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Introdução 

 

Este trabalho faz parte de um recorte de uma pesquisa que teve como objetivo 

problematizar os discursos das travestis acerca das (re)ações à violência perpassadas pela 

travestilidade e prática prostitucional realizada na cidade de Campina Grande – PB. No 

referido artigo, daremos ênfase aos tipos de violência sofrida pelas travestis quando estão 

exercendo a atividade prostitucional, apontando quem são os/as agressores/as e como as 

mesmas resistem às agressões vivenciadas. 

E importante perceber as fragilidades que se encontram as travestis prostitutas. Como 

aponta Peres (2009), as travestis têm suas vidas depreciadas a partir de um contexto de 

exclusão em que estão inseridas. Esse fator de exclusão parte do processo de estigmatização, 

fato que acarreta preconceitos e discriminações que se desenvolvem como ondas, 

prolongando-se da família para a comunidade, da comunidade para a escola, para os serviços 

de saúde e demais espaços de relações nos quais estas pessoas venham interagir. 

Excluídas do meio social, a cadeia de fragilidades e vulnerabilidades reverbera da 

escola para o mundo do trabalho. Afinal, quem quer dar emprego a uma profissional que seja 

travesti? Sem alternativas, resta-lhes, geralmente, recorrer à prostituição. É evidente que 

algumas travestis optam pela prostituição, mas a ausência de empregos é fator importante a 

ser levado em consideração para que possamos evitar que tomemos a prostituição como uma 

escolha individual, marcada pela luxúria, como se as travestis transformassem seus corpos 

através de hormônios e silicone apenas pensando na exploração dos mesmos no mercado 

sexual.  

Quando a prostituição é associada à figura da travesti, desencadeia formas de 

violências por estar adicionado a valores homofóbicos. No entanto, estaremos dialogando as 

violências vivenciadas pelas travestis enquanto transfobia como sendo uma aversão às pessoas 

travestis e transexuais. 
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Violência e transfobia: duas faces da mesma moeda  

 

Muitos trabalhos ressaltam que a problemática da violência acompanha a humanidade 

desde sua origem e manifesta-se de formas e em circunstâncias diferentes.  

Segundo Levisky (2010), a busca pelo conceito do que seria a violência não é algo 

fácil, pois a ação geradora relativa à violência pode ter significados múltiplos de acordo com 

cada cultura em que esteja sendo realizada, seja em relação aos momentos e condições 

diferenciadas que possam vir a ocorrer. Como exemplo, o autor ressalta que na Idade Média 

certos procedimentos violentos eram formas de demonstração de amor a Deus, como a prova 

do ordálio, “que consistia em submeter o suspeito de crime ou de falso amor a Deus a ter que 

segurar uma barra de ferro em brasa para provar sua inocência. Caso não se queimasse, seria 

absolvido como prova da verdade e do amor divino” (p. 06). Destaca, também, que tais 

atitudes de autoflagelo, que na Idade Média não passavam de uma prova de demonstração de 

amor a deus, nos dias atuais são inadmissíveis para o bom senso do cidadão comum e no 

interior da nossa cultura, visto que, a partir de nosso olhar atual, não passam de um tipo de 

violência. É nesse contexto que, para o referido autor, é difícil classificar o que é violência e o 

que não é violência por causa do fator cultural em que ela esteja sendo exercida.  

Mesmo apresentando o seu ponto de vista acerca das dificuldades de compreensão do 

conceito de violência, Levisky (2010) apresenta tal conceito a partir de Rocha (1996):  

 

A violência, sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, pode ser 
considerada como uma força que transgride os limites dos seres humanos, 
tanto na sua realidade física e psíquica, quanto no campo de suas realizações 
sociais, éticas, estéticas, políticas e religiosas. Em outras palavras, a 
violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos fundamentais do 
ser humano, sem os quais o homem deixa de ser considerado como sujeito 
de direitos e de deveres, e passa a ser olhado como um puro e simples objeto. 
(ROCHA, 1996, apud LEVISKY, 2010, p. 06-07) 

 

Para o autor supracitado, a violência é uma força que transgride os limites dos seres 

humanos de maneira que perpassa todas as instâncias sociais, fazendo com que o sujeito perca 

a noção de seus direitos e deveres. 

