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SIMPÓSIO ONLINE 87 

 
Simpósio: 

 
VIOLÊNCIA(S) COMO BARREIRA(S) NO ACESSO AOS DIREITOS DAS PESSOAS 

TRANS 
 

Coordenadores: 
Nome do Coordenadora 1: Luís Pinheiro 
Vinculação Institucional: Universidade do Minho 
Resumo Curricular: Mestre em Psicologia pela Universidade Minho em 2014. Membro 
efetivo da ordem dos Psicólogos, com a cédula profissional nº 20535, especialista em psicologia 
da clínica e da saúde. É formador certificado pelo IEFP. Realizou uma pós-graduação em 
sexologia Clínica e uma especialização avançada em Psicologia do Trabalho, social e das 
organizações. É técnico de apoio à vítima e ministrou formação no âmbito da violência 
doméstica e violência no namoro. Em termos profissionais, trabalhou nos últimos anos em 
projetos ligados à violência e saúde mental LGBTI. Atualmente é técnico de apoio à vítima e 
psicólogo no gabinete de apoio à vítima para a juventude LGBTI da Casa Qui. 
 
Nome da Coordenadora 2: Liliana Rodrigues 
Vinculação Institucional: Centro de Psicologia da Universidade do Porto, FPCE-UP 
Resumo Curricular: Investigadora Integrada do Centro de Psicologia da Universidade do 
Porto. Doutorada em Psicologia pela mesma universidade e Mestre em Psicologia da Justiça 
pela Universidade do Minho. No âmbito do seu doutoramento foi bolseira pela FCT, 
desenvolvendo a tese: “Viagens Trans(Género) em Portugal e no Brasil: Uma Aproximação 
Psicológica Feminista Crítica”. As suas áreas de interesse e produção científica centram-se nos 
estudos de género e sexualidades não normativas. Liliana Rodrigues é ativista feminista e 
colaborou e colabora com várias associações e coletivos nacionais e internacionais (e.g., 
Associação Maria Mulher e Associação em Defesa dos Direitos Humanos com enfoque na 
Sexualidade – Brasil; rede ex aequo, UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, 
Diálogo Acontece – Associação de Promoção do Conhecimento e Cidadania, Gentopia – 
Associação para a diversidade e igualdade de Género e Coletivo Braga Fora do Armário - 
Portugal). 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

As pessoas trans constituem um dos grupos mais discriminados em Portugal e têm sido 
violentadas não só fisicamente, mas também de forma psicológica e institucional (e.g., não 
reconhecimento dos seus direitos); outras têm tentado o suicídio, ainda muito jovens, e muitas 
outras têm sido assassinadas (e.g., Brasil, Portugal, México). Entre 1 de janeiro de 2008 e 30 
de setembro de 2020, ocorreram mundialmente 3664 homicídios contra pessoas trans e/ou 
diversas no que toca às vivências, expressões e/ ou identidades de género. Neste último ano, 
entre 1 de outubro de 2019 e 30 de setembro de 2020, foram registados 350 homicídios contra 
pessoas trans a nível mundial. Neste contexto de violência transfóbica, os direitos das pessoas 
trans à não discriminação no espaço público não têm sido protegidos. 

Já o acesso ao emprego apresenta-se como uma das principais barreiras para que as 
pessoas trans consigam estruturar as suas vidas, todavia, mais uma vez, as violências sofridas 
colocam-nas numa situação de precarização e de exploração laboral, sendo muitas vezes 
impossível aceder a um emprego com contrato de trabalho formal e com direitos garantidos. Os 
discursos sociais de violência corrompem todos os sistemas que as pessoas trans circulam. O 
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ambiente familiar, não raro, apresenta-se como um espaço de violência que, muitas vezes, 
levam-nas a abandonar as suas famílias e, consequentemente, a perderem o acesso aos direitos 
básicos, como a educação. Assim, a saúde, a educação e a segurança pessoal são apenas alguns 
exemplos de direitos que, na prática, não se encontram salvaguardados para as pessoas trans. 

