
 
 

VIOLÊNCIA CONTRA POPULAÇÃO TRANS 

 

Frequentemente nos discursos de senso comum, as categorias transexuais e travestis 

são confundidas. Isto se dá não só na acepção do termo, mas também na identificação dos 

sujeitos que assim se reconhecem. Autores (1-2) afirmam que o ser trans é alguém que, ao 

nascer, foi registrado e designado a viver de maneira diferente daquela com a qual se 

identifica. Por isso, acaba tendo uma vivência direcionada para o que o senso comum e o 

imaginário social leem como feminino ou masculino e passa parte da vida sendo lido de uma 

maneira com a qual não se enxerga. 

Abordar sobre a violência diretamente relacionada a população transexual em nosso 

cenário nacional, é extremamente desafiador. Embora seja um tema de grande impacto na 

vida desse grupo populacional, nas literaturas e trabalhos cientificos, encontramos muita 

dificuldade de informações pela excasses de conhecimentos cientificos. Em contrapartida, os 

dados de violência contra população trans só crescem a nivel mundial e nacional.  

Estudos2 mostram que ainda hoje no século XXI, percebe-se na sociedade diversas 

formas de violação aos direitos humanos. Nesse início de milênio, a sociedade continua 

sendo regida pela heteronormatividade.  Esse termo pode ser compreendido “como aquilo 

que é tomado como parâmetro de normalidade em relação à sexualidade”, marginalizando 

as orientações sexuais diferentes da heterossexual². 

 Nas metrópoles brasileiras, sujeitos cuja identidade não heterossexual (suposta ou 

certa) é mais evidente através da exibição ou incorporação de atributos de gênero não 

conformes ao sexo designado no nascimento, são proporcionalmente mais atingidos por 

diferentes modalidades de violência e discriminação. A desestabilização provocada por sua 

performance de gênero, constantemente associada a um conjunto de estereótipos negativos 

sobre a homossexualidade em geral, torna as travestis e transexuais as vítimas preferenciais 

de violência transfóbica em diferentes contextos³. 

Intenciona-se portanto com esse paper, levar a uma reflexão de leitores e 

pesquisadores a respeito do cenário de violência que está inserida a população trans no Brasil 

e no mundo, possibilitando visibilidade para questão que já se tornou um problema de saúde 

pública.  

A base de dados selecionada foi a BVS com MEDLINE – Medical Literature Analysis 

e LILACS – Literatura Latino Americana e do Caribe, SCIELO – Scientific Eletronic Library online 



 
 
e PUBMED – Retrieval Sistem Online, Utilizando os descritores “Violência”, “Pessoas 

transgênero” e “Discrimanção”. A busca e O levantamento foram realizados entre final de 

agosto a começo de outubro de 2018.  

Estudos atuais4, citam que 90% da população de Travestis e Transexuais utilizam a 

prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência, devido a dificuldade de 

inserção no mercado formal de trabalho e a deficiência na qualificação profissional, causada 

pela exclusão social, familiar e escolar.  Estima-se que 13 anos de idade é a média em que 

Travestis e Transexuais são expulsas de casa pelos pais4. E que cerca de 0,02% estão na 

universidade, 72% não possuem o ensino médio e 56% não possuem o ensino fundamental5.  

Contudo é exatamente dentro deste cenário em que se encontram a maioria 

esmagadora das vítimas que foram empurradas para a prostituição, e que se encontram em 

alta vulnerabilidade social e expostas aos maiores índices de violência, expostas a toda sorte 

de agressões físicas e psicológicas5. Os atos de violência perpetrados contra aqueles que 

constituem o gênero em contraste com as normas que impõem continuidade lógica entre 

sexo e o gênero, são proporcionalmente maiores que os crimes cometidos em razão da 

orientação sexual, nesse sentido, o grau de exposição a atos violentos separa nitidamente 

diferentes categorias – gays, lésbicas e travestis – frequentemente agrupados sob a genérica 

rubrica homossexuais5.  

