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CARAVANA DO CR
Nos dias 27 e 28 de outubro de 2009, o Centro de Referência LGBT João Antônio 

Mascarenhas organizou o II Seminário Saberes e Práticas: A Atuação Profissional em 

Direitos Humanos LGBT, realizado em forma de Caravana, na cidade de Paranaguá, com a 

Equipe Interdisciplinar deste projeto.

Esta atividade teve como principal objetivo a troca de experiências e conhecimento nesta 

área de atuação com diversos profissionais, que atendem ou terão a possibilidade de 

orientar pessoas LGBT em diversos níveis, ou seja, desde o acolhimento até 

encaminhamento destes indivíduos vítimas de violência, discriminação ou conflitos 

íntimos e pessoais a respeito de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

O presente seminário contou com a presença de profissionais de serviço social, 

psicologia e direito, que puderam ter suas dúvidas e questionamentos esclarecidos a 

respeito desta temática de forma dinâmica e construtiva, onde procuraram ser 

discutidos e debatidos assuntos atuais e polêmicos direcionados a questões de 

sexualidade humana.

Além deste evento, foram realizados atendimentos sociais para a população LGBT 

residente em Paranaguá durante todo o dia 29 de outubro. Estes atendimentos tiveram 

como objetivo auxiliar e orientar a população LGBT local a respeito de seus direitos e 

também promover encaminhamentos sociais e psicológicos adequados de acordo com a 

demanda trazida por estes usuários.

Em suma, foi um evento que contou com o auxílio de vários órgãos de classe desta 

cidade, que fizeram com que esta intervenção e orientação, tanto de profissionais, 

quanto de usuários fosse possível.

Para a população de Paranaguá, fica nosso profundo 

agradecimento e reconhecimento pelo esforço 

em nos receber!!!!

Equipe do Centro de Referência LGBT 

João Antônio Mascarenhas.

• Área de Serviço Social

• Área Jurídica

• Área da Psicologia

O Centro de Referência LGBT João Antônio Mascarenhas 

organizou o II Seminário Saberes e Práticas: A Atuação 

Profissional em Direitos Humanos LGBT, realizado em forma 

de Caravana, na cidade de Paranaguá, com a Equipe 

Interdisciplinar deste projeto. Pág. 08

Durante a vigência do ano de 2009 e janeiro de 2010, o Centro 

de Referência LGBT João Antônio Mascarenhas atendeu 284 

usuários, divididos em demandas psicológicas, jurídicas e de 

serviço social, sendo totalizados 686 atendimentos. Confira 

mais informações sobre esse relatório. Pág. 06
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EDITORIAL
O preconceito relacionado a diversas temáticas e recortes sócio-culturais é, 

infelizmente, uma realidade que vem sendo enfrentada na atualidade. Dentro de toda a 

diversidade de posturas que envolvem atos discriminatórios podem ser ressaltadas 

atitudes homofóbicas, lesbofóbicas e transfóbicas. 

Estes comportamentos segregadores podem ser inclusos em categorias referentes a 

desvios de conduta, Afinal, quando a temática é o preconceito, faz alusão às 

dificuldades que um determinado indivíduo possui ao lidar e se relacionar com outro 

ser humano, situação ou objeto presente em seu cotidiano. Por se tratarem de questões 

referentes ao relacionamento interpessoal e de conduta frente a outro indivíduo, 

atitudes preconceituosas, podem ser consideradas como alterações de comportamento 

e enfrentamento da realidade em toda a diversidade humana.

É no combate desta realidade discriminatória que o Centro de Referência LGBT João 

Antônio Mascarenhas pauta suas atividades, buscando atender vítimas de atos já 

estabelecidos, bem como atuar na prevenção de futuras ações e comportamentos 

agressivos para com a comunidade em questão. O atendimento se dá por meio de hora 

marcada, com uma equipe multidisciplinar, e a prevenção através de oficinas, palestras 

e seminários que visam a disseminação de informações e conteúdos que incentivam o 

respeito a livre orientação sexual e identidade de gênero.