Sobre a violência sofrida pela população de Lésbicas, Gays, bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBT), no ano de 2012, pela primeira vez no Brasil, foram publicizados dados 

oficiais sobre as violações de Direitos Humanos da referida população, reportadas ao Poder 
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Público Federal por meio do “Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil, Ano de 

2011”. Tais dados indicaram que o número de homicídios de pessoas LGBT no Brasil 

aumentou 11,51% de 2011 para 2012. 

 

Os resultados também apontaram que travestis e transexuais seguem sendo 
as maiores vítimas de violência homofóbica e das violências de maior 
gravidade, como homicídios e lesões corporais. Autores que desenvolvem 
pesquisas a respeito da hostilidade contra a população LGBT mostraram que 
a violência que atinge travestis, sobretudo as que atuam como profissionais 
do sexo, é mais agressiva do que a que tende a vitimar outros homossexuais, 
particularmente os que não exibem os sinais de diferença no corpo. (SOUZA 
et al, 2015, p. 768) 

 

Souza et al (2015) destaca que a principal ocupação laboral de pessoas trans, 

principalmente travestis e transexuais, é cabelereira ou garota de programa. Por esse motivo, 

em decorrência da baixa qualificação e da falta de oportunidade no mercado formal, muitas 

encontram na atividade prostitucional um meio de renda, tornando-se os principais alvos de 

violência na rua e/ou de mortes por fatores externos. 

Dessa forma, nos itinerários das travestis, a violência é constante e ocorre de múltiplas 

formas. Assim, as travestis entrevistadas revelaram terem sido vítimas de algum tipo de 

violência. Tais dados confirmam a intensa intolerância contra as pessoas trans e os inúmeros 

casos de violência transfóbica que são noticiados diariamente pela mídia.  

Segundo uma das travestis entrevistadas acerca da violência, a mesma informa como 

sendo algo que a sociedade tem para oferecer para elas: 

 

Violência é o que a sociedade tem para nos oferecer. É aquilo que a 
sociedade nos dá, é o xingamento quando se caminha pela rua, é o 
espancamento que recebe no trabalho, é a rejeição do currículo que você 
tenta conseguir [Referindo-se a busca por emprego], isso é a violência. A 
violência é essa forma que a sociedade rejeita e trata a gente. Eu já fui 
xingada de muitas coisas: bicha, veado, essas coisas toda, xingamento é... 
[Pausa] (Entrevistada 1, entrevista concedida em 24/07/2016) 

 

Segundo Cruz e Sousa (2014), o fato das travestis violarem a norma binária 

heterossexual faz com que elas sejam investidas numa personalidade de não humanos. 

Portanto, a sociedade passa a vê-las como anormais, a partir de classificações pejorativas em 

que esses sujeitos podem gerar um sentimento de ódio explícito, persistente e generalizado 

contra si.  
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Para as referidas autoras, as travestis, ao serem formadas em resistência às normas de 

gênero, passam a ser socialmente marginalizadas em uma sociedade ocidental constituída 

dentro de uma lógica binária dividida em homens e mulheres. Portanto, os sentimentos de 

aversão são formas de violência punitivas contra os sujeitos que não se adequaram a lógica 

hegemônica heteronormativa. 

Nesse processo de resistência a heteronormatividade, questionamos acerca das 

violências que as travestis haviam sofrido no exercício da prostituição, o porquê aconteciam e 

as diversas formas de agressão contra elas. Em seu relato, a entrevistada 1 informou que 

ocorriam devido à exposição que as travestis se encontram nas ruas.  

 

Essas violências acontecem por que a gente tá exposta ali na rua né e o 
preconceito também. É mais o preconceito, mas a gente esta ali também 
exposta e aí eles acham mais fácil e ali também se acontecer alguma coisa 
com a gente num vai [Pausa] acontece e fica por isso mesmo. Geralmente 
fica por isso mesmo, sempre fica por isso mesmo e principalmente como eu 
que nunca denuncio. Eu acho que acontece por isso, por a gente está exposta 
e preconceito. Muito preconceito, homofobia mesmo. Pelo fato de ser 
travesti e pelo fato da gente está lá exposta na rua, pelos dois. Geralmente 
por a gente está exposta né, por que ser travesti também tem aquela coisa, se 
a gente não tivesse exposta ali não teria como acontecer, mas a maioria das 
vezes é por que a gente esta exposta. E a segunda por que somos travesti e 
tem muitos homens que, quando se juntam com dois, três se amostra, são 
muito homo [Referindo-se a serem homofóbicos], quer ser, vamos dizer 
assim querem ser homem e para a sociedade fica nessa coisa vê a gente e 
querem agredir mesmo, homofobia mesmo. Eu acho isso que a gente esta 
exposta primeira e homofobia. (Entrevistada 1, entrevista concedida em 
22/01/2016) 

