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NOTA DE REPÚDIO AO ASSASSINATO DE MADALENA LEITE, 

TRAVESTI NEGRA E EX-VEREADORA DE PIRACICABA (SP) 

 

Em movimento contrário às voltas que fomos obrigadas a dar ao redor da árvore do esquecimento, nós do 

GEPPHERG (UnB), do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), do Centro de Estudos Avançados 

Multidisciplinares (UnB) e do Centro de Convivência Negra (CCN) - DIV/UnB, lembramos e honramos a vida 

de nossa mais velha, Madalena Leite, travesti negra e ex-vereadora de Piracicaba (SP), assassinada, aos 64 

anos, em sua própria casa. Repudiamos a violência estrutural que segue manufaturando a morte de nossos 

corpos negros desde sua transformação em escravos. Repudiamos também a violência simbólica que impera 

na materialização desse crime odioso, cotidiano em nossas existências: a impossibilidade/dificuldade de 

responsabilizar individualmente um(a) assassino(a), a violação do lar físico, corporal e emocional e a crueldade 

que envolve os golpes desferidos contra o Orí, que desfiguraram o rosto de Madalena. 

Em um país onde a expectativa de vida de mulheres trans e travestis é de 35 anos, o verbo VIVER se torna 

sinônimo de RESISTIR. Re(ex)sistências diárias a violências psicológicas, físicas. Resistência ao ódio que só 

em 2020, no estado de São Paulo, de Madalena Leite, tirou a vida de 29 pessoas trans, segundo o Relatório 

da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) - número este que aumenta a cada ano. Ainda 

de acordo com o Relatório da ANTRA, 78% das pessoas trans assassinadas em 2020 eram negras. 

A vida de Madalena Leite foi dedicada a mudar essa realidade, a contrariar as estatísticas. Como tantas de 

nós, Madalena também foi cozinheira e faxineira em casas de família e repartições públicas. Madalena também 

foi líder social, muito antes e após ser presidente do Centro Comunitário do bairro Boa Esperança ou vereadora 

de 2012 a 2016. Madalena também sobreviveu - para além das estatísticas - a um mundo em que o racismo e 

a transfobia ferem de morte, morte arquitetada a cada segundo do dia e minam esperanças, também 

contingenciadores que magnetizam tantas balas e violências que se perdem em números sem fim. Corpos e 

mentes, cansados, que lutam. Corpos marcados que guerreiam. Corpos envergados que recusam a violência 

e se reinventam na contracorrente da dor. 

Demandamos que os estilhaços da foto quebrada no chão - retrato do corpo de quase 1,80m de Madalena - e 

as lágrimas dos corpos que choram essa partida violenta sejam vistos, ouvidos e justiçados em vida para que 

nossa existência não seja validada apenas no ou a partir do momento em que nossos corpos transcendem em 

outros corpos e espaços. Demandamos que os olhos, corpos e vidas que espelham cada um(a) de nós sejam 

protegidos(as) e honrados(as) a cada passo em nossas existências negras. Demandamos dessa justiça, cega 

à nossas vidas, que o silêncio que nos mata seja quebrado. 

Marsha P. Johnson, travesti ativista dos movimentos negros e LGBTQIA+ dos Estados Unidos, assim como 

Madalena Leite no Brasil, já afirmou que: "você nunca tem completamente seus direitos até que tenha todos 

os seus direitos".  

Vidas negras trans importam. Essas vidas precisam ser respeitadas e celebradas em todas as suas 

inteirezas, com proteção integral de direitos.  

 

Madalena, Presente!!! 