Em resumo, é através da assessoria jurídica, aconselhamento psicológico e 

atendimento social, que este projeto busca minimizar a segregação estabelecida pela 

sociedade, que ainda apresenta falta de conhecimento a respeito da sexualidade e os 

princípios fundamentais de dignidade da pessoa humana.
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casos de violência e discriminação. Isso se explica pela característica própria 

de nosso público alvo o qual se consolida com a população LGBT de baixa 

renda que se encontra em um grau de vulnerabilidade maior, uma vez que o 

preconceito é camuflado na elite, pois estes não procuram a assistência 

judiciária gratuita oferecida por nossa equipe interdisciplinar.

Ressalta-se que a busca por informações em relação ao reconhecimento da 

união homoafetiva apresenta-se substancial, pois nossos serviços já se 

tornaram referência não só em Curitiba como em outras cidades devido a 

celeridade e o facilitador dos cartórios – que em sua grande maioria – já 

realizam estes contratos de forma simples e de baixo custo.

Os casos acima explanados, os quais são a maioria de nossa demanda, têm 

integralmente seu procedimento realizado pela nossa equipe, sendo que os 

primeiros consistem no encaminhamento a delegacia para a feitura da 

notícia-crime e finalizados com as respectivas audiências junto ao Juizado 

Especial Criminal. Já os segundos são encaminhados aos cartórios que já 

fazem este tipo de procedimento, e quando do interesse dos casais, 

encaminhados a assessorias jurídicas gratuitas (como a Defensoria Pública) 

ou a advogados sensíveis a causa LGBT para o devido ajuizamento. Pois a 

limitação temporal não nos permite ajuizar demandas que possam perdurar 

por um prazo maior que o do projeto pelo qual laboramos. Procedimento 

este que, após o devido amparo e consultoria, segue a mesma forma de 

encaminhamento. 

Com relação aos atendimentos sociais, pode ser percebido que constituiu 

cerca de 9% do total de demandas atendidas. Segue abaixo um gráfico 

comparativo acerca dos principais encaminhamentos recebidos e realizados 

pelo Serviço Social:
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O Serviço Social, em consonância com seu projeto ético-político, vem 

construindo um processo histórico, acarretando um debate 

acumulado que permite a atuação da Assistente Social na área dos 

Direitos Humanos e, no caso específico, a ação profissional com a 

população LGBT. A atualidade expõe questões impostas pela 

sociabilidade do capital, época de regressão no que diz respeito aos 

direitos, e a degradação da vida humana.

A população LGBT mantém-se estigmatizada pela exclusão gerada 

pelos paradigmas da heteronormatividade e das expressões da 

questão social, conforme IAMAMOTO que define questão social como 

“o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade”, daí a 

dificuldade de inserção profissional na área de Direitos Humanos LGBT.

O reduzido número de atendimentos do Serviço Social, constata-se que 

a cultura do acesso à profissional Assistente Social ainda está em 

processo de inclusão, tanto da prática profissional, segundo Montaño 

“de esta profissão não desvendar as problemáticas emergentes na 

atualidade” conforme a Resolução 489/2006, esse processo é quebrado 

e inicia o debate acerca à temática contemporânea possibilitando o 

acesso dos usuários, que até então desconhecem a atuação 

profissional e o processo de cidadania impresso na sua realidade 

social. 
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Durante a vigência do ano de 2009 e janeiro de 2010, o Centro de Referência

LGBT João Antônio Mascarenhas (CR) atendeu 284 usuários, divididos em 

demandas psicológicas, jurídicas e de serviço social, sendo totalizados 686 

atendimentos.

Com relação ao recorte de atendimentos por área de atuação, a maioria foi 

relacionada ao serviço de psicologia, totalizando 394 atendimentos (57%), 

seguida pela demanda jurídica com 234 atendimentos (34%), sendo 

finalizada pelas intervenções do serviço social, que somaram 59 

atendimentos (9%).

