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Resumo: Proveniente das relações desiguais de gênero, o femi-
nicídio constitui um fenômeno social do mais extremado ato de 
machismo contra uma mulher. Com a entrada em vigor da Lei 
13.104/15, inúmeros questionamentos surgiram, inclusive sobre 
o sujeito passivo da qualificadora e a possibilidade da mulher 
trans figurar como vítima. Derivada deste questionamento, ad-
vém uma discussão doutrinária sobre o conceito de “condição de 
sexo feminino”. Em razão de uma confusão terminológica, a 
parte inicial do trabalho busca esclarecer os conceitos derivados 
das sexualidades; seguida da análise do projeto de lei e da lei em 
vigor; com posterior delimitação das teorias sobre o sujeito pas-
sivo da qualificadora, suas relativizações e o Direito Penal Mo-
derno; finalizada por uma demonstração da manifesta omissão 
legislativa em proteger, coibir e erradicar os crimes de ódio ati-
nentes às mulheres trans. Para o desenvolvimento do artigo op-
tou-se por uma abordagem de natureza social, em fontes docu-
mentais e bibliográficas, através dos métodos histórico, compa-
rativo, descritivo e dialético. A proposta deste trabalho, não é 
destacar o Estado seleto-punitivista, mas discutir a necessidade 
de uma punição proporcional à gravidade do caso e a inserção 
da mulher trans no ordenamento jurídico. A minoria de direitos 
hoje, constitui maioria quantitativa e romper com os paradigmas 
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impostos pela sociedade representa um ato de resistência e alte-
ridade.  
 
Palavras-Chave: Binarismo. Feminicídio. Identidade. Transexu-
alidade. Transfobia.  
 
NOT ONE LESS: TRANS WOMEN EMBRACED BY 
13.104/2015 LAW  
 
Abstract: Originating from unequal gender relations, feminicide 
constitutes a social phenomenon of the most extreme act of ma-
chismo against a woman. When the law 13.104/15 came into 
force, many questions arose, including about the passive role of 
the qualifying and the possibility of the trans wommen  appear 
as a victim. Derived from this questioning, a doctrinal discussion 
about the concept of "female sex" arises. Due to a terminological 
confusion, the initial part of the work seeks to clarify the con-
cepts derived from sexualities; followed by analysis of the draft 
law and the law in force; with later delimitation of the theories 
about the passive role of the qualifier, their relativizations and 
the Modern Criminal Law; finalized by a demonstration of clear 
legislative omission to protect, restrain and eradicate hate crimes 
concerning transgender wommen. For the development of aca-
demic production, a social nature approach was chosen, in doc-
umentary and bibliographical sources, through historical, com-
parative, descriptive and dialectical methods. The proposal of 
this academic production is not to agree with the select-punitive 
state, but to discuss the need for punishment commensurate with 
the seriousness of the case and the insertion of trans women in 
the legal system. The minority of rights today constitute a quan-
titative majority and breaking with the paradigms imposed by 
society represents an act of resistance and otherness. 
 
Keywords: Binarism. Feminicide. Identity. Transexuality; 
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Transphobia. 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

ma mulher trans, de 25 anos, morre após discussão 
em bar”. “Mulher trans, de 21 anos, após recusar 
programa com cliente, morre espancada com uma 
ripa de madeira em bairro nobre na zona sul de 
São Paulo”. “Mulher trans, de 21 anos, morre com 

três tiros na cabeça, em via pública, no Pará”. “Mulher trans, 
morre aos 24 anos, assassinada em uma construção abandonada 
na região metropolitana de Belém do Pará”.3 Por “amor” ou de-
samor, matam-se mulheres e também por preconceito e ódio, 
matam-se mulheres trans.  

Em decorrência da cisnormatividade imposta, a transfo-
bia cresce à medida em que se avança na luta pelos direitos das 
pessoas trans. A expectativa de vida de uma trans não ultrapassa 
os 35 (trinta e cinco) anos (ANTRA, 2019), enquanto da popu-
lação em geral é de 75 (setenta e cinco) anos, são 4 décadas to-
lhidas em razão do preconceito. Esse trabalho se desenvolve 
frente ao recrudescimento da violência de gênero contra mulhe-
res trans e a mora no enfrentamento das omissões legislativas.  

A situação de desequilíbrio e desigualdade sofrida pelas 
mulheres é uma afirmação, infelizmente, sabida e contumaz, 
agravada quanto se trata de mulheres trans, e ao incluir o marca-
dor racial, torna-se ainda mais severo. A proposta do trabalho 
não é reforçar a ideia de Estado punitivista, mas apresentar a dis-
cussão sobre o reconhecimento da mulher trans em âmbito pe-
nal. Delimitado este ponto, vale ainda ressaltar que não se obje-
tiva, de forma alguma, conceituar ou apresentar vivencias da po-
pulação LGBTQIA+, mas tão somente expor as discussões em 
âmbito penal sobre a proteção destinada as mulheres trans 

 
3 Monitoramento de assassinatos trans, disponível em: < http://redetransbra-
sil.org.br/category/assassinatos/>. Acesso em: 24 de maio de 2019. 
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vítimas de transfeminicidios.  
A problemática central se desenvolve com a mora do Es-

tado em cumprir com sua obrigação de proteger aquele que se 
encontra ameaçado ou violado de seus direitos, especificamente, 
a mulher trans. Para o desenvolvimento dessa produção aca-
dêmica, traçou-se o seguinte objetivo: analisar o reconhecimento 
jurídico da mulher trans em âmbito penal para fins de aplicação 
da qualificadora do feminicídio.   

No que tange a metodologia utilizada para a construção 
do trabalho, optou-se pela abordagem qualitativa em fontes bi-
bliográficas e documentais, a partir dos métodos histórico, com-
parativo e dialético, bem como, análise de estudo de caso para 
ressaltar o vácuo normativo e analisar como a mulher trans é 
vista pelo judiciário. 

Vale ressaltar que não há o intento de, com a análise do 
caso proposto, representar e descrever concisamente o que acon-
tece no mundo. A proposta, é apresentar um paradigma através 
de um caso prático sobre como o homicídio de uma mulher trans 
é analisado, especificamente no Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe.  

