BOLETIM Nº 03/2020
ASSASSINATOS CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAISEM 2020

O Brasil chega a 89 assassinatos de pessoas trans no primeiro
semestre de 2020, com aumento de 39% em relação ao mesmo período do
ano passado.
Os assassinatos de pessoas trans continuam aumentando pela falta de
ações do estado, que não implementou nenhuma medida de proteção junto a
população LGBTI+, mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal
que reconheceu a LGBTIfobia como uma forma do crime de racismo. Notamos
aumento em todos os cenários analisados, seja em períodos bimestrais ou
semestrais, comparado ao mesmo período de anos anteriores. No primeiro
bimestre o aumento foi de 90% e no segundo, 48% conforme publicado nos
boletins anteriores1.
Enfrentamos um momento

singular com a pandemia da covid-19

agravando ainda mais as desigualdades já existentes. A vida das pessoas
trans, principalmente as travestis e mulheres transexuais trabalhadoras
sexuais, que seguem exercendo seu trabalho nas ruas tem sido afetadas. A
maioria não conseguiu acesso as políticas emergenciais do estado devido a
precarização histórica de suas vidas e não possui outra opção a não ser
continuar o trabalho nas ruas, se expondo ao vírus.
Neste cenário, dados preliminares do projeto da ANTRA, TransAção2,
revelam que 94,8% da população trans afirmam terem sofrido algum tipo de
violência motivada por discriminação devido a sua identidade de gênero.
1

Boletins nº 001 e 002/2020 da ANTRA. Disponível em: https://antrabrasil.org/assassinatos/
TransAção: Projeto de Apoio emergencial para travestis e mulheres trans no Rio de Janeiro, tendo
participado 150 travestis e Mulheres trans. Uma parceria entre a ANTRA, Defensoria Pública do Rio de
Janeiro, Instituto de estudos da Religião (ISER) e Instituto UNIBANCO. Disponível em:
http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10366-Convenio-permitira-auxilio-a-travestis-emulheres-transexuais?fbclid=IwAR0Pv_4HYzu5rlPe8cgu2UG-GOY365PKz-Vu_2ynXFU0rl1D5SZUVelh-Q4
(A pesquisa final do projeto será publicada pela ANTRA após análise dos dados)
2
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Quando perguntadas sobre suas principais necessidades, o direito ao
emprego e renda que apare com 87,3%, seguido de acesso a saúde (geral e
específicas as questões de transição), educação, segurança e moradia. Além
disso, 58,6% declarou pertencer ao grupo de risco para a covid-19.
Observamos
de assassinatos

a
de

tendência

de

travestis,

aumento
mulheres

no

número

de

transexuais,

casos
homens

trans,transmasculines e demais pessoas trans desde o último bimestre de
2019. Essa tendência já era perceptível nos Boletins ANTRA nº 001 e
002/2020, relativos aos dois primeiros bimestres do ano, e se manteve em alta
durante os meses seguintes, consolidados no presente boletim.

DADOS MENSAIS (BIMESTRAIS)

Em 2020, optamos por lançar boletins bimestrais a fim de tornar ainda
mais visíveis estes números e poder acompanhar a evolução dos dados
durante todo o ano. No primeiro bimestre registramos 38 casos de
assassinatos, o que representa um aumento de 100% em relação aos dois
meses anteriores (NOV/DEZ - 2019), quando houveram 19 registros. No
segundo bimestre, enquanto o Brasil enfrentava o início da pandemia do
coronavírus, o número de casos para o ano apresentou um aumento
assustador de 68%, quando foi de 38 para 64 registros. E seguindo a mesma
tendência de aumento, o terceiro bimestre foi de 64 para 89 casos,
representando 39% de aumento em relação ao bimestre anterior.
Tabela 1 - Assassinato Pessoas Trans 1º Semestre (Por Bimestre)
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DADOS RELATIVOS AO 1º SEMESTRE

Houve um aumento de 39% de assassinatos de pessoas trans no
primeiro semestre de 2020, quando comparado com o mesmo período de
2019, mesmo durante pandemia pelo coronavírus. Enquanto em 2020 tivemos
89 casos3, em 2019 foram 64 assassinatos. Em 2017 e 2018 tiveram 83 e 81
registros consecutivamente. 2020 segue novamente com o maior número de
casos nos últimos quatro anos. Outra vez 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.
Tabela 1 - Assassinato Pessoas Trans 1º Semestre
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Todas as 89 pessoas trans assassinadas até o momento são
travestis e mulheres transexuais, mantendo a tendência já apontada nos
Boletins

anteriores, assim

como a tendência

de

serem

maioria

negras/pardas.