 

Para a travesti as violências acontecem por dois fatores: primeiro pela exposição que 

se encontram as mesmas ao estarem nas ruas à espera de seus clientes, e segundo pela 

homofobia/transfobia. A transfobia, segundo seu relato, é causada pelo preconceito enraizado 

entre os homens que frequentam o local, seus principais agressores, principalmente ao se 

juntarem a outros homens como forma de demonstrarem sua “superioridade” masculina 

através da rejeição das travestis.  

Acerca da clientela, a entrevistada 2 relatou episódios de violência praticados por 

clientes contra ela.  

 

É às vezes o cliente, ele com [Pausa] É muito agressivo, às vezes ele quer 
pagar a metade e só depois quando a coisa acontece, depois quando termina 
aí ele diz que só tem a metade, que só vai pagar a metade. E aí a gente tenta 
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conseguir o que foi combinado, mas eles terminam batendo na gente, 
agredindo a gente, joga a gente no meio da rua. É, eu já fui colocada pra fora 
de um carro, agredida por ele, então, a gente sofre esses vários tipos 
[Referindo-se a tipos de violências] Então acontece de tudo, acontece 
daquele que xinga, daquela travesti que lhe expulsa, daquele cliente que não 
paga e termina a gente sofrendo todas essas agressões. (Entrevistada 2, 
entrevista concedida em 24/07/2016) 

 

A entrevistada 2 afirma que muitas vezes os seus clientes são agressivos, afirmando 

que não querem pagar o preço combinado pelo programa e passam a agredi-la.  

Ainda sobre a violência sofrida na Rua, a entrevistada 3 relatou que não sofrera 

nenhum tipo de violência “mais forte’, mas algumas do tipo... 

 
Já aconteceu de eu e uma turma tá na rua e alguns rapazes desceram [dos 
seus carros] dois rapazes me agarraram e ficaram mordendo as minhas 
costas. Morderam, morderam as minhas costas nesse tipo assim. Já 
aconteceu de alguém apontar arma pra gente também, eram variadas assim, 
mas agressão grave assim graças a Deus não cheguei a sofrer. Mas já tive 
colegas que aconteceu e eu já presenciei agressões super pesadas. 
(Entrevistada 3, entrevista concedida em 09/06/2016) 

 

Percebe-se, mais uma vez, como atos de violência sofrida são naturalizadas no sentido 

de serem considerados pelas travestis tipos de agressões “não tão graves”, mesmo quando as 

agressões são mordidas e tapas no rosto. Percebemos, então, que a naturalização das agressões 

é tamanha que elas próprias passam a introjetar tais situações absurdas acontecidas 

diariamente como algo rotineiro em suas vivências. Tal fato pode ser comprovado em suas 

próprias falas, quando ao perguntar se teriam sofrido algum tipo de violência, já respondiam 

de imediato que “não”, como a travesti entrevistada 4. Porém, ao fazermos um 

direcionamento da pergunta, se haviam sido xingadas, ameaçadas nas ruas, agredidas 

verbalmente ou fisicamente, informavam que positivo, relatando algumas destas situações 

vivenciadas. 

 

A (re)ação das travestis diante da violência sofrida 

 

A violência se encontra perpassada por diversas esferas na vida das travestis, mas ao 

atingir diretamente as que exercem a atividade prostitucional vai direto à autoestima delas. 

Nesse contexto, suscetíveis às violências reproduzidas diariamente nos espaços de 

prostituição, a transfobia faz parte do cotidiano das travestis.  
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Há uma naturalização da violência reproduzida pelas próprias travestis. Diante disso, 

foi perguntado a elas o que poderia ser feito pelas mesmas para evitar que a violência 

acorresse. A entrevistada 1 informou que toma cuidados acerca dos clientes com quem ela sai 

para a prática do programa.  