Desta forma, em primeiro momento é apresentado um 
caso de transfeminicidio ocorrido na capital Sergipano com uma 
análise da sentença condenatória do agente, seguido de uma 
breve distinção entre alguns termos da sexualidade humana ne-
cessários para melhor compreensão do debate proposto. Posteri-
ormente é analisado os dados sobre o mapeamento das mortes 
das pessoas trans em 2019 amparado em alguns referenciais 
afrocêntricos, para então comparar o Projeto de Lei e a Lei vi-
gente da qualificadora do Feminicídio e concluir com as teorias 
sobre o seu sujeito passivo.  

Cientes do inequívoco caráter racial do número de homi-
cídio de mulheres trans, referenciais não ocidentais foram utili-
zados para discutir o gênero. Este marcador é fundamental posto 
que quanto um movimento se isenta de discutir as desigualdades 
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a ele inerentes, acabam por se tornar “a-históricos, apolíticos e 
descontextualizados” (CIRNE, 2017). 

O presente trabalho expõe as discussões sobre a aplica-
ção da qualificadora, mas não milita pelo estado punitivista, en-
tende como incompatível com o movimento trans. Este estado 
assume características inerentes, quais sejam a seletividade e vi-
olência, e assumir uma identidade de gênero dissidente do espe-
rado, já é por si só, violento, estigmatizante e tido como uma 
punição social, em razão da transfobia (COELHO, 2019, p.25). 
A população LGBTQIA+ vive imersa em um contexto de vio-
lência e desigualdade, e ao bracejar por um movimento de puni-
ção, seria impor uma situação redobrada de violência e vulnera-
bilidades.  
 
2. TRANSFEMINICÍDIO: O CASO LAYSA  

 
A proposta elucidativa do trabalho perpassa pela análise 

e reflexão de um caso real, que aconteceu no centro da capital 
Sergipana, na noite do dia 18 de outubro de 2018, por volta das 
22h, nas proximidades do Quartel da Polícia Militar. Laysa For-
tuna, mulher trans, foi assassinada por Alex da Silva Cardoso, 
motivado por ódio e desprezo à pessoa da vítima.  

Foram levantadas as circunstâncias elementares para os 
possíveis impulsos à ação do agressor, colhidas com base em 
depoimentos de pessoas que testemunharam o fato. Alegam que 
o autor proferiu palavras de ódio e de baixo calão, ameaças às 
pessoas trans e travestis, imbuídas de manifestações políticas 
com supedâneo nas últimas declarações do presidenciável eleito 
em 2019. Em outros depoimentos, testemunhas afirmaram que o 
agente havia tentado manter relações sexuais com a vítima, e 
quando negado, reagiu violentamente. Ambos casos denotam 
motivo torpe, crime de ódio e retaliação ao corpo feminino.  

Segundo o laudo médico, o sujeito ativo desferiu um 
golpe de faca na região do tórax de Laysa que não resistiu aos 
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ferimentos, vindo a óbito no dia seguinte ao trágico evento. Vale 
ressaltar, que havia policiais militares em patrulhamento na re-
gião citada, responsáveis por conduzir o acusado à Delegacia 
Plantonista Sul, onde, em razão do estado de consciência da ví-
tima no momento do socorro, o caso foi autuado como Lesão 
corporal leve e o agressor foi liberado.  

Diante dos fatos apresentados, o Ministério Público apre-
sentou denúncia em desfavor do algoz, incurso no delito de ho-
micídio doloso, qualificado por motivo torpe, previsto no art. 
121, §2º do Código Penal Brasileiro, com a incidência da Lei 
dos Crimes hediondos. Nos seus termos (2018, p. 129), extraiu-
se as seguintes informações: “Diante dos elementos de informa-
ção arregimentados, visualiza-se que a presente ação ocorreu em 
um reiterado contexto de violência decorrente de sentimentos 
homofóbicos, caracterizando assim a torpeza”. 

Em sua defesa, o acusado (Alex), alegou embriaguez e 
inocência. Julgado pelo Tribunal do Júri e condenado à pena pri-
vativa de liberdade de 12 anos em regime fechado. Segue 
abaixo, dispositivo da sentença, onde é realizada a sopesagem 
sobre as circunstâncias judiciais para a fixação da pena, con-
forme exige o Código Penal (art. 59) 

A conduta do acusado se revelou normal à espécie delitiva, não 
sendo, portanto, merecedora de censurabilidade mais destacada.  
O acusado não possui antecedentes criminais; 
Sobre a conduta social, enquanto comportamento do agente pe-
rante a sociedade, bem como sobre sua personalidade, não há 
informações significativas nos autos que possam lhe desfavore-
cer. 
A motivação não merece consideração nesta fase da dosimetria 
da pena, posto que foi apreciada a título de circunstância quali-
ficadora atribuída ao tipo penal.  
As circunstâncias do delito, como também suas consequências, 
são aquelas normalmente decorrentes do tipo.  
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a atuação 
do agente, não tendo o que ser valorado.  
PENA-BASE: 
EM sendo assim, analisadas as circunstâncias judiciais e não 
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havendo circunstâncias desfavoráveis ao Réu, fixo-lhe a pena 
base privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão.  
ATENUANTES E AGRAVANTES: 
Não há circunstancias atenuantes ou agravantes. Assim, mante-
nho a pena intermediaria privativa de liberdade em 12 (doze) 
anos de reclusão.  
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO: 
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela 
qual, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 12 (doze) 
anos de reclusão. 

Traduziu-se o trágico evento num homicídio em praça 
pública, apesar da manifesta transfobia, vislumbra-se a não apli-
cação da qualificadora feminicídio, quando presente as condi-
ções ensejadoras para tal. A conduta foi desferida contra uma 
mulher em razão do seu gênero e por se negar a ter relações se-
xuais com o sujeito. A não aplicação da qualificadora reflete a 
perseverança em não reconhecer a mulher trans em âmbito penal 
e o conservadorismo do Judiciário, em uma nítida negação da 
variedade de identidades que constituem as sexualidades huma-
nas.  

O feminicídio, não é apenas uma qualificadora do homi-
cídio, mas também uma luta político-social, que visa proteger a 
mulher, proibir e coibir a violência de gênero. Uma das hipóteses 
para o seu enquadramento é o “menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher”, situação essa, presente no caso em ques-
tão.  
 
