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I. INTRODUÇÃO***

Pretende-se investigar, na realidade social brasileira, a execução de uma política
pública pioneira na América Latina, o projeto Damas, voltada para a promoção da cidadania
das travestis e das transexuais, na cidade do Rio de Janeiro. Busca-se responder,
sobretudo, a seguinte indagação: De que maneira essa iniciativa do poder público municipal
poderia auxiliar na efetivação do direito fundamental ao trabalho digno, conforme preceitua o
art. 6º da Constituição Federal de 1988, para efeitos de ingresso ou de permanência na
relação jurídica de trabalho das travestis e das transexuais?

II. A LUTA PELA CIDADANIA

Não por acaso, a construção da cidadania no Brasil já foi descrita, por José Murilo de
Carvalho, com uma belíssima e precisa imagem: a do “longo caminho”2. Não há dúvida de
que, nesse difícil percurso, e, diga-se de passagem, ainda não terminado, houve avanços.
Há, no entanto, muito para se fazer. A crença na democracia política, que, em 1985, era
* Especialista em Direito (UERJ). Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais (UFRJ).
** Mestre em Teoria Literária (UFRJ). Graduada em Português-Literaturas (UFRJ) e em Direito (UCAM).
*** Gostaríamos de agradecer à Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDSRIO) o tempo e o afeto
destinados à nossa pesquisa, ainda em construção. Em especial, ao assessor jurídico Carlos Alexandre Neves
Lima, que, nas entrevistas, relatou interessantes histórias de vidas, não contempladas nos documentos oficiais.
E agradecer também, com a mesma estima, à supervisora do projeto Damas, Beatriz Cordeiro, tudo o que foi
falado e silenciado naquele encontro. Seu relato de vida também nos emociona.
1
Adotou-se o termo “Transcidadania”, de acordo com o sentido empregado pela ONG Micro Rainbow, que
dialoga com o Projeto Damas. No site da organização, consta o seguinte significado: “Pessoas *trans incluem
aquelas pessoas que têm uma identidade de gênero diferente do sexo designado no nascimento e/ou aquelas
pessoas que sentem que precisam, preferem ou escolhem – seja através de roupas, acessórios, cosméticos ou
modificação do corpo – apresentar-se de forma diferente das expectativas do papel de gênero que lhes foi
atribuído no nascimento. Isso inclui, entre muitos outros, as pessoas transexuais e transgêneros, travestis, cross
dressers, pessoas sem gênero ou queer.” [GATE, http://transactivists.org/trans/].” Disponível em: <
http://www.micro-rainbow.org/pt-pt/20130701/majorie-marchi-melhorando-a-vida-das-pessoas-trans-no-rio-dejaneiro/ > Acessado em 08/5/2016.
2
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
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responsável por trazer um forte entusiasmo em torno da ideia de que a nova realidade
pudesse resolver as grandes desigualdades sociais e econômicas esmoreceu, diante dos
graves problemas que continuaram a existir. A aposta, na época, era tanta que a
Constituição de 1988 foi denominada, inclusive, de Cidadã3.
A grande referência teórica que se tem, para o estudo da cidadania, é o trabalho de
T. H. Marshall4. Adotando o conceito de classes sociais, o sociólogo britânico desenvolveu,
em 1949, uma concepção liberal-democrática ampliada do tema, em relação à concepção
liberal restrita da cidadania. A análise do longo processo de construção histórica da
cidadania na Inglaterra, que empreendeu, apontava para uma seqüência não apenas
cronológica, mas também lógica, que reforçava a convicção democrática5. Em um primeiro
momento, no século XVIII, em decorrência de um Judiciário cada vez mais independente do
Executivo, vieram os direitos civis (garantidores da vida em sociedade: direito de liberdade
de pensamento, de propriedade etc). Com base no exercício das liberdades civis, em um
momento posterior, no século XIX, os ingleses reivindicaram os direitos políticos
(garantidores da participação no governo da sociedade: direito de votar e de ser votado, de
fiscalizar as condutas dos representantes do povo etc). Essa participação política criou
condições para que, no século XX, devido à eleição de operários e à criação do Partido
Trabalhista e, em decorrência dessa tradição de lutas operárias e socialistas, os direitos
sociais (garantidores da participação na riqueza coletiva: direito ao trabalho, à educação, à
saúde etc) fossem conquistados. Quanto a estes últimos, uma observação importante cabe
fazer, sobretudo porque a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho, que serão
analisadas aqui como objetivos buscados pelo projeto Damas, pertencem a esse terceiro
elemento da cidadania apontado por Marshall. Nas palavras de José Murilo de Carvalho:
“Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos
de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos.
A ideia central em que se baseiam é a da justiça social.6” Por essa responsabilidade
atribuída ao Estado, obrigando-o a reparar as desigualdades sociais geradas pelo mercado,
na distribuição de riquezas, o modelo inglês deverá permanecer como um importante
referencial. O modelo marshalliano, contudo, não se aplica ao Brasil, servindo apenas para
uma comparação por contraste, segundo ensina José Murilo de Carvalho:
A cronologia e a lógica da seqüência descrita por Marshall foram invertidas
no Brasil. Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período
de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um
ditador que se tornou popular. Depois vieram os direitos políticos, de
maneira também bizarra. A maior expansão do direito de voto deu-se em
3

Ibidem, p.7-8.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
5
CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p.220.
6
Ibidem, p. 10.
4
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outro período ditatorial, em que os órgãos de representação política foram
transformados em peça decorativa do regime. Finalmente, ainda hoje
muitos direitos civis, a base da seqüência de Marshall, continuam
inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos direitos foi colocada de
7
cabeça para baixo.