As demandas para atendimento psicológico ocorreram, em sua maioria, 

relacionadas à necessidade de acompanhamento psicoterapêutico (45%), 

seguidos por orientações acerca do processo transexualizador (36%), 

atuação frente a resolução de conflitos (12%). Segue gráfico abaixo com 

maiores especificidades desta área de atendimento:

O grande percentual relacionado à área de psicologia (58%) pode ser 

justificado devido ao número elevado de retornos dos usuários que são 

acompanhados. Através desta atuação, o serviço de psicologia realizou 384 

atendimentos até o mês de dezembro de 2009. As queixas mais frequentes 

são relacionadas à resolução de conflitos (12%), processo transexualizador 

(36%) e acompanhamento psicoterapêutico (45%).

Por ser um Centro de Referência que atende, além de outras demandas 

variadas, vítimas de violência e discriminação, a modalidade de 

aconselhamento psicológico é a que melhor se enquadra. Esta dinâmica de 

intervenção se dá em função da alta rotatividade de usuários e também, 

pela finitude do projeto, que possui duração de 12 meses, o que acaba 

impossibilitando a continuidade de um processo psicoterapêutico mais 

aprofundado. Este tipo de atendimento consiste na escuta aberta e livre do 

que aflige a totalidade psíquica e objetiva do usuário. Também possibilita o 

Conforme o gráfico acima exposto nota-se que grande parte das 

demandas do setor jurídico deste Centro de Referência trata-se de 
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autoconhecimento, o estabelecimento de estratégias e ações que 

auxiliarão na resolução de problemas atuais e angústias futuras. Todo 

este processo tende a ocorrer de maneira breve, pontual e objetiva.

Com relação à demanda de travestis e transexuais atendida, o 

acompanhamento psicoterapêutico se deu no sentido de orientação e 

também psicoeducação em assuntos como autoconhecimento, 

percepção corporal e sexualidade. Em alguns casos emblemáticos 

foram realizados, além dos acompanhamentos individuais, 

orientações aos familiares do usuário em questão.

Também puderam ser contabilizados atendimentos de orientação a 

acadêmicos de diferentes cursos de graduação, tais como, 

publicidade, rádio e tv, psicologia, entre outros. Esta demanda está 

contabilizada entre os atendimentos psicológicos diversos (6%).

Por sua vez, os atendimentos jurídicos caracterizaram 34% das 

demandas atendidas, sendo alocado em segundo lugar das 

demandas encaminhadas ao Centro de Referência. A atuação do 

serviço jurídico pode ser elencada colocando em primeiro lugar 

demandas relacionadas a ocorrências de violência e/ou discriminação 

(35%), seguida por esclarecimentos de dúvidas e encaminhamentos a 

respeito da união estável (17%), processo de mudança de nome no 

registro civil (8%), sendo finalizada com orientações sobre 

procedimentos de retirada de visto para companheiro estrangeiro 

(4%). Abaixo segue um gráfico comparativo acerca dos principais 

encaminhamentos recebidos:

Relatório de Atendimentos do CR

pág. 03 JORNAL CENTRO DE REFERÊNCIA

Centro de Referência LGBT 
João Antonio Mascarenhas 

O Centro de Referência (CR) LGBT João Antonio Mascarenhas 

que atua na defesa e promoção dos direitos humanos de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais atendendo 

as demandas de casos de violência e discriminação 

decorrentes de orientação Sexual e identidade de gênero, 

além de outras atividades é composto por uma equipe 

interdisciplinar composta pelas seguintes áreas: jurídica, 

psicológica e de serviço social.

