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RESUMO 

 

 No presente artigo será exposta a fragilidade que nossa legislação detém com 

relação as travestis e aos transexuais neste país, será mostrado como a vida de tais 

pessoas se tornará uma severa batalha dia-após-dia, e o quanto são ridicularizados, 

esquecidos e apagados da nossa sociedade. Vale ressaltar que os agentes 

responsáveis pelas agressões, ataques preconceituosos, e as vezes até mesmo em 

casos de assassinatos, na grande maioria das vezes, saem impunes, uma vez que, a 

situação da comunidade LGBTT’S no Brasil está tão absurda, que até mesmo procurar 

ajuda policial tornou-se algo perigoso aos mesmo, sendo assim, nem sequer há muitos 

registros de agressões à travestis e transexuais, um fato absurdo, já que o Brasil 

detém o recorde mundial em assassinatos à essas pessoas. Sabe-se que a 

expectativa de vida de uma pessoa transexual ou de uma travesti é de 

aproximadamente 35 anos, metade da expectativa de vida de qualquer cidadão 

brasileiro saudável. Logo, o artigo trará uma abordagem aos institutos até então 

utilizados para o amparo legal de LGBTT’S no Brasil através de analogias de casos já 

registrados de vítimas que tentaram buscar apoio legal à sua situação. 

 

Palavras-chave: Travestis; Transexuais; Preconceito; Agressão; Legislação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 In this article is exposed the fragility that our law holds with respect to 

transvestites and transsexuals in this country, we will show how the lives of these 

people will become a severe battle day after day, and how are ridiculed, forgotten and 

erased from our society. It is noteworthy that the agents responsible for the attacks, 

biased attacks, and sometimes even in cases of murder, in most cases, leave 

unpunished, since the situation of LGBTT'S community in Brazil is so absurd that even 

search police help has become something dangerous to it and is therefore, not even 

many records of attacks against transvestites and transsexuals, absurd fact, since 

Brazil holds the world record in the murders these people. It is known that the life 

expectancy of a transsexual or a transvestite is approximately 35 years, half the life 

expectancy of any healthy Brazilian citizen. Therefore, the article will approach the 

institutes hitherto used for the legal protection of LGBTT'S in Brazil through analogies 

of cases already registered victims who tried to seek legal support to your situation. 

 

 

 

 

Key-words: Transvestites; transsexuals; Preconception; Aggression; 
Legislation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil comporta uma das maiores comunidades LGBTT’S do mundo, 

principalmente no que se diz respeito a travestis e transexuais. Ter tamanha 

diversidade em um país deveria ser visto com bons olhos, pois demonstraria o 

amadurecimento ético e social da população brasileira, todavia, essa parece uma 

realidade bem longe de se concretizar. 

Atualmente, o Brasil lidera o ranking de primeiro lugar com relação a 

assassinatos de travestis e transexuais, disparando na frente do segundo colocado, 

México, que possui o equivalente de 229 mortes, já o Brasil, 802 (TGEU, 2016, online), 

o que, em porcentagem equivale à 48% de todas as mortes no mundo. 

 Parece meio irreal, ou exagero, mas é a realidade. A expectativa de um 

transexual no Brasil é de 35 anos, enquanto para heterossexuais corresponde a 70 

anos. Literalmente o dobro. E por mais que tal informação seja tão absurda, a 

publicidade que a urgência com relação a essa realidade recebe, é mínima, quase 

nula.  

 O descaso com essas pessoas é assustador. A dificuldade no mercado 

de trabalho, a rejeição família, sociedade, amigos e até mesmo do Estado é notável. 

É raro ouvir-se em qualquer tipo de mídia de comunicação algo com relação as 

atrocidades cometidas contra LGBTT’S, salvo em casos extremos, como por exemplo, 

o recente ataque à Boate Gay Pulse em Orlando, nos EUA, que deixou 49 mortos e 

53 feridos. Fora um ataque sem precedentes, mas, todos os anos, no Brasil, a mesma 

quantidade de pessoas, as vezes até mais, são assassinadas, e sepultadas em 

silêncio todos os anos no Brasil e nenhum manifesto, nenhuma “hash tag”, nenhuma 

mídia, nem mesmo a legislação brasileira se levanta a combater tais absurdos. 

 Diante dos dados expostos, é nítida a necessidade urgente de uma 

legislação que, não privilegie, mas sim, proteja travestis e transexuais de pessoas 

transfóbicas, e às vezes, até deles mesmos. É comum ver aqui ou ali a notícia passada 

de uma pra outro que uma travesti fora assassinada por outra, e muitas pessoas 

tendem a usar esses casos como justificativa pra deixar essas pessoas pra lá, uma 
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vez que elas mesmas “se destroem”, todavia, cabe ressaltar que a vida na prostituição 

não é uma escolha na grande maioria dos casos, mas sim a única alternativa, e em 

decorrência desse único estilo de sobrevivência, ter “concorrentes” no ramo de 

trabalho pode ser extremamente prejudicial, até porque, para algumas, é tudo o que 

elas têm como meio de vida, chegando a casos extremos, em que se preciso for, 

eliminam a concorrência permanentemente, da forma que for possível. O descaso e a 

despreocupação do Estado em, de alguma maneira, encaminhar essas pessoas ao 

mercado de trabalho, tem gerado oportunidade de que elas se transformem em 

“selvagens” para obter com a mais severa dificuldade, o que héteros, ou os 

erroneamente chamados de “pessoas normais” têm, como por exemplo, um emprego, 

um salário, dignidade, uma vida simples e satisfatória. 

 Eis, portanto, o motivo da necessidade emergencial de se criar uma 

legislação específica que proteja os direitos civis básicos e constitucionalmente 

devidos a essas pessoas. É repugnante a forma como muitos brasileiros se indignam 

quando uma pauta sobre direitos LGBTT’S é apresentada no Congresso, mas, não é 

sequer possível culpa-las, já que, como insistentemente ressaltado, pouco se é falado 

sobre a realidade dessa comunidade no país, abrindo assim, brechas para que 

milhares de brasileiros sejam contrários a essa ideia, a essa necessidade. 

 Assim, diante de tudo o que fora exposto acima, as páginas que se 

transcorrerão, abordarão de maneira mais minuciosa, a situação atual da comunidade 

de Travestis e Transexuais no Brasil, e mais precisamente, dos que residem em 

Primavera do Leste, uma vez que, uma pesquisa em campo fora realizada com os 

mesmos, e em detalhes, nas palavras de quem vive a vida de uma travesti e que luta 

diariamente por respeito, dignidade, e demais direitos que nunca lhes deviam ter sido 

negados, dificultados ou até mesmo tirados, tais como, o conforto de um lar, a 

necessidade de um emprego, o acolhimento de uma escola, a chance de uma vida 

normal, decente e honesta. 
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1 IDENTIDADE SEXUAL 

 

A identidade sexual de uma pessoa é composta pelo sexo, pela orientação 

sexual e pelo gênero, segundo palavras da doutora em Antropologia pela UFPR e 

psicanalista Elizabeth Zambrano (2012). 

Faz-se necessário que se entenda os conceitos básicos da sexualidade 

humana para que então, se possa como mais facilidade, explanar o foco deste projeto, 

que são transexuais e travestis. Assim, de maneira breve, clara e objetiva segue-se a 

definição dos termos acima citados: 

Sexo é o aspecto biológico da identidade sexual e é determinado pelas 
características físicas que diferenciam homens e mulheres” (AMORIN, et al. 
2014).  

Orientação sexual – e não escolha sexual – é o aspecto psicológico e diz 
respeito a atração sexual e afetiva em relação a outras pessoas” (AMORIN, 
et al. 2014). 

Segundo Cássia Maria Carloto (2001), o conceito de gênero diz respeito ao 

conjunto das representações sociais e culturais elaboradas a partir da diferença 

biológica dos sexos. Enquanto o sexo no conceito biológico diz respeito ao tributo 

anatômico, no conceito de gênero refere-se ao desenvolvimento das noções de 

masculino e feminino como construção social. 

Uma vez entendida as distinções desses termos, é ainda mais importante que 

se entenda a diferença existente entre transgêneros, travestis e transexuais, o que, 

para muitos soa como algo com o mesmo significado, tem em si algumas 

peculiaridades que são de extrema relevância à essas pessoas. 

Segundo Jesus, a transgeneralidade se apresenta sob dois aspectos, sendo 

um a funcionalidade (representado por crossdressers, drag queens, drag kings e 

transformistas), e identidade (que caracterizam transexuais e travestis): 

Transexuais sentem que seu corpo não está adequado à forma como pensam 

e se sentem, e querem corrigir isso adequando seu corpo ao se estado 

psíquico. Isso pode se dar de várias formas, desde tratamentos hormonais 

até procedimentos cirúrgicos. (JESUS, 2012, p. 9). 
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(...) são travestis as pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, mas 

não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros 

de um terceiro gênero ou de um não-gênero. (JESUS, 2012, p. 9). 

