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RESUMO: O Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade (GEDS) é uma 
extensão da Faculdade de Direito da USP realiza um estudo empírico do Direito 
à Saúde para a população TT, tendo como o foco inicial o município de São 
Paulo. A pesquisa dividiu-se em duas frentes: "As formas de discriminação da 
população transexual e travesti pelo Sistema Único de Saúde”, e 
“Hormonioterapia no SUS: análise do fornecimento de hormônios a população 
travesti e transexual de São Paulo”. Após as primeiras idas a campo, o grupo 
entendeu que o objeto de pesquisa era o mesmo: o reconhecimento do Direito 
ao Acesso à Saúde. Recorrendo a teoria de Bill Felstiner, Richard L. Abel e 
Austin Sarat, na qual se estabelece que os conflitos sociais passam por 
diferentes etapas para se tornarem jurídicos e receberem respostas efetivas das 
instituições estatais, tendo como fases a “nomeação”, “imputação” e 
“reivindicação”, foi possível identificar a violação desse direito incidindo em 
momentos diferentes do fluxo. A realização de pesquisas preliminares sobre a 
judicialização de casos nos quais a população transexual reivindica o direito à 
saúde revelou a baixa ocorrência desses, sinalizando a deficiência no 
reconhecimento desse tipo de violação. Os projetos passaram a utilizar como 
marco teórico os estudos de Acesso à Justiça construído pelo movimento Law & 
Society. O instrumento metodológico, neste caso um questionário semi-
estruturado, foi unificado, para o melhor aproveitamento da experiência empírica, 
que conta com entrevistas com funcionárias, desde a ponta até à gerência de 
Unidades Básicas de Saúde (“UBS”), e de usuárias do Sistema Único de Saúde. 
Ainda, o grupo se propôs a elaborar cadernos de campo, fruto da observação 
participante, de forma a registrar as dinâmicas físicas e interpessoais dos 
espaços observados, visitados sempre após a análise de legislações e 
normativas que determinam um “dever-ser” de tais espaços e relações, 
possibilitando a construção de uma paralelo entre realidade e ideação legal, ou 
seja, um estudo top-down [1], na concepção de Rebecca Sandefur , do 
fenômeno. O contato direto com a realidade das UBSs e com as usuárias do 
Sistema Único explicitou a tensão entre identidade de gênero, raça e classe e o 
Acesso à Saúde. Sem a análise dessas intersecções a pesquisa em 
desenvolvimento não seria possível e, no limite, sua existência seria 
injustificável. A convergência dos diferentes campos das ciências sociais e 
jurídicas utilizadas na pesquisa se mostram relevantes não apenas como recurso 
metodológico, mas por sua própria finalidade, a saber, de ser utilizada como 
base para elaboração de uma litigância estratégica estrutural que possa atuar na 
reivindicação do direito à saúde da população TT. O presente artigo pretende, 
portanto, narrar o percurso e as impressões preliminares da pesquisa, bem como 
a construção de seu arcabouço teórico-metodológico, sem, no entanto, 
reproduzir os resultados finais, que ainda estão sendo trabalhados. 
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