
 

BOLETIM Nº 02/2020  

ASSASSINATOS CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAISEM 2020 

 

Brasil apresenta novo aumento consecutivo nos casos de 

assassinatos de pessoas trans em relação ao ano de 2019, desta vez no 

primeiro quadrimestre de 2020, mesmo no período de pandemia pelo 

coronavírus. 

Em janeiro deste ano, mês da Visibilidade Trans, a Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA lançou o Dossiê dos 

Assassinatos e da Violência Contra Pessoas Trans Brasileiras1. Nesta 3ª 

edição, referente ao ano de 2019, chama atenção o fato de o Brasil continuar 

sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. O país passou 

do 55º lugar de 2018 para o 68º em 2019 no ranking de países seguros para a 

população LGBT.  

E apenas nos dois primeiros meses dos anos, entre 1/01 e 

28/02/2020 (incluso ano bissexto em 2020), o Brasil apresentou aumento 

de 90% no número de casos de assassinatos em relação ao mesmo 

período de 2019. Em 2019 foram 20 casos no mesmo período, enquanto em 

2020, 38 notificações. O Maior da série dos últimos quatro anos. Superando 

2017, ano em que o Brasil apresentou o maior índice de assassinatos de sua 

história de acordo com o Altas da violência e anuário da segurança pública.  

 

Diante da epidemia do coronavírus e de toda a dificuldade que 

temos tido para organizar estratégias capazes de promover um 
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enfrentamento eficaz, que vem sendo prejudicadas pela 

lambança que vem sendo feita pelo presidente, vemos 

escancarada a política de deixar viver ou morrer, que já vinha 

sendo colocada em prática, mas que agora se manifesta sem 

filtro e sem limites. Seja pelas ações do governo ou ausência 

delas, essa política afeta diretamente pessoas empobrecidas, 

negras, idosos, PCD, mulheres, pessoas vivendo com HIV, 

LGBTI+, indígenas e outros povos tradicionais, pessoas que 

não têm sua humanidade reconhecida, cujas existências sejam 

vistas como indesejáveis, não devendo ter acesso a cuidados 

ou a direitos. Muitas não são vistas como gente, e as travestis 

profissionais do sexo, em sua maioria negras e semianalfabetas 

que desempenham sua função na rua, enfrentam diversos 

estigmas no país que mais assassina pessoas trans do mundo. 

A precarização de determinada parcela da população faz parte 

de um plano global genocida para exterminar vidas que 

enfrentam processos históricos de vulnerabilização, a fim de 

cumprir o plano de defesa da propriedade privada de uma casta 

superior pautada na branquitude empresarial, que se diz cristã e 

é neoliberal, e de garantir a manutenção dos privilégios egoístas 

de uma elite racista e conservadora, cis-hétero-centrada. 

(BENEVIDES, Bruna, 2020. Nova Pandemia, Velhas Mazelas2) 

 

Seja pelas ações do governo ou ausência delas, demoramos demais a 

dar uma resposta efetiva ao COVID-19. As principais ações foram iniciadas 

pelos estados que se posicionaram contra a resistência do presidente que tem 

sido responsável por promover aglomerações3 e incentivar manifestações para 

que o comércio, escolas e outras áreas voltem a funcionar, mesmo o Brasil não 

preenchendo nenhum dos requisitos previstos pela Organização Mundial de 

Saúde para retorno das atividades4 e que, de acordo com especialistas, ainda 

não tenhamos alcançado o pico da infecção.  
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 Artigo Nova epidemia, Velhas Mazelas. https://medium.com/@brunagbenevides/nova-epidemia-
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Acreditava-se que durante a pandemia do COVID-19, os índices de 

assassinato poderiam diminuir como aconteceu em outras parcelas da 

população5, pela necessidade do isolamento social colocado em muitas 

cidades/estados. Mas quando vemos que o assassinato de pessoas trans 

aumentou, temos um cenário onde os fatores sociais se intensificam e tem 

impactado a vida das pessoas trans, especialmente as travestis e mulheres 

transexuais trabalhadoras sexuais, que seguem exercendo seu trabalho nas 

ruas para ter garantida sua subsistência, visto que a maioria não conseguiu 

acesso as políticas emergenciais do estado devido a precarização histórica de 

suas vidas.  