Por que pode ser considerado que este Centro de 

Referência LGBT João Antônio Mascarenhas é composto 

e interage como uma equipe interdisciplinar, ao invés de 

ser considerada multidisciplinar? São fundamentais as 

diferenças entre uma e outra equipe; as que são 

multidisciplinares contém profissionais que trabalham 

de forma independente, interagem formalmente, 

fazendo avaliações do mesmo usuário, mas possuindo 

um nível de interação baixo. Fazenda (1991, p. 17) diz 

que “[...] o pensar interdisciplinar parte do princípio de 

que nenhuma forma de conhecimento e em si mesma 

racional tenta, pois, o diálogo com outras formas de 

conhecimento, deixando-se interpenetrar por elas”. 

Portanto, a interdisciplinaridade caracteriza-se na 

colaboração existente entre disciplinas diversas ou 

setores heterogêneos de uma mesma ciência e pela 

interna reciprocidade nas trocas, busca um novo saber, 

através da interação e da contribuição das diferentes 

disciplinas. O trabalho interdisciplinar deve estar 

associado a uma metodologia interdisciplinar, sendo 

necessário haver consciência, vontade entre os 

envolvidos no projeto.

Nesta direção, um projeto interdisciplinar “precisa ser 

um projeto que não se oriente apenas para o produzir, 

mas que surja espontaneamente no suceder diário da 

vida, um ato de vontade […] nele não se ensina, nem se 

aprende: vive-se, exerce-se. A responsabilidade 

individual é a marca do projeto interdisciplinar, mas está 

imbuída do envolvimento que diz respeito ao projeto em 

si, às pessoas e ás instituições a ele pertencentes 

(Fazenda, 1991, p. 17). A equipe do CR, por sua vez, 

trabalha de forma interdependente, interagindo tanto 

formal, quanto informalmente. Também são realizadas 

avaliações do mesmo usuário, porém, nesta modalidade 

as visões de um mesmo indivíduo são discutidas de 

forma aberta e sistemática. 

Com relação aos atendimentos interdisciplinares, 

durante o ano de 2009, pode ser afirmado que 

intervenções, envolvendo pelo menos uma área da 

equipe multiprofissional, envolveram cerca de 20% 

destes usuários que acessaram os serviços do CR LGBT 

João Antônio Mascarenhas. Já os atendimentos que 

mobilizaram, necessariamente, toda a equipe técnica do 

CR, puderam ser totalizados em aproximadamente 15% 

dos usuários atendidos.

Em se tratando das áreas específicas de atuação, grande 

parcela da população atendida de forma interdisciplinar, 

cerca de 38%, foram orientadas em conjunto pelos 

serviços jurídico e de serviço social. Em segundo lugar, 

puderam ser contabilizados 27% de usuários 

assistenciados tanto pelo serviço de psicologia, quanto 

pelo jurídico. Finalmente, àqueles usuários 

acompanhados por técnicos de psicologia e de serviço 

social somaram cerca de 20% do total da população 

atendida.

Quanto à orientação sexual e a identidade de gênero do 

público que necessitou de atendimento interdisciplinar, 

pode ser percebido que uma parcela expressiva foi 

composta apenas por travestis e transexuais (58%). Este 

dado demonstra a real marginalização e carência de 

condições biopsicossociais desta população em especial.

Área de Serviço Social

A experiência da prática do Serviço Social no do Centro de Referencia LGBT, atua em consonância com a 

Resolução CFESS n° 489/2006, que “estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou 

preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo no exercício profissional 

do/a Assistente Social, regulamentando princípios inscritos no Código de Ética Profissional” na atuação, e 

em conjunto com a equipe da Psicologia e do Direito tem subsídios em afirmar que “é necessário 

desmistificar a idéia de que a equipe, ao desenvolver ações coordenadas, cria uma identidade entre seus 

participantes que leva a diluição de suas particularidades profissionais” segundo Iamamotto (2002).



Identificação: 

T., 40 anos, travesti (identidade de gênero feminina);

Ensino fundamental incompleto;

Profissional do sexo.