BRASIL X ESTADOS UNIDOS em 2020
Nos EUA, 16 pessoas trans foram assassinadas4 até a data de
publicação deste Boletim. E enquanto isso, no Brasil já chegamos a 89 casos.
O que representa uma taxa de 0,26 assassinatos/100mil nos EUA e 2,24 no
3

Excepcionalmente este boletim será publicado antes do término do semestre. O levantamento levou
em consideração o período de 01/01 a 25/06 para análise, a fim de que os dados sejam publicados por
ocasião das atividades do mês do orgulho, comemorado em 28/06 - Dia Internacional do Orgulho
LGBTI+.
4
Dados da Campanha pelo Direitos Humanos. https://www.hrc.org/
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Brasil, levando

em

consideração

o

número

de

assassinatos

proporcionalmente a população Trans5/100 mil habitantes. Isso significa que
as chances de uma pessoa trans ser assassinada no Brasil é 8,6 vezes
maior que nos Estados Unidos.

SAÚDE MENTAL E SUICIDIO

Casos de suicídio tem sido relatados com maior frequência nas redes
sociais e grupos de convivência de pessoas trans, especialmente entre
pessoas negras e vulnerabilizadas. A maioria dos homens trans no Brasil, por
exemplo, relata já ter sido vítima de violência verbal, institucional e física.
Grande parte do sofrimento psíquico vem da discriminação que existe no
ambiente de trabalho, nos equipamentos de saúde, na educação e na própria
família e especialmente pela imposição de um padrão de masculinidade tóxica
no momento em que passam a ser reconhecidos enquanto homens.

Estima-se

que

42%

da

população

Trans

já

tentou

suicídio.

Recentemente, um relatório Segundo dados do relatório “Transexualidades e
Saúde Pública no Brasil”, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT
do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), 28,6% dos homens trans já pensaram em suicídio. O
grupo que declarou já ter tentado suicídio corresponde a 25%. Juntando os
dados de pessoas que pensam ocasionalmente em suicídio, 28,6%, com os
25% que já pensaram mas não pensam mais e o restante dos dados, o
resultado é que 85,7% dos homens trans já pensaram em suicídio ou tentaram
cometer.6
No mesmo período deste informe, tivemos 14 suicídios mapeados,
sendo 5 homens trans/transmasculines e 9 travestis/mulheres trans. Note-se
que estamos levando como referência o primeiro semestre de cada ano.
Enquanto em 2019, conseguimos encontrar 17 casos em todo o ano,
sendo 6 homens trans/transmasculines e 11 travestis/mulheres trans.
5

Trabalhamos com a estimativa de que 1,9% da população seja não-cisgênera, de acordo com pesquisa
a "Sport and Transgender People: A Systematic Review of the Literature Relating to Sport Participation
and Competitice Sport Policies". Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27699698
6
Estudos revelam altos indices de suicídio entre homens trans no Brasil e EUA.
https://revistaladoa.com.br/2019/01/noticias/estudos-revelam-altos-indices-de-suicidio-entre-homenstrans-no-brasil-e-eua/
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Demonstrando que, assim como os maiores índices de assassinato,
são as travestis e mulheres trans que enfrentam maior número de suicídios,
apesar de serem os homens trans/transmasculines que mais apresentam
ideações ou tentativas.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Não há dados concretos sobre o índice de violência doméstica contra
pessoas LGBTI+ no período da pandemia em nenhuma esfera governamental.
A partir de atividades, diálogos, reuniões e discussões, estimamos que cerca
de 70% das LGBTI+ que se encontram cumprindo medidas de isolamento
social junto a familiares experienciaram algum tipo de violência no ambiente
familiar/vizinhança, sem ter onde buscar ajuda ou efetivar denuncia pelo alto
risco expulsão de casa ou acirramento da violência. E que 45% apresentaram
agravos em sua saúde mental por fatores como depressão, ansiedade,
desemprego e conflitos familiares - alguns previamente já relatados.

SITUAÇÃO SOCIO-ECONÔMICA

Os níveis de ocupação da população brasileira durante a pandemia
reduziram para o mais baixo nível, chegando a 49,7% de ocupação da
população em idade de trabalhar, segundo a PNAD Covid-19, o que significa
que menos da metade dessa população possui um emprego formal ou informal.
Se para a população em geral a situação já é grave, para a população de
pessoas Trans é ainda pior.
Temos acompanhado com muita preocupação o aumento de pessoas
Trans em situação de rua pelo perda total de suas rendas, dificuldade de pagar
contas e manter seu sustento sem auxílio governamental. Houve ainda
aumento de relatos de expulsões de casa.
Não houve até o momento um único projeto específico de apoio à
população LGBTI+ para o enfrentamento da pandemia, mesmo diante deste
cenário e da constante cobrança por parte dos movimentos sociais. Os dados
apresentados, além de denunciarem a violência, explicitam a necessidade de
políticas públicas focadas a população trans. Sabemos que há um nexo causal
entre vulnerabilidade à violência letal e outras vulnerabilidades sociais, assim, o
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acesso as políticas de assistência social e trabalho, poderia ajudar a mitigar
outros fatores que colocam essa população como o principal grupo que tem
suas existências precarizadas, expostas à diversas formas de violência, e à
mortes intencionais no Brasil.