As vivências das pessoas trans são de negação diária dos seus direitos como se não 
houvesse reconhecimento do “humano", ainda que, em contrapartida, são vivências de 
resistência e de luta. Neste simpósio, temos como objetivo potenciar espaço e visibilidade às 
pessoas trans a fim de se criar uma discussão aprofundada sobre a garantia dos direitos humanos 
a essa população.  
 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 
Espanhol (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 87 

 
Simposio: 

 
VIOLENCIA(S) COMO BARRERA(S) EN EL ACCESO A LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS TRANS 
 

Coordinadores: 
Nombre del Coordinador 1: Luís Pinheiro 
Vinculación Institucional: Universidad de Minho 
Resumen curricular: Máster en Psicología por la Universidade Minho en 2014. Miembro 
efectivo de la Orden de Psicólogos, con certificado profesional nº 20535, especialista en 
psicología clínica y de la salud. Es formador certificado por la IEFP. Realizó un posgrado en 
Sexología Clínica y una especialización avanzada en Psicología del Trabajo, Social y 
Asociaciones. Es un técnico de apoyo a las víctimas y ha brindado capacitación sobre violencia 
doméstica y violencia en el noviazgo. En términos profesionales, estudio en los últimos años 
sobre proyectos relacionados con la violencia LGBTI y la salud mental. Actualmente es técnico 
de apoyo a víctimas y psicólogo en la oficina de apoyo a víctimas para jóvenes LGBTI en Casa 
Qui. 
 
Nombre del Coordinador 2: Liliana Rodrigues 
Vinculación Institucional: Centro de Psicologia da Universidade do Porto, FPCE-UP 
Resumen curricular: Investigador Integrado del Centro de Psicología de la Universidade 
kuchita Porto. Doctora en Psicología por la misma universidad y Máster en Psicología de la 
Justicia por la Universidad del Minho. Palibe recibió una beca de la FCT, desarrollando una 
tesis: "Viajes trans (género) en Portugal y Brasil: un enfoque psicológico feminista crítico". Las 
áreas de interés y la uzalishajicción científica de Monga se centran en estudios de género y 
sexos no normativos. Liliana Rodrigues es activista feminista y ha colaborado y colabora con 
varias asociaciones y colectivos nacionales e internacionales (mwachitsanzo, Asociación Maria 
Mulher y Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos con enfoque en Sexualidad - 
Brasil; Diálogo Acontece - Asociación Promoción del Conocimiento y Ciudadanía, Gentopia - 
Asociación para la Diversidad e Igualdad de Género y Colectivo Braga Fora do Armário - 
Portugal). 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

Las personas trans son uno de los grupos más discriminados en Portugal y han sido 
violadas no solo físicamente, sino también de manera psicológica e institucional (por ejemplo, 
el no reconocimiento de sus derechos); otros han intentado suicidarse a una edad muy temprana 
y muchos otros han sido asesinados (por ejemplo, Brasil, Portugal, México). Entre el 1 de enero 
de 2008 y el 30 de septiembre de 2020, se registraron 3664 homicidios contra personas trans y 
/ o diversas a nivel mundial en términos de experiencias, expresiones y / o identidades de 
género. En este último año, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, se 
registraron 350 homicidios contra personas trans a nivel mundial. En este contexto de violencia 
transfóbica, no se han protegido los derechos de las personas trans a la no discriminación en el 
espacio público. 

El acceso al empleo, por su parte, se presenta como una de las principales barreras para 
que las personas trans puedan estructurar su vida, sin embargo, una vez más, la violencia sufrida 
las coloca en una situación de precariedad y explotación laboral, haciéndola muchas veces 
imposible para un trabajo con un contrato de trabajo formal y derechos garantizados. Los 
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discursos sociales de violencia corrompen todos los sistemas por los que circulan las personas 
trans. El entorno familiar suele ser un espacio de violencia que muchas veces les lleva a 
abandonar a sus familias y, en consecuencia, a perder el acceso a derechos básicos como la 
educación. Así, la salud, la educación y la seguridad personal son solo algunos ejemplos de 
derechos que, en la práctica, no están salvaguardados para las personas transgénero. 

Las vivencias de las personas trans son de negación diaria de sus derechos como si no 
existiera el reconocimiento de lo “humano”, aunque, por otro lado, son experiencias de 
resistencia y lucha. En este simposio buscamos potenciar el espacio y visibilidad para las 
personas trans con el fin de generar un debate en profundidad sobre la garantía de los derechos 
humanos a esta población. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Español (X) 