Ao se interrogar sobre as conseqüências, principalmente para a eficácia
democrática, no momento em que os direitos sociais passam a ser a base da pirâmide, José
Murilo de Carvalho faz uma observação importante. Para ele, torna-se preocupante a
excessiva valorização do Poder Executivo, em decorrência desse processo de implantação
dos direitos sociais no Brasil. Nas palavras do autor: “Essa cultura orientada mais para o
Estado do que para a representação é o que chamamos de “estadania,” em contraste com a
cidadania”.8 Essa inversão da seqüência inglesa foi responsável também por favorecer o
corporativismo. As conquistas sociais, em vez de serem tratadas como direitos de todos,
eram tratadas como fruto da negociação de cada categoria com o governo.9
É importante ressaltar também que a concepção passiva de cidadania, como status
de direitos, defendida por Marshal não é suficiente para pensar as novas demandas
surgidas, atualmente, na realidade social brasileira. O conceito de cidadania tradicional é
incapaz de abarcar questões ligadas à etnia, à raça, ao gênero, por exemplo, que vão
surgindo no cenário contemporâneo. Nas palavras de Enzo Bello:
Por ter como norte analítico para a cidadania social unicamente os
trabalhadores e as questões que os cercavam (regulamentações laborais e
previdência social), Marshall não trouxe para o âmbito da cidadania,
especialmente a social, as demandas das minorias sociais (mulheres,
negros, homossexuais, imigrantes e ecologistas), nem considerou a
possibilidade de uma cidadania cosmopolita. Tais elementos devem ser
considerados ao se ter a concepção marshalliana como referência, pois, no
curso do processo histórico, a ação política não aceita mais os limites da
10
cidadania tradicional .

A ampliação da cidadania no Brasil passa, obrigatoriamente, pela incorporação à
vida política de parcela da população, que ainda parece viver à margem do tão aclamado
Estado Democrático de Direito. No sentido mesmo que a palavra incorporação sugere, o
que se quer é trazer esses corpos, relegados à invisibilidade, para dentro do cenário da
polis, com o propósito claro de possibilitar uma maior participação dessas pessoas
excluídas, no debate contemporâneo. Atualmente, é necessário pensar a etnia, a raça e o
gênero como elementos que ampliam a vulnerabilidade de determinados sujeitos. É preciso
que demandas sociais se transformem em programas políticos, como no caso do projeto
7

Ibidem, p.219-220.
Ibidem, p.221.
9
Ibidem, p.222.
10
BELLO, Enzo. A cidadania na luta política dos movimentos sociais urbanos. Caxias do Sul: Educs, 2013,
p.106.
8
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Damas, que visa à inclusão social e à inserção das travestis e das transexuais no mercado
formal de trabalho. O que, infelizmente, se vê ainda é que, quando essa inserção ocorre, na
maioria das vezes, esta se dá nas atividades laborais mais precarizadas. Muitos
empregadores acabam se beneficiando da exclusão social gerada pelo binarismo de
gênero, uma vez que, como já advertiu o sociólogo Ricardo Antunes: “(...) o capitalismo tem
sabido apropriar-se desigualmente dessa divisão sexual do trabalho.”11
O projeto Damas, com a sua política pioneira de promoção da cidadania das travestis
e das transexuais, deve ser visto como uma forma de, no âmbito municipal, possibilitar uma
alteração na percepção da sociedade para essa exclusão social gerada. Nas palavras de
José Murilo de Carvalho, é importante que políticas públicas sejam feitas: “(...) no nível local,
onde a participação sempre foi mais frágil, apesar de ser aí que ela é mais relevante para a
vida da maioria das pessoas.”12 Nada mais adequado do que a tese de Nancy Fraser de
que, atualmente, é preciso conjugar as demandas por redistribuição socioeconômica e
reconhecimento político-cultural.13 Merece destaque, nesse contexto, que requer uma
concepção ativa de cidadania, a atuação dos movimentos sociais ligados às questões de
identidade/expressão de gênero, porque são eles que vêm exercendo forte pressão para
que sejam implementadas políticas públicas, que possam reconhecer as necessidades de
parcela excluída da população. Nas palavras de Enzo Bello:
Com base nas relações de poder e nas correlações de forças existentes em
determinados contextos, o problema a ser enfrentado é o das condições
políticas e sociais que se tem e se deve criar _ para além do âmbito jurídico,
pois o direito não fará isso per si_ para viabilizar os direitos de cidadania,
pois estes não são autorrealizáveis. Portanto, sua proclamação normativa
(fundamento de legitimidade na legalidade) não basta para lhes garantir
14
efetividade e universalidade concretas.