E em referência aos meses de janeiro a abril, em 2017 tivemos 58 

assassinatos, 63 em 2018 e 43 ocorrências em 2019. Percebemos assim o 

aumento de 49% de aumento nos assassinatos em relação ao mesmo 

período de 2019, e acima dos anos anteriores - 2017 e 2018, com 64 casos 

em 2020 conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Assassinato Pessoas Trans 1º Quadrimestre 

 

 

Cabe ressaltar que todas as pessoas trans assassinadas até o 

momento são travestis e mulheres transexuais. No mesmo período tivemos 

ainda 11 suicídios, 22 tentativas de homicídio e 21 violações de direitos 

humanos. Além de 6 casos de mortes relacionadas ao COVID-19.  
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Isolando os meses de março e abril como referência para observar o 

período inicial da pandemia, observamos um aumento de 13% em relação 

ao mesmo período do ano passado, mesmo durante a crise sanitária 

provocada pelo COVID-19.  

 

Tabela 2 - Assassinato Pessoas Trans MARÇO e ABRIL 

 

 

Mesmo diante deste cenário e da constante cobrança por parte dos 

movimentos sociais, não houve até o momento um único projeto específico de 

apoio à população LGBTI+ para o enfrentamento da pandemia e os dados 

apresentados, além de denunciarem a violência, explicitam a necessidade de 

políticas públicas focadas na redução de homicídios de pessoas trans, em 

especial para a proteção das trabalhadoras sexuais, que representam 90% da 

população trans, assim como o acesso as políticas de assistência, e outros 

fatores que colocam essa população como o principal grupo que tem suas 

existências precarizadas, expostas a diversas formas de violência, e a mortes 

intencionais no Brasil.  

Os dados não refletem exatamente a realidade devido a política de 

subnotificação do estado e o aumento da mesma, assim como a ausência de 

dados governamentais, mas demonstram, a partir deste panorama, que o Brasil 

vem passando por um processo de recrudescimento em relação à forma com 

que trata travestis, mulheres transexuais, homens trans, pessoas 

transmasculines e demais pessoas trans. O que reforça a importância do nosso 

trabalho de monitoramento, incidência política e denúncias a órgãos 

internacionais, que desde seu início, tem se firmado como uma importante 
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ferramenta na construção de dados e proposição de elementos que irão 

impactar a forma de combate a violência transfóbica em nossa sociedade. 

Entre as ações e recomendações6que temos feito até aqui, estão o 

lançamento de diversas cartilhas7, entre elas sobre como agir em casos de 

violência LGBTIfóbica, além de dicas de prevenção para profissionais do sexo 

durante o período do COVID-19, e recomendações sobre como agir em casos 

de violência doméstica neste período de isolamento social.  

Recentemente a ANTRA encaminhou um documento contendo um 

panorama ampliado sobre a situação das pessoas LGBTI+ durante a crise 

sanitária do coronavírus, além de uma série de recomendações ao relator 

independente para a proteção contra a violência motivada por orientação 

sexual e/ou identidade de Gênero da ONU. Tem participado de Webnários 

internacionais com países da América Latina8, Fóruns de debates e discussões 

sobre como enfrentar em período, mantendo a proteção e atuação das pessoas 

trans e dialogado com agencias e entidades internacionais sobre a situação do 

Brasil neste período. 

Além do monitoramento de ações em prol da população trans em 

constante diálogo com outras redes parceiras, órgãos de classe, defensorias 

públicas estaduais e da união, a fim de contribuir para o acesso a renda básica 

emergencial e/ou campanhas para aquisição e distribuição de alimentos, kits 

de prevenção as IST/HIV/AIS, e materiais de higiene pessoal e de proteção ao 

COVID-19, lançados no Mapa da Solidariedade9 em parceria com a ABGLT. 

 

Rio de Janeiro, RJ; 04 de maio de 2020. 

 

 

BRUNA BENEVIDES SAYONARA NOGUEIRA 
Secretária de Articulação  

Política da ANTRA 
Vice-presidenta do IBTE 
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 Nota sobre a atuação da ANTRA em tempos do COVID-19: https://antrabrasil.org/2020/03/24/nota-

sobre-atuacao-da-antra-em-prol-da-populacao-trans-em-tempos-do-covid-19/ 
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 Cartilhas e Manuais da ANTRA: https://antrabrasil.org/cartilhas/ 
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