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                 As questões de género chegaram ao mundo infantil. Pais e filhos     contam as histórias TEXTO ANA SOROMENHO
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á dois meses Pedro e André encon-
traram-se na casa de um deles e es-
tiveram a brincar durante uma tar-
de inteira. Não se conheciam. O en-
contro fora planeado por Maria, mãe 
de Pedro, e por Hugo, pai de André. 
Combinaram encontrar-se num res-
taurante japonês no centro da cida-
de e, enquanto almoçavam peixe cru 
envolvido em arroz, falaram sobre 
os filhos de ambos, rapazes com no-
ve anos. “Desde muito cedo, ainda 
antes de falar, o Pedro já manifesta 
uma sensibilidade diferente. Gosta 
das brincadeiras das meninas, iden-
tifica-se com o universo feminino. 
Dei logo por isso porque tenho outro 
filho rapaz”, explicou Maria. Hugo 
falou da sensibilidade de André, de 
como era um rapazinho engraçado 
com as suas opiniões sobre estética e 
como gostava de enrolar uma toalha 
na cabeça a fingir que tinha cabelo 
comprido. Só tinha amigas. “O pro-
blema”, referia Hugo, “é quando es-
tes miúdos se confrontam no espa-
ço público, começam a questionar: 
‘Porque me chateiam tanto com o 
que eu gosto de brincar? Porque não 
sou igual aos outros? Porque não me 
deixam em paz?’”  

Pouco tempo antes desse sába-
do que abriu um novo ciclo na vida 
dos filhos, Hugo tivera a iniciativa 
de procurar a mãe de Pedro, ao de-
parar-se com uma notícia no jornal 
online “O Observador”, publicada a 
propósito da 1ª Conferência Inter-
nacional de pais LGBT, organizada 
pela associação AMPLOS (Associa-
ção de Mães e Pais pela Liberdade 
de Orientação Sexual e Identificação 
de Género). Tinha lido a história de 
Pedro. E queria fazer perguntas que 
nunca tinha feito a ninguém. 

QUANDO BRINCAR ASSUSTA  
Maria recorda o dia em que foi cha-
mada pela educadora para ser infor-
mada de que o filho com três anos 
era o único menino da creche  que 
se enfiava na casinha das bonecas: 
“Olhe que o seu filho”... Ela, leoa, 

retorquiu: “E então?” Mas aqui-
lo doeu-lhe. Houve outro episódio 
quando o filho viu “O Lago dos Cis-
nes” e ficou fascinado: “Quero ser 
bailarino”. Maria sublinha a palavra 
bailarino. Apesar de gostar de tutus 
e de pontas, Pedro queria dar saltos. 
Perguntou à educadora se sabia de 
uma escola onde  pudesse aprender 
ballet. “Ballet? Isso é coisa de ma-
ricas.” Maria engoliu o comentá-
rio, mas mudou-o de escola.  Fora o 
alerta vermelho que tinha de o pro-
teger. Mas como?       

O preconceito existe. O precon-
ceito é enorme “Vê lá não o incen-
tives”. Maria não sabia o que fazer. 
“Dou-lhe o nenuco  ou não? Deixo-
-o levar os ténis de lantejoulas pa-
ra a escola ou não?” Os princípios 
fundamentais que tentara cumprir 
com o filho mais velho, respeitá-lo 
na sua maneira de ser e que nunca 
sequer questionara, agora com o fi-
lho mais novo tornavam-se uma ar-
madilha. A questão é esta: “Se lhe 
dou, estou a expô-lo, mas se  recu-
sar estou a dizer que não é certo, o 
que é uma violência”. Foi cedendo. 
Comprava jogos de tabuleiro para 
jogarem em família e tentava com-
pensá-lo. Mesmo assim não con-
seguia encontrar o equilíbrio certo 
entre proibir e proteger. À medida 
que o filho crescia, as  coisas com-
plicavam-se. Por vezes, Pedro che-
gava a casa profundamente infeliz: 
“Gozaram comigo”. Outras, chega-
va a casa confiante, tinha tido a co-
ragem de se defender. Também co-
meçou a perceber que nem sempre 
podia confiar: “Olá. Como te cha-
mas? Eu também gosto de brinca-
deiras de menina”, pela reação dos 
estranhos percebia se podia ou não 
aproximar-se. Quando o filho fez 
seis anos, Maria começou a procurar 
ajuda, encontrou a AMPLOS e algum 
conforto. 