O exercício da cidadania hoje, portanto, deve ser pensado como uma interrogação
dialética permanente entre o Direito, a sociedade política e a sociedade civil, uma vez que o
Estado Democrático de Direito, tão aclamado pelos juristas, funda-se, nas palavras de
Mauricio Godinho Delgado, em um “inquebrantável tripé conceitual: a pessoa humana, com
sua dignidade; a sociedade política, concebida como democrática e inclusiva; e a sociedade
civil, também concebida como democrática e inclusiva.15

11

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo:
Boitempo, 2009, p.109.
12
CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p. 228
13
FRASER, Nancy. A justiça social na globalização: redistribuição, reconhecimento e participação. Revista
Crítica de ciências sociais, n.63, 2002, p. 1-11. Disponível em: < http://www.eurozine.com/articles/2003-01-24fraser-pt.html? filename=article/2003-01-24-fraser-pt> Acessado em 02/05/2016.
14
BELLO, Enzo. Op. cit., p.115.
15
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho.14ª ed. São Paulo: LTr, 2015, p.62.
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III. O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DIGNO

Em Direito Fundamental ao Trabalho Digno, Gabriela Neves Delgado defenderá a
construção de um novo modelo de Direito do Trabalho, que possa contribuir para que seja
concretizada a inclusão social, em condições de dignidade, nas relações trabalhistas. O
modelo atual regulamenta somente a relação de emprego e, excepcionalmente, os
trabalhadores avulsos. Conclamando o valor da dignidade no trabalho, para que seja
assegurada ao ser humano, enquanto homem que produz, a construção da identidade social
dele, a autora chama a atenção para a necessidade da regulamentação jurídica de todo
trabalho livre e digno, apostando, para isso, na vocação expansionista do Direito do
Trabalho, que deve estar sempre atenta à dinâmica social, ao fluxo vivo. Na apresentação
da segunda edição do livro em questão, a autora reitera o compromisso “(...) com a
discussão dos parâmetros constitucionais de proteção ao trabalho humano, seja no tocante
aos sujeitos tutelados pelo Direito do Trabalho, seja no tocante ao objeto de trabalho e ao
seu grau de proteção.”16
Diante do compromisso assumido pela autora, que privilegia, ao mesmo tempo, o
trabalho e o trabalhador, na perspectiva do Estado Democrático de Direito, busca-se fazer
aqui uma aplicação desse instrumental teórico para refletir sobre o ingresso ou a
permanência na relação jurídica de trabalho das travestis e das transexuais. Não se pode
mais ignorar a dupla violência, experimentada por uma transexual, por exemplo, quando se
vê impossibilitada de ter acesso ao mercado formal de trabalho. Se a transexual sofre com
os impactos do desemprego estrutural, como qualquer outra pessoa, é dever não silenciar o
outro sofrimento, que se soma no caso do exemplo mencionado: o que advém da
identidade/expressão de gênero dessa trabalhadora, sob pena de acabar por compactuar
com a reprodução de uma ordem social por demais injusta.
A questão do gênero deve ser enfrentada. Não é admissível que o Brasil figure como
o país que mais mata transexuais no mundo. Tal realidade se encontra em total confronto
com o preconizado na Constituição de 1988. Essa Constituição, denominada de Cidadã,
tendo institucionalizado os direitos humanos no Brasil, avançou significativamente no campo
dos direitos fundamentais. Condutas discriminatórias, portanto, que impossibilitem o acesso
ou a permanência da relação jurídica de trabalho, ferem as conquistas democráticas
realizadas pela Constituição Federal. É preciso combater a mentalidade excludente, ainda
presente na realidade social brasileira, que, ao se sustentar no binarismo dos gêneros, é
responsável pelas experiências de exclusão e de violência vividas pelas travestis e pelas
transexuais comumente no cotidiano. Para Gabriela Neves, revela-se “(...) o trabalho digno

16

DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2015, p.14.
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simultaneamente como um direito fundamental universal (do trabalhador) e como uma
obrigatoriedade ou dever fundamental universal (do tomador de serviços)17”. Perpetuando
essa incompreensível realidade, o direito fundamental ao trabalho digno dessas pessoas
excluídas será mera abstração. Atualmente, dentro do debate contemporâneo, se faz
necessário pensar a etnia, a raça e o gênero como elementos que ampliam a
vulnerabilidade de determinados sujeitos. Nas palavras de David Harvey:
A compra de força de trabalho com dinheiro dá ao capitalista certos direitos
de dispor do trabalho dos outros sem considerar necessariamente o que
estes possam pensar, precisar ou sentir. A onipresença dessa relação de
domínio de classe, compensada somente na medida em que os
trabalhadores lutem ativamente para afirmar seus direitos e exprimir seus
sentimentos, sugere um dos princípios fundadores sobre os quais a própria
ideia de “alteridade” é produzida e reproduzida de maneira contínua na
sociedade capitalista. O mundo da classe trabalhadora torna-se o domínio
do “outro,” tornado necessariamente opaco e potencialmente não
conhecível em virtude do fetichismo da troca de mercado. Eu ainda
acrescentaria que, se já houver na sociedade membros (mulheres, negros,
povos colonizados, minorias de todo tipo) que possam ser conceituados
prontamente como o outro, a união da exploração de classe com o sexo, a
raça, o colonialismo, a etnicidade etc. pode produzir toda espécie de
resultados desastrosos. O capitalismo não inventou o “outro,” mas por certo
fez uso dele e o promoveu sob formas dotadas de um alto grau de
18
estruturação.