Eu procuro não sair com aqueles homens velhos, chatos e bêbados, 
principalmente bêbados, por que vai acontecer alguma coisa. Quando eu 
noto que ele está bêbado eu não dou muita confiança a ele, procuro sempre 
tá num..., sempre tá sem o celular, né, exposto na rua e também procuro... 
[Pausa] A gente não tem como impatar [Impedir] a violência não, mas 
também procuro não ficar com o celular na mão e nem sozinha muito tempo 
por que a pessoa sozinha está exposta né. Se alguma coisa acontecer e com 
coisa de marca: pulseira, relógio, assim, na rua também eu não procuro ficar 
não, porque quando eles vêm pra roubar, eles pegam e seguem logo você. 
Bolsa geralmente a gente entrega por que geralmente não tem nada mesmo, 
pra evitar que a violência aconteça, né? (Entrevistada 1, entrevista concedida 
em 22/01/2016) 

 

A questão das travestis estarem expostas numa esquina de determinada rua para a 

prática prostitucional evidencia o quanto vulnerável a vários tipos de violências elas estão. 

Diante dessa realidade, as travestis (re)agem às agressões sofridas? Inclusive, como evitam 

que práticas de violência exercidas contra elas ocorram? 

Para a entrevistada 3, uma forma de evitar à violência é as travestis andarem sempre 

em companhia umas das outras, pois em grupo fica mais difícil dos agressores praticarem atos 

violentos contra elas.  

 

Eu procuro muito é estar em grupo, lá na Epitácio Pessoa têm algumas 
meninas que eu tenho mais afinidade com elas e aí eu fico andando com elas. 
Eu fico nos locais com elas, porque em grupo a gente ainda sofre a violência, 
quando eles xingam a gente, quando eles falam com a gente, mas já evita de, 
por exemplo, ah sei lá, um marginal vai passando e aí às vezes eles tiram 
brincadeiras com a gente e a gente não gosta, e aí estando em grupo evita, 
porque ele não vai tirar a brincadeira, não vai chegar na gente, porque a 
gente tá em grupo e eles sabem que ele é um e a gente somos três, sou eu e 
mais duas meninas lá e ele evita de brigar com a gente por causa disso, 
então, assim, de certa forma andar em grupo facilita. (Entrevistada 3, 
entrevista concedida em 24/07/2016) 

 

A travesti nos relatou que a o fato de permanecerem duas ou mais travestis juntas tem 

como funcionalidade a existência de um modo de defesa, pois os “marginais” que passam pela 

rua com a intenção de agredi-las verbalmente vão pensar duas vezes antes de fazer isso, visto 
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que estão em dupla ou grupo, e, assim, podem (re)agir às agressões praticadas contra elas. 

Assim, para ela o fato de estarem em grupo intimida o agressor.  

Ao estar na rua a entrevistada 1 procura carregar consigo poucas coisas, como celular, 

por exemplo, para evitar ser assaltada. Dessa maneira, os hábitos de vestimentas, de estar 

portando objetos, passam a ser modificados como forma de evitar que chamem atenção 

daqueles que pretendem cometer assaltos.  

Também perguntamos o que sentiram quando vivenciaram alguma situação de 

violência. 

 

Eu me sinto pequena, me sinto frágil, apesar de eu ser travesti, da sociedade 
me ter como um homem, mas eu me sinto frágil por conta de hormônio, 
silicone. Não tenho, não tenho essas de tá brigando como homem não, 
brigando da maneira que eles brigam de murro, chute, eu não brigo assim. 
Então eu me sinto... [Pausa] Eu sempre levo desaforo, maneira de me... 
Somos travesti e temos uma maneira diferente de brigar. E com mulher 
também é outra maneira, mas com homem a gente sempre leva desaforo, 
então é assim evitar. (Entrevistada 1, entrevista concedida em 22/01/2016) 

 

O fato de ser travesti a faz se sentir frágil, pequena. Também não exerce as atribuições 

que lhe foi designada ao nascer, principalmente, pelo fato dela não conseguir brigar como um 

homem. Ela acredita que o uso dos hormônios e do silicone lhe deixa mais frágil e, por isso, 

não possui força o suficiente para entrar em uma briga com um homem, de maneira que 

sempre leva desaforo para casa. 