Situação: a usuária havia saído de casa e estava em 

situação de rua. Segundo seu irmão S., apresentava 

comportamento auto e heteroagressivo com as 

pessoas de seu convívio. Este veio ao Centro de 

Referência LGBT em busca de orientação e suporte 

para sua irmã.

a) Olhar e intervenção da área de psicologia: Esta 

usuária compareceu para cerca de quatro 

atendimentos psicológicos semanais no mês de julho. 

Após o encaminhamento da assistente social, escuta 

da usuária e discussão sobre o caso, a equipe de 

psicologia traçou alguns objetivos para sua 

intervenção.

Primeiramente, pode ser observado pensamento 

delirante, não condizente com a realidade a que 

atuava e pertencia. Também puderam ser percebidas 

alucinações, fala desconexa e desordenada. Toda esta 

sintomatologia presente nos atendimentos 

caracterizou possível condição de risco, tanto para a 

própria usuária, quanto para as pessoas de seu 

convívio. Em razão desta situação apresentada, foi 

Identificação: 

J., 28 anos, transexual (identidade de gênero feminina);

Ensino superior incompleto;

Desempregada.

Situação: a usuária procurou atendimento do CR em 

decorrência da dificuldade socioeconômica que se 

encontrava no momento. Relatou ser oriunda do 

Nordeste brasileiro, residente da cidade de Curitiba há 

poucos anos. Demonstrou humor deprimido em razão 

da  dificuldade  em encontrar  emprego  e,  

consequentemente, não auxiliar nas despesas da casa, 

que divide com dois amigos. 

a) Olhar e intervenção da área de serviço social: 

realizado encaminhamento ao Centro de Referencia 

da Assistência Social (CRAS) do território 

correspondente, com a finalidade de inclusão aos 

programas de geração de renda e cursos. Usuária 

procurou o CRAS e foi encaminhada a oportunidades 

de emprego que estariam disponíveis na localidade. 

Retorna do CRAS com novas expectativas, e já com 

algumas entrevistas de emprego agendadas. Foi 

realizado encaminhamento para acompanhamento 

da Psicologia.

Primeiro Caso:

Segundo Caso:

Área Jurídica

Área da Psicologia

A área jurídica supra mencionada tem, dentre suas 

finalidades, a consultoria jurídica gratuita à 

população LGBT, prestando serviços de ordem judicial 

e extrajudicial em todas as áreas do direito. Bem 

como, no intuito de não se instaurar um litígio, este 

Centro de Referência tem como objetivo a efetividade 

das políticas públicas - corroborando as metas do 

terceiro setor – através de palestras junto às 

Instituições de ensino (em todos os seus níveis), a 

capacitação de profissionais a fim de sensibilizá-los 

quando do atendimento a um LGBT, seja em sala de 

aula, em seus locais de trabalho e entretenimento, 

consolidando, dentro das limitações hodiernas, os 

princípios constitucionais. Outrossim, vale ressaltar 

os esforços deste setor junto ao poder legislativo e 

executivo com conhecimentos próprios do direito 

homoafetivo a fim de fomentar a aprovação de 

normas e suas respectivas consequências na intenção 

de harmonizar e desativar redes heteronormativas de 

O serviço de psicologia do Centro de Referência LGBT 

João Antônio Mascarenhas participa de forma efetiva 

e atuante na equipe interdisciplinar em questão neste 

trabalho. O processo de acolhimento e escuta ao 

usuário que solicita por atendimento psicológico é de 

aconselhamento e psicoterapia breve.

Por ser um Centro de Referência que atende, além de 

outras demandas variadas, vítimas de violência e 

discriminação, a modalidade de aconselhamento 

psicológico é a que melhor se enquadra. Esta 

dinâmica de intervenção se dá em função da alta 

rotatividade de usuários e também, pela finitude do 

projeto, que possui duração de 12 meses, o que acaba 

impossibilitando a continuidade de um processo 

psicoterapêutico mais aprofundado.

