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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo levar ao leitor a conhecer algumas vertentes do 

universo transexual, abordando assuntos como preconceito, diversidade sexual, e realçar 

as diferenças entre transexual, transexualidade, identidade de gêneros e orientação 

sexual.  
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Introdução 

 

Nossa sociedade é repleta de diversidade. Seja cultural, social, racial ou gêneros, 

nós enquanto seres humanos somos diferentes em inúmeros aspectos. Com o passar do 

tempo e a pressuposta evolução humana as pessoas passaram a se sentir livres para 

serem quem são e aceitarem suas diferenças, porém, nem sempre liberdade é sinônimo 

de segurança. Aparentemente, a evolução na qual foi restrita a apenas alguns aspectos e 

ainda existem pessoas que vivem presas ao preconceito e a intolerância. Ainda é um 

assunto difícil de ser abordado pela sociedade, ainda mais se envolver a relação entre 

dois indivíduos do mesmo sexo. 
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Diariamente acompanhamos na mídia, casos de pessoas sendo vítima do ódio 

por serem diferentes do que a sociedade dita como padrão. O público LGBT são os que 

mais sofrem com esta triste realidade. Estudos revelam que o número de crimes de ódio 

e intolerância sexual vem crescendo em escalas espantosas, em especial atos voltados 

contra o público trans. 

 

OS T (S) DO LGBTTT 

 

É impossível falar de diversidade sem pensar no movimento LGBT. A sigla 

surgiu na década de 1990, como uma adaptação da sigla LGB que servia para designar 

apenas o público gay. Com o tempo esta definição foi ganhando força, visibilidade, e 

atualmente a sigla é composta pelo LGBTTT, diferenciando os Travestis, Transgêneros 

e Transexuais.  

 
Dentre as pessoas transgênero encontram-se as travesti e 

mulheres Transexuais. Em sua maioria, as travestis são pessoas 

que nasce com o sexo biológico masculino, com aparência 

física masculina, mas que não se identificam como homem. 

Tendem a construir uma identidade de gênero feminina. Já as 

mulheres transexuais são pessoas que reivindicam o 

reconhecimento social e legal como mulher. É um individuo 

que tem a convicção de pertender ao sexo oposto, ou seja, seu 

sexo psíquico se encontra em discordância com o biológico. 

(BEZERRA, QUEIROZ E SILVA, 2015, p. 365) 

 

Cada público desta sigla tem seus motivos particulares, mas todos pertecem a 

mesma luta. Como o foco deste trabalho é o público transgênero/transexial foca-se nos 

movimentos primários destes.  

 

O primeiro evento aconteceu em 1996, quando a polícia foi 

chamada para retirar vários clientes da Cafeteria Compton, em 

Tenderloin, São Francisco, um bairro onde moravam travestis, 

transexuais femininas e outros transgêneros, vítima frequentes 

de discriminação legal. A resposta da comunidade à ação da 

polícia foi imediata, resultando em um pequeno tumulto e 

diversa prisões. (ÁVILA E GROSSI, 2010, p. 06) 

 

Este ocorrido foi o precursos para inúmeros outros, como o de Stonewall In, em 

1969 e também serviu para o surgimento de várias entidades, como por exemplo a 

National Transsexual Counseling United e a Transexual Action Organaztion. Além de 

movimentos e paradas em prol do público LGBT inúmeros estudos acerca dos gêneros 

surgiram. No universo trans temos a Teoria Queer.  

 
“Em xeque as formas correntes de compreender as identidades 

sociais (...) a teoria queer surge em um momento de reavaliação 
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crítica da política de identidades. Assim, busca evidenciar como 

conhecimentos e práticas sexualizam corpos, desejos, 

identidades e instituições sociais numa organização fundada na 

heterossexualidade compulsória (...) e na heteronormatividade” 

(Pino, 2007, p. 160) 

 

Dentro deste estudo ainda, temos uma ramificação denominada diáspora, que 

vem sendo abordada por diversos dos estudiosos da Teoria Queer. Ela se apresenta de 

duas maneiras.  

 

A diáspora tem sido tomada por lésbicas, gaus e teóricos e 

teóricas queer de duas maneiras. O primeiro uso se refere à 

criação de espaços queer dentro de diásporas definidas 

etnicamente, e o segundo uso, à “diáspora queer”, que surgiu n 

contexto da transnacionalização da identidade política de 

lésbicas e gays, que Jasbir Kaur Puar (1998 citado por Fortier, 

2002) chama de “queering the diáspora”. Neste contexto, a 

diáspora queer se refere à rede multicultural e transnacional de 

conexões de culturas e comunidades queer, não necessariamente 

localizada em territórios fixos ou geograficamente delimitados. 