 

1.1 TRANSEXUAIS 

Diferente do que muitas pessoas acreditam, transexualidade não é uma doença 

debilitante ou contagiosa, ou um transtorno mental e nem tão pouco uma perversão 

sexual. E para aqueles com mais conhecimento no assunto, também costumam se 

equivocar ao assimilar transexualidade com orientação sexual, uma vez que, ambas 

são completamente distintas uma da outra. Em síntese, transexualidade está 

relacionada à identidade do indivíduo. Não é uma questão de escolha, ou capricho, e 

sim uma condição. Condição essa que, segundo o psicólogo clínico e psicanalista 

Rafael Cossi, autor do livro “Corpo em obra” de janeiro de 2011, o processo de 

identificação com o sexo oposto ao de nascimento e o eventual desejo de se adequar 

ao gênero distinto do biológico ocorre entre os 4 e 6 anos de idade.  

Embora a descoberta da transexualidade ocorra de forma tão precoce, a 

exposição do comportamento transexual pode tardar a vi à tona, uma vez que, é algo 

de difícil compreensão ainda para a sociedade, e devido a essa repressão social, 

muitas famílias tendem por tentar “educar” a criança do modo em que pessoalmente 

considera certo, desencorajando o indivíduo a se assumir transexual, o que, como 

muitos sabem, é uma decisão que acarretará fortes impactos sociais. 

A transexualidade sempre esteve presente na humanidade, no entanto, o que 

se tem hoje que difere aos tempos mais remotos são os avanços médico que 

possibilitam que mulheres e homens transexuais, por intermédio de processos 

cirúrgicos, alcancem uma fisiologia quase idêntica ao sexo com o qual se identificam. 

Não há um meio claro de se definir a transexualidade, uma vez que ela não é 

algo como “preto ou branco”, mas seria algo mais parecido com uma escala de 

contraste entre o “preto ou branco”, isto é, há vários graus de transexualidade, que 

variam de pessoa para pessoa. 
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De fato, não há uma explicação concisa sobre o que é a transexualidade e 

porque ela ocorre. Há quem defenda ser uma característica biológica, outros dizem 

que é social, e ainda existem aqueles que acreditam ser consequência de ambos os 

casos. Mas, contudo, é plausível definir que mulher transexual é toda pessoa que 

nasceu biologicamente pertencente ao sexo masculino, mas que reivindica o 

reconhecimento como mulher, e homem transexual é toda pessoa que nasceu 

biologicamente do sexo feminino mas reivindica o reconhecimento como homem, 

podendo ou não optar por cirurgias de redesignação sexual. Assim, ao contrário do 

que se acredita por muitos, a determinação da transexualidade independe de um 

procedimento cirúrgico, sendo algo diretamente ligado à identidade do indivíduo, 

devido a isso, muitas mulheres transexuais são erroneamente taxadas como travestis. 

Algo de extrema importância de se salientar é que, a pessoa transexual deve 

ser tratada de acordo com seu gênero: homens transexuais, querem e precisam ser 

tratados como quaisquer outros homens, uma vez que os mesmos adotam 

comportamento e aparência masculina. Mulheres transexuais querem e precisam ser 

tratadas como quaisquer outras mulheres, visto que as mesmas adotam 

comportamento e aparência feminina. 

Com relação a sexualidade de uma pessoa transexual, é importante que se 

saiba que o fato de ser trans não significa que a pessoa será homossexual ou 

heterossexual, ela pode adotar qualquer tipo de sexualidade, tendo em vista que a 

transexualidade em nada interfere na sexualidade da pessoa. Portando, uma mulher 

transexual que se atrai afetivo-sexualmente por homens, é uma mulher transexual 

heterossexual, caso se sentisse atraída por outras mulheres, seria uma mulher trans 

homossexual, sendo que o mesmo vale para homens transexuais. 

Coisas simples, como o nome social, o uso de um banheiro público 

correspondente ao gênero ao qual se identifica, dentre outras pequenas coisas, são 

grandes vitórias para transexuais, pois o preconceito é algo tão enraizado nas 

pessoas, que muitos consideram um absurdo uma mulher trans utilizar ao banheiro 

feminino. Parece um assunto até um tanto quanto bobo, mas a situação chegou a um 

nível tão alto merecendo até pauta no Supremo Tribunal, no dia 19 de novembro de 

2015, os ministros Luis Roberto Barroso e Luis Edson Fachin, votaram a favor do 
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direito de transexuais usarem banheiros conforme sua identidade de gênero, no 

entanto, o julgamento fora interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Fux e 

não se tem previsão de quando a decisão final ocorrerá. 

Depois de toda essa abordagem, para se dar continuidade, e afim de esclarecer 

de forma prática o que seria um transexual, é mister dizer que, transexuais são 

pessoas que sentem que o corpo com o qual nasceram não está corretamente 

adequado à forma como pensam ou se sentem, e buscar corrigir tal característica 

adequando seu corpo ao seu estado psíquico. Podendo ou não recorrer a tratamentos 

cirúrgicos e hormonais, uma vez que, existem várias formas de se adequar à imagem 

física que eles buscam de si mesmos. 

 

1.2 TRAVESTIS 

Classificar o que seria uma travesti é algo bem delicado, uma vez que, travestis 

não se reconhecem nem como homens, nem como mulheres, mas como se fossem 

um terceiro gênero ou de um não-gênero. 

Dito isto, é importante salientar que independente da forma como se 

identificam, travestis preferem que as tratem sempre no feminino, levando como um 

insulto se referirem a elas no masculino. Logo, é as travestis, não os travestis! 

É sem precedentes o quão estigmatizadas as travestis tem sido nessa 

sociedade, e em decorrência disso sofrem com uma imensa dificuldade de serem 

contratadas para qualquer serviço, independentemente do quão qualificadas elas 

forem para o cargo, o que acaba levando a muitas a recorrerem a única profissão em 

que convenientemente a sociedade parece lhes aceitar, a prostituição, ou como 

chamadas ultimamente, profissionais do sexo. Mas se faz jus ressaltar que nem toda 

travesti é uma profissional do sexo, e na verdade a grande maioria nem optaria por 

ser, mas esse é o único meio de sobrevivência de muitas delas. 
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1.3  IDENTIDADE OCULTA 

O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Isso é um 

fato. E de acordo com a ONG TGEU, ele lidera o ranking com uma vasta vantagem. 

Mas, por alguma razão – que serão elencadas ademais – o Brasil lidera outro ranking 

envolvendo pessoas transgêneros: o país que mais procura por pornografia transexual 

no Redtube. 

No dia 18 de fevereiro deste ano (2016), o site da conhecida revista Super 

Interessante, publicou uma matéria com o seguinte título: “Brasil é o país que mais 

procura por transexuais no Redtube – e o que mais comete crimes transfóbicos nas 

ruas”. Hipocrisia? Contradição? “Armário”? (Termo utilizado por LGBTT’S para quem 

ainda não assumiu sua sexualidade). 

Conforme a reportagem, o levantamento realizado pelo site pornô não mostrou 

dados específicos, todavia, deixou extremamente esclarecido a relação dos brasileiros 

que utilizam de tal “mídia” com travestis e transexuais. Abaixo segue o comentário 

publicado pelo próprio site pornô: 

     

“Brasilians are also 89% more likely to visit the “Shemale” category, compared 
to the rest the Redtub world. We know your kink, Brazil. Our statistics do not 
lie!” 
(Os brasileiros também são 89% mais propensos a visitar a categoria 
“Shemale”, em comparação com o resto do mundo Redtube. Nós sabemos o 
seu torcer, Brasil. Nossas estatísticas não mentem!) 

 

Shemale é o termo comumente utilizado em sites de pornografia para a busca 

de sexo com transexuais, e inacreditavelmente e o quarto tópico mais buscado pelos 

brasileiros. E conforme o site afirma, a propensão de um brasileiro assistir à vídeos 

pornôs com transexuais é de 89% a mais do que qualquer outro país que o acesse. 

Estes são números de extrema significância! São dados de demasiado valor 

reflexivo à causa dessas pessoas, pois, como pode ser o país que mais mata travestis 

e transexuais no mundo, ser o mesmo país que detém o recorde de busca de relações 

sexuais dessas pessoas? Como pode o ódio de um transfóbico ser capaz de vivenciar 

momentos íntimos daqueles que eles desprezam? 

A coordenadora de pesquisas sobre sexualidade do Hospital das Clínicas, 

Carmita Abdo, explica que “o site é uma fonte de informação para o agressor saber 

mais sobre as vítimas – e também para justificar seu ódio, porque lá ele vê coisas que 
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não aceita” (ABDO, 2016), desta forma, evidencia-se um dos possíveis motivos: 

informação. 

A exposição à que essas pessoas se submetem para se tornarem um 

entretenimento plausível para sites pornôs é sem precedentes, todavia, a ideia de 

serem desejadas, cobiçadas e de alguma forma amadas as levam a estes extremos. 