PALAVRAS QUE MAGOAM  
“Quando falamos de crianças que 
se sentem confortáveis nas brinca-
deiras e nos comportamentos em 
que representam os papéis do sexo 
oposto, estamos  somente a falar de 
crianças com expressão de género 
diversa”, diz Margarida Faria, presi-
dente da AMPLOS.  

Diversidade da expressão de gé-
nero, meninos transgénero... São  
tudo questões ligadas à identidade, 
mas facilmente confundidas com 
sexualidade. Palavras que assustam 
e levantam controvérsia quando se 
fala de infância. “Atenção às catego-
rias e aos rótulos”, alerta Margarida. 

“O sexo é o que define o ser no sen-
tido biológico, mas o género é uma 
questão fundamentalmente social. 
Pode acontecer, ainda na infância, 
a identidade de uma criança não es-
tar de acordo com o género que lhe 
foi atribuído à nascença”, explicava 
a psiquiatra e terapeuta Zélia Figuei-
redo, no encontro promovido pe-
la AMPLOS. Até chegarem à adoles-
cência muitos dos comportamentos 
podem mudar.

“A primeira vez que o meu fi-
lho ouviu a palavra gay tinha cin-
co anos”, diz Maria. Também Hu-
go teve de explicar ao filho, mui-
to antes de ele ter idade para saber, 
que existem pessoas que fazem ope-
rações para mudar de sexo. Foi há 
pouco tempo. André chegou da es-
cola enfiou-se no quarto. O pai foi 
ter com ele: “O que se passa?” An-
dré perguntou-lhe: “Quando eras 
pequeno nunca tiveste o problema 
que eu tenho, pois não? Pergunta-
rem se eu quero ser uma menina, se 
eu vou querer fazer uma operação. 
O que é que isto quer dizer?”. O pai 
respondeu-lhe: “Gostas do teu cor-
po? Sentes-te confortável com ele?” 
André disse que sim. Tem 9 anos. 

A questão da diversidade de ex-
pressão de género, ou da disforia de 
género durante a infância e a pu-
berdade, que tem sido tema de es-
tudo entre a comunidade científica, 
começa agora a ser trazido a públi-
co. Um bom exemplo foi a revelação 
feita pelo casal Jolie-Pitt acerca de 
Shiloh, a filha mais nova, que surge 
vestida de menino em público e só 
responde quando lhe chamam John. 

“Entre 60 a 80 por cento das cri-
anças que se comportam como se 
fossem do outro sexo, chegam à pu-
berdade e acabam por viver segundo  
o seu sexo genético. Uma maioria 
delas pode até ser gay”, explica Nor-
man Spack, pediatra e endocrinolo-
gia, especialista em questões relaci-
onadas com transgénero na adoles-
cência. Norman Spack, que dirige 
uma clínica em Boston, pioneira no 
tratamento de reposição hormonal 
em adolescentes e em crianças an-
tes da puberdade, passou por Lisboa 
para falar num tema que gera con-
trovérsia na comunidade médica. 
(Ver entrevista).     

“A transexualidade é uma mi-
gração de género”, explica Sandra 
Saleiro, socióloga, autora de vários 
trabalhos publicados sobre questões 
relacionadas com o tema. “É pre-
ciso aceitar que corpo e identidade 
de género nem sempre são uma re-
lação fixa. À medida que se avança 
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Norman Sack, 72 anos, pediatra e endocrino-
logista americano, foi um dos primeiros mé-
dicos a observar as questões relacionadas com 
pré-adolescentes transexuais. Defende que 
quando mais novo se inicia o processo hormo-
nal da transformação do corpo, menor serão 
os riscos de depressão e de suicídio. A clínica 
que dirige em Boston é pioneira no tratamento 
hormonal em adolescentes e no retardamen-
to da puberdade. Passou por Lisboa, para fazer 
uma única conferência, na Faculdade de Medi-
cina de Lisboa, organizada pela associação de 
estudantes desta faculdade, e explicar a futu-
ros médicos o que podem aprender sobre es-
ta matéria.  

Como observa a questão de identidade de gé-
nero em crianças que ainda não chegaram à 
puberdade? 
Ter comportamentos ou papéis do outro se-
xo na maioria das crianças é normativo, mas 
em alguns casos pode ser extremo. Provavel-
mente, o que poderá acontecer é que um nú-
mero significativo neste grupo poderá ser ou já 
era homossexual, e vestir a roupa da mãe tam-
bém é um clássico. Mas isso é uma coisa. Ou-
tra, são os comportamentos relacionadas com 
a transexualidade. 