3. SEXO BIOLÓGICO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTI-
DADE DE GÊNERO 

 
Existe uma confusão entre os conceitos de sexo bioló-

gico, orientação sexual e identidade gênero, que se torna impres-
cindível destrinchá-los4. A má compreensão é tamanha que na 

 
4 Atem-se ao fato, que neste capítulo, em especial, os conceitos apresentados são com 
base no adotado pelos doutrinadores ocidentais, para posteriormente apresentar um 
contraponto à luz das teorias afro latino-americanas.  
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própria denúncia pelo Ministério Público, conforme apresentado 
acima, é possível percebê-la, nos seus exatos termos: “[...] con-
texto de violência decorrente de sentimentos homofóbicos, ca-
racterizando assim a torpeza”. Em uma leitura sobre o ocorrido, 
percebe-se que não há homofobia e sim transfobia, há um crime 
de ódio marcado pelo gênero.    

O principal entrave para a definir e entendê-los gira em 
torno da dificuldade da própria sociedade em aceitar que a sexu-
alidade possui uma abrangência superior a reprodução e satisfa-
ção do prazer. 

O problema é o seguinte: como se explica que, em uma socie-
dade como a nossa, a sexualidade não seja simplesmente aquilo 
que permita a reprodução da espécie, da família, dos indivíduos? 
Não seja simplesmente alguma coisa que dê prazer e gozo? [...]  
Acho que os movimentos ditos de "liberação sexual" devem ser 
compreendidos como movimentos de afirmação "a partir" da se-
xualidade. Isto quer dizer duas coisas: são movimentos que par-
tem da sexualidade, do dispositivo de sexualidade no interior do 
qual nós estamos presos, que fazem com que ele funcione até seu 
limite; mas, ao mesmo tempo, eles se deslocam em relação a ele, 
se livram dele e o ultrapassam. (FOUCAULT, 1999, pp. 229-
235). 

Neste ponto, urge frisar que tais conceitos não são sinôni-
mos e não estão necessariamente relacionados, para refletir so-
bre a temática proposta, é necessário separá-los analiticamente. 
Sexo biológico, diz respeito a anatomia biológica de uma pes-
soa, sua genitália de nascimento, seus cromossomos e seus 
hormônios (JESUS, 2012, p.8). A determinação do homem e 
mulher por questões unicamente biológicas, originou um sis-
tema binário de gênero, responsável por estabelecer regras com-
portamentais arbitrárias e adequadas para cada sexo, um pressu-
posto da determinação natural das condutas.  

Além da desigualdade de gêneros, originadas pelo sis-
tema binarista, esse também é responsável por definições de pa-
drões socialmente aceitos, onde aquele que não corresponde 
com o paradigma imposto está sujeito a consequências materiais 
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violentas e sofrem com um processo de exclusão. Barbosa 
(2014, s.p) demonstra em uma brilhante comparação às formas 
geométricas, o quão limitada nossa sociedade está: 

Se pegar uma criança que está no início de seu aprendizado es-
colar, ao receber a tarefa de encaixar certas formas geométricas 
em suas respectivas vagas, se utilizando de um triângulo e um 
círculo, ele tem que encaixar essas duas formas em seus locais 
específicos, e caso ele/ela tente encaixar um no lugar do outro, 
não conseguirá, pois não teria como colocar um círculo no lugar 
de um triângulo e nem um triângulo em um espaço apropriado 
para um círculo, mas se ao invés disso, a criança colocar uma 
das formas geométricas em seu encaixe ele caberá perfeita-
mente, pois um triângulo só pode ser um triângulo e um círculo 
só pode ser um círculo. 

Apesar da sutileza do exemplo, não poderia ser mais di-
dático. A sociedade tenta a todo custo tratar as pessoas e a sua 
sexualidade como um painel de encaixe, onde uma figura deter-
minada tem que, necessariamente, se encaixar no local que a ela 
foi estabelecido. Diante do exposto, é perceptível a incapacidade 
da biologia e do sistema binário de gêneros5 em comportar a va-
riedade de identidades que compõem a sexualidade humana. A 
identidade de gênero é uma construção social de como uma pes-
soa se identifica, se reconhece e quer ser reconhecida perante a 
sociedade. Cunha (2015, p.19), complementa: 

A identidade de gênero está atrelada ao conceito de pertenci-
mento de cada um, na sua sensação ou percepção pessoal 
quanto a qual seja o seu gênero (masculino ou feminino), inde-
pendentemente de sua constituição física ou genética [...] não 

 
5 Para descolonizar o paradigma da teoria binária de gênero, surge a Teoria Queer, 
com o objetivo de mobilizar criticamente contra as normas sociais de gênero. Queer 
pode ser traduzido como “excêntrico, raro, extraordinário” e a teoria propõe uma dis-
cussão sobre identidade sexual, além do vínculo com o sexo biológico, com a inclusão 
daqueles que vivem em uma “incoerência” de gênero-corpórea. Judith Butler (2010, 
p.25), defende o sexo e o gênero como uma constante mutabilidade e construção so-
ciocultural: “Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto 
chamado 'sexo' seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o 
sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero 
revela-se absolutamente nenhuma”. A teoria Queer enfrenta a heterossexualidade 
compulsória, assim, encontra-se aberta para intervenções e ressignificações.  
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existe determinismo biológico quando se fala da construção da 
identidade sexual, vez que esta se molda além do plano do me-
ramente físico ou anatômico, sendo sexo e gênero elementos dis-
tintos, havendo este último de prevalecer sobre aquele no que se 
refere à formação da identidade da pessoa. (grifou-se). 

Como já afirmado, a identidade de gênero e o sexo bio-
lógico, não necessariamente se comunicam, a identidade é social 
e não biológica, definida pela autopercepção. Há pessoas que se 
identificam com o órgão genital de nascimento, chamadas de 
“cisgêneros”, e aqueles que não se identificam são nominados 
de “transgêneros” (JESUS, 2012, p.10). 

A transexualidade é uma das múltiplas expressões inden-
titárias, caracterizadas pelo conflito com as normas de gênero, é 
uma manifestação contra o determinismo biológico e ao sistema 
binário de identificação. A identidade de gênero autodefinida 
por uma pessoa, configura-se como sua representação perante a 
sociedade, e um dos aspectos básicos da garantia de liberdade e 
dignidade.  