Infelizmente, o fato de ser travesti e estar numa rua à noite as deixam em total situação 

de fragilidade, como mencionado no relato da entrevistada 4.  

 

Tinha uma travesti na rua uma vez que um cara desceu do carro e começou a 
agredir. Começou a agredir as trans e ele era muito forte, muito bombado. Ai 
tinha uma trava lá bem danada, bem machuda, bem grandona, que pegou 
uma barra de ferro e quebrou esse homem no pau assim sabe, numa esquina. 
Ele ficou todo destruído lá no chão. E ela foi em cima dele e começaram elas 
[as outras travestis] a correr atrás, dando chutes, dando voadora e tudo. Ai 
ela pegou, parou, pegou uma barra de ferro e começou a bater nele, 
barbarizou. Deixou ele no chão todo destruído. Ah, isso foi ótimo bicha. 
(Entrevistada 4, entrevista concedida em 18/05/2016) 

 

Em seu relato, a travesti descreve um fato em que um homem desceu de seu carro e 

começou a agredir as travestis, até que uma delas, que aparentava ser grande e forte, segundo 

seu relato, uma “machuda”, ou seja, uma forma de descrever atributos masculinos que, 
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supostamente, lhe dava posição de enfrentar o agressor, revidou às agressões praticadas pelo 

homem, enquanto as outras travestis se uniram e o colocaram para correr de lá. Esse fato 

comprova o que a maioria delas ressaltou, de que quando estão em grupo nas ruas é mais fácil 

elas se defenderem e até revidarem às agressões, tornando-as “fortes” o suficiente ao ponto de 

até agredir alguém que queira praticar algum tipo de violência contra elas.  

Essas formas de evitar e (re)agir às violências mencionadas por elas nos faz perceber o 

quanto vulneráveis se encontram ao estarem nas ruas se prostituindo, principalmente pelo 

sentimento de estarem sozinhas e terem que se defender de alguma agressão que pode 

acontecer a qualquer momento, tendo em vista o lugar que ocupam. O sentimento de estar 

sozinha foi relatado na fala da Entrevistada 3: 

 

É difícil [Chora] É difícil, porque é... [Pausa] Você sofre direto, você não 
tem ajuda, você não tem... [Pensamento não concluído] Então sente a pior 
coisa que possa existir que é a exclusão, ignoração, é um sentimento de 
tristeza porque você não tem apoio, você tem que viver e infelizmente a 
gente não tem, não tem em quem se apoiar, não tem... [Chora] Eu evito, 
evito usar a roupa que eu queria porque eu sei que eu vou passar por 
preconceito e dói, machuca, é difícil, é um sentimento difícil. (Entrevistada 
3, entrevista concedida em 24/07/2016) 

 

O sentimento de impotência foi expresso em suas lágrimas durante a entrevista, a 

exposição do sofrimento, de exclusão, por não ter apoio para sobreviver a não ser estar na rua 

se prostituindo. Mas, principalmente, o fato de nem sequer poder utilizar a roupa ou estar do 

jeito considerado feminino que se deseja. Para a travesti o sofrimento é uma constante em sua 

vida, fator que machuca muito o seu íntimo. A não realização de sua performance feminina 

por conta do preconceito a torna triste ao ponto de interferir em sua autoestima e para ela se 

torna um sentimento difícil de suportar.  

A maioria das entrevistadas corroborou acerca de denúncias contra seus agressores. 

Nesse contexto, a Entrevistada 3 afirmou:  

 

A denúncia é complicado porque a gente tem, a gente sabe que deveria ir, 
deveria denunciar, mas a gente chega lá no policial pra denunciar pra falar 
sobre o que está acontecendo, sobre as coisas, aí o policial... [Pausa] Eles 
meio que chacotam com você, eles meio que é... [Pausa] Eles chacotam, eles 
riem, eles tiram onda. Eu nunca fui bem recebida, então você termina 
sofrendo mais preconceito quando você vai denunciar o preconceito. Isso 
termina, você não tem nem o acesso a denúncia. Você não tem nem..., você 
não consegue nem denunciar, porque pra quem você denuncia não..., ele não 
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está disposto a lhe ouvir, ele está disposto a ter mais preconceito com você. 
(Entrevistada 3, entrevista concedida em 24/07/2016) 

 