Pelo menos essa é a motivação de algumas “estrelas pornográficas” transexuais e 

travestis, para outras é uma questão de sobrevivência, uma vez que o mercado de 

trabalho não está de portas abertas para receber essas pessoas em seu quadro de 

funcionários, transexuais e travestis trabalhando normalmente no dia a dia é algo 

extremamente raro.  

Desta forma, fica claro o quão distorcido se tornou essa ideia que algumas 

projetaram em sua mente de como seria as suas vidas por detrás de uma câmera, 

pois as que buscam por aceitação, amor e desejo, encontraram ódio, desprezo e 

repulsa, e as que buscavam por sobrevivência, acabaram por colocar suas vidas em 

risco. 

Não é segredo para ninguém que entrar nesse ramo de trabalho trará suas 

consequências, e que não costumam ser as melhores, mas o que fazer quando essa 

é a única opção? A sociedade enxerga pessoas trans e travestis como fruto único e 

exclusivo de prostituição, como o único lugar à que elas de fato pertencem, não é uma 

visão unânime na sociedade, porém é a majoritária e a que prevalece. 

A segunda alternativa para a explicação do porquê transfóbicos acessam 

vídeos pornôs com maior probabilidade de busca na categoria “Shemale” é o famoso 

desejo reprimido: “o agressor pode afirmar que sempre achou aquilo bizarro, mas se 

vê atraído, então é capaz de fazer de tudo para sanar esse desconforto – inclusive 

machucar terceiros” explica Carmita. 

Levando-se isso à uma forma mais radical de se dizer, e um tanto quanto mais 

popular, a ideia seria como “cortar o mal pela raiz”, uma vez que o agressor não vê o 

seu desejo como a “origem do mal”, mas sim quem o desperta, ou seja, pessoas 

transexuais. E por mais que seja o agressor quem busque ver, segundo o que ele 

acredita, algo deplorável e repulsivo, ele compulsoriamente culpará a existência 

dessas pessoas pelo o que ele viu, como se fosse uma forma de transferência de 

culpa. Ao ferir, machucar e, em casos mais graves, matar essas pessoas, transfóbicos 

desta categoria sentem como se estivesse fazendo algo bom para si próprios e para 
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toda a sociedade, seria como um processo de “purificação”. Por mais extremista que 

essas palavras soem, é o que acontece dia-após-dia, sem exceções, e se tornou algo 

tão comum que a transexual Thais Azedo afirmou em uma entrevista à revista Super 

Interessante com toda convicção: “Sem medo de errar eu falo pra você: eu não 

conheço ninguém que não tenha sido agredido” e Renata Peron, que em 2007 foi 

agredida por nove rapazes, perdendo um de seus rins em decorrência da agressão 

complementou a fala de Thais: “Você morre porque você é travesti. Você morre porque 

você é gay. Você morre porque você é transexual. É por isso que você morre”. 

Diante de tudo o que fora exposto, é relevante mostrar o que Carmita ressalva 

com relação à essa última classe de pessoas relacionadas aos ataques transfóbicos 

e sites pornográficos: “É importante não generalizar. Não se pode dizer que todos os 

agressores estão buscando matar algo dentro de sim, mas parte desse grupo pode 

sim, ter esta motivação. As causas variam”, logo, nem todo transfóbico é um homem 

com desejo por pessoas trans, mas não significa que boa parte deles possam ser. 

Desde de pequeno é normal se ouvir dizer que “você deve enfrentar seus 

medos”, por mais que seja uma frase inocente que tem a ideia central de encorajar 

alguém, a noção de confronto está embutida sutilmente nessa frase e quando alguns 

meninos crescem, se veem diante de seu maior medo, um dos piores medos que a 

sociedade atual acabou por criar: a sexualidade. E nesse tema, cabe e necessita-se 

de uma grande explicação: Homens cisgêneros - que nasceram do sexo masculino e 

se identificam como homem - que se sentem atraídos por mulheres transgêneros – 

que nasceram do sexo masculino, mas se identificam com o sexo feminino – são 

homens heterossexuais.  

A ideia de que homens cis que se sentem atraídos por mulheres trans são gays, 

é um pensamento completamente equivocado e errôneo, mulheres transexuais são 

tão mulheres quanto as cisgêneros. E por mais que seja completamente normal um 

homem se sentir atraído por uma mulher trans, raramente eles admitirão isso, devido 

ao preconceito ocasionada pela ignorância de demasiada parcela da sociedade.  

Devido a isso, vão surgindo os transfóbicos sentimentais, que são aqueles que 

praticam a transfobia motivados pelos seus sentimentos, e não pelo seu desprezo. A 

necessidade de manter oculto o seu desejo por uma mulher trans é tão alarmante que 

se necessário for, para resolver o problema ele prefere simplesmente eliminar tal 
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problema, e seria algo até plausível, se não fosse a vida de uma pessoa o problema 

em questão. 

A matéria da Super Interessante sobre esse tema foi publicada, como já citado, 

no dia 18 de fevereiro de 2016, ou seja, não havia se quer passado 50 dias do ano, 

segundo sua reportagem “ao menos 13 brasileiros já foram assassinados em 2016 

por não se identificarem com o gênero que lhes foi designado ao nascerem”.  

Um vídeo com a tag “travesti” no Redtube, acumula mais de 450 milhões de 

visualizações. É sádico e desmano esses números. Premeditar e executar o ódio a 

pessoas que de nenhuma forma tem ligação com a vida de seu agressor.  

O número de vítimas cresce todos os dias, mas as identidades dos agressores 

continuam ocultas. Identidades ocultas, de vítimas expostas e dados escancarados 

 que uma sociedade quase que esmagadoramente tenta camuflar, esconder, e 

ainda silenciar aqueles que de alguma forma tentam se manifestar com tamanha 

calamidade. Chamando aqueles que protestam e mobilizam a sociedade sobre crimes 

de ódio de “geração do mimimi”, “problematizadores” dentre outros neologismos com 

características adjetivas para referenciar essas pessoas. Mas o que são palavras 

novas ou ataques de facebook, comparados aos dados da realidade dos alvos desses 

manifestos?  
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2 SOBREVIVENDO A INFÂNCIA 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) dispõe em seu artigo 

5º que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e que, será 

punido na forma da respectiva lei, qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais” que são, conforme o artigo 3º desta mesma lei, “todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual, e social, em condições de liberdade e dignidade”, a ainda, destrincha 

no artigo 4º que é “dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária”. 

É válido dizer que em suas palavras o legislador foi extremamente competente 

em tentar proteger de todas as formas as crianças e adolescentes deste país, 

infelizmente, nem todas as crianças e adolescentes deste país conseguem se valer 

desta proteção, uma vez que, transexuais são completamente deixados de lado 

durante a sua infância, tendo que se adequar sozinhos as complexidades de sua 

sexualidade e seu gênero, tendo em vista que o assunto de gêneros nas escolas 

brasileira é algo tratado como deplorável, deixando assim essas crianças suscetíveis 

a toda sorte de violência, desde bullying à violência que elas mesmas praticam com 

si, por tentarem ser quem não são afim de cessarem aos questionamentos dos quais 

não sabem as respostas. 

Hoje são inúmeras crianças no Brasil e no mundo que possuem a característica 

de transexualidade, o que faz jus ao entendimento de que o assunto “gênero e 

sexualidade” fossem tratados nas escolas, para que o número de crianças com o 

psicológico abalado devido ao seu gênero diminuísse até que se chegasse a zero.  

Essa seria uma tática sutil e eficaz para a erradicação do preconceito com 

crianças gays e transexuais, e consequentemente, com o decorrer do tempo, se teria 

uma geração de adultos amadurecidos e tolerantes à diversidade sexual existente 

entre a população atualmente.  
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No entanto, Primavera do Leste possui um administrador que parece discordar 

sobre esse entendimento, visto que o mesmo aprovou uma lei que veda qualquer 

comentário sobre diversidade sexual nas escolas do município: 

  

LEI Nº 1624 DE 16 DE MAIO DE 2016 
Fica instituído no domínio do Município de Primavera do Leste - MT a Lei que 
veta a distribuição de livros do Ministério da Educação e Cultura, sobre 
a diversidade sexual dos alunos. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 
GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, ÉRICO PIANA PINTO 
PEREIRA, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º Veda a distribuição, exposição e divulgação de material didático 
contendo orientações sobre a diversidade sexual nos estabelecimentos 
de ensino da rede pública de Primavera do Leste. 
Art. 2º O funcionário público sofrerá processo administrativo, com pena 
de exoneração se descumprir a norma descrita no caput do artigo 1º. 
Art. 3º O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar a presente Lei, no 
que couber. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL     
Em 16 de maio de 2016. 
ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
Data de Publicação no Sistema Leis Municipais: 22/07/2016  
(grifos meus) 

 

 O impacto que essa lei causa na vida de inúmeras crianças que atualmente 

residem no município de Primavera do Leste é incalculável, pois além de lidar com o 

fato de que as demais crianças não entendam sua situação, às vezes, sua família não 

os entenda, agora terão que lidar com um Estado que não os protegem tornando sua 

sexualidade algo praticamente ilegal de ser comentado em sala de aula. Pode parecer 

um tanto quanto exagerado esse pensamento, mas, uma vez que a pessoa tratada no 

assunto é uma criança ou um adolescente, é mister dizer que é até demasiadamente 

razoável essa comparação. 