A compreensão de vida digna abrange, assim, o direito de serem 
identificados, civil e socialmente, de forma coerente com a rea-
lidade psicossocial vivenciada, a fim de se combater, concreta-
mente, qualquer discriminação ou abuso violadores do exercício 
de sua personalidade. [...] 

Sob essa ótica, devem ser resguardados os direitos fundamentais 
das pessoas transexuais não operadas à identidade (tratamento 
social de acordo com sua identidade de gênero), à liberdade de 
desenvolvimento e de expressão da personalidade humana (sem 
indevida intromissão estatal), ao reconhecimento perante a lei 
(independentemente da realização de procedimentos médicos), à 
intimidade e à privacidade (proteção das escolhas de vida), à 
igualdade e à não discriminação (eliminação de desigualdades 
fáticas que venham a colocá-los em situação de inferioridade), à 
saúde (garantia do bem-estar biopsicofísico) e à felicidade (bem-
estar geral). (Resp: Recurso Especial nº 1.626.739 – RS, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão.) 

A abstração do conceito apresentado é proposital, tem-se 
aqui uma impossibilidade de delimitar e conceituar as pessoas 
trans/travestis, em primeiro ponto porque esta definição cabe 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________781_ 
 

 

apenas a elas, e por se encontrarem como categorias políticas, 
não fixas, que se movimentam de acordo com a história. São so-
breviventes de um processo de autonomia, reinvenção sobre 
seus corpos em meio aos processos violentos e de marginaliza-
ção que experimentam, “interpretadas como resposta à sua cons-
trução de gênero em desconformidade com as normas sociais vi-
gentes” (SERRA, 2019, p.37). 

Para finalizar, “a orientação sexual tem como referência 
o gênero pelo qual a pessoa sente atração” (DIAS, 2014, pp. 42-
44), marcada pelo desejo sexual, de afeto ou de intimidade, de-
finida pela atração com aquele que se deseja relacionar, também 
chamada de orientação do desejo.  
 
4. “DOIS GENOCÍDIOS EM CURSO”6 

 
Conforme abordado anteriormente, um movimento que 

não discute as desigualdades presentes dentro do próprio movi-
mento acaba por gerar os círculos de violência e assimetria que 
tanto se pretende evitar. Torna indispensável adotar um marca-
dor racial em toda e cada âmbito a ser discutido, e aqui, se ex-
plica em razão dos dados: de acordo com o último levantamento 
realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais 
(2019, p.36) no ano de 2019, 82% das mortes identificadas das 
trans e travestis, eram pessoas negras.  

O Transfeminicídio vem se reproduzindo entre todas as faixas 
etárias. Uma pessoa Trans apresenta mais chances de ser assas-
sinada do que uma pessoa cisgnênera. Porém, estas mortes 
acontecem com maior intensidade entre travestis e mulheres 
transexuais negras, assim como são as negras as que têm a 
menor escolaridade, menor acesso ao mercado formal de tra-
balho e a políticas públicas. Travestis e Transexuais negras 
são maioria na prostituição de rua. Proporcionalmente, são 
essas as que têm os maiores índices de violência e 

 
6 Fala de Maria Clara Araújo, negra, mulher trans, ativista do movimento LGTBQIA+. 
Disponível em: https://almapreta.com/editorias/realidade/segundo-dossie-82-das-
pessoas-trans-assassinadas-no-brasil-sao-negras. 
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assassinatos. (Antra, 2019, p. 36) (grifou-se) 
É indissociável a discussão racial nestes parâmetros, e 

consequentemente, seria ilógico não apresentar a visão africana 
sobre gênero. Estruturada sobre seus próprios interesses e pró-
prias conceitos, a visão ocidental não abarca todas as circunstan-
cias e peculiaridades necessárias, nas palavras de Oyêwùmí 
(2017, p.156): 

Seu estímulo original enraizou a suposição de que gênero é um 
modo natural de categorização em qualquer sociedade e que o 
privilegio masculino é a expressão definitiva dessa categoria. 
Em geral, esta suposição foi importada do modelo histórico eu-
ropeu, devido à colonização e a formação educacional dos his-
toriadores e historiadores de origem Africana, que não se des-
viaram do modelo ocidental que tinham como referência e 
aceitaram como dado. 

Dentre algumas das tradicionais famílias africanas, tem-
se a ioruba, nesta o modelo familiar não possui gênero, os papeis 
são definidos pela senioridade, não há designação de “menino” 
ou “menina”, utilizam a palavra “omo”, “que designa prole, des-
cendência” (CIRNE, 2017, p.106), em razão dessa não tipifica-
ção de gênero, a “transexualidade” não é tida como um estigma 
social, mas unicamente como uma manifestação do próprio ser.  

Anin Urasse (2016, s.p)7 apresenta uma contraproposta 
as teses europeias, as “fobias” são típicas do projeto ocidental 
branco, este deve ser combatido como um todo, a luta baseada 
única e exclusivamente na equidade de gênero, abala as eficácias 
das políticas públicas, e acabam por gerar em seu próprio movi-
mento, relações desiguais. Ademais, as lutas das mulheres no 
continente africano, eram/são pautadas em efetividade política, 
não necessariamente pautavam-se na discussão de gênero. 

No que se trata a orientação sexual, tem-se que observar 
que a homossexualidade, tampouco a heterossexualidade, são 
naturais nas tradicionais famílias africanas. As pessoas que se 
relacionam com o mesmo gênero são reputadas como guardiãs 

 
7 Disponível em: https://pensamentosmulheristas.wordpress.com/ 
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da aldeia e não é tido como algo optativo e negativo, mas como 
uma característica inerente da própria pessoa.  

Essas crianças nascem guardiães, com propósitos específicos e 
são estimuladas a cumprir o papel para o qual nasceram, no 
interesse da comunidade. Na aldeia, a homossexualidade é 
vista diferentemente do que no Ocidente, em parte porque toda 
sexualidade tem base no espírito. (SOMÉ, 2007, 139-142) 

Por fim, não se afirma que a LGBTfobia ou os crimes de 
ódio por ela motivados não existam no continente Africano, mas 
sim, que não são uma condição natural do continente, mas im-
posições eurocêntricas.  

