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Apresentação do Projeto:
Trata-se de um projeto de pesquisa denominado “(Re)escrevendo roteiros (in)visíveis: a trajetória de
pessoas transgêneros nas políticas públicas de saúde”, apresentado como trabalho de conclusão do Curso
de Psicologia da Universidade de Santa Cruz do Sul –UNISC, pela acadêmica Itauane de Oliveira. O
orientador do projeto é o Prof. Moisés Romanini do mesmo Curso e Universidade. O projeto pretende
compreender a forma como vão se construindo as trajetórias das pessoas transgêneros nas políticas
públicas de saúde no município de Santa Cruz do Sul e região.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Compreender a forma como vão se construindo as trajetórias das pessoas transgêneros nas políticas
públicas de saúde no município de Santa Cruz do Sul e região.
Objetivo Secundário:
- Compreender o modo como ocorre o acesso das pessoas transgêneros nas políticas públicas de saúde;Descrever como é o atendimento das pessoas com identidades transgêneras nos serviços públicos de
saúde;- Verificar se o viés patologizante das identidades trans, existente nos discursos da área da saúde,
incide sobre o modo como essa população acessa/percebe as políticas públicas de saúde;- Conhecer a
historicidade do trajeto das pessoas transgêneros nas políticas
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públicas de saúde e os afetos que atravessam tais caminhos.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos:
Avalia-se que tal pesquisa possui um risco moderado aos seus participantes, levando em conta de que este
suposto risco se configura em função dos temas que serão abordados durante as entrevistas. Assim,
pressupõe-se que os temas abordados poderão fazer emergir memórias e sentimentos desagradáveis,
levando em conta que poderão surgir relatos que façam menção a atos discriminatórios.
Benefícios:
Compreendem-se os benefícios desta pesquisa como indiretos, não sendo possível mensurar com clareza
quais serão. Entendemos que as entrevistas narrativas propiciam um espaço onde é possível rememorar
vivências e experiências, o que pode auxiliar as pessoas a
encontrarem explicações que possam ressignificar aquilo que elas vivenciaram. Dito de outro modo, se pode
inferir que tal metodologia favorece a reconstrução de importantes momentos de vida dos participantes, o
que pode vir a produzir um efeito terapêutico.
Desse modo, se pode pensar como principal benefício desta pesquisa, a ampliação de espaços onde seja
possível discutir e problematizar as questões do cuidado integral em saúde da população transgênera. A
partir da visibilização das narrativas referentes à construção dos caminhos desta população pelos serviços
de saúde, pode-se sensibilizar os atores envolvidos neste processo, a fim de que se possa problematizar as
práticas em saúde, visando desconstruir os preconceitos e discriminações ainda vigentes.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Durante muito tempo as questões vinculadas às identidades transgêneras permaneceram à margem da
nossa sociedade, levando esta população a um distanciamento das políticas públicas brasileiras,
colaborando para que este grupo estivesse exposto a situações de maior vulnerabilidade e risco social. A
construção de políticas públicas que deem conta das demandas desse grupo populacional se faz urgente,
de modo que acompanhamos um crescimento deste debate nos últimos anos. Em vista disso, esta pesquisa
tem como objetivo compreender a forma como vão se construindo as trajetórias das pessoas transgêneras
nas políticas públicas de saúde no município de Santa Cruz do Sul e região. Este estudo será realizado
através da abordagem qualitativa em pesquisa, configurando-se como uma pesquisa participante. Para
acessarmos os participantes de tal estudo, será utilizada a metodologia bola de neve, sendo que os
mesmos serão convidados a participar de uma entrevista narrativa. Os dados construídos através das
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entrevistas narrativas serão analisados sob a luz de referenciais teóricos pautados na Psicologia Social
Crítica e com autores que dialoguem com a perspectiva da Esquizoanálise.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Projeto: presente e completo
TCLE: está presente, claro e segue o modelo disponibilizado pelo CEP.
Folha de rosto: está completa e devidamente assinada
Orçamento: está presente e assumido
Carta de aceite de instituição parceira: não há instituição parceira nesse projeto
Cronograma: de acordo, previsão de coleta de dados a partir de agosto
Recomendações:
Identificar quem fará o atendimento psicológico, caso necessário.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Projeto Aprovado.
Considerações Finais a critério do CEP:
Projeto aprovado e em condições de ser executado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento
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Necessita Apreciação da CONEP:
Não
SANTA CRUZ DO SUL, 11 de Julho de 2017

Assinado por:
Renato Nunes
(Coordenador)
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