Para a construção de uma sociedade, que não se apoie 

em nenhuma forma de exploração/expropriação do outro, estas demandas não podem ser silenciadas e 

invisibilizadas (GADELHA, 2018).