Os dados acima apontados demonstram que o homicídio 
motivado pela LGBTfobia incide mais em pessoas negras que 
pessoas não-negras, e a isso, conclui-se que a dissidência de gê-
nero por si só, não é a causa exclusiva dos assassinatos, mas que 
o racismo incide como fator predominante. Não se mata unica-
mente por ser uma pessoa trans ou travesti, mata por ser uma 
pessoa trans ou travesti negra, efetivando dois genocídios em um 
mesmo curso.  
 
5. VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU SEXO? – ANÁLISE DA 
LEI 13.104/15 

 
A existência da mulher é uma história de ausência de au-

tonomia, igualdade e direitos. A trajetória do ser feminino como 
ser-percebido, em paráfrase a Bordieu (2002, s.p), e sujeito de 
direitos é definida pelas intensas rupturas de uma sociedade mar-
cada pelas relações desiguais de poder, expressas através de inú-
meras formas de exclusão, discriminação, menosprezo e exclu-
são. 

O recrudescimento da violência contra a mulher, bem 
como, seu processo emancipatório e o declínio gradativo do pa-
triarcalismo, influenciaram – e ainda influenciam – na edifica-
ção de um legislativo e judiciário propensos a tutelarem seus di-
reitos. Saffioti (2004, p.17) conceitua a violência como toda 
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forma de ruptura da integridade de uma pessoa, seja ela, física, 
psíquica, sexual e moral, assim, o feminicídio configura o ápice 
da violência machista sobre uma mulher por razões de gênero.  

Marcado por um cenário de violências sistemáticas e es-
truturais, a violência contra a mulher não atinge apenas a seara 
pessoal da vítima, mas se constitui como um fenômeno sócio-
político. A violência destinada à uma mulher, não é voltada ape-
nas aquela, mas todo o contingente feminino. Em cumprimento 
com a obrigação de proteger e promover os direitos das mulhe-
res, em 9 de março de 2015, a então Presidenta da República, 
Dilma Rousseff, sancionou a Lei 13.104, que altera o Código 
Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualifica-
dora do crime de homicídio (art.121) e incluir o feminicídio no 
rol dos crimes hediondos. 

Quando do momento da promulgação da Lei, surgiu uma 
discussão sobre as distinções geradas entre um homem e uma 
mulher, em razão desta proteção específica. A despeito do ab-
surdo, é necessário expor suas motivações. A proteção exclusiva 
às mulheres se justifica em razão da sua histórica posição de vul-
nerabilidade, insegurança e ameaça de perigo concreto às suas 
vidas. A qualificadora surge ante a incapacidade do caput, do 
homicídio simples, oferecer tratamento adequado, necessário e 
proporcional à gravidade do fato. Como explica a professora 
Alice Bianchini (2015, s.p): 

Não se trata de dar um tratamento vantajoso para as mulheres à 
custa dos homens, senão de se conceder uma tutela reforçada a 
um grupo da população cuja vida, integridade física e moral, dig-
nidade, bens e liberdade encontram-se expostas a uma ameaça 
específica e especialmente intensa, evitando violarmos o princí-
pio da proteção deficiente.  

A utilização do termo “feminicídio”, nominado como um 
contrapeso à apatia do termo “homicídio”, reforça a existência 
de violência baseada no gênero como um fenômeno social e não 
um evento isolado, combate a caracterização de crimes passio-
nais ou de foro íntimo e obriga o Estado a agir frente a este 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________785_ 
 

 

fenômeno da violência.  
Outro ponto marcante em todo o contexto da qualifica-

dora se faz em razão das alterações sofridas até entrar em vigor. 
Para a formação de uma lei é necessária uma sequência de atos 
e aprovações, no caso da Legislação em estudo, o projeto de lei 
foi da iniciativa do Deputado Carlos Sampaio, aprovado nesta 
casa, segue para o Senado Federal, que exerce o papel de Casa 
Revisora, para então ser sancionado ou vetado pelo Poder Exe-
cutivo. 8 

Após inúmeras alterações9, a que mais salta aos olhos diz 
respeito a substituição dos termos “razões de gênero”, conforme 
empregado por legislações de outros países, para “condição de 
sexo feminino”. A mudança é decorrente de imposições de uma 
bancada conservadora do Congresso Nacional que obstava o 
prosseguimento das votações, e a fim de garantir sua aprovação 
foi reescrita e sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff.  

Segue abaixo uma tabela comparativa entre o Projeto de 
Lei nº 292 (2013) e a Lei em vigor nº 13.104/15, atem-se a subs-
tituição das expressões acima mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 MORAES, de Alexandre. Direito Constitucional. 32. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Atlas, 2016. 
9 Tramitação acompanhada pelo sitio da Câmara de Deputados, disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposi-
cao=597943. Acesso em: 27 de fev. 2021. 
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TABELA 1: Comparativo entre o Projeto de Lei e a Lei em vigor 
 
Projeto de Lei 8305/14 

 
LEI 13.104/15 (vigor) 

Homicídio qualificado 
Art. 121. [...] 
§ 2° Se o homicídio é cometido: [...] 
Feminicídio 
VI – contra a mulher por razões de gê-
nero; 
Pena: reclusão, de 12 a 30 anos. 
§ 2°-A. Considera-se que há razões de 
gênero quando o crime envolve: 
I – violência doméstica e familiar;  
II – menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher. (grifo nosso) 

Homicídio qualificado 
Art. 121. [...] 
§ 2° Se o homicídio é cometido: [...] 
Feminicídio 
VI – contra a mulher por razões da con-
dição de sexo feminino:  
Pena: reclusão, de 12 a 30 anos. 
§ 2°-A. Considera-se que há razões de 
condição de sexo feminino quando o 
crime envolve: 
I – violência doméstica e familiar; 
II – menosprezo ou discriminação à con-
dição de mulher. (grifo nosso) 

Fonte: Autoras 

Ao submeter as imposições de um conservadorismo cada 
vez mais marcante e atuante nos processos legislativos, a inten-
ção em restringir a aplicação da qualificadora às mulheres trans 
é evidente. Apesar de reprovável, as alterações exigidas foram 
acolhidas a fim de se ter a aprovação, a custo das demais mulhe-
res que ficaram à margem da lei. Castilho (2015, pg. 4-5) ludi-
fica que: 

Na Câmara dos Deputados a cláusula definidora do feminicídio: 
“razões de gênero” foi substituída por “razões de condição de 
sexo feminino”. A substituição foi qualificada como emenda de 
redação, para justificar a não devolução do projeto à Câmara. 
Mas bem sabemos que não se trata de mera emenda de redação, 
pois visou restringir a aplicabilidade do feminicídio a transexu-
ais mulheres. Ademais, a palavra gênero é perigosa, pois sub-
verte a ordem, dita da natureza, do binarismo sexual de machos 
e fêmeas. 

