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VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES TRANS E TRAVESTIS: 

REFLEXÃO SOBRE TRANSFOBIA. 

Ao se pensar as questões de sexo e gênero muito se confunde a respeito da utilização 

desses termos, conforme pontuado por Jaqueline Jesus (2012), isto ocorre porque desde que 

nascemos, ou até mesmo antes de nosso nascimento, via ultrassonografia, somos identificados 

por nosso sexo biológico, enquanto machos ou fêmeas. Entretanto, apesar do sexo estar 

relacionado a aspectos biológicos, quando pensamos em gênero estamos indo além do conceito 

de sexo, uma vez que gênero se constrói no âmbito social. 

Todavia, a vivência de gênero pode se apresentar em discordância ao sexo biológico, 

sendo essas pessoas denominadas transgêneros. Ainda segundo Jaqueline Jesus (2012), o Brasil 

carece de um consenso sobre o termo, entretanto se reconhece a diversidade desse grupo através 

de duas dimensões: identidade, englobando transexuais e travestis ou funcionalidade, 

caracterizando crossdressers, drag queens, drag kings e transformistas. 

Faz-se necessário uma distinção entre as vivências de pessoas autodenominadas 

transexuais e as travestis. Jaqueline Jesus (2012) nos apresenta em seu guia “Orientações sobre 

identidade de gênero: conceitos e termos”, que o termo transexual é de certa forma genérico e 

diz respeito às pessoas que não se identificam com seu sexo biológico e, consequentemente 

com o gênero que lhe foi atribuído em seu nascimento. Enquanto que a travesti experiência 

papeis de gênero femininos, mas não se enquadra como homem ou mulher, denominando-se 

muitas vezes como integrante de outro gênero ou ainda como pertencente a um não-gênero.  

 

Diante desse cenário, é necessário intervir nas questões relacionadas à violência contra 

a população trans. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), no Relatório 

Mundial Sobre Violência e Saúde publicado em 2002, podemos definir violência como: 

“O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra 

outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 

ou privação.” (p. 5) 

 

A transfobia apresenta-se atrelada e indissociável a tal contexto de violência, sendo 

definida por Jesus (2012) como “preconceito e/ou discriminação em função da identidade de 

gênero de pessoas transexuais ou travestis”. Existem poucos dados sobre a violência contra a 

população LGBT no Brasil, porém, o Grupo Gay da Bahia (associação mais antiga de defesa 

da população homossexual no Brasil) anualmente elabora um relatório sobre a violência sofrida 

por essa população. De acordo com o relatório mais recente divulgado em 2015, referente ao 



 

 
 

ano 2014, o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de assassinato da população 

LGBT reunindo 50% de todas as mortes do mundo. Segundo o mesmo relatório, a população 

trans/travestis é a segunda maior a ser assassinada no Brasil, sendo contabilizado durante esse 

período 134 mortes (41%), sendo menor apenas que os assassinatos a população gay com 163 

mortes (50%), sendo São Paulo, o estado em que ocorreram o maior número de mortes (50) e a 

cidade de São Paulo, a capital onde ocorreram mais assassinatos, 16 ao total. 

Nesse cenário, o presente projeto se insere com o objetivo de analisar a violência contra 

travestis e mulheres transexuais na região de Mogi das Cruzes, a fim de buscar estabelecer 

conexões e padrões para tal situação através da coleta de dados de seus relatos pessoais.  

1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GERAL: investigar dentro da amostra o número de mulheres trans e 

travestis que foram vítimas de violência e comparar os relatos apresentado por elas. 

         1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: estabelecer conexões nos relatos de casos de violência 

contra mulheres trans e travestis. Verificar a ocorrência de denúncia dos casos de violência e 

entender como se deu esse processo, por fim analisar as semelhanças identificadas nos eventos 

violentos narrados.  

2.  MÉTODO  

O projeto orienta-se por uma pesquisa qualitativa, que conforme abordado por Godoy 

(1995) vê no ambiente natural uma fonte direta dos dados que se pretendem alcançar, bem como 

tem o pesquisador como instrumento fundamental, de modo que o contato com o pesquisador 

ocorre de maneira direta com a situação estudada, sendo ele uma ferramenta para observação, 

delineamento e análise dos dados obtidos. 

 A amostra será composta por um grupo de 10 sujeitos, formado por mulheres transexuais 

e travestis.  

O estudo tem enquanto instrumento, a utilização de um grupo focal, que conforme 

proposto por Ressel et al. (2008) são grupos nos quais prioriza-se a discussão acerca de um 

tema específico proposto pelo pesquisador, no caso, a transfobia.  

A inscrição para participação será realizada de forma espontânea na Secretaria do 

Serviço-Escola, de modo que antes do início dos encontros grupais, será realizado uma 

entrevista inicial com cada participante, para que se possa coletar dados sobre a voluntária, 

esclarecer os objetivos do projeto e eventuais dúvidas trazidas pela mesma. Ainda na entrevista, 

as pesquisadoras lerão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a 



 

 
 

participante, também esclarecendo possíveis dúvidas, ao fim da leitura, caso a participante 

aceite participar da pesquisa, ela assinará o TCLE evidenciando sua ciência sobre o projeto e 

sua participação voluntária no mesmo.  

Serão realizados seis encontros com o grupo, as sessões ocorrerão semanalmente e serão 

realizados em sala cedida às pesquisadoras no Serviço-Escola de Psicologia da Universidade 

de Mogi das Cruzes. A realização dos encontros terá início na 2ª quinzena de Outubro de 2016. 
 

Os diálogos provenientes dos encontros serão transcritos e a análise será feita através 

do método fenomenológico, Feijó (2011) propõe que a fenomenologia traz um método, no qual, 

frente ao fenômeno, mantenha-se uma atitude analítica e reflexiva, de modo que através de uma 

postura antinatural, seja possível retornar ao ponto de surgimento do correlato, suspender 

pressupostos e alcançar assim, o sentido íntimo das coisas. 
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