 Outro enfoque na inaplicabilidade dessa lei, é o que dito administrador Érico 

Piana, não tem justificativa para sancionar tal legislação, pois materiais que explanem 

o fato de que há outras formas de sexualidade humana além da heterossexual não é 

indução as demais orientações sexuais, é conhecimento, é ciência, biologia, 

psicologia, ou seja, é necessário. Vedar um educador de educar é que deveria ser 

considerado errado. Para tal ato sim deveria haver uma lei específica. É absurdo que 

https://www.leismunicipais.com.br/
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exista uma lei que puna um educador por explanar sobre tal assunto, e não haja uma 

que puna aqueles que tratam com desdém alunos transexuais, como por exemplo se 

recusar a chama-los pelos seus nomes sociais, ou ignorar a implicância de alguns 

alunos à essas crianças, dentre tantos outros casos em que se faz justificável a 

necessidade de uma lei. 

  

2.1 EDUCAÇÃO E A LEI 

Após ser sancionar a Lei Municipal nº 1.264/2016, o Sindicato dos 

Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT), denunciou o Prefeito 

de Primavera do Leste, por atacar, de forma desrespeitosa e antidemocrática, os 

Direitos Humanos e civis que se transcreve na referida lei. 

Os educadores e representantes da comunidade LGBT se manifestaram 

contrários ao descumprimento de leis e direitos consolidados pela Constituição 

Federal de 1988, além de diferentes pareceres e encaminhamentos dados pela 

legislação da Educação (Leis de Diretrizes Básicas, Plano Nacional de Educação 

(PNE) e até mesmo, pareceres do Conselho Nacional de Educação). 

Nesta esteira, o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso IX, assegura 

o direito à liberdade de expressão e no que concerne à educação, os artigos 205 e 

206 defende que deve haver o respeito ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, 

pesquisar, e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, e fora nítida como a abordagem do Prefeito fere 

gravemente a norma constitucional.  

Cabe ainda elencar o artigo 1º da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – que transcreve a seguinte norma: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisas, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

Elementos como convivência humana, no trabalho, movimentos sociais e 

manifestações culturais são mais que suficientes para sustentar a necessidade da 
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exploração do tema que hoje é uma realidade vivida por milhares de pessoas neste 

país, ou seja, a diversidade da sexualidade humana.  

Desta forma fica claro o retrocesso que ocorreu na atitude do Prefeito Érico 

Piana ao sancionar a Lei 1.624/2016, pois, conforme as palavras da vice-presidente 

do Sintep-MT, Jocilene Barbosa: 

Não estudar a diversidade sexual, é negar os direitos é negar os direitos e 
conquistas das mulheres no espaço social, é fechar os olhos as diferenças 
culturais e em especial de gênero com as quais convivemos diariamente na 
sociedade e no espaço da escola (BARBOSA, 2016). 

A publicação desta lei compactua em desmerecer o avanço conquistado pela 

sociedade, no Plano Nacional de Educação (PNE) e defendidos pelo Conselho 

Nacional de Educação, no parecer nº 8 de 06 de março de 2012, no qual é destacado 

que: 

[...] Os Direitos Humanos têm se convertido em formas de luta contra as 
situações de desigualdades de acesso aos bens materiais e imateriais, as 
discriminações praticadas sobre as diversidades socioculturais, de etnia, de 
raça, de orientação sexual, dentre outras e, de modo geral, as opressões 
vinculadas ao controle do poder por minorias sociais. 

A vedação de ensino sobre gênero é além de algo nitidamente inconstitucional, 

mas é também violentamente prejudicial ao amadurecimento social da nova geração, 

é um ato de negligência com todas as crianças com diversidade sexual além da 

cisgênero, desta forma, é algo contra a qual se deve lutar. 

 

2.2 – LUGAR SEGURO? 

O conforto de um lar, o aconchego do abraço de uma mãe, a paz nos braços 

de um pai. Pode-se dizer que estes são os lugares seguros de muita gente. Mas e se, 

tudo isso se tornar apenas um sonho distante? Coisas tão simples quando o abraço 

de uma mãe ser apenas uma vaga lembrança na memória? E se essa lembrança não 

decorrer do falecimento da mulher que lhe deu a vida? E se for por escolha desta 

própria mulher? 

A ideia de uma mãe desprezar seu filho, por mais que possa ocorrer em 

diferentes situações, a que se tratará nesse instante ocorre com uma frequência 
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absurda. O motivo? Talvez aquela garotinha a quem deram à luz se torne um belo 

rapaz. A transexualidade. Uma simples palavra com o poder de destruir todo o afeto 

de uma família por um de seus membros. 

Simulando o que ocasionalmente costuma acontecer ficaria mais ou menos 

assim: ao nascer, o nome lhe dado fora João, mas desde sempre João gostava mais 

de ser chamado de Maria, pois era esse nome que lhe soava bem, e era Maria quem 

preferia ser, mas seus pais não aceitavam essa ideia e viviam lhe chamando de João, 

por mais que isso a deixasse irritada e por mais que insistisse que esse não era seu 

nome. Na busca por tentar ajudar a criança os pais tentam a velha maneira de educar: 

bater e agredir.  

Que mal há em umas palmadas, além do mais “o garoto” não sabe seu próprio 

nome. Com o tempo não é só o nome que Maria não gosta, as roupas que lhes são 

compradas não são de seu agrado, Maria prefere aquele lindo vestido rosa nas roupas 

do lado feminino da loja. Como resolver a situação? Outra surra, novamente a 

agressão.  

Na escola, ela passa por todo tipo de humilhação imaginável, e sequer seus 

professores podem lhe defender, pelo menos não se Maria for primaverense, porque 

como já dito antes, em Primavera do Leste é totalmente inadmissível a discussão 

sobre gêneros diversos do heterossexual em decorrência da aprovação de uma 

desnecessária lei.  

Ao chegar em casa, não resolverá muita coisa contar aos pais, porque da última 

vez que fizera isso, os pais lhe disseram que aquilo era um castigo que ela merecia 

por estar fazendo aquilo consigo mesma, que a responsabilidade era toda dela, pois 

se negava a ser quem de fato era e que eles, seus colegas e seus professores não 

eram obrigados a aceitarem aquilo.  

A vizinha a encara com desdém, e todo o resto de seus parentes se veem no 

direito de criticá-la sem ao menos conhece-la direito. Com o passar do tempo, Maria 

é expulsa de casa e não tem sequer a coragem necessária para voltar a escola, 

porque nem mesmo lá as pessoas as tratarão com respeito.  
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O mercado de trabalho se tornará um sonho distante para Maria, pois sem 

escolaridade, é muito difícil se estabelecer em um emprego, lhe restando apenas uma 

opção: a prostituição. Com o tempo Maria irá se acostumar com essa vida, mesmo 

não sendo a que ela desejou viver. E antes dos seus 35 anos – expectativa de vida 

de uma pessoa transexual - Maria é assassinada a sangue frio por algum transfóbico 

ou por alguma briga de rua que nunca receberá a devida atenção policial. E será 

enterrada como indigente em algum lugar ou terá em seu túmulo o nome que começou 

com tudo isso: João. 

Histórias como essa se repetem todos os dias, inúmeras “Marias” passam por 

isso no decorrer de suas vidas. E lugares como sua casa, a escola, seu bairro e porque 

não dizer, seu país, que deveriam manter essas Marias seguras, que deveriam 

desempenhar o papel de protege-las, uma vez que o termo “segurança” é um direito 

constitucional de todo cidadão e cidadã brasileiros, simplesmente estão as enterrando 

todos os dias e as esquecendo como se nada tivesse acontecido.  

No que concerne à prostituição, segundo dados levantados pela ANTRA 

(Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil) 90% das meninas 

travestis e transexuais expulsas de casa acabam sendo empurradas para a 

prostituição.  

Daniela Andrade – analista de sistemas e militante transfeminista – explicou em 

uma matéria ao site da revista Super Interessante que “a mulher trans que se prostitui, 

além de ser vista como criminosa é encarada como um ser inferior” e conforme a 

matéria da Super Interessante “esse tratamento dá margem tanto para a violência por 

parte de policiais e clientes, como também reforça o preconceito contra as travestis e 

transexuais”.  

Em resumo, Daniela ainda afirma que “as pessoas trans não são só expulsas 

de casa e da escola, elas são expulsas da sociedade toda” e infelizmente, ela está 

completamente correta. 