(ÁVILA E GROSSI, 2010, p.11) 

 

 O fato de existirem atualmente tanta riqueza de estudos sobre estes temas são 

reflexo de anos de lutas pela igualdade, o direito de ser livre à segurança. Infelizmente 

essa luta está longe de terminar. O preconceito e a ignorância são doenças enraizadas 

em nossa sociedade há muito tempo, é algo que já se tornou cotidiano, social, e para 

alguns, extremamente comum. É preciso ensinar a sociedade e proteger o cidadão, todos 

eles, sem exceção.  

 

TRANSGÊNERO X TRANSEXUAL 

 

 Existem muitas dúvidas sobre as diferenciações entre pessoas transgêneros e 

transexuais, De uma maneira geral, pode-se definir um indivíduo transgênero como uma 

pessoa que não se identifica com seu gênero de nascença. Segundo o sendo de 2014, 

cerca de meio milhão de pessoas no Brasil se identificaram como transgênero. 

 

A pessoa pode ter nascido com o corpo de um homem, sentir-se 

uma mulher e ter o desejo por mulher, ou seja, o transexual 

pode ser heterossexual ou homossexual. A questão é que se 

sentir masculino ou feminino difere de se sentir homem ou 

mulher, até porque essas últimas classificações são 

estereotipadas e reforçam a dicotomia social. 

(ROSOSTOLATO apud OLIVEIRA, 2017) 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Belo Horizonte - MG – 7 a 9/6/2018 

 

 4 

 O indivíduo que se classifica como transexual é aquele que, da mesma forma 

que o transgênero, não se identifica com seu gênero de nascença, mas diferente do outro 

ele sente a intensa necessidade de passar por processo cirúrgico para adaptar sua forma 

física a sua realidade psicológica, emocional e espiritual. Pessoas que passaram popr 

cirurgia para redefinir o sexo, ou as que usufruíram de hormônio, são incluídas no termo 

transgênero, porém, ser um (a) “trans” não quer dizer que a pessoa utilizou algum 

tratamento. 

 Esses indivíduos buscam redefinir, adequar seus corpos ao que eles realmente 

são e não mudar quem são, pois para eles, nunca foram aquilo. Isso é o que grupos de 

direitos a essa população lutam para enfatizar, e dizem para usar o termo “cirurgia de 

redefinição de sexo”. Segundo o portal Vila Mulher (2017), ser transgênero não é ser 

homossexual, pois a homossexualidade é uma opção sexual, sente desejo por uma 

pessoa do mesmo sexo. Ou seja, transgênero pode ser tanto heterossexual, quanto 

homossexual ou bissexual. 

 

O transexual reprova veementemente seus órgãos externos, dos 

quais deseja se livrar por meio de cirurgia. Costumamos dizer 

que o transexual masculino é uma mulher com corpo de 

homem, pois suas reações são próprias do sexo com qual se 

identifica psíquica e socialmente. Culpar este individuo é o 

mesmo que culpas a bussola por apontar o norte. A 

transexualidade de uma alteração hormonal e com o fator social. 

( Vieira, 1999, p. 62) 

 

 Estes indivíduos são os que mais sofrem, tanto com o preconceito social e 

familiar, quanto com seus próprios dilemas pessoais. É uma situação muito conflituosa e 

complexa psicologicamente falando ter que lidar com um conflito interno desses 

diariamente. A não aceitação própria, o fato de não reconhecer sua essência e 

personalidade em seu corpo é extremamente doloroso e um fator desencadeador de 

inúmeros outros traumas psicológicos. 

 O preconceito e ataques de ódio contra esses indivíduos também são bem 

maiores. A intolerância e incompreensão dos assuntos de gêneros são bem maiores que 

as de orientação sexual, pois estas são bem mais intimas e envolvem mudanças físicas, 

psicológicas e sociais bem mais drásticas. Por conta disto é de extrema importância a 

implementação de leis, mais grupos de apoio e defesa ao movimento trans.  

Aos olhos da sociedade o público trans ainda é mal visto e isto se deve em grande parte 

pela ignorância social que ainda existe quando se fala sobre diversidade sexual. As 

pessoas olham com estranhamento para aquilo que desconhecem ou que fogem dos 

“padrões”. É necessário uma intensa reeducação social e visibilidade positiva para a 

causa. Hoje em dia é possível ver inúmeras empresas que, no meio comercial, divulgam 

seu apoio ao publico gay, mas só isso não é suficiente, é necessário ensinar a sociedade 

a respeitar as diferenças entre cada um de nós.  