Mas afinal, de que se trata o aconselhamento 

psicológico? Este tipo de atendimento consiste na 

escuta aberta e livre do que aflige a totalidade psíquica 

e objetiva do usuário. Também possibilita o 

autoconhecimento, o estabelecimento de estratégias e 

ações que auxiliarão na resolução de problemas atuais 

e angústias futuras. Todo este processo tende a ocorrer 

de maneira breve, pontual e objetiva (Scheffer, 1981).

Inseridas na própria dinâmica de aconselhamento 

podem ser listados diferentes linhas e vertentes de 

atendimento. A metodologia utilizada pelo serviço de 

psicologia do Centro de Referência LGBT Antônio 

Mascarenhas é a de aconselhamento e orientação 

verificada a necessidade de encaminhamento de T. 

para um serviço psiquiátrico adequado. Porém, 

durante os primeiros atendimentos psicológicos, a 

usuária apresentou resistência e negação de seu 

estado psicológico alterado.

Considerando os dados apresentados, em suma, os 

principais objetivos do serviço de psicologia foram de 

avaliação psicológica breve e estabelecimento de 

vínculo para que a usuária concordasse em ser 

encaminhada e acompanhada, de forma intensiva, a 

um estabelecimento especializado em saúde mental. 

No decorrer dos atendimentos, estes objetivos, 

previamente traçados, foram alcançados e a usuária 

concordou de forma pacífica com o encaminhamento 

sugerido pela equipe do Centro de Referência LGBT 

João Antônio Mascarenhas.

No entanto, após ser levada pelo SAMU à Unidade de 

Saúde responsável por este tipo de atendimento, 

apresentando discurso desconexo e possíveis 

alucinações, não foi considerada a necessidade de 

atendimento psiquiátrico especializado pelo clínico 

geral que a atendeu. Com esta atitude negligente do 

serviço público de saúde, a usuária acabou por se 

afastar, perdendo a confiança e o vínculo estabelecido 

pela equipe interdisciplinar do Centro de Referência 

LGBT João Antônio Mascarenhas.
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não-diretiva. Neste, o usuário ou orientando é percebido 

como uma pessoa e não como um problema a ser 

solucionado. O psicólogo assume uma postura de 

aceitação e compreensão, tendo como finalidade ajudar 

o indivíduo a se integrar, alcançando independência e 

amadurecimento para resolver o problema trazido e 

outros possíveis percalços que podem surgir no decorrer 

de sua existência.

Através desta atuação, o serviço de psicologia possui 

como queixas mais frequentes as relacionadas à 

resolução de conflitos, processo transexualizador, 

acompanhamento psicoterapêutico, violência e/ou 

discriminação, além de demandas psicológicas diversas. 

Com relação aos atendimentos de caráter 

interdisciplinar, ou seja, aqueles que envolveram pelo 

menos mais de uma área de atuação, obtiveram 

demandas mais referentes à violência/discriminação, 

dúvidas acerca do processo transexualizador e 

acompanhamento psicoterapêutico de casos 

envolvendo pessoas vivendo com Aids, passando por 

conflitos familiares e/ou existenciais.

Por fim, o psicólogo que atua em Centros de 

Referência, principalmente aqueles relacionados a 

situações de violência e marginalização, deve fazer 

uso de uma postura espontânea, criativa e, 

principalmente, empática, buscando compreender 

o sujeito que se apresenta dentro de seu contexto 

atual, com sua subjetividade e marcas de sua 

história de vida pessoal.

Em seguida serão citados dois casos emblemáticos onde 

foi possível o estabelecimento de uma atuação 

interdisciplinar, que busca entender e compreender a 

vítima de violência e/ou discriminação através de vários 

olhares técnicos deste Centro de Referência.

poder ainda existentes em nossa comunidade. Nos 

próximos itens iremos apresentar casos emblemáticos 

de nosso Centro de Referência no qual a 

interdisciplinaridade atuou em casos de um único 

utente, e também, abordar-se-á na sequência as 

demandas jurídicas em seu aspecto mais geral.