Com a globalização da economia sobretudo, mudanças substanciais ocorreram nas
relações entre Estado, sociedade e nação, considerados elementos centrais da noção e da
prática da cidadania ocidental.19 “O foco das mudanças,” segundo José Murilo de Carvalho,
“está localizado em dois pontos: a redução do papel central do Estado como fonte de
direitos e como arena de participação, e o deslocamento da nação como principal fonte de
identidade coletiva.”20 Na agenda neoliberal, portanto, verifica-se o predomínio da economia
de mercado, em um ataque feroz aos direitos sociais. A responsabilidade social do Estado
aqui desaparece. O valor utilitário que passa a ser atribuído ao trabalho acaba por fazer com
que o sujeito que exerça a atividade laborativa seja ignorado, recaindo o interesse apenas
no resultado da produção. Na contramão desse projeto, Gabriela Neves defenderá que o
trabalho realizado em condições de dignidade permanece como valor fundamental na
construção da identidade social e na emancipação coletiva do ser humano. É por esse
trabalho que o homem se revela em suas potencialidades. Propõe a autora, portanto, a
reconstrução ética do trabalho, uma vez que esta possibilita a valorização do ser humano e
a sua integração na sociedade, convocando estado, empresas, trabalhadores e sindicatos
17

Ibidem, p.211.
HARVEY, David. Condição pós-moderna- Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 25ª ed. São
Paulo: Edições Loyola, p.101.
18

19
20

CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p. 225
Ibidem
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para essa missão. Como as relações trabalhistas devem se pautar pela ótica do Estado
Democrático de Direito, Gabriela Neves conclui que a Constituição Federal de 1988, de
modo implícito, entende que o trabalho, objeto de valorização e proteção, é o digno. Para
defesa de sua tese, ela aponta o nexo lógico existente entre direitos fundamentais, dentre
os quais se destaca o direito ao trabalho, e o fundamento maior do Estado Democrático de
Direito_ a pessoa humana.

IV. POLÍTICA PÚBLICA PIONEIRA NA AMÉRICA LATINA

Na América Latina, uma política pública municipal brasileira tem se destacado por
seu pioneirismo na construção da cidadania e na efetivação do direito fundamental ao
trabalho das travestis e das transexuais. O projeto Damas, implementado pelo município do
Rio de Janeiro, em 200321, e reformulado pela Resolução conjunta CEDS/SMAS Nº 001, em
2011, tem buscado avançar na difícil tarefa de construir uma sociedade inclusiva, plural.
Essa ação municipal se torna relevante, sobretudo por ter estabelecido diálogo com os
movimentos sociais ligados às questões de gênero, o que reforça a dimensão ativa de
cidadania. Segundo o coordenador Carlos Tufvesson da Coordenadoria Especial da
Diversidade Sexual:
Pesquisa que nos foi entregue pelo grupo Transrevolução, em 2011, indica
que 90% das travestis e transexuais que se prostituem nas ruas do rio
gostariam de estar inseridas no mercado formal de trabalho. O Projeto
Damas procura capacitá-las para minimizar o preconceito na hora da
contratação, mas sabemos, por relatos, que o preconceito ultrapassa a
competência técnico profissional na hora da seleção. A prostituição não é
crime no Brasil, mas ninguém pode ser obrigado a se prostituir para garantir
22
o seu sustento.

Um dos objetivos do projeto Damas é “desenvolver e fomentar técnicas que
propiciem a qualificação das participantes, para que possam exercer as diversas atividades
profissionais que a vida moderna apresenta” (art. 2º, item IV da Resolução conjunta
CEDS/SMAS Nº 001/2011). A prostituição não deve ser, portanto, a única profissão
acessível às travestis e às transexuais. Esta é apenas mais uma, dentre as muitas
existentes no mundo moderno. Afinal, a Constituição de 1988 assegurou, no art. 5º, XIII,
com o status de direito fundamental, a liberdade de escolha profissional de todo e qualquer
cidadão.
21

Disponível
em
<https://agencia.fiocruz.br/em-defesa-dos-direitos-de-travestis-e-transexuais>
e
<http://www.micro-rainbow.org/pt-pt/20130701/majorie-marchi-melhorando-a-vida-das-pessoas-trans-no-rio-dejaneiro/> Acessado em 14/5/2016.
22
Disponível em: <http://www.cedsrio.com.br/site/noticias/2014-01/ceds-rio-e-sms-realizam-o-ii-seminario-decidadania-trans-dignidade-inclusao-e-re-0> Acessado em 14/5/2016.
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A singularidade do projeto carioca já se impõe na escolha do local, em que são
realizadas as entrevistas com as novas participantes. A ocupação do mesmo espaço, no
qual se encontra o poder público municipal, por aquelas que sempre se perceberam
despossuídas de direitos e relegadas à invisibilidade, possui um importante valor simbólico,
não ignorado pelo projeto. Conforme destacou o assessor jurídico Carlos Alexandre Neves
Lima, é intencional que a seleção ocorra no Palácio da Cidade:
(...) as entrevistas começam aqui, no Palácio da Cidade, também por
alguma razão, que é a entrada, a ocupação daquela cidadã, que achava
que não tinha direito a estar no espaço público e estar no Palácio da
23
Cidade, onde está o prefeito, onde estão as maiores autoridades.