Utópicos lugares seguros. Neste momento, o Brasil é apenas a utopia de um 

país que mantém todos os seus cidadãos em segurança. Os fatos não mentem, e as 

pesquisas torna o país uma zona perigosa para travestis e transexuais.  
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Daniela Andrade, ainda declarou em uma entrevista ao site da revista Super 

Interessante que “você não vê uma travesti passeando pelo shopping, não vê uma 

travesti no cinema ou na praça de alimentação. Você não vê uma professora travesti”. 

É raro ver um transexual dentro de uma sala de aula, e ainda muito mais raro os ver 

dentro de uma universidade. Todavia, quando ocorre de apenas um deles conseguir 

alcançar essa alçada, é impressionante, o que, no final eles tem a dizer. 

O estudante negro e transexual da UNB, Marcelo Caetano Zoby, impressionou 

a todos na sua colação de grau do curso de Ciências Políticas, no dia 18 de fevereiro 

deste ano (2016), diante do discurso que realizou.  

No discurso ele abrangeu temas como raça e sexualidade, e segue-se o 

brilhantismo de suas palavras e a prova que o país está enterrando mais do que 

corpos, mas também mentes brilhantes que poderiam iluminar toda a trajetória escura 

que o Brasil está caminhando: 

“Do alto dos seus títulos 

Daí de onde você vê 

A universidade é pra quê? 

Pra caber quem? 

Dentro da sua sala 

Você se esconde pra não ver lá fora 

Ou pra quem tá lá fora não te ver? 

O conhecimento que você produz 

É pro povo ou pro CNPQ? 

Pra sociedade ou só pra enfeitar lattes? 

Se quem tá dentro não vê os muros em volta 

Quem vê de fora não enxerga nada além da muralha 

Se no meio da aula você diz que eu tô todo errado 

Eu te digo que pra chegar até aqui 

Atravessei cerca de arame farpado 

Você escreve artigo, livro, capítulo, resumo, paper, ensaio 

Fala da gente 

Sem nem lembrar de olhar no olho da nossa gente 

Alcança seus índices de produtividade 

No dia seguinte, 

Não sabe nossa cara, nosso nome, desconhece nossa identidade 

Nossa cor é objeto de pesquisa 

Nosso sexo, etnografia 

Nossas casas são seu campo 

E seu olhar branco, macho, eurocentrado 

Justifica-se como metodologia 

Na sua nota da capes o que conta mais: 

Seus pontos ou nossa voz? 

Sua tese ou nossa história? 
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O que vale mais: 

Suas oito páginas de referência ou a nossa ancestral experiência? 

E não pense que entramos aqui por favor 

Que não merecemos ou que qualquer coisa aqui nos foi dada 

Cotas não são presente 

São só um pequeno pedaço do que nos devem 

Chegamos aqui forjados pelos que nos precederam 

Não se esqueçam: 

Nossos passos vêm de longe 

Se estou aqui hoje é só porque tantos outros já vieram 

Erguer muros não vai nos impedir de entrar 

Se precisar, nós vamos derrubar 

Tomar de assalto o que é nosso 

E não queremos só um lugar à mesa 

Queremos interromper o jantar 

E começar tudo de novo 

Reerguer uma universidade que seja do povo e para o povo 

Onde não apenas se fala sobre o outro 

Mas onde o outro se torna um de nós que é capaz de falar sobre si mesmo 

Não criem a ilusão de que tudo que se diz na academia é a verdade 

Mas lembrem-se: é sempre poder 

Inclusive, o poder de dizer o que é a verdade 

Como cientistas políticos termos lugar para dizer o que é a democracia 

Vivemos em uma, nossos professores vão dizer 

Estado Democrático de Direito é o seu nome 

Será mesmo? 

[..] 

Os mortos da democracia se acumulam 

Já não se escondem mais nos porões 

Mas ficam expostos, em plena luz do dia 

Nas vielas de uma quebrada qualquer 

Se a Democracia existe, ela não é para todos 

Mas hoje, saímos daqui com o poder de dizer 

É nossa a responsabilidade de combater esse genocídio 

Um genocídio que começa aqui dentro 

Quando são brancos todos os nossos professores 

Quando é branca e masculina toda a nossa bibliografia 

Se a ciência pensa que tem todas as verdades 

Digo-lhe agora que não 

Que não sabe o que é caminhar com a cabeça na mira de uma HK 

Que não sabe o que é ter o corpo vendido por séculos 

Ter a mente diminuída, ver todo um povo destruído 

Essa ciência que trabalha com hipóteses 

E esquece que o que chama de objeto é feito da carne viva 

Ainda aguardamos pelo dia 

Em que o preto estará no rosto 

Mais do que nas becas 

Em que as travestis estarão na escola 

Mais do que na esquina 

Se esse dia não chega, a gente toma! 

Nada nunca foi dado, porque agora seria? 
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Mas ainda vai chegar o dia 

Em que outros tantos como eu 

Estarão aqui e poderão dizer 

Tudo nosso, nada deles! ” 
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3 A VIOLÊNCIA  

 

Fundada em 2009, a Rede de Pessoas Trans do Brasil (Rede Trans Brasil), é 

uma instituição nacional que representa travestis e transexuais do país. E após anos 

de sucessivas falhas na tentativa de contabilizar o número de assassinatos à travestis 

e transexuais no Brasil, pela primeira vez, obtiveram êxito em sua incessante busca.  

Desta forma, no dia 1º de outubro de 2016 já foram contabilizadas 117 mortes, 

117 assassinatos cometidos de forma brutal e fria à travestis e transexuais.  

A atualização desses dados tem por intuito promover uma intervenção de 

órgãos internacionais com relação a transfobia desenfreada que cresce no Brasil.  

Uma vez detidos de forma concisa e com fontes confiáveis, o mapeamento 

servirá para cobrar as autoridades brasileiras sobre a necessidade de uma ação 

urgente contra a transfobia no país e, também, todo mês os casos juntados são 

passados à uma planilha do Excel, depois convertidos em PDF e enviados a TGEU 

(Transgender Europe), organização que tem por objetivo proteger pessoas trans e de 

gênero diverso em todo o mundo. 

Trinta e um de março é o Dia Internacional da Visibilidade Trans, e em 

decorrência desta data a TGEU revelou a atualização de homicídios reportados de 

pessoa trans e de gênero diverso em 65 países.  

Entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2015 foram reportados 2016 

homicídios, sendo que mais de 1500 ocorreram na América do Sul e Central, ou seja, 

o equivalente a mais de 70% das mortes registradas ocorrera nessa região do planeta, 

e o mais alarmante é que nessa localidade, o campeão invicto no número de mortes 

é o Brasil. 

Segundo a TMM (Trans Murder Monitoring – Observatório de Pessoas Trans 

Assassinadas), das exatas 1573 mortes que ocorreram na América do Sul e Central 

entre a data acima citada, 802 ocorreram no Brasil, e tal estatística coloca o país em 

disparada como o país onde mais ocorrem assassinatos no mundo, até porque, o 

segundo colocado neste sádico ranking, México, tem um número de 229 mortes. 

E por mais que esses dados estejam sendo coletados desde 2008, 

pouquíssimas vezes se ouve falar sobre a necessidade de combate a transfobia no 

Brasil. Em uma reportagem realizada pelo jornalista Neto Lucon e postada em seu site 

nlucon.com, Thatiane Araújo, presidente da Rede Trans Brasil, declarou durante a II 
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Workshop Regional da Rede Trans que ocorreu entre os dias 21 a 24 de outubro que 

mesmo diante de todos os relatos e até mesmo do conhecimento da população sobre 

o quão grave está a situação da comunidade trans no Brasil, lhes faltavam dados 

confiáveis para servir de subsídio na luta contra o preconceito transfóbico presente no 

país, assim, não haviam bases sólidas para a cobrança de políticas públicas voltadas 

para essa população. 

Diante disto, a Rede Trans Brasil criou um site aonde se encontram todos os 

casos de assassinados registrados esse ano contra travestis e trans, uma página 

exclusivamente dedicada a mostrar o extermínio brutal que ocorre diariamente a 

essas pessoas, e às quais, a atual legislação brasileira não tem dado a atenção 

merecida à situação. 

 

 

3.1 VIOLÊNCIA FÍSICA 

Dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º: 
 
Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...] 

 

 A expressão “todos são iguais” não são as únicas palavras a não fazerem jus 

a vida de uma travesti ou de qualquer pessoa trans no Brasil, ter direito à vida, à 

liberdade, à igualdade e à segurança são outros termos que não são devidamente 

aplicados a essa comunidade atualmente. 

 O doutor em psicologia social Pedro Sammarco, autor do livro Travestis 

Envelhecem, afirmou que a expectativa de vida de uma travesti é de aproximadamente 

35 anos, frente à média de 74,9 anos aos demais brasileiros (IBGE, 2013).  