Percebe-se que os dados oficiais sobre violência homofobica e transfóbica são 

escassos e irregulares. Relativamente poucos países têm sistemas adequados para 

monitoramento, registro e notificação de ódio homofóbico e crimes transexuais. Mesmo 

onde existem tais sistemas, as vítimas podem não confiar na polícia o suficiente para se expor, 

e os próprios policiais podem não ter sensibilidade suficiente para reconhecer e 

adequadamente registrar o motivo6. 

o Brasil lidera o Ranking mundial de assassinatos de Travestis e Transexuais com 

52%7. De acordo com a ONG Internacional Transgender Europe (TGEU), que monitora os 

assassinatos de Travestis e Transexuais pelo mundo, entre 01/10/2016 e 30/09/2017, foram 

assassinadas 171 pessoas Trans no Brasil, seguidos de 56 mortes no México, 25 no EUA, 10 

na Colômbia e 7 na Argentina e El Salvador no mesmo período 

Assim, tratar do direito nessa sociabilidade é discutir os inúmeros desafios que estão 

postos na ordem do dia, sobretudo em um contexto de profundas desigualdades sociais, e 



 
 
quando se coloca a questão do direito da população LGBT e particularmente em relação às 

Travestis podemos identificar tão complexa realidade que envolve esses sujeitos8. 

Os direitos humanos foram proclamados universais, diante da existência de valores 

constitutivos de um núcleo comum: A dignidade humana. Nesse sentido, os direitos 

humanos se referem à condição humana em si, ou seja, independe de características culturais, 

econômicas, sociais, religiosas e outras, no qual resguarda o princípio constitucional de que 

todos são iguais perante a lei, não havendo distinção de nenhuma modalidade(8-9). Chama 

atenção que a maioria  das pesquisas em saúde na área da transexualidade tem se focado 

principalmente nas questões relacionadas com os procedimentos cirúrgicos da 

transgenitalização e risco para o HIV10. Os enfoques anteriores continuam sendo uma 

questão crítica a estudar no subgrupo da população Trans, mas é importante abordar outra 

gama de problemas de saúde, assim como, estudos relacionados aos diversos tipos de 

violência sofridos por esse grupo populacional. 

Diante o ocultamento das formas de violência, do silenciamento imposto a sujeitos 

trans no cotidiano de sua experiência, da carência de estratégias de atenção à saúde 

direcionada a essa população e sua situação de vulnerabilidade, da inclusão nos grupos de 

riscos relacionados à violência, às infecções e a criminalidade, este estudo, frente a escassez 

de informações e de dados precisos nesta área do conhecimento, se apresenta como uma 

aproximação da condição social de travestis e transexuais frente a complexidade do 

fenômeno. 

O sofrimento vivenciado pela comunidade trans interfere no seu crescimento e 

desenvolvimento como pessoa, dificultando o seu relacionamento em sociedade. A 

públocação desse corpo de conhecimento, contribuirá para novas pesquisas mais 

aprofundadas serem desenvolvidas e nos aproximar de uma solução para essa questão social. 

È preciso acreditar na força como instrumento de formação, para mudarmos a realidade de 

violência contra da pessoa trans, e só o conhecimento possibilitará tal objetivo.   

È notório que a excassez de estudos e pesquisas na área em questão, o que dificulta 

demais a busca por soluções e medidas que minimizem essa realidade na população 

transexual. A massa das publicações e estudos nessa linha de conhecimento estão sempre 

voltadas para questão da mudança de sexo e questões relacionadas a área psiquica de uma 

pessoa trans, como mostram vários autores11. Pesquisas e trabalhos cientificos precisam ser 



 
 
publicados, só assim conseguiremos contribuir para fazer garantir o direito a vida, liberdade, 

igualdade e segurança para população trans no Brasil. 

Portanto, é imprescindível trabalhar a educação e o respeito na diversidade humana 

para que esse grupo possa se sentir mais acolhido e seguro no meio em que se encontram. 

auxiliando cada vez mais na formação de um corpus de conhecimento que sejam capazes de 

subsidiar e ampliar a visibilidade e a discussão teórica-prática sobre o mesmo. 
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