Cabe ressaltar que a estimativa é que apenas 4% da população Trans
feminina se encontra em empregos formais7, com possibilidade de promoção e
progressão de carreira de acordo com dados levantados pela ANTRA. De igual
modo, vemos que apenas 6% estão em atividades informais e subempregos.
Mantém-se aquele que é o dado mais preocupante: 90% da população de
Travestis e Mulheres Transexuais utilizam a prostituição como fonte de renda.
80% das travestis e mulheres transexuais profissionais do sexo, relataram
perda de até 100% em seus ganhos.
A ANTRA estima que cerca de 60% da população Trans não teve
garantido o acesso a renda básica emergencial do governo federal, ou
qualquer outro benefício na esfera governamental.
Dados preliminares do projeto TransAção demonstram que 29,3% das
travestis e mulheres trans recebiam em média de até R$ 200,00 por mês;
39,7% recebiam entre R$ 200,00 e R$500,00 e 27,6% recebem até um salário
mínimo (R$1.045,00) e que apenas 3,4% recebe entre 1 e 3 salários mínimos.
Nenhuma das participantes recebia acima de 3 salários mínimos.

AÇÕES DE ENFRENAMENTO DA VIOLÊNCIA

Este boletim faz parte do mapeamento anual da violência contra
pessoas trans, feito a partir de notícias publicadas nas mídias, redes sociais,
grupos de whatsapp e parceiros/aliados que reconhecem a importância desse
trabalho. É um trabalho feito para suprir uma lacuna deixada pelo Estado que
se recusa a registrar e divulgar dados oficiais e confiáveis sobre o assassinato
de pessoas LGBTI+. Isso tem ainda se agravado nesse período recente de
redução da transparência do Estado e numa política

estatal de constante

mitigação de dados oficiais sobre variados temas, como a própria pandemia.

7

Apenas 4% das pessoas trans tem trabalho formal. https://g1.globo.com/globonews/jornalglobonews-edicao-das-18/video/apenas-4-das-pessoas-trans-tem-trabalho-formal-8110076.ghtml
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Os

dados

não

refletem

exatamente

a

realidade

da violência transfóbica em nosso país, uma vez que nossa metodologia de
trabalho possui limitações de capturar apenas aquilo que de alguma maneira
se torna visível. É provável que

os

números

reais

sejam

bem

superiores.
Mesmo com essas limitações, os dados já demonstram, 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.
Entre as ações e recomendações8 que temos feito até aqui, estão o
lançamento de diversas cartilhas9, 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. A Associação tem participado de
Webnários internacionais com países da América Latina10, Fóruns de debates e
discussões sobre como enfrentar o período, mantendo a proteção e atuação
das pessoas trans e dialogado com agencias e entidades internacionais sobre
a situação do Brasil neste momento.
Fizemos ainda, o envio de uma carta à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH)11 em parceria com o Instituto Internacional de Raça,
Igualdade e Direitos Humanos (Raça e Igualdade), expressando a profunda
preocupação com o aumento de assassinatos de pessoas trans no Brasil e
8

Nota sobre a atuação da ANTRA em tempos do COVID-19: https://antrabrasil.org/2020/03/24/notasobre-atuacao-da-antra-em-prol-da-populacao-trans-em-tempos-do-covid-19/
9
Cartilhas e Manuais da ANTRA: https://antrabrasil.org/cartilhas/
10
Webnar Race and Equality: https://raceandequality.org/es/brazil-p/raca-e-igualdade-organizou-umwebinar-para-ativistas-compartilharem-os-efeitos-do-covid-19-na-populacao-lgbti-na-america-latinacom-o-especialista-independente-da-onu-em-orientacao-sexual-e-identidade/
11
Raça e igualdade e a associação nacional de travestis e transexuais do Brasil (ANTRA) solicitam à
comissão interamericana de direitos humanos (CIDH) que denuncie publicamente o aumento dos
assassinatos de pessoas trans no Brasil em 2020. https://raceandequality.org/brazil/race-and-equalityand-the-national-association-of-travestis-and-transexuals-of-brazil-antra-ask-the-inter-americancommission-on-human-rights-iachr-to-publicly-denounce-the-increase-in-murders-of/
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solicitando que a mesma se pronuncie. Também pedimos ao Estado brasileiro
que tome as medidas necessárias para garantir o direito à vida, integridade e
dignidade de travestis e transexuais no Brasil.
Além disso, temo promovido o 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
Solidariedade12 em parceria com a ABGLT.
Como se não tivéssemos que enfrentar todos os problemas e a crise
provocada pela covid, ainda temos que sobreviver a transfobia, que
infelizmente não está de quarentena. Estamos no Mês do Orgulho, e apesar de
termos obtido alguns avanços, a dor ainda se faz presente em meio a
comemoração.

Seguiremos em luto, na luta.

Rio de Janeiro, RJ; 25 de junho de 2020.

BRUNA BENEVIDES
Secretária de Articulação
Política da ANTRA

12

SAYONARA NOGUEIRA
Vice-presidenta do IBTE

Mapa da Solidariedade: https://revistahibrida.com.br/2020/04/15/instituicoes-lgbtqi-lancamcampanha-coletiva-para-o-coronavirus-saiba-como-doar/