 A lista de assassinatos criada pela Rede Trans Brasil é atualizada todos os 

dias, e em quase todos, mais nomes são adicionados a ela, só no dia 03 de novembro 

de 2016, foram registrados 3 (três) assassinatos à travestis em diferentes regiões do 

país.  

 Tais fatos caracterizam a urgência na criação de políticas públicas com o intuito 

de proteger a integridade física dessas pessoas, pois nitidamente, esses casos não 

costumam receber uma repercussão considerável na mídia, deixando a 

responsabilidade da divulgação desses dados às organizações voltadas a visibilidade 
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de travestis e transexuais como a Rede Trans Brasil e ASTRA Rio (Associação das 

Travestis e Transexuais do Estado do RJ), que lutam insistentemente pelo combate à 

discriminação dessa comunidade. 

 Felizmente, avanços estão sendo alcançados, com a alteração na Lei 

1.340/2006 – Lei Maria da Pena -, que em decorrência da recomendação das 

promotorias de todo o Brasil editaram o seguinte artigo da referida lei: 

 
O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º Esta lei amplia a proteção de que trata a Lei 11.340, de 7 de agosto 
de 2006 – Lei Maria da Penha – às pessoas transexuais e transgêneros.  
Art. 2º O parágrafo único, do art. 5º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 – 
Lei Maria da Penha – passa a vigorar com a seguinte redação:   
Art. 5º [..] 
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual e se aplicam às pessoas transexuais 
e transgêneros que se identifiquem como mulheres. ”  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (Grifos meus)

  
 Este é um pequeno passo da grande caminhada que se dará início na busca 

da erradicação de toda sorte de preconceito aos LGBTT’S deste país. Projetos de leis, 

manifestos, divulgação, comoções, ações militantes e todo recurso cabível serão 

utilizados para exterminar de uma vez por todas os crimes de ódio contra travestis e 

transexuais.  

E é correto dizer que são crimes de ódio, uma vez que, as mortes costumam 

ser brutais, como estrangulamentos, apedrejamentos, esfaqueamentos, demasiados 

tiros, espancamentos até a morte, asfixia, dentre outros que tornam esses crimes mais 

do que assassinatos, mas a demonstração clara do que a ignorância e a intolerância 

são capazes de fazer um ser humano praticar. 

 

 

 3.2 A EXPOSIÇÃO 

No dia 15 de fevereiro de 2017, o Brasil testemunhou a brutalidade, 

desumanidade e o puro ódio de seres humanos no ápice de sua ignorância e 

intolerância, diante do tenebroso vídeo exposto aos olhos de todo país da terrível 

execução da travesti Dandara Dos Santos. 

Dandara tinha 42 anos, mais do que a expectativa de vida prevista para as 

travestis brasileiras, que é equivalente a 35 anos, metade do valor do restante dos 
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cidadãos brasileiros, e se tornou mais um número da drástica estatística do assustador 

ranking de assassinatos a travestis no Brasil. 

Segundo o Grupo Gay da Bahia, no ano de 2016 foram assassinadas 144 

travestis, e neste ano de 2017, o número de mortes já ultrapassa os 20, somando 

exatas 23 mortes. 

” O crime brutal foi filmado, mostrando a travesti sentada ensanguentada no 

chão, recebendo pauladas e chutes desferidos, entre xingamentos, por pelo menos 

quatro homens. O vídeo viralizou, com dezenas de milhares de compartilhamentos no 

YouTube. ” – BBC BRASIL  

As palavras acima redigidas, pertencem a matéria do jornal BBC BRASIL, 

realizada por Thays Lavor, e é extremamente absurdo que a descrição da morte de 

Dandara venha acompanhada da informação que tal barbárie fora compartilhada e 

assistida por milhares de brasileiros. Um grupo de 5 homens de fato assassinaram 

Dandara (dados atualizados do ocorrido), mas milhares de brasileiros mataram o 

pouco de dignidade que ainda lhe restava, mataram o respeito aos entes queridos e 

trucidaram qualquer tipo de consideração para com outro ser humano. 

A travesti Dandara teve uma das mortes mais horrendas registradas na 

atualidade, e teve isso exposto aos olhos de todo país, para quem quisesse ver. Isso 

é obviamente repulsivo, todavia, para aqueles que chamam travestis e trans de 

“vitimistas”, de “doentes”, de pessoas que querem apenas chamar atenção, para 

aqueles que desacreditavam que a violência contra essas pessoas era desenfreada e 

desmedida, hoje são testemunhas do quão grave é essa situação nesse país. 

O caso de Dandara chocou o país, e trouxe uma enorme comoção de muitos 

brasileiros, e mobilizou a internet com a #PelaVidaDasPessoasTrans, e ainda, no 

meio do caos, veio a luz novamente o adormecido Projeto de Lei (PL) 7582/2014 da 

Deputada Federal do Rio Grande do Sul Sra. Maria do Rosário (PT). 

A proposta visa à punição de discriminação baseada em classe e origem social, 

orientação sexual, identidade de gênero, idade, religião, situação de rua, deficiência, 

condição de migrante, refugiado ou pessoas deslocadas de sua região por catástrofes 

e conflitos. 

Art. 1º Esta Lei define os crimes de ódio e intolerância e cria mecanismos 
para coibi-los.  
Art. 2º Toda pessoa, independentemente de classe e origem social, 
condição de migrante, refugiado ou deslocado interno, orientação sexual, 
identidade e expressão de gênero, idade, religião, situação de rua e 
deficiência goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
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sendo-lhe asseguradas as oportunidades para viver sem violência, preservar 
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
Parágrafo único – Para os efeitos dessa Lei, define-se: 
[..] 
V. Orientação Sexual: a atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos 
de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero;  
VI. Identidade de Gênero: a percepção de si próprio que cada pessoa tem 
em relação ao seu gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído 
no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo; 
VII. Expressão de Gênero: o modo de se vestir, falar e os maneirismos 
de cada pessoa que podem ou não corresponder aos estereótipos 
sociais relacionados ao sexo atribuído no nascimento; (grifos meus). 
 

 
 

Um belo projeto de lei, com demasiado potencial, que beneficiaria inúmeros 

cidadãos brasileiros, no entanto, um fato horrendo teve de acontecer para que o 

assunto fosse evidenciado novamente. Desde modo, fica claro o quão indiferente a 

sociedade brasileira trata a comunidade LGBTT’S, tornando-se necessário que fosse 

exposto aos olhos de todo o país aquilo que dia após dia todas as pessoas se 

recusavam a ver. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Campeão mundial do ranking de assassinatos a travestis e transexuais no 

mundo. Mesmo depois de tudo apresentado no decorrer deste trabalho, esse é um 

título que o Brasil ainda detém, e infelizmente, com uma longa e alarmante vantagem. 

Vinte e três mortes já contabilizadas apenas no começo do ano de 2017, mais 

precisamente no seu 3º mês, e é muito improvável que esse número se mantenha 

assim por muito tempo, porque como fora exposto, a violência contra essas pessoas 

cresce desmedidamente no país, e muitas vezes, o soco, a facada, a paulada pode 

vir a ser fatal.  

Um assunto muitas vezes deixado de lado, ou então, quando trazido à tona, a 

violência contra travestis e transexuais costumam vir com uma lista de justificativas 

que, de alguma forma, podem até não inocentar o agressor, mas, tiram do ofendido a 

posição de vítima o colocam como possível “provocador”. É comum ouvir aqui ou ali 

coisas do tipo “não tenho preconceito, mas não sou obrigado a aceitar”, “travesti não 

tem que andar de dia na rua, não sou obrigado a ver isso”, dentre outros termos 

pejorativos que para alguns não passam de simples “opiniões. Mas uma coisa deve-

se ficar bem clara neste momento, a liberdade de expressão de um indivíduo acaba 

no momento em que ela fere diretamente os direitos do outro. 

Diante de tudo o que fora apresentado, evidenciou-se que, a violência não está 

apenas na agressão física, normalmente ela começa com olhares de reprovação, que 

evoluem para palavras de descontentamento, que se tornam palavras de ódio, 

passam para aquele desconfortável empurrão, depois um tapa, e de repente, o país 

inteiro assiste à execução brutal de uma travesti morta por pauladas, espancada e 

arrastada por toda uma cidade. 

Por mais inocente que uma brincadeira preconceituosa possa soar, ela tem 

seus perigos, pois nunca se sabe quem a está ouvindo. Por mais que a ideia de que 

uma criança desde nova aprenda sobre a diversidade de gêneros existentes assuste 

muitos pais, uma coisa deve ficar clara na mente de seus responsáveis, as crianças 

de hoje serão os adultos de amanhã, e eles precisam ser melhor do que a atual 

geração, precisam enxergam a todos pelo que realmente são: seres humanos. Por 

mais que os conceitos religiosos de boa parcela da população enxerguem com maus 

olhos a diversidade sexual e de gênero existente na população, deve-se estabelecer 
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que perante a lei, todos são iguais, e nada isenta de um cidadão a obrigação de tratar 

outra pessoa com o mais devido respeito.  

