Associação Nacional de Travestis e Transexuais
Rua do Gravatá 25, 3º ANDAR, Nazaré Salvador Bahia
(71) 99165 8865 \ 98633 3027
presidencia.antra@gmail.com

Ofício n.º 068/2019
PRESIDÊNCIA DA ANTRA GESTÃO 2016 / 2020
Salvador, BA em 21 de outubro de 2019.

Ao:

Ao Conselho Curador do 61º Prêmio Jabuti

Assunto:

61º Prêmio Jabuti

Prezado Conselho Curador,

Agradecemos a resposta ágil ao nosso primeiro ofício. Todavia, é com surpresa
que constatamos que o comitê optou por ignorar todos os argumentos apresentados de forma
aprofundada para utilizar um critério exclusivamente técnico, se isentando de qualquer
responsabilidade sobre as obras selecionados e sobre o conteúdo do livro citado
anteriormente.
Aceitar que uma publicação, finalista de um importante prêmio nacional, deve
ser analisada unicamente por critérios técnicos - o que em nenhum momento é o objeto de
nossa indagação - ignorando o seu teor violento e a disseminação de informações não
comprovadas é um escárnio com a população trans brasileira. A indicação e a possível
premiação de uma obra tão nociva à existência e aos direitos das pessoas trans seria uma
mácula na história do prêmio. Além disso, tem possíveis efeitos negativos bastante concretos.
A formação de qualidade de profissionais de saúde para lidar com pessoas trans é uma
condição necessária para a eficácia de alguns dos nossos direitos humanos básicos, como o
acesso à saúde nas suas mais variadas formas.
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A seleção e possível premiação desse livro ajuda a divulgar um material com
uma perspectiva equivocada e pouco ética sobre a transexualidade, pode influenciar toda uma
geração de profissionais de saúde que não irão atender corretamente pessoas trans, violando
nosso direito fundamental à saúde, longe de estigmas ou da tutela médica.
Nos espanta que não haja um critério de adesão e respeito aos direitos
humanos como requisito básico para que um livro siga na premiação. Bem como o cuidado
para com qualquer outra possibilidade de violar preceito éticos, sociais e políticos.
Convidamos o nobre conselho a uma breve reflexão: Como agiriam se um dos finalistas
tratasse de forma irresponsável questões sobre o genocídio da população negra ou questões
étnicos/raciais? Se o livro falasse de forma enviesada sobre violações dos direitos da mulheres
ou de populações tradicionais? Se o livro buscasse distorcer as barbáries ocorridas durante o
nazismo contra os judeus e outros grupos sociais? A resposta ainda seria a mesma?
Dessa maneira, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA),
conjuntamente com as instituições que assinam este ofício, repudiammais uma vez a seleção
do livro Transexualidade: O corpo entre o sujeito e a ciência, de Marco Antonio Coutinho
Jorge e Natalia Pereira Travassos como finalista ao prêmio Jabuti 2019, na categoria Ciências.
Reiteramos nosso pedido para que a referida obra seja sumariamente desclassificada.

Assinam este ofício conjuntamente:

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA)
Forum Nacional de pessoas Trans Negras (FONATRANS)
Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI (RENOSP_LGBTI)
ODARA - Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Cultura, Identidade e Diversidade
Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos LGBTI (ANAJUDH)
Comissão LGBT do Sindicato dos Advogados de São Paulo (SASP/LGBT)
Forum Estadual de Travestis e Transexuais do Rio de Janeiro (Forum TTRJ)
União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO_LGBT)
Conselho Municipal pelos Direitos da População LGBTI de Niterói (CLGBT_NIT)
Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero (GADVS)
Associação Nordestina de Travestis e Transexuais (ANTTRANS)
Grupo de Gênero, Sexualidade, Corpo e Psicologia (G-Sex)
Movimento Nacional das Cidadãs Positivas (MNCP/Brasil)
Articulação de Jovens LGBTI (ArtJovemLGBT)
Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE)
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Associação Nordestina de LGBT (ANLGBT)
Associação Brasileira de Lésbicas(ABL)
Nucleo de Apoio Psicologico (NAP-GTN)
Grupo TransDiversidade Niteroi (GTN)
União da Juventude Socialista (UJS)
Associação Brasileira LGBTI+ (ABGLT)
União Nacional LGBT (UNA LGBT)
Coletivo Literário Anderson Herzer
Coletivo Xica Manicongo (PUC-RIO)
Coletivo Lamparinas (Direito UFF)
Grupo Diversidade Niteroi (GDN)
TransAcessos (UNIVERSO)
Aliança Nacional LGBTI+
Frente Autônoma LGBT
Instituto Angela Leclery
Mães pela Diversidade
Grupo TransRevolução
PreparaNem Niteroi
Grupo Arco Iris (GAI)
Coletivo FocaNelas
Grupo Conexão G
DIVERSITAS UFF
CasaNem/RJ

