DANDARA: MULHER TRAVESTI, UM ANO AUSENTE!
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Resumo: Esta vivência busca refletir sobre assassinato da mulher travesti Dandara ocorrido em fevereiro de
2017. Como Dandara, sofro inexoravelmente todas as formas de violências simbólicas e físicas pela simples
razão de me identificar (sentir, demonstrar e/ou expressar) como mulher travesti. Ao me colocar, como travesti
e residente em uma região com um viés cristão fundamentalista. Um corpo dissidente como o meu que procura
romper com a condição de alguém que não aceita mais se calar, procurando deixar o lugar subalterno para me
constituir como pessoa pensante e crítica das minhas ações, por si já é um ato político. Palavras-chave:
Transvestigenere., Travesti na/da educação., Cotidiano trans., Vidas trans., Dandara.
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1

Mulher travesti tem sido a forma mais comumente
usada para referenciarmos mulheres nascidas com sexo
biológico discordante de sua expressão de gênero e
identidades.

2

Atualmente, temos menos de dez pessoas transexuais
com titulação de Doutorado e apenas uma em estágio
de Pós-doutoramento.
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acontece em via pública e é divulgada nas

www.redor2018.sinteseeventos.com.br

redes sociais. Por alguns minutos, em silêncio,
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clamando por piedade que nunca viria a

profissionais do sexo e 42% declarados negros.

ocorrer. O olhar dos algozes inexoravelmente

Mas

cala-se ao meu clamor. Nesse instante, não sou

pontuados:

números

de

agressões

trans

são

mais Sara, mas Dandara.

Que “impulso” é esse que autoriza a morte de
Essa descrição me leva à cruel constatação –

outra pessoa? À procura dessa resposta, os

já há muito tempo demonstrada pela ANTRA

movimentos das mulheres negras têm ensinado

(Associação

e

algumas lições que fazem buscar caminhos
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extermínio daquele que não se enquadra no
frame de: homem branco, cristão, constituído
com

núcleo
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A título de exemplificação, no ano de 2017,
3

CIS ou cisgênero, “são as pessoas que se identificam
com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento. [...]
Denominamos as pessoas não-cisgênero, as que não se

extirpado. Os algozes de Dandara, revestidos

identificam com o gênero que lhes foi determinado,
como transgênero, ou trans” (JESUS, 2012; p.10).
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BuzzFeed nos informou que nosso país é o
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em qualquer texto acadêmico cisplicador .
Estamos em uma constante caminhada para
reparação histórica por meio de conquistas
como a criação das política de ações
afirmativas, das políticas de cotas inclusivas e
da lei à transfobia. São tímidos e pequenos
passos que tentam trazer equidade ao sistema
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se
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uma retificação de incapacidade intelectual,
pelo contrário, são reparações que permitem a
inclusão social de pessoas que não acessam as
mesmas possibilidades sociais da maioria da
população média, e que muitas vezes não

familiar patriarcal como referencial, por
4

BuzzFeed é uma empresa norte-americana de mídia
de notícias, que desde 2006 funciona como um
laboratório viral e fonte de pesquisa na internet.

5

Ato de termos uma pessoas cisgênera, geralmente
homem, explicando algo após uma explicação,
detalhamento ou fala trans ou feminina.
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vivenciaram uma trajetória de vida e escolar da
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Invisibilizar outra forma da experiência

Por fim, pensar o mundo que nos cerca é incluir

humana faz se responsável por negar a

possibilidades para que pessoas que se

capacidade -latu sensu- dos povos não brancos,

movimentam fora de um padrão estabelecido

não heteros, não cisnormativos, de produzir

possam também vivenciar suas experiências

saber. Contar e recontar Dandara, enquanto

sociais sem amarras. Desejo que o sistema que

expressão análoga, age nas brechas, no fazer de

conhecemos

furos no muro.
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cada
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menos
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(di)fere(nte)fóbico. Ao trazermos narrativas
trans/travestis, nossas visões e pontos de apoio
ratificam

a

inserção

da

luta

contra-

hegemônica, nos aproximando daquilo que
Boaventura Santos chama de Epistemologias
dos Sul e indo além, é uma tentativa de
validação de historias não narradas, em uma
luta direta contra o que pode ser considerado
um epistemicídio. O (Trans) epistemicídio no
Brasil

é

eficaz

desde

o

processo

de

colonização, ou seja, ele é dado de forma a
criar uma invisibilidade, uma recusa a
produção, história, vivências trans no/para/de
conhecimento. A exposição de pessoas trans,
nas histórias, nos eventos, nos fatos sociais,
sempre perpassada por crimes e condições de
relevo piadístico (ultrapassando o cômico, mas
dispondo da humilhação e exposição de um
grupo para o regalo de um outro distinto na
camada social). Deste modo, observamos no
cotidiano, mulheres travestis, sempre em
situações jocosas ou nos eventos criminais. A
representação

da

transfobia

emerge

ao

negarmos que outras vidas, corpos e narrativas
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