A substituição não constitui apenas uma modificação do 
corpo da lei, mas representa a resistência parlamentar em reco-
nhecer o gênero e incluir as minorias nas proteções legais. A 
obstrução coloca em risco as mulheres trans, multiplicadamente 
indefesas e vítimas desta exclusão.   
 
6. SUJEITO PASSIVO E AMPLITUDE PROTETIVA 
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A manobra legislativa de supressão do termo para limitar 

sua aplicação é nítida, entretanto, doutrinadores passaram a dis-
cutir a sua incidência e os seus sujeitos passivos em razão da 
abstração da lei. É incontroverso que para aplicação da qualifi-
cadora é imperioso a motivação em razão do sexo feminino, as-
sim surge o seguinte questionamento: o que se entende por “con-
dição de mulher”? Na doutrina, há três correntes cuja finalidade 
é responder esta indagação e delimitar o sujeito passivo da qua-
lificadora, são elas: Teoria Biológica, Teoria Jurídico Cível e 
Teoria Psicológica.  
 
6.1. TEORIA BIOLÓGICA 

 
De cunho mais conservador, os adeptos da Teoria Bioló-

gica definem a mulher pelo crivo estritamente genético. Assim, 
pelo critério biológico, uma mulher ou homem são identificados 
pelo sexo morfológico - resultado do conjunto das características 
genitais (vagina e pênis, testículos e ovários) -, sexo genético - 
determinação cromossômica - e sexo endócrino - produção hor-
monal - (BARROS, 2015, s.p). 

De acordo com essa corrente, mesmo após realizada a 
cirurgia de redesignação sexual, a mulher trans, para critérios de 
aplicação da qualificadora, permanece como homem. A cirurgia 
apenas modifica a sua genitália, mas geneticamente permanece 
como homem. O Juiz federal, Márcio André Cavalcante (2015, 
s.p) filia-se a esta teoria, e afirma que a mulher trans terá todos 
os seus direitos respeitados exceto para agravar a situação do 
réu: 

Não pode o intérprete, a pretexto de respeitar a livre expressão 
sexual do transexual, valer-se de analogia para punir o agente. 
Enfim, a transexual que realizou a cirurgia e passou a ter identi-
dade sexual feminina é equiparada à mulher para todos os fins 
de direito, menos para agravar a situação do réu. Isso porque, em 
direito penal, somente se admitem equiparações que sejam feitas 
pela lei, em obediência ao princípio da estrita legalidade. (grifou-
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se). 
De acordo com esta teoria e com a citação acima, uma 

mulher trans será assim reconhecida em todos os âmbitos, exceto 
para agravar a situação do réu, desta forma, em seus termos, La-
ysa não poderia ser vítima da qualificadora do feminicídio, posto 
que sua pena é superior ao homicídio comum, agravando, con-
sequentemente, a situação do seu algoz.  

A defesa do Juiz para não aplicação da qualificadora às 
mulheres trans, faz surgir um debate entre analogia e interpreta-
ção extensiva que carecem de alguns apontamentos. A analogia 
é forma de autointegração da lei, em decorrência de fato novo, 
não abrangido pelos normativos, o aplicador do direito utiliza de 
disposição legal destinada a fato semelhante, desde que presente 
os requisitos necessários exigidos pelo tipo (TAVORA, 2016, 
p.30). 

A utilização do recurso da analogia como forma de inte-
grar a lei penal, não está condicionada ao livre arbítrio do órgão 
julgador, mas deve preencher os requisitos, quais sejam: 1) la-
cuna legal; 2) similaridade fática e 3) aplicação favorável ao réu.  

 Enquanto, ao se tratar da interpretação extensiva, há 
uma lei, porém, é necessário se utilizar de interpretação para 
reintegrar à vontade legislativa com o propósito de alcançar a 
sua real finalidade. A omissão legislativa constitui um risco a 
segurança jurídica, e a extensão da aplicação de uma lei se jus-
tifica em face de um bem maior a ser protegido: a vida de uma 
pessoa. A professora Isadora Machado (et. al, 2017, p.10), 
aborda sobre o assunto: 

Portanto, não deve ser considerado válido o argumento de que a 
aplicação da Lei do Feminicídio às mulheres trans se constitui 
como uma analogia in malam partem e, que, por isso, deve ser 
considerada ilegal. A extensão da aplicabilidade da qualificadora 
do feminicídio para as mortes praticadas contra qualquer mulher 
em razão do gênero feminino pode ser realizada através de uma 
simples interpretação extensiva da norma. Não se trata de apli-
car a norma a um caso análogo não previsto em lei, mas sim 
estender o alcance da norma de acordo com sua própria 
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vontade, por meio de um processo interpretativo.  [...] Não se 
deve transpor os limites assinalados pela lei, e sim fazer um exer-
cício de interpretação para se chegar até eles. No entanto, apesar 
de o abandono do teor explícito da norma se constituir, potenci-
almente, como um perigo para a segurança jurídica, uma rein-
terpretação e extensão desse teor é justificável “em face de mal 
maior, comprovado. (grifo nosso). 

Conforme apresentado, por Machado, na citação acima, 
a teoria biológica é restrita, em diversos aspectos, restringe o al-
cance da qualificadora, restringe o conceito de “condição de 
sexo feminino”, e principalmente, o que é ser mulher. A aplica-
ção às mulheres trans não busca transpor os limites penais, tam-
pouco agravar a situação do réu, mas para abarcar um bem jurí-
dico potencialmente em perigo.  
 