O conjunto de ações oferecidas por essa política pública destina-se, atualmente, ao
atendimento de trinta travestis e transexuais residentes ou que exerçam atividades no
município do Rio de Janeiro. O programa possui aulas teóricas, ministradas em um período
de seis meses, e vivência profissional, desenvolvida logo após, em um período de três
meses. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, no horário de 13h às 17h. E, além da
Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, diversas secretarias municipais do Rio de
Janeiro, tais como Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Cultura, Trabalho e
Emprego, são convocadas a atuar. As participantes recebem, atualmente, uma bolsa
mensal de R$ 300,00 e um auxílio-transporte, sendo também oferecido a elas um lanche,
durante as aulas teóricas. Apenas no momento em que as alunas realizam a vivência
profissional, há o pagamento de um salário mínimo e o recebimento do auxílio-transporte.
Essas despesas são financiadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que é
responsável pelo projeto em conjunto com a CEDSRIO.
O conteúdo programático é composto por vários módulos, tais como o de educação,
o de direitos, o de assistência social, o de saúde e o de trabalho e emprego24. Observa-se

23

O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016, para a composição
dessa pesquisa.
24
Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS), Termo de referência do projeto Damas Atualizado,
mimeo, 2016, p.2-3: “O módulo CEDS adentra nas questões atinentes a direitos e deveres, tais como princípios
e direitos e garantias constitucionais; cidadania; nome civil/ social nas esferas federal, estadual e municipal,
poder público na esfera administrativa e órgãos de atuação (CEDS, SuperDir; Ministério Público, Defensoria
Pública, Secretaria Direitos Humanos do Governo Federal); crimes/ contravenções/ leis especiais recorrentes
aos transgêneros; noções gerais do direito do consumidor; locação; sucessões; juizado especiais; direito do
trabalho e previdenciário; direito homoafetivo e movimento social LGBT; O módulo assistência social inclui as
informações da implementação da Política Nacional de Assistência Social no município do Rio de Janeiro, com
trabalhos de fonoaudiólogos, políticas sociais; relações interpessoais; dinâmica de grupo e etc; Já no módulo de
educação há aulas de reforço da nova ortografia, redação, gramática, raciocínio lógico, noções de inglês, e
inclusão digital com aulas básicas para utilização computador/informática; A Secretaria da Saúde ministrará
aulas de prevenção à saúde, como informações básicas de doenças infectocontagiosas (HVI, hepatite, sífilis,
HPV etc), redução de danos em relação a drogas e bebidas alcoólicas; orientações no procedimento
hormonioterapia; cuidados com o corpo e etc. Por fim, no final do Projeto há o ingresso das aulas de
capacitação da Secretaria do Trabalho e Emprego que viabilizará a entrada das usuárias no mercado de
trabalho e/ou cursos profissionalizantes, inclusive, promovendo palestras específicas de orientação vocacional,
currículo e orientações para processo seletivo.”
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que o reforço no ensino fundamental25, realizado pelo Damas, está em consonância com a
Constituição Federal de 198826, uma vez que a educação é condição fundamental para a
participação democrática, para o exercício da cidadania e para o acesso ao mercado de
trabalho. Esse projeto promove, ainda, a facilitação do retorno escolar para aquelas que
desejarem efetuar a matrícula nos estabelecimentos de ensino público. Assim, ao eleger a
educação como uma de suas metas, o projeto contribui também, nesse aspecto, para a
efetivação do direito fundamental ao trabalho. Segundo Ana Paula de Barcellos:
Não é preciso repisar que a educação constitui, modernamente,
pressuposto básico para a participação no âmbito do Estado, para o
exercício da cidadania e para o ingresso no mercado produtivo. A decisão
consciente a respeito do voto em cada eleição, a informação acerca dos
direitos mais elementares_ e.g., direitos do consumidor, e até mesmo o
direito de ação_, o acesso ao mercado de trabalho, tudo isso depende hoje,
27
em boa parte, da educação formal.

O módulo de direitos, oferecido pela CEDS, auxilia, ainda, na promoção da cidadania
das beneficiadas, principalmente porque propõe uma formação baseada na análise dos
direitos e das garantias constitucionais e no estudo da história do movimento LGBT. A
descoberta dos direitos fundamentais, por aquelas que sempre estiveram alijadas da
proteção estatal, poderá auxiliar na construção de novas perspectivas. Não se está a dizer
que apenas o conhecimento desses direitos alteraria, por si só, o plano fático, uma vez que
já foi demonstrado aqui que estes não se realizam apenas por estarem presentes nas
constituições. Não se pode, todavia, desprezar que a tomada de consciência, no momento
em que se descobrem detentoras de direitos e pertencentes a um movimento social mais
amplo, carrega um potencial emancipador. A experiência vivenciada no projeto Damas
acaba por confirmar a ideia aqui discutida. Nas palavras do assessor jurídico:
(...) a gente já fez logo o trabalho de formação para que elas soubessem
quais eram os seus direitos constitucionais, quais eram os direitos
fundamentais de todos os cidadãos, quais são os direitos administrativos
municipais, estaduais e federais, porque também, dentro desse pacote de
ações, que a gente fez logo que abriu, foi o site passar a ter as informações
de toda a legislação para que elas tivessem. E foi interessante porque nós
fomos percebendo as necessidades até por eventos. Nós criamos um
papelzinho, assim: “você sabia”. O “você sabia,” que a gente fez, a gente viu
que elas guardavam aquilo e usavam aquilo na bolsa, como instrumento
para poder falar. E aí elas usavam aquilo na hora de exercer os seus
28
direitos.
25