Como se define a fronteira? 
Esse é o desafio. Quando observamos em pers-
petiva o percurso de adolescentes ou de adul-
tos transexuais, a questão da troca de papéis 
e a repulsa pelo sexo biológico esteve lá des-
de sempre. Se não se sentirem protegidas, a 
maioria destas crianças ao entrarem na pu-
berdade, em vez de se aceitarem, descompen-
sam e sentem-se profundamente deprimidas. 
Subitamente veem-se abandonadas ao desti-
no que sempre temeram e tentam contrariar a 
sua identidade, tentando corresponder ao se-
xo biológico. 

Têm consciência de o fazer? 
Só mais tarde, ao serem acompanhados, ob-
servam que foi assim que se passou. Entre-
tanto os danos podem ser tremendos. Esta po-
pulação precisa de ser estudada e cuidadosa-
mente preparada do ponto de vista psicológico 
e emocional. Temos de tomar decisões sérias 
quando nos envolvemos com crianças que ca-
racterizamos como transexuais. Se um jovem 
adulto está conformado com o pensamento 
de que é transexual e os pais o negligenciam 
totalmente, ignoram uma hipótese de 45 por 
cento de que essa pessoa tente o suicídio. Fa-
lamos de matéria muito pesada. Estes miúdos 
têm de ser ouvidos. 

Como é que pode ter a certeza que se acerta 
no diagnóstico? 
Termos de nos orientar pelos dados de alguns 
marcadores neurológicos, anatómicos e bi-
ológicos, que já existem, e em alguns casos 
são bem feitos. Temos também de observar o 
princípio de que podem não ser crianças tran-
sexuais até provarem o contrário. Se eu vejo 

alguém antes dos 14 anos a primeira coisa que 
pergunto é que roupa interior usa. Este por-
menor é muito importante. É preciso observar 
quando começa a puberdade. Para 90 por cen-
to das raparigas o peito começa a desenvolver-
-se entre os 10 e os 11 anos. O que significa que 
em dois anos irão começar a ter a menstrua-
ção. Quando se nasce biologicamente mulher 
e se tem uma identidade masculina, este é o 
primeiro grande choque. E por isso mesmo um 
dos nossos maiores desafios. Apesar de termos 
condições de começar a tratá-los antes dos 15 
anos, quando já está em pleno processo de de-
senvolvimento, a maioria não vem ter connos-
co antes dessa idade. 

Referiu que este processo de suspender a pu-
berdade, por via do tratamento hormonal, 
cria um ser quase neutro a nível de género. 
Pode explicar? 
Fisicamente falando, antes de entrar na pu-
berdade, rapazes e raparigas são muito 

semelhantes. As grandes diferenças só acon-
tecem depois. 

Em que é que consiste o tratamen-
to de reposição hormonal em crianças na 
pré-puberdade? 
Pode-se parar o processo da evolução e assim 
retardar todo o desenvolvimento hormonal 
associado, como o aparecimento da menstru-
ação ou o crescimento do peito. Este proces-
so de suspender a puberdade é absolutamen-
te reversível. 

O que se ganha? 
Ganha-se tempo. O contexto da indefinição 
pode ser um risco. Entretanto, o corpo desen-
volve-se e, mais tarde, torna-se muito difícil 
adaptar-se ao corpo desejado. Também se ga-
nha tempo se houver uma situação em que um 
jovem mude de ideias. Não é muito comum, 
mas pode acontecer. Tive uma paciente que os 
pais estavam em conflito. O pai recusava-se a 
ver que a filha se comportava como um rapaz. 
A mãe era enfermeira e assumiu o tratamen-
to. Foi uma situação duríssima. Aplicámos o 
programa de suspender a puberdade e fizemos 
todo o acompanhamento psicológico durante 
um ano. Ao fim daquele tempo vimos que ti-
nha deixado crescer o cabelo. Pressionámos, 
voltámos a fazer testes e explicámos à mãe que 
tinha mudado e não parecia ser transexual. 
Parámos o programa hormonal e em seis me-
ses começou a desenvolver-se como rapariga. 

Não tem danos? 
Não. Mas quando se prossegue com o trata-
mento hormonal é preciso saber os efeitos 
secundários. 

Quais são? 
Em primeiro lugar, independentemente dos 
riscos, estes estão unicamente associados ao 
sexo em que se irão transformar. Se alguém 
estiver destinado a ser mulher e vier a ser ho-
mem durante o seu período de vida, a distri-
buição de gordura incidirá mais na zona abdo-
minal e terá maior probabilidade de ter proble-
mas cardíacos. Mas, provavelmente, também 
não terá três dos mais comuns dos cancros fe-
mininos: ovários, útero e mama. 