6.2. TEORIA JURÍDICO CÍVEL 

 
Com tendência um pouco mais moderna, a teoria jurídica 

cível, admite como mulher, para termos de aplicação da qualifi-
cadora, aquela que se submete ao procedimento cirúrgico e reti-
fica o nome e gênero no registro, assim, reconhecida na seara 
cível, o âmbito penal não pode lhe conferir tratamento diferente 
(ESTEFAM, 2016, p.147-148). 

Alguns outros doutrinadores também se filiam a esta 
doutrina, Delmanto (2016, p. 689) parte do pressuposto que para 
se configurar o feminicídio o registro civil deve reconhecer a ví-
tima como mulher, ou seja, para aplicação da qualificadora a ví-
tima deve estar com seus dados registrais retificados. Rogério 
Sanches Cunha (2016, p.66) coaduna de mesmo entendimento: 

A nosso ver, a mulher de que trata a qualificadora é aquela assim 
reconhecida juridicamente. No caso de transexual que formal-
mente obtém o direito de ser identificado civilmente como mu-
lher, não há como negar a incidência da lei penal porque, para 
todos os demais efeitos, esta pessoa será considerada mulher. 

Apesar dos últimos dois doutrinadores não dispuserem 
expressamente sobre a necessidade da realização de cirurgia de 
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redesignação sexual, como comumente conhecida, à época das 
teorias analisadas – 2015 – 2017 –, a retificação do nome e gê-
nero no registro civil estava condicionado a realização da cirur-
gia. Em razão das alterações posteriores, se faz imprescindível 
adotar um marcador temporal, posto que em junho de 2018 
houve a edição do Provimento 73 possibilitando a alteração re-
gistral sem tal imposição cirúrgica. Em seu preâmbulo, o Provi-
mento 73 (CNJ, 2018, s.p), dispõe: 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal que 
conferiu ao art. 58 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
interpretação conforme à Constituição Federal, reconhecendo o 
direito da pessoa transgênero que desejar, independentemente 
de cirurgia de redesignação ou da realização de tratamentos hor-
monais ou patologizantes, à substituição de prenome e gênero 
diretamente no ofício do RCPN (ADI n. 4.275/DF). 

Apesar de impor alguns requisitos para a retificação, 
dentre eles, a cirurgia não se faz mais necessária. Em apartada 
síntese, prevalece a comunicação entre os âmbitos cível e penal, 
quando uma mulher é assim reconhecida pelo primeiro, não há 
razão para que o segundo venha a diferir. À luz desta teoria, 
frente aos novos contornos sociojurídicos, compreende que 
basta apenas a retificação do registro para fins de aplicação da 
qualificadora do feminicídio.  

 
6.3. TEORIA PSICOLÓGICA 

 
A teoria psicológica comunica-se intimamente com o 

conceito de identidade de gênero. Seu critério é fundado em 
como a pessoa se identifica, independentemente da realização do 
procedimento cirúrgico ou retificação do nome e gênero. “Em-
bora seja do sexo masculino, psicologicamente, acredita perten-
cer ao sexo feminino, ou vice-versa, vale dizer, mesmo tendo 
nascido mulher, acredita, psicologicamente, ser do sexo mascu-
lino”, assim define o professor penalista Rogério Greco (2015, 
s.p.). 

Ao condicionar a incidência da qualificadora à realização 
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do procedimento cirúrgico, principalmente para aquelas que não 
o desejam, é instituir uma lesão corporal para o exercício de um 
direito. Há transgêneros que apesar de não se reconhecerem com 
o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, não desejam se subme-
ter a um procedimento tão invasivo e convivem em harmonia 
com seus corpos biológicos, nas palavras do professor Sanches 
(2014, p. 570): 

[...] existem pessoas que, embora sejam transexuais – possuem 
o sexo registral diferente daquele com o qual se identificam – 
não possuem uma aversão a sua genitália, convivem bem com 
ela e não tem como principal problema a sua adequação. [...] A 
sociedade clama um comportamento da pessoa de acordo com o 
gênero com o qual foi registrada; no entanto, o sentimento in-
terno, sua psique não espelha essa realidade. Esse sim é o prin-
cipal problema desses indivíduos, não é a adequação da genitá-
lia, mas, sim, sua adequação ao mundo externo, à sociedade, a 
começar pela alteração de seu prenome e a retificação de seu gê-
nero sexual.  

Nenhuma pessoa deve se submeter à uma situação one-
rosa e lesiva como uma cirurgia de redesignação sexual para ser 
reconhecida pela lei, além de vexatória, nega o direito de auto-
determinação e configura uma interferência do estado sobre o 
corpo de alguém. O direito ao reconhecimento perante a lei é um 
dos princípios presentes na Carta de Yogyakarta (2015, p.13): 

Princípio 3. DIREITO AO RECONHECIMENTO PERANTE 
A LEI. 
Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, em qualquer lugar, 
como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e 
identidades de gênero diversas devem gozar de capacidade jurí-
dica em todos os aspectos da vida. A orientação sexual e identi-
dade de gênero autodefinidas por cada pessoa constituem parte 
essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos 
de sua autodeterminação, dignidade e liberdade. Nenhuma pes-
soa deverá ser forçada a se submeter a procedimentos médicos, 
inclusive cirurgia de mudança de sexo, esterilização ou terapia 
hormonal, como requisito para o reconhecimento legal de sua 
identidade de gênero. 

Sob mesmo enfoque de proteção a dignidade da pessoa 
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trans e desenvolvimento da pessoa, a Ministra Nancy Andrighi, 
traz ensinamentos acerca da violência extracorpórea perante o 
não reconhecimento da identidade de gênero:  

Conservar o sexo masculino no assento de nascimento do recor-
rente, em favor da realidade biológica e em detrimento das rea-
lidades psicológica e social, bem como morfológica, pois a apa-
rência do transexual redesignado, em tudo se assemelha ao sexo 
feminino, equivaleria a manter o recorrente em estado de ano-
malia, deixando de reconhecer seu direito de viver dignamente. 
Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua verdadeira 
identidade sexual consolida, sobretudo, o princípio constitucio-
nal da dignidade da pessoa humana, cuja tutela consiste em pro-
mover o desenvolvimento do ser humano sob todos os aspectos, 
garantindo que ele não seja desrespeitado tampouco violentado 
em sua integridade psicofísica. (REsp 1.008.398/SP, Rel. Minis-
tra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.10.2009, 
DJe 18.11.2009) 