Resolução conjunta CEDS/SMAS Nº 001/2011:“Art. 3º- O Projeto DAMAS terá a seguinte dinâmica(...)
e) Subdivisão em 3 (três) momentos: a. Primeiro com enfoque no reforço do ensino fundamental (SME)”
26
Art. 205, CRFB: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
27
BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa
humana, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p.260.
28
O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016, para a composição
dessa pesquisa.
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Outra história, que também corrobora com esta reflexão, é a da travesti, já
aposentada, que desejava participar do projeto para conhecer seus direitos de cidadã e
poder ensiná-los para as outras travestis que lhe eram próximas. Segundo o relato do
assessor jurídico da CEDS:
(...) era uma senhora, que era uma militante antiga, uma das fundadoras do
grupo ASTRA. E ela chegou pra mim e falou assim: ‘Não. Eu já fui rejeitada
pelo projeto três vezes’. Aquela palavra me soou tão mal. Rejeitada? Aí, eu
falei assim: não, você é aposentada. Você não está procurando trabalho.
Não precisa, já recebe seu benefício de aposentadoria. Aí ela disse assim:
‘não, mas eu queria muito entrar no projeto, porque eu queria aprender
todos os meus direitos e dar continuidade em outros segmentos para outras
comunidades’. Mas evidente que, independente de qualquer coisa, evidente
que ela entrou. Óbvio. Ela não ia ser rejeitada. Nosso papel é exatamente o
29
oposto.

O módulo ministrado pela Secretaria de Trabalho e Emprego, por sua vez, oferece
aulas para a capacitação profissional. O objetivo é promover a inclusão das participantes do
projeto Damas no mercado formal de trabalho e, também, em cursos profissionalizantes.
Nesse módulo, há palestras direcionadas à orientação vocacional e ao processo seletivo. As
alunas aprendem, ainda, a preparar seus próprios currículos para as entrevistas de
emprego. As oficinas direcionadas às áreas de gestão, de marketing, de eventos e de
relacionamento também capacitam as alunas para a criação de negócios próprios,
fomentando o trabalho autônomo. Esse módulo é mais uma estratégia criada por essa
política pública para concretizar o direito fundamental ao trabalho.
O projeto Damas tem possibilitado, além do conhecimento teórico sobre o exercício
da cidadania, uma participação delas _ainda pequena_ nas esferas públicas. Em 2015, por
exemplo, as alunas participaram, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de uma audiência
pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. O tema tratava da LGBTFobia e da
intolerância religiosa. Na ocasião, o vereador Jefferson Moura (PSOL) chegou a afirmar que
essa audiência pública havia inspirado o projeto de lei que seria encaminhado ao plenário,
proibindo a realização de contratos entre a administração pública e as entidades privadas
que discriminassem pessoas, em razão de sua orientação sexual30. A aluna do Damas,
Hellen Nogueira Salles, presente no ato, fez a seguinte reflexão sobre essa experiência: “Só
agora soube de leis municipais que me protegem como cidadã. O Damas tem sido
esclarecedor e essa audiência é uma boa oportunidade para trocarmos experiências.”31 Há o
depoimento de outra aluna do projeto, que subiu ao púlpito na Câmara, Monique Lamarque,
29

O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016, para a composição
dessa pesquisa.
30
Disponível em <http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/06/21/alunas-do-projeto-damas-participam-de-audienciapublica-contra-a-lgbtfobia/>. Acessado em 09/5/2016.
31
Disponível em <http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/06/21/alunas-do-projeto-damas-participam-de-audienciapublica-contra-a-lgbtfobia/>. Acessado em 09/5/2016.
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expressando também a importância dessa participação: “Estamos felizes com essa iniciativa
da prefeitura e do vereador Jefferson Moura, pela oportunidade de estar ocupando esse
espaço público. A visita à Câmara dos Vereadores realmente foi importante por ter aberto as
portas do conhecimento.”32
Essa política pública tem o objetivo, ainda, de facilitar o acesso das alunas aos
serviços públicos da rede municipal, por meio da atuação conjunta de suas diversas
secretarias, o que contribui para a extensão dos direitos de cidadania às participantes do
projeto. Ressalte-se que as travestis e as transexuais, durante muito tempo, ficaram
afastadas de vários serviços, como, por exemplo, os de saúde, o que tem gerado
conseqüências drásticas nas vidas delas. A entrevista com o assessor jurídico do projeto
revelou o quão urgente se faz a facilitação do acesso a tais serviços: “(...) a maioria delas,
na questão da hormonização, se hormoniza deliberadamente ou coloca silicone. Então, a
questão da saúde era extremamente importante.33” O distanciamento delas de serviços tão
necessários pode ser facilmente explicado pelo atendimento médico desumano, na maior
parte das vezes, que lhes é dirigido. Aproximar essas pessoas, que sempre estiveram
alijadas desses serviços, é uma tentativa por parte dessa política municipal de promover
uma participação de todos na divisão dos recursos públicos.
Outro ponto de destaque é a participação de uma transexual na execução dessa
política pública. Dentre tantas outras atribuições, como, por exemplo, a do relevante relatório
do que vai ocorrendo durante as aulas, com o propósito de estabelecer um diálogo entre a
teoria e a prática, talvez a mais significativa contribuição, dada por Beatriz Cordeiro, seja a
luta incansável que ela trava, dia a dia, para que as alunas percebam a oportunidade que o
projeto constrói para a efetivação da cidadania e do direito fundamental ao trabalho delas.
Somente a sua vivência e os seus afetos são responsáveis por esse ensinamento. Nas
palavras da supervisora do projeto:
(...) é um grupo de trinta trans, que têm muito em comum para conversar. E
elas dispersam com muita facilidade. Aí eu dou bronca. E elas falam que eu
sou meio sargentona, mas eu falo é porque eu me preocupo. E não é como
pessoa pública, como o poder público, como uma funcionária. É porque eu
me preocupo como par, porque eu sei que, se você não aproveita essa
oportunidade, o mundo ainda vai ser cruel. Elas falam Bia ‘mas o projeto só
34
cobra da gente’. Eu digo: e quando o mundo não cobra?
32

