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A LEI Nº 11.340/06 E A PROTEÇÃO ÀS MULHERES TRANSGÊNERO
Ana Carolina Oliveira Pimentel1, Amanda Oliveira de Sousa2
Resumo: A Lei nº 11.340/06 (“Lei Maria da Penha”) entrou em vigor trazendo
consigo todo um arcabouço protetivo em favor das vítimas de violência
doméstico-familiar. Dentre as questões que tocam à sua aplicabilidade, o
presente trabalho objetiva analisar a extensão de sua aplicabilidade às
mulheres
transgênero.
Para
alcançar
esse
objetivo,
aborda-se,
especificamente, o histórico de combate à violência contra a mulher no Brasil, o
corpo normativo da Lei Maria da Penha e, então, o seu enquadramento no
combate à violência contra as mulheres transgênero. Quanto ao aspecto
metodológico, utiliza-se o método de abordagem dedutivo e o método de
procedimento histórico. Como técnica de pesquisa, faz-se o uso da pesquisa
bibliográfica, que recai sobre a análise de livros e artigos científicos sobre o
tema. Nota-se que a Lei Maria da Penha é uma legislação inovadora no campo
do reconhecimento dos direitos humanos das mulheres, ao estabelecer uma
série de medidas que se voltam para a sua proteção quando em situação de
violência. Para as mulheres transgênero, esta proteção tem particularidades
mais detidas, pois trata-se de uma parcela da população feminina que sofre
ainda mais discriminações, em razão de padrões sociais impostos que não
concebem que possa não haver a convergência entre o sexo biológico e a
identidade de gênero. Por isto, para estas mulheres, a proteção da Lei Maria da
Penha, embora já seja reconhecida, está condicionada a investimentos
específicos em ações voltadas para questões como a educação para
diversidade, a saúde e o bem estar social. Logo, conclui-se que, no que toca à
violência contra a mulher transgênero, a efetividade da aplicação da Lei Maria
da Penha depende de mudanças em aspectos socioculturais, os quais só
ocorrerão mediante ações concretas nesse cenário.
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