Claramente ficou evidenciado a necessidade de projetos de leis que tragam à 

tona a realidade da comunidade LGBTT’S, em especial, travestis e transexuais, e que 

tenham por intuito protege-los, e dar a eles total assistência para que possam se 

estabelecer no mercado de trabalho e na sociedade, que o ato de andar durante o dia 

na rua seja tão natural quanto para qualquer outra pessoa e não um ato de desafio.  

Visibilidade. Respeito. Oportunidade. Segurança. Confiança. Afeto.  

A frase acima parece apenas palavras isoladas. Mas são sonhos distantes para 

as pessoas de quem esse trabalho tratou. É mais do que só necessário dar visibilidade 

a essas pessoas, é uma urgência. Respeito era algo que se quer deveria ser aqui 

tratado, uma vez que, todos os seres humanos merecem ser tratados com respeito e 

dignidade. Oportunidade, um direito que todos os cidadãos brasileiros deveriam ter, e 

tornando-se desnecessária ter que implorar por tal. Segurança, termo completamente 

inexistente na vida de travestis e transexuais, completamente. Confiança é algo que 

eles perdem desde muito cedo, como demonstrado, a infância de uma criança trans 

pode ser mais triste do que o humanamente “aceitável”. E por fim, afeto, palavra que 

para alguns é apenas uma vaga memória, já que, em muitos casos, o desamor familiar 

surge muito cedo em decorrência do gênero da criança. 

Logo, medidas precisam ser tomadas afim de tratar a sociedade brasileira e 

sanar esse déficit social tão enraizado na população brasileira. E mais do que apenas 

programas de visibilidade e apoio, medidas mais severas devem ser tomadas, com o 

intuito de que a violência contra essas pessoas deixe de ser tratado com algo banal e 

natural de se ocorrer, e passem a ser severamente punidas, com penas punitivas que 

de fato punam os agressores, pois, uma vez que o sistema não dá a esses casos 

muita atenção e as vezes chegam ao ponto de simplesmente ignorá-los, a busca por 

ajuda da justiça é cada vez menos frequente, pois o medo do descaso das autoridades 

as silenciam por um tempo, até que, tragicamente, algum indivíduo as silenciem 

permanentemente. 
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Dados de Identificação: 

Nome (iniciais): E.; M. 

Obs.: Por questões de privacidade, para conforto das entrevistadas, apenas as iniciais 

de seus nomes serão fornecidas, quaisquer outras informações de cunho pessoal se 

desenvolverão entre as questões pelas tais respondidas. 

 

QUESTIONÁRIO 

1- Quando você se descobriu uma mulher trans? 

2- Como foi a reação da sua família com reação a sua transexualidade?  

3- Como foi lidar com sua transexualidade na escola? 

4- De que modo seus amigos lidaram com a situação? 

5- Qual o momento mais difícil da sua adolescência? 

6- Na vida profissional houveram muitas complicações? 

7- Você chegou a entrar no mundo da prostituição? Fale a respeito. 

8- Como você lida com as pessoas se referindo a você no masculino? 

9- Você já chegou a sofrer alguma agressão física? 

10-  Você já perdeu muitas amigas trans e travestis? 

11-  O que, na sua opinião, o Governo, o Estado, poderia fazer para que essa 

realidade fosse mudada?  
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RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

 

Resposta 1.:  E. Acho que desde pequena, lá pelos meus 10 (dez) anos já 

começou a aparecer o desejo pelos meninos da escola, ah, sei lá, o contato né com 

os meninos era maior, brincava com as meninas só que o desejo era mais masculino. 

  

   M. Desde pequenininha né? Só que com 12 anos eu me assumi 

pra minha família, aí com 15 anos eu já tinha feito mudanças e tal, tomado hormônios. 

Desde pequeninha sempre tive traços, sempre tive ‘jeito’, sempre quis brincar de 

boneca, lavar louça, aquelas coisas de menina mesmo. Mesmo não sabendo. 

 

 

Resposta 2.: E. Ah, é um caso muito delicado, foi ‘transtorno’, foi uma 

burocracia imensa. Cheguei a sair de casa. Saí de casa com 12 anos de idade, porque 

eu sofri uma ameaça do meu pai. Meu pai me ameaçou com uma faca, com uma arma 

branca, e por ele me ameaçar eu me senti reprimida e saí de casa. Minha solução foi 

a casa de uma amiga, porque até então nenhum dos meus parentes me aceitava. Eles 

não entediam, era tipo uma coisa abominável pra eles, que não tinha que existir isso 

na família deles, e eu era a vergonha da família, era uma coisa que me afetava muito. 

E eu perdi o contato com todo mundo, até hoje, só converso um pouco com as minhas 

primas, agora pai, vó, tios, tias é muito difícil, nem mesmo em datas comemorativas. 

 

   M. Olha, no início foi bem difícil. Minha mãe chorou muito, queria 

me levar no médico né? E fazer todas aquelas coisas e tal. Mas aí, passado o tempo 

ela foi aceitando. 

 

 

Resposta 3.: E. Ah foi meio difícil. Tipo assim, a gente sofre muita chacota, 

muitas ‘brincadeirinhas’ sem graça, ‘apelidinhos’ na época, tinha muitos ‘apelidinhos’. 

No começo quando eu comecei a vestir roupas de mulher, os meninos ficavam me 

enchendo o saco, até a diretora do colégio ficava assim “ai, não se veste assim”, me 
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reprimindo. Comecei a vestir roupas de menina com uns 11 anos, e vestia escondido. 

Saia de casa com uma roupa aí chegava na esquina vestia as roupas de menina. 

 

   M. Eu tive muito problemas com isso. Acho que todo mundo tem 

né? Porque criança, pelo fato de ser menor, é mais gracinhas e tal, porque todo mundo 

quer falar, e criança fala assim sem pensar. Mas eu cheguei a concluir o meu ensino 

médio com a idade normal (17 anos). O mais difícil é que na minha escola só tinha eu 

desse jeito, só que assim, tinha uns que não gostava, mas a maioria entendeu e lidou 

bem, me chamavam pelo nome que eu queria me deixavam ir no banheiro feminino. 

 

 

Resposta 4.  E. Foi muito difícil também, porque muitos se distanciaram, muitos 

ficaram ‘meio assim’: “ai, eu te conheci assim e de repente você muda, chega aqui 

com roupa de mulher, tá meio esquisito, vai manchar a nossa imagem”. Em questão 

de trabalho de escola, fazia tudo praticamente sozinha, quem fazia comigo 

antigamente não fazia mais. 

  

   M. Foi super de boa, porque assim, eu sempre tive amigos gays, 

então não tive muitos problemas não, os meus amigos desde pequena são os mesmos 

até hoje. 

 

 

Resposta 5.  E. Eu acho que foi quando eu assumi para o meu pai, e ele pegou 

uma faca e me jogou na cama e queria atirar essa faca em mim, falou que ia me matar, 

que isso era pecado, que era uma doença, que era tudo coisa da minha cabeça, então 

minha madrasta entrou no meio, meu pai jogou ela no chão, bateu nela, agrediu ela. 

Então eu saí correndo pra delegacia e dei parte dele, mas nem virou em nada. E é 

isso que acontece em vários casos: não vira em nada. 

 

   M. Foi quando eu falei pra minha mãe. Foi o mais difícil e ao 

mesmo tempo foi o que aliviou e deixou eu fazer tudo o que eu queria, tudo que eu 

tinha vontade. Mas isso foi o mais difícil, porque tive tios que foram falar pra ela isso 

e aquilo, então essa foi a parte mais difícil. 



 

 

 

47 

 

 

Resposta 6.  E. Muitas. Muitas mesmo. Porque quando eu comecei a crescer 

e a procurar emprego, eu tive que abandonar a escola, porque naquela época ou você 

estudava ou trabalhava pra sobreviver, e como eu tinha saído de casa muito nova, eu 

optei por trabalhar, porque eu tinha que me manter. Pra procurar emprego foi muito 

difícil, eu era nova, tinha 16 (dezesseis) anos na época, muita gente não me 

empregava porque eu era menor, até que eu achei um ‘bendito’ que me deu trabalho 

de garçonete. Eu trabalhei nesse estabelecimento um bom tempo como garçonete. 

Mas mesmo assim, os outros ficavam ‘meio assim’, até os clientes tinham receio de 

ser atendidos por mim. Tinha gente que pedia para o meu patrão pra trocar de 

garçonete, porque não queria ser atendido por mim. Então foi muito difícil. Eu até fiz 

um curso de cabelereira, e até nessa área foi difícil. Eu cheguei num salão e a pessoa 

falou que eu não era qualificada pra área, ao ponto de eu chegar a perguntar o que 

seria qualificada pra ela, saber pranchar e escovar ou o físico, e ela insistiu que eu só 

não era qualificada. 