Porque é que, geneticamente, há esta disfun-
ção do género? 
Há várias teorias, posso enumerar algumas, 
mas também tenho que dizer que não tenho 
uma única pista. Tenho uma inclinação. É 
possível que o cérebro de um transexual tenha 
uma configuração única. As diferenças entre 
os cérebros masculino e feminino são descri-
tas, há décadas, em estudos que identificam 
volumes diferentes em núcleos específicos do 
cérebro. A disfunção de género vem referida 
como condição psiquiátrica no DSM-V [ma-
nual de diagnóstico psiquiátrico de referên-
cia]. Mas eu acho que as manifestações psiqui-
átricas são uma reação a uma situação, e não a 
condição médica subjacente.

NORMAN SPACK
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memória sobre uma identidade cer-
ta num corpo errado é antiquíssima. 
Tinha três anos quando entrou pa-
ra o pré-escolar: “Quero brincar nas 
casinhas. Eu não sou um rapaz”. E 
os outros:  “És, sim. Tens pilinha”. 
E os pais? Pela primeira vez utiliza 
o masculino. Diz: “Sou filho único. 
Em casa não me censuravam, acha-
vam que era mimo.” É assim que re-
corda o tempo da infância: pacífi-
co. O mais triste aconteceu aos no-
ve anos. Estava no recreio a trocar 
segredos com as amigas. “Gosto do 
Márcio”, elas já lhe chamavam Ga-
by, mas não quiseram acreditar. 
Disseram que lhe iam contar. Gabri-
ela sentiu o perigo e antecipou-se, 
Chegou ao pé  dele: “Gosto de ti”. 
“Não podes gostar, és um rapaz e eu 
não sou gay”. A resposta humilhou-
-a: “Eu também não, por isso é que 
gosto de ti.” E não era. Nunca mais 
se falaram. 

No ciclo, as coisas complicaram-
se. “O mundo cá fora apresentava-
se tão diferente da minha realidade 
e eu só sentia uma enorme angús-
tia.” Nas aulas de educação física, 
por exemplo, rapazes para um lado, 
raparigas para outro. Ela ficava nos 
balneários dos rapazes e suplicava 
para não estar ali: “Não me viam co-
mo eu era. Como se fosse uma invi-
sibilidade. Aquilo chateava-me tan-
to! Em todos os lugares sentia-me 
uma intrusa.” Existe um lugar cer-
to? “Existe. A questão é que eu não 
tinha coragem para o reivindicar.”  

Entrou no liceu de roupas lar-
gas e cabelo curto. Um mundo es-
tranho e hostil. Não conhecia nin-
guém. Convenceu a mãe a deixá-la 
usar o cabelo pelos ombros e pas-
sou a ter um ar andrógino. As pesso-
as olhavam:  Rapaz ou rapariga? Ela 
aproveitava. O problema era o no-
me: “Afinal, tens nome de rapaz. Tu 
és gay”. Assim começava o bullying. 
Palavras rudes, gestos amargos. Um 
dia prenderam-na para a apalpar e 
certificarem-se do que tinha entre 
as pernas. Como se o seu corpo fos-
se público. Gabriela lutou, tornou-
-se agressiva. Foi entre os 12 e os 14 
anos. Dois anos é muito tempo.

A entrada na puberdade ficou 
marcada por um desgosto, as amigas 

começavam a ter o período e as ma-
minhas a crescer e ela nada. E de-
pois aconteceu “um milagre”. O seu 
corpo de rapaz quase não se desen-
volvia. “Não tinha barba, o pénis 
era frouxo. Por um motivo que nun-
ca percebi mas que não tem a ver 
com a questão da identidade de gé-
nero, tinha um défice grande de tes-
tosterona”. Por essa altura ouviu pe-
la primeira vez, num documentário, 
a palavra transexual e foi consultar 
uma médica de planeamento fami-
liar que lhe confirmou o diagnósti-
co. Pediu à médica que a ajudasse a 
contar à mãe: “Só pensava, vou ma-
goá-los tanto! Sou o único filho e 
eles têm tantos planos para mim.” 
Nunca nada tinha sido tão doloro-
so. A mãe começou por recusar: “É 
uma fase, isso passa”. Ela escreveu 
num papel o nome que desde mui-
to cedo tinha escolhido. Só mais tar-
de, já em casa, a mãe abriu o papel 
e conversaram: “Eu via e não que-
ria ver”, disse a mãe. À beira dos 14 
anos, começaram a traçar um cami-
nho e contaram ao pai: “Ficou sem 
palavras e  no final abraçou-me. Mas 
demorou muito tempo a conseguir 
dizer ‘filha’ e a conseguir chamar-
-me  Gabriela.” 