Em seu relato, a travesti descreve as dificuldades de chegar aos serviços de segurança, 

pois sabe que não vai ser ouvida, principalmente pelo fato dos atendentes do serviço não lhes 

respeitar pela sua performance de gênero feminina, portanto, esse fator lhes afastam da 

tentativa de realização da denúncia. “É comum não denunciarem as ofensas, pois, 

frequentemente, mesmo sendo vítimas, são transformadas em agressoras nos boletins de 

notificação (SOUZA et al, 2015, p. 772). É o caso, por exemplo, de muitas travestis que após 

o programa não são pagas pelo cliente, e aí para não ficarem no prejuízo pegam alguma coisa 

do mesmo, mas depois são acusadas de terem roubado algo deles.  

É assim que, mesmo sofrendo agressões constantes, raramente elas procuram a polícia 

para denunciar e registrar Boletim de Ocorrência, e por isso tais agressões permanecem 

impunes. As denúncias não ocorrem seja por medo de represália dos agressores, até mesmo de 

policiais, por estes quase sempre não fazerem nada, como também pelo atendimento muitas 

vezes caracterizado pelo desdém, hostilização e humilhação.  

Dessa forma, as delegacias que deveriam ser espaços de proteção das travestis e/ou de 

denúncia dos seus agressores reforçam ainda mais o sofrimento das poucas delas que chegam 

aos serviços para realizar alguma denúncia de violência vivenciada nas ruas, visto que não são 

efetivamente atendidas como deveriam ser.  

Para Sousa et, al (2015, p. 772), essas formas de violência reproduzidas nas delegacias 

estão embasadas no fato das travestis “borrar as fronteiras de gênero tradicionais”, causando, 

assim, o sofrimento para com elas através da violência institucional nos espaços das 

delegacias.  

 

Considerações Finais 

 

Considerando o que foi discutido no transcorrer deste trabalho, foi possível identificar 

que a condição da travestilidade, por si só, já é motivo de muito preconceito pela suspensão às 

regras hegemônicas. Quando a travestilidade está atrelada à prostituição se torna um 

agravante para o preconceito pelo fato desta última ser vista, por grande parte da sociedade, 

como uma forma degradante e imoral de trabalho. As pessoas que exercem a prostituição 
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geralmente são associadas a sujeitos que devem ser evitados, seja por questões de contágio de 

doenças ou mesmo por desvirtuarem a moral e os bons costumes.  

As travestis afirmaram que foi a falta de emprego que as direcionaram para a 

prostituição. Nesse sentido, demonstraram preocupação em relação ao fator de exclusão delas 

próprias no mercado de trabalho, o que as impulsionam para a prostituição como forma de 

garantir sua sobrevivência.  

A violência, de maneira geral, foi descrita pelas travestis como uma forma de 

agressão. Como algo ‘natural’ que a sociedade lhe imputa como forma de punição por destoar 

das normas hegemônicas baseado na heteronormatividade. A existência da transfobia se 

intensifica, por exemplo, por elas estarem expostas nas ruas exercendo a prostituição. Essa 

exposição às tornam vulneráveis a todo tipo de violência praticada pela sua clientela.  

A partir de seus relatos, cada uma pôde expor suas estratégias para evitar às violências 

e as (re)ações diante delas. A estratégia de driblar a violência mais utilizada pelas travestis foi 

marcada pelo fato de andarem juntas, em grupo. Estar em grupo as coloca em possibilidade de 

evitar as violências, pois é mais fácil os agressores baterem em uma travesti sozinha do que 

em um grupo. A sociabilidade construída nos espaços das ruas tem como fator principal ser 

uma forma de evitar que as agressões ocorram e uma forma também de (re)ação perante às 

violências sofridas, garantindo, supostamente, um mínimo de segurança nas ruas ao 

exercerem a atividade prostitucional.  

Quando se referem à proteção institucional que a polícia poderia garantir, ressaltam 

que a presença dos policiais nos locais de prostituição afastaria os frequentadores, pois os 

mesmos querem privacidade de modo a não serem identificados. Além disso, as travestis 

destacaram a falta de credibilidade da ação da polícia pelo fato de não se sentirem respeitadas 

por esses profissionais, exemplificando o fato de serem motivos de “chacotas” (zombaria) 

quando precisaram adentrar nas delegacias para denunciar agressões sofridas, por exemplo. 
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