 

   M. Na verdade, como eu já sabia que seria difícil, então eu nem 

fui atrás de outras coisas, eu já vim direto pra vida ‘assim mesmo’, do sexo, 

profissional do sexo. Mas eu sei que se eu fosse atrás, ainda mais aqui em Primavera 

do Leste que é uma cidade preconceituosa. Não é porque a gente não quer, mas é 

que a gente não quer passar por aquilo das pessoas olharem e dar risada, fazer 

chacotas, a gente fica onde é mais viável. Fácil não é, mas é mais rápido e dá pra 

sobreviver. 

 

 

Resposta 7.  E. Sim. Eu tinha 19 anos. Fiquei um ano nessa vida e tenho 

lembranças muito ruins dessa vida. É muito humilhante, porque até então o fato de eu 

ir fazer programa foi a falta de emprego, a falta de oportunidades na área de trabalho. 

Você fica sem chão, porque você fica se perguntando como vai sobreviver nesse 

mundo, aí a única opção que você tem é o mundo da prostituição. Sofri muitas 

agressões verbais, e já vi acontecer muitas agressões físicas com muitas meninas, 

inclusive mortes, de tudo que você pensar. Porque você entra ali num carro, você não 
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conhece a pessoa que tá próxima a você, você nunca viu na sua vida, não sabe do 

que essa pessoa é capaz, você não sabe se vai sair dali bem ou morta. Foi muito 

difícil pra mim aceitar o fato de que eu teria que me prostituir, porque eu nunc a me vi 

nessa vida. Desde quando eu era pequena eu sonhava em estudar, fazer uma 

faculdade, só que aí foram surgindo dificuldades, o mundo desmoronou em cima de 

mim, e foi ficando cada vez mais difícil. 

 

   M. No começo a gente acha que vai ser uma coisa de luxo, que a 

gente vai ter vários homens, mas não é bem assim. Eu tinha 21 (vinte e um) anos 

quando entrei na prostituição e agora eu já tô com 30 (trinta), 9 (nove) anos nessa 

vida. Só que assim, é uma coisa que é bem difícil, as pessoas chamam de vida fácil, 

mas não é, é só um dinheiro que vem rápido, mas não é fácil. A gente tem que sair 

com todo tipo de homem, você tem que ser ‘enfermeira’, e tudo que eles bem 

entenderem, é tudo muito complicado. 

 

Resposta 8.  E. Ah, sei lá. Principalmente em lugares públicos tipo, hospitais. 

Você fica doente, vai no hospital, tá lá na espera pra ser chamada e a pessoa fala 

“fulano vem aqui”, é muito constrangedor, porque todo mundo olha pra trás, e levanta 

uma mulher, todo mundo tá vendo alguém do sexo feminino, e de repente te chamam 

por um nome masculino, um nome que nem existe mais pra você. Meus amigos me 

tratam pelo meu nome social, mas nos documentos eu não consegui alterar pela 

burocracia. Pra alterar o nome é muito difícil, é muito complicado, tem toda uma 

burocracia desnecessária, porque eu acho que não vai fazer diferença nenhuma no 

governo, ou pra um juiz alterar um nome, porque não é o nome deles, é o nosso. Me 

incomoda quando me chamam de “O” travesti, ou traveco, porque, qual a dificuldade 

de chamar a pessoa pelo que você tá vendo? Se você está vendo uma mulher, não 

custa nada se referir a ela assim, no feminino. 

 

   M. Eu tive problemas com isso. Mais na questão de família, 

porque na família a gente já cresce com aquele nome ali e tal, pra você colocar pra 

eles chamar a gente por outro nome é mais difícil. Agora, em questão de amigos, eu 

já dava meu nome social, então não tive tantos problemas com eles. Me incomoda 

muito ser chamada de travesti ou traveco, porque além de chamar a gente assim, eles 
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não querem que a gente se defenda, querem que a gente fique quieta, como se não 

tivéssemos o direito de se defender. Todo mundo tem o direito de não gostar, mas se 

não gosta, respeita. Isso tem que mudar, porque ninguém merece. 

 

 

Resposta 9.   E. Já. Já sim, em lugares que a gente vai tem aquelas pessoas 

babacas, tem crianças que jogam as coisas na gente, pessoas que nos agridem 

verbalmente, tem muitas pessoas preconceituosas. Teve certa vez, que eu estava em 

uma loja comprando algumas coisas, e uma criança se aproximou e falou “oi tia” e 

começou a conversar comigo, então o pai rapidamente foi lá puxou o braço da criança 

e me empurrou, sem motivo nenhum, chegou falando pra criança “sai de perto dele” 

e a criança perguntou confusa “dele? É ela pai”. Ficou aquele clima tenso, todo mundo 

olhando, a criança sem saber o que estava acontecendo, foi uma das coisas mais me 

marcou. 

 

   M. Já. Na rua. Porque na rua a gente tá exposta a qualquer tipo 

de coisa. Então, uma vez eu estava passando na rua e uns caras começaram a me 

xingar e tal, a gente até evita, mas tem uma hora que a gente não aguenta mais. Aí 

eles vieram me deram socos e chutes, eu ainda tentei me defender, mas eles estavam 

em 3 (três) e como eu não dei conta eu consegui ao menos correr. Sem nenhum 

motivo eles me atacaram, por eu estar na rua ali andando eles acharam que eu não 

tinha que está ali por eu ser assim. Eu nem cheguei a fazer um boletim de ocorrência, 

por não muda nada, nunca mudou. Se a gente vai lá eles querem julgar a gente, como 

se a culpa fosse nossa. 

 

 

Resposta 10. E. Já. Já vi várias amigas minhas indo pra delegacia agredidas, 

toda machucadas por falta de caráter de muitos caras, pelo fato dos caras chegarem 

nelas para um programa e fazerem maldade. Uma amiga minha recentemente foi 

assassinada com dois tiros na cabeça e não foi muito fácil chegar na rua assim e ver 

aonde a pessoa trabalhava estirada no chão com dois tiros na cabeça, por uma coisa 

que não tem nem explicação. 
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   M. Sim. Na verdade, nem tanto a gente chega a ver, mas como o 

mundo da gente é tão próximo, a gente sempre fica sabendo se alguém apanha ou se 

alguém morre, no outro dia a gente já fica sabendo. E diariamente isso acontece. 

Quando a gente pode fazer algo a gente ajuda, mas na maioria das vezes a gente não 

pode fazer nada. A menina que foi assassinada recentemente era minha amiga bem 

próxima, dormia no meu quarto. Até hoje tá sendo bem duro. Ela era uma ótima 

pessoa, ela com certeza ela falaria com você, ela gostava muito de falar, e sem 

dúvidas ela iria gostar de dar um depoimento. 

 

 

Resposta 11. E. Eu acho que poderia dar mais oportunidade, mais oportunidade 

de emprego, mais oportunidade das trans verem o mundo do outro lado, e as outras 

pessoas também verem que ser trans não é um bicho de sete cabeças, dar mais 

visibilidade e credibilidade também, confiança pra um trans ingressar no mercado de 

trabalho, nos chamar pelo nosso nome social, pelo nome que a gente quer ser 

chamada. Esse tipo de coisa. Que as leis fossem mais punitivas, que levassem não 

só a nós, mas todo mundo mais a sério. Que a gente possa crescer sabendo que não 

vai haver tanto preconceito, tanta chacota, que você vai ter direito de ser chamada 

pelo seu nome, o nome que você gosta. A gente nasce trans, a gente não decide que 

vai ser assim, quando a gente crescer tudo que a gente quer ter é uma profissão, e 

isso nos está sendo negado. 

 

   M. Eu acho que eles deveriam abrir vagas de emprego, 

disponibilizar alguns cursos, alguma coisa que tirasse a gente da rua, porque a 

violência vem mais da rua, como a gente tá ali na rua fica muito exposta, mas a gente 

tá ali porque a gente precisa, se a gente tivesse outras coisas pra gente fazer, mas 

não temos opções, se eles fizessem alguma coisa pra ajudar, nesse quesito de 

emprego, seria interessante. Eu apoio o ensino da ideologia de gênero nas escolas 

porque a violência vem da ignorância, se a pessoa não conhece, o que você falar pra 

ela, consequentemente ela vai achar que é, certo ou errado ela vai achar que é. As 

pessoas sempre falam que não tem nada contra, mas também não chegam perto, eles 

no canto deles e a gente no nosso, a gente tem que ficar aqui vivendo na rua, saindo 

de noite porque se a gente sair durante o dia pra comprar alguma coisa, eles xingam 
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a gente, os que não xingam já vê a gente como objeto de sexo, ninguém chega na 

gente pra dizer “oi, tudo bem? Como é que você tá? ” Já chegam na gente 

perguntando “OI, e aí? Como é que faz? ‘Vamô ali’” Só como objeto de sexo mesmo. 

Só isso. 

 

 

 

 

 