Fez terapia hormonal e aprendeu 
nas consultas de Santa Maria a viver 
dentro do sexo com o qual se identi-
fica, e aos 18 anos a operação — “oi-
to mil euros, não é comparticipada, 
os meus pais pagaram”. Finalmente, 
quando entrou na universidade pôde 
mudar o BI. À beira da idade adulta, 
as questões que agora a preocupam 
são outras. “Quando tiver um na-
morado conto, não conto? Se con-
tar posso estragar tudo, se não con-
tar não estou a ser verdadeira com 
a minha história.” Um dilema com 
que terá de aprender a  viver. Pode 
ter filhos? Pela primeira vez, baixa 
a voz: “Infelizmente, não. Antes da 
operação poderia ter feito uma reco-
lha de esperma, essa opção existe e 
há quem a faça. Eu não quis, geneti-
camente seria o pai da criança. Bas-
ta de ambiguidade.”  

Todos os dias no comboio, no au-
tocarro, a caminho da Faculdade de 
Medicina, Gabriela ainda sente te-
mor por pequenas coisas e pensa: 
“Será que percebem? Será que há al-
guma marca que me possa denunci-
ar?” E nos rostos fechados da mul-
tidão procura em certas caras traços 
que lhe fazem desviar o olhar, por 
suspeitar que também elas podem 
esconder um segredo. b 
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GABRIELA, 19 anos, atravessou um longo 
caminho até conseguir ter o corpo da sua 
identidade. Há seis meses fez a operação 
de mudança de sexo. Optou por não 
guardar o esperma, mesmo querendo 
muito ter filhos: "Biologicamente, seria o 
pai. Basta de ambiguidade” FO
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em direitos e conhecimento, o mo-
vimento político em torno deste de-
bate reivindica, sobretudo, a possi-
bilidade de se viver a identidade de-
terminada pela expressão do género 
sem ser necessário viver com o se-
xo que lhe corresponde”, explica a 
socióloga. “Em Portugal isto só foi 
possível a partir de 2011, quando a 
lei portuguesa permitiu que um in-
divíduo pudesse alterar o nome e a 
designação masculino ou feminino 
no bilhete de identidade, sem pre-
cisar de recorrer à cirurgia de mu-
dança de sexo.” Também desde 2011 
foram feitas no Sistema Nacional de 
Saúde 35 operações de mudança de 
sexo, sete estão em lista de espera e 
há 25 casos em avaliação.   

GABRIELA, UMA HISTÓRIA 
Tem 19 anos e  corpo de mulher. Pei-
to generoso, ancas cheias, mãos pe-
quenas, unhas pintadas de cor de 
rosa. Toda ela é suave. Mas Gabri-
ela é nome de guerra. Escolheu-
-o quando nada ainda acontecera, 
muito tempo antes de saber que pa-
ra o usar travaria um longo comba-
te. Hoje é a primeira vez que dará o 
seu testemunho a uma estranha. Só 
o faz porque acredita que vale a pena 
lutar. Atira-se à conversa sem medo 
e sem rede. Quando chega, a surpre-
sa é enorme. Nenhum traço a pode-
ria revelar. Ela agradece, contente, e 
passa a mão pelo cabelo. Num ges-
to de timidez a disfarçar o embara-
ço. Nisto ainda é uma miúda. E o que 
é ser uma miúda?  

“É ter só amigas e brincar com o 
que é normal para as raparigas. Não 
é obrigatório vestir cor de rosa, eu 
não gosto de cor de rosa. É só conse-
guir fazer chichi sentada. Ter aqui-
lo e pensar, um dia vai desaparecer. 
Isto não é meu.” Gabriela tenta ex-
plicar o que é nascer biologicamente 
do sexo masculino, mas não conse-
gue dizer a palavra rapaz. “Simples-
mente, não nasci rapaz”, repete. A 

Entre 60 a 80 
por cento das 

crianças que se 
comportam 

como se fossem 
do outro sexo, 

chegam à 
puberdade e 
acabam por 
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o seu sexo 
genético
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