Disponível
em
<http://www.rio.rj.gov.br/exibeconteudo;jsessionid=1ABBD2667B8F90D865684769139FA769.liferayinst2?p_p_id=exibirconteudoportlet_WAR_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_
up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_exibirconteudoportlet_WAR_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv_struts_a
ction=%2Fjournal_content%2Fview&_exibirconteudoportlet_WAR_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv_groupId=1
0136&_exibirconteudoportlet_WAR_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv_id=4738830&_exibirconteudoportlet_WA
R_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv_viewMode=print> Acessado em 09/5/2016.
33
O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016.
34
O trecho é a reprodução fiel da segunda entrevista, que nos foi concedida, em 04 de maio de 2016, para a
composição dessa pesquisa.
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No que concerne à denominada “vivência profissional”, ocorrida após as aulas
teóricas e as atividades externas, as alunas poderão exercer atividades profissionais em um
período de seis horas por dia. Nessa fase, as participantes que desejarem irão
desempenhar serviços em empresas públicas, privadas ou ONGs. A intenção aqui é
proporcionar uma maior capacitação profissional e promover a interação das alunas em
ambientes profissionais, nos quais a heteronormatividade seja a regra. O projeto Damas,
nessa etapa, supervisiona as atividades no local de trabalho e financia o pagamento de um
salário mínimo e o auxílio-transporte.

As empresas recebem, portanto, a prestação de

serviços, sem custos. O incentivo financeiro promovido pelo poder público cria condições
para que as alunas obtenham a experiência profissional. Essa ação contribui, assim, para
extirpar preconceitos e aproximar as participantes de futuros empregadores, que, em alguns
casos, após a vivência, acabam contratando as alunas, conforme relatou o assessor jurídico
do projeto:
(...) nós vimos que havia um papel imenso, que era o papel para elas e para
as pessoas que estavam recebendo. Para elas descobrir que existia uma
hierarquia, que existia um horário de trabalho, que existia uma disciplina,
que existia um comportamento, como é que é no espaço, porque elas não
tinham essa experiência, porque nunca tiveram. A maioria não teve um
emprego formal. Então, não tinham esse tipo de vivência, que as pessoas
vão adquirindo no decorrer da vida normal. Vão trabalhando num lugar, vão
crescendo, vão melhorando. Então, para elas era fundamental essa
vivência. Ter essa experiência. (...) Aí elas são inseridas ali. E aí para elas
há um ganho muito grande e para esse público que esteja recebendo
também, porque eles tinham um olhar para elas da história da navalha, da
revolta, da história de que eram pessoas, seres estranhos. (...) E aí quando
a pessoa trans está no ambiente de trabalho se dedicando, porque se
dedica até muito mais, e ali mostrando a sua cara, toda aquela ideia
35
preconcebida se rompe. E, quando se rompe, ela passa a ser acolhida.

Ao continuar o relato dos acontecimentos ocorridos na fase da vivência profissional,
o assessor jurídico do projeto exemplificou a importância dessa estratégia criada pelo poder
público municipal para a efetivação do direito fundamental ao trabalho:
na medida que elas fazem essa vivência, por exemplo, na Secretaria de
Trabalho e Emprego, foram três. Uma chegou lá, falou assim: ‘estou
assustada e não quero’. Duas foram e fizeram, sendo que as duas
prestaram para a Secretaria de Trabalho e Emprego. Tinha uma ONG, que
fazia um trabalho de atendimento, uma empresa terceirizada. E é para
essas empresas que elas vão. Foram contratadas. Na Defensoria, a gente
teve a vivência, ainda quando era a doutora Luciana Mota, de uma ser
contratada. E dessa vez todas foram contratadas, as quatro que foram para
lá. Na Riotur, duas foram enviadas para a Riotur, porque tinham línguas.
Enfim, tem que preencher evidentemente, aqui não há paternalismo. Tem
36
que preencher o perfil. Preencheu o perfil, uma foi aproveitada.
35