O serviço jurídico possui queixas mais frequentes 

relacionadas à união estável, violência/discriminação, 

pedido de aposentadoria pelo INSS, pedido de visto para 

companheiro estrangeiro, informações sobre o processo 

de mudança de nome e atendimentos jurídicos diversos. 

Com relação aos atendimentos de caráter 

interdisciplinar, ou seja, aqueles que envolveram pelo 

menos mais de uma área de atuação, obtiveram 

or ientações  com  relação  à  s i tuações  de  

violência/discriminação, dúvidas sobre o processo de 

mudança de nome para transexuais e travestis e 

questões práticas em processos civis. 

b) Olhar e intervenção da área jurídica: A utente T., 

travesti, 40 anos, ensino fundamental incompleto, 

profissional do sexo, após atendimento relatado pelas 

outras áreas profissionais de nosso Centro de 

Referência, teve o apoio jurídico na esfera 

administrativa através de uma peça petitória, 

fundamentada em nossa Constituição, frente à 

Unidade de Saúde onde esta foi liberada e retornou a 

morar  nas  ruas ,  não  obstante  ped imos  

esclarecimentos do procedimento a ser tomado junto 

ao respectivo Conselho Profissional.

b) Olhar e intervenção da área de psicologia: 

transexualidade ou transtorno de identidade de gênero, 

segundo o DSM IV – TR “caracterizam-se por uma forte 

identificação sexual com o gênero oposto, 

acompanhada por desconforto persistente com o 

próprio sexo atribuído” (2003 p. 510). Em outras 

palavras, a transexualidade estaria presente em um 

sujeito que possui absoluta certeza de que sua 

identidade de gênero contradiz seu sexo anatômico. 

Nestes casos, o indivíduo sente como se estivesse 

aprisionado em um corpo que não condiz com seu ser e, 

em razão do sofrimento ocasionado por esta situação, 

estaria compelido a um desejo veemente de passar, por 

todos os meios, para o outro sexo (Teixeira, 2006).

No momento em que chegou para atendimento, J. 

demonstrava relativa ansiedade com relação a todas as 

dúvidas e anseios relacionados ao processo 

transexualizador. Além destas questões emocionais, 

também relatou dificuldades em ser respeitada pelo 

meio em que vivia.

Segundo Rinaldi e Bittencourt (2003), atualmente a 

transexualidade é considerada um sintoma social, pois 

além de causar sofrimento emocional, prejudica 

socialmente o indivíduo. De acordo com Loures (2008), 

no que diz respeito à questão do preconceito, a 

transexualidade ainda é um dos temas mais polêmicos 

devido à falta de informação da sociedade sobre este 

recorte populacional. As transexuais buscam além da 

cirurgia de mudança de sexo, o seu reconhecimento 

social, procurando lutar pela “mudança legal do 

prenome e a obtenção de uma nova identidade que 

esteja de acordo com a mudança de sua aparência física” 

(Rinaldi, 2003).

De acordo com toda esta realidade exposta, J. foi 

atendida  no  modelo  de  aconselhamento  

psicoterapêutico breve, onde conseguiu reforçar sua 

autoestima, restabelecer a confiança em si mesma, 

conseguindo recursos internos para o enfrentamento 

desta realidade que lhe era apresentada.

c) Olhar da área jurídica: a utente J.L.M., transexual, 28 

anos, desempregada, ensino superior incompleto, uma 

vez que ainda em nosso Estado do Paraná ainda não foi 

aprovada a obrigatoriedade do nome social nos 

documentos acadêmicos, fizeram o pedido na esfera 

administrativa, aguarda-se a resposta. Foi feito no 

presente ano três pedidos com o mesmo teor, a fim de 

mitigar a evasão de travestis e transexuais dos locais de 

ensino, todos deferidos.


