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Saúde

RESUMO

A expressão transgênero indica termo que acolhe a união política entre os indivíduos portadores de distinções de gênero incompatíveis às 
condutas sociais caracteristicamente relacionadas a homens e mulheres “comuns” e que, como efeito disto, sofrem  preconceito social. No meio 
desta discussão, encontram-se os profissionais de psicologia que, como membros da área de saúde, devem estar preparados para dar suporte a 
esta parcela da população que, na maioria das vezes, está envolvida em sofrimento psíquico. Assim, buscou-se investigar a forma como futuros 
psicólogos percebem o fenômeno da transgeneridade, já que esta percepção pode influenciar suas práticas. A hipótese levantada foi de que as 
atitudes de graduandos de psicologia face à identidade transgênero são baseadas na incompreensão do fenômeno. O objeto de estudo foi 
ancorado no constructo de atitude da psicologia social. Os sujeitos foram 100 graduandos do curso de psicologia, do 1º ao 10º período, da 
Universidade Estácio de Sá (campus  Nova Iguaçu/RJ). Utilizou-se de um questionário com escala likert de 5 pontos, para conhecer o grau de 
concordância quanto às questões e produzir descrições quantitativas. Em seguida, a análise dos resultados apoiou-se no o ranking médio (RM) de 
anuência dos itens dentro de cada categoria de atitudes relacionando-se ao modelo ecológico do desenvolvimento humano. O ranking médio 
total do questionário foi de 3,97, o que demonstrou uma aceitação da transgeneridade, verificou-se que, mesmo ante a escassez de 
conhecimento da temática e incompreensão do fenômeno, as atitudes dos graduandos são positivas em relação à transgeneridade. A partir dos 
resultados apresentados evidenciou-se a necessidade de um número maior de pesquisas e envolvimento com a temática, tendo em vista que os 
modos de existir são inúmeros e os transgêneros ainda pouco conhecidos pela sociedade. Ressaltando que o objetivo do conhecimento dentro do 
contexto da comunidade humana e a finalidade das Universidades não são outros senão possibilitar o avanço da própria espécie. Desta forma 
será relevante continuar a investigar, identificar, compreender e, principalmente, transformar paradigmas.
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