 

CASOS 
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Figura 1 – Mãe de Dandara segurando a foto da filha  - Google (2017) 

 

 Infelizmente crimes de ódio contra o público T já se tornou algo corriqueiro, 

Estudos indicam que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. No 

período de 2008 a 2011 foram 325 cados, contra 60 no Méxixo, e 59 na Colombia. Com 

um reflexo recente do desinteresse social por este público, temos o assassinato da 

travesti Dandara Kataryne, de 42 anos. A mulher foi agredida, ridicularizada e morta em 

plena luz do dia por um grupo de agressores em Fortaleza. O caso foi fortemente 

divulgado no país, porém, assim como muitos outros antes desse, foi tratado como 

secundário. Os números não mentem, porém as informações que chegam a população 

são duvidosas e incompletas. 

  

 
Figura 2 – Gráfico retirado do Jornal Estado de Minas (2017) 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Belo Horizonte - MG – 7 a 9/6/2018 

 

 6 

 
Figura 3 – Imagem retirada do Jornal Estado de Minas (2017) 

 

 Casos como o de Dandara são uma espécie de chamariz para a causa LGBT. 

Essas mortes são a concretização da luta do público trans por segurança e liberdade de ir 

e vir, direito básico de todo cidadão, o qual essas pessoas são privadas diariamente, pois 

vivem sempre a sombra da marginalização e do medo.  

 

A dor da discriminação é o que faz Lohayne Sulamyta, de 20 

anos, ir às ruas lutar por direitos LGBT. “Sou travesti e mereço 

respeito”, conra. Lohayne trabalha como profissional do sexo 

em Fortaleza e já esteve perto da morte. “Vi colegas sendo 

assinadas do meu lado. Um homem xingou minha amiga na rua, 

ela respondeu e foi baleada”, conta Lohayne, que chegou a 

conhecer Dandara, participou de ato público cobrando a 

punição dos assassinos da colega. “Ela era uma bicha que não 

fazia mal a ninguém, muito boa para a família dela”, lamenta. 

(AYER E BOTTREL, 2017.) 

 

 Agressões físicas e verbais não são as únicas formas de assedio contra o publico 

T. Recentemente um caso de transfobia institucional ganhou notoriedade nas redes. O 

jovem transexual Étory Luis Gongaza alega ter sofrido preconceito em seu ambiente de 

trabalho. Após mudar legalmente sua identidade que foi dada pelos ministros no ano de 

2017  o direito dos transexuais à retificação da identidade civil sem a necessidade de 

realizar uma cirurgia de mudança de sexo. O jovem mesmo assim continuou sendo 

tratado jocosamente por seu antigo pronome feminino e suas documentações mantidas 

como feminino, mesmo depois de solicitada a mudança. 

Pra quem vê de outro ângulo pode parecer algo pequeno, mas o reconhecimento social é 

algo de extrema importância no processo de transição de uma pessoa trans. Por mas que 

todas as mudanças sejam em prol de um reconhecimento pessoal, o respeito é algo que 

se espera de todos, é um direito social.  
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CONCLUSÃO  

 

 É muito difícil dizer quando a sociedade será segura para os membros da 

comunidade LGBT. Ainda se vive uma luta diária por algo que deveria ser direito de 

todos. Com o passar do tempo muita coisa mudou, mas estamos longe de acabar com 

todo esse preconceito. Enquanto houver pessoa sendo vítima de ódio e intolerância, será 

necessário que mais grupos e ativistas continuem lutando por esta causa. É preciso 

exigir leis mais severas aos agressores e mais abrangentes no que diz respeito a inclusão 

e garantia de direitos sociais básicos. É necessário que todas as partes do LGBT se 

unam, não apenas pelos gays, lésbicas ou travestis, mas pela proteção e cuidados de 

seres humanos.  

 A sociedade precisa garantir às pessoas, trans ou não, o direito de ir e vir, o 

direito à vida e à segurança, em um mundo, onde algumas pessoas só respeitam a 

violência, é extremamente difícil transmitir uma mensagem de amor. Precisamos 

continuar apoiando os movimentos LGBT e as ONGs de apoio, não desistir, para não 

deixar que essas inúmeras mortes caiam no esquecimento. 
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