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Simpósio: 

 

VIOLÊNCIA POLÍTICA AOS TRANSGÊNEROS: QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS 

PARA UMA SOCIEDADE BASEADA NA EQUIDADE? 
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Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
A população transgênero, em especial as mulheres que integram esse grupo minoritário, 

cujos membros são seres humanos e sujeitos de direitos, são alvo histórico de intensa 

discriminação e repressão social, enfrentando grande dificuldade de inserção no espaço público, 

notadamente na política institucional. Com o avanço pela busca de espaços de decisão e poder, 

as mulheres, e em dobro, as mulheres transgênero, encontram barreiras patriarcais e sofrem 

violência política, sendo marginalizadas, excluídas e silenciadas na esfera pública. A 

necessidade de emancipação do gênero feminino, do combate efetivo à violência física, 

simbólica e política é uma questão que envolve os conceitos de justiça, democracia e cidadania, 

de modo que enquanto a sociedade permanecer naturalizando o machismo e o sexismo, em uma 

clara expressão da cultura patriarcal e opressora, não se pode falar em mulher cidadã (cis ou 

trans) de forma plena. Atualmente, existem tratados, previsões constitucionais e 

infraconstitucionais que visam eliminar ou mitigar a violência baseada na orientação de gênero, 

contudo, percebe-se que o referido problema público não está devidamente inserido na agenda 

política. Desta forma, remanesce a seguinte pergunta: quais são os próximos passos para a 

construção de uma sociedade baseada na equidade? Pautando-se em uma visão transdisciplinar, 

o intuito deste Simpósio é fomentar discussão e buscar propostas de inovação inerentes a 

contemporaneidade dos direitos humanos e ao combate da violência política baseada no gênero, 

que cerceia direitos, cidadania e desgasta a democracia. 
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