A inércia do Estado em promover a identidade de gênero 
e restringir a aplicação da qualificadora por questões inidôneas 
é agir em desrespeito aos preceitos constitucionais. Sobre a te-
mática da omissão estatal, em voto de ADC sobre o tratamento 
diferenciado entre gêneros, ante as peculiaridades atinentes a 
mulher na cultura brasileira, a Ministra Rosa Weber elucida:  

Sob a óptica constitucional, a norma também é corolário da in-
cidência do princípio da proibição de proteção insuficiente dos 
direitos fundamentais, na medida em que ao Estado compete a 
adoção dos meios imprescindíveis à efetiva concretização de 
preceitos contidos na Carta da República. A abstenção do Estado 
na promoção da igualdade de gêneros e a omissão no cumpri-
mento, em maior ou menor extensão, de finalidade imposta pelo 
Diploma Maior implicam situação da maior gravidade político-
jurídica, pois deixou claro o constituinte originário que, medi-
ante inércia, pode o Estado brasileiro também contrariar o Di-
ploma Maior. (STF,2012). (Grifo nosso). 

No Direito Penal moderno, a teoria psicológica é a que 
melhor se adequa aos interesses e necessidades da sociedade 
atual, reconhece como mulher aquela que assim se apresenta, in-
dependentemente de outros requisitos jurídicos. Ademais, a teo-
ria harmoniza com os avanços internacionais sobre a temática e 
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corrobora com a premissa que deixar à margem da proteção le-
gal, a trans que se reconhece, identifica, age íntima e socialmente 
como mulher, é uma discriminação que afronta os princípios 
constitucionais e viola os Direitos Humanos. 

Fundamentado com a recente alteração legislativa sobre 
a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), que compreendeu como 
inclusas na proteção assegurada pela lei, as mulheres trans e tra-
vestis, o Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e Territórios, em sede recursal, reconhe-
ceu a incidência da qualificadora: 

Por outro lado, não se pode deixar de considerar a situação de 
dupla vulnerabilidade a que as pessoas transgêneros femininas, 
grupo ao qual pertence a ofendida, são expostas "por um lado, 
em virtude da discriminação existente em relação ao gênero fe-
minino, e de outro, pelo preconceito de parte da sociedade ao 
buscarem o reconhecimento de sua identidade de gênero". 
[..] 
Na espécie, a inclusão da qualificadora do feminicídio decor-
reu do fato de o crime ter sido praticado (fl. 2B), "por ódio à 
condição de transexual de Jéssica", uma vez que, enquanto os 
acusados agrediam fisicamente a vítima, também diziam a ela 
que "era para virar homem". 
Assim, malgrado os fatos descritos na denúncia não se tratar de 
violência praticada no âmbito doméstico e familiar, a imputa-
ção do feminicídio se deveu ao menosprezo ou discriminação 
à condição de mulher trans da ofendida (inciso II do §2º-A do 
art. 121 do CP), extraídos da conduta delitiva preconceituosa 
atribuída aos réus. (TJDFT, RESE 2018710019530, Rel.Des. 
Waldir Leôncio Lopes Junior, 2019). (grifou-se) 

O entendimento adotado pelo ilustríssimo magistrado, 
em situação semelhante ao que ocorreu com Laysa Fortuna, foi 
inovador, e diferente do Tribunal Sergipano, dá um passo para o 
reconhecimento da mulher trans em âmbito penal, não somente 
como autora de crimes, como é comumente taxada, mas como 
uma vítima corretamente enquadrada nos tipos penais.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



_794________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

Para enfrentar o transfeminicídio, é mister reconhecer a 
existência dessas mulheres e admitir que são vítimas constantes 
da sociedade binária de gênero e de um ordenamento jurídico 
inoperante às suas necessidades. E compreender que as violên-
cias de gênero sofridas por mulheres cis, são diferentes das so-
fridas por mulheres trans, mas não opostas. 

A violação de direitos em decorrência da identidade de 
gênero constitui um padrão assentado na sociedade com persis-
tência da omissão do Poder Público, o que o torna tão responsá-
vel quanto os próprios agentes diretos por cada vida ceifada em 
razão da transfobia. O policiamento da sexualidade e a cisnor-
matividade compulsória são incompatíveis com a diversidade e 
o pluralismo, preceitos fundamentais presentes na Carta Magna, 
ao lado da dignidade da pessoa humana, liberdade existencial e 
a igualdade sem distinção.  

O Brasil silenciou demasiadamente sobre a proteção es-
pecíficas às mulheres vítimas de violência doméstica, antes da 
Lei Maria da Penha, e a história se repete quanto às vidas trans, 
marginalizadas e à míngua do direito, como o feminicídio ocor-
rido, apesar de assim não ter sido reconhecido pelo Tribunal de 
Júri do Estado de Sergipe, da Laysa que perdeu sua vida e não 
teve seu gênero respeitado.  

O papel principal do Direito é atuar como dirimente dos 
conflitos sociais e sua omissão em discutir identidade de gênero 
repercute em uma falha para com as necessidades da sociedade 
em tese. O direito à autodeterminação do gênero decorre do livre 
desenvolvimento pessoal e da vida privada, cabe ao Estado ape-
nas o papel de reconhecê-la e não limitar seus direitos.  

Por se tratar de um ambiente predominantemente cis, 
branco e masculino, há uma resistência em discutir raça e gênero 
em âmbito penal e no próprio Congresso, conforme observou-se 
ao longo deste trajeto. Apesar das glórias alcançadas pela luta 
incansável, principalmente das mulheres, em busca da equidade 
de gênero, não pode olvidar que foram pautadas em perspectivas 
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brancas e eurocêntricas, sem se atentar às visões constantemente 
marginalizadas, como das mulheres trans e das mulheres pretas.  

Em razão dos inúmeros silenciamentos, o trabalho, ape-
sar de pautado nas discussões eurocêntricas sobre gênero, tam-
bém buscou apresentar, ainda que sucintamente a visão africana 
sobre sexualidade. Por fim, este não busca, de forma alguma, se 
inserir ou militar ao lado de um estado punitivista, reconhece a 
sua incompatibilidade com o movimento trans, bem como a sua 
completa disfuncionalidade para as necessidades sociais.  
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