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RESUMO

A proposta deste estudo é discutir a perspectiva de familiares e profissionais da saúde sobre o que é a travestilidade e outros modos de gendramento. Entendemos que tanto a

família quanto o ethos médico, sob a égide organizadora da heterossexualidade, buscam classificar as experiências trans dentro de matrizes identitárias estanques, resultando,

muitas vezes, na produção de exclusão. Buscamos essa escuta por acreditar que as discussões sobre as experiências de gênero nestas instâncias que escapam à

heteronormatividade precisam colaborar para a ruptura com a lógica binarista que define a localização sexual em apenas dois polos, o masculino e o feminino. Sendo assim, o

objetivo principal da pesquisa é entrevistar profissionais de cuidado em saúde e familiares de travestis e transexuais sobre como veem e compreendem esta parcela da

população, numa sociedade que entende como naturais somente as orientações sexuais que podem ser classificadas dentro do binarismo masculino x feminino. Os travestis e

transexuais mencionados foram ouvidos em estudo de 2015 e, portanto, os familiares entrevistados nesse projeto atual são parte da família dos participantes da pesquisa

anterior. Por se tratar de pesquisa ainda em andamento, até aqui foram ouvidos dois familiares (avós) de uma das travestis entrevistadas em 2015, que ficticiamente nomearemos

como Rosa. Como resultados parciais, podemos perceber que, para seus avós, a convivência com Rosa envolve uma atitude de “aceitação”, o que nos leva a considerar que a

visão deles sobre o processo de travestilidade da neta é encarado como “anormal”, haja vista a noção de complacência envolvida no ato de “aceitar” alguém. Nossos resultados já

deixam entrever o profundo enraizamento das crenças ligadas ao travestismo como uma manifestação abjeta, que na melhor das hipóteses, consegue produzir apenas tolerância.
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