O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016.
O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016, para a composição
dessa pesquisa.
36
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Essa política pública adota também outras medidas para a inclusão no mercado de
trabalho. A manutenção de um cadastro, criado pelo projeto Damas, com os currículos das
participantes, é um meio para aproximar as alunas dos empregadores, segundo afirmou o
assessor jurídico do projeto Damas:
(...) o que nós procuramos nos cercar, fazer uma panfletagem, uma
captação das empresas, informando as empresas e dando e fornecendo a
elas, a qualquer uma que nos procure, fornecendo dados e currículos. E
informando para todas elas, dentro do grupo do projeto Damas, a existência
de vagas ou a existência de processo seletivo que esteja ocorrendo. Então,
por exemplo, por isso que eu te digo que não existe nada em termos oficiais
e sim em caráter informativo, que a gente tenta impulsioná-las e trazer
essas empresas para cá. Então, por exemplo, já tiveram restaurante
procurando. Então, a gente informa aquelas que são dadas ou que tenham
interesse nessa área de atuação, seja na cozinha, no atendimento, seja no
que for, a gente indica para essas pessoas que procure esse tipo de
seleção. Teve aqui uma agência de emprego que era de doméstica, que
faziam serviços gerais, de diaristas que também algumas se cadastraram
pra lá. Tiveram outras. Estou falando de empresas privadas. Teve uma
menina que procurou uma seleção para assessorar ela como secretária.
Teve também o cinema do Mix Brasil. Quando a gente faz algum evento, a
gente sempre coloca obrigatoriamente, a gente envolve as meninas do
projeto Damas. Então, elas acabam atuando, às vezes, em evento de, por
exemplo, o cinema. Foi o Mix Brasil. Aí o Mix Brasil vem e a gente fala que
vocês têm que colocar as meninas. Para gente, elas vão fazer as
panfletagens, isso e aquilo. Elas têm que trabalhar dentro, serem
aproveitadas. Aí, algumas foram para a bilheteria. Outras para outro lugar. E
acabam sendo contratadas pelas empresas, que acabam as conhecendo,
gostando da atuação e as contratando. Então, teve Laura Alvim. Teve uma
que foi trabalhar no espaço em Botafogo. As coisas funcionam com as
37
empresas mais dessa forma.

Ao final do projeto, as alunas adquirem um certificado, no qual o tempo de nove
meses da formação e a carga horária, cumprida nas aulas teóricas e na vivência
profissional, são registrados. A comprovação de que a formação foi realizada pelo poder
público municipal também é atestada. Esse diploma prova, portanto, a qualificação
profissional e educacional recebida no projeto. Verifica-se, assim, outra contribuição dada
por essa política pública para a concretização do direito fundamental ao trabalho.
Para que não haja retrocessos em conquistas já obtidas e para que se continue
avançando, os movimentos sociais devem, permanentemente, fiscalizar a execução dessas
políticas públicas, cobrar mais investimentos, exigindo dos governantes que essas
conquistas, que são produtos de lutas e de pressões políticas de movimentos ligados a
questões de gênero, e não dádivas de um governo ou outro, não sejam destruídas. Como
bem apontado por José Murilo de Carvalho, o difícil processo de construção da cidadania no

37

O trecho é a reprodução fiel da segunda entrevista, que nos foi concedida, em 04 de maio de 2016, para a
composição dessa pesquisa.
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Brasil apresenta desvios e retrocessos, não previstos por Marshall.38 Uma cidadania ativa
exigirá a participação de todos, em conjunto com o poder público, para que esse processo
não seja compreendido somente como a conquista de um grupo, de uma parcela excluída
da população. É a coletividade que deve estar mobilizada na luta pela extensão dos direitos
da cidadania para toda e qualquer pessoa.

V. DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O PROJETO DAMAS

O projeto Damas encontra-se em constante transformação. Na tentativa de atender
melhor as demandas, o programa já experimentou diversas modificações, desde o seu
começo. Vários desafios ainda existem na busca da concretização do direito fundamental ao
trabalho. Por essa razão, há a compreensão de que alguns desses obstáculos poderiam ser
enfrentados com o apoio de outras instituições comprometidas também com a promoção
desse direito fundamental. Partindo-se do pressuposto de que é preciso criar condições
políticas e sociais para a efetivação do direito fundamental ao trabalho, uma vez que o
direito só interessa enquanto prática realizável, será formulada uma proposta que objetive o
estabelecimento de uma parceria entre a universidade e a política pública do município do
Rio de Janeiro.
A construção de um projeto de extensão, que aproxime a universidade da efetivação
do direito fundamental ao trabalho para todos, inclusive para os que sofrem discriminação,
em razão da identidade/ expressão de gênero, é medida necessária para a promoção dos
direitos de cidadania dos que, relegados à invisibilidade, ainda vivem à margem do Estado
Democrático de Direito. A criação de uma Clínica de Direitos Humanos Trabalhistas, que
ofereça um atendimento humanizado às travestis e às transexuais para o acesso à justiça
trabalhista, poderia representar uma contribuição efetiva para a promoção da cidadania e do
direito ao trabalho. Além disso, seria uma oportunidade para que o conhecimento produzido
na universidade pública, por exemplo, fosse revertido em proveito da população. Tarefa
esta, que cumpriria o real propósito da instituição.
A criação dessa clínica teria a finalidade de educar para a diversidade. Não se está
aqui a fomentar qualquer tipo de separatismo, mas a incentivar a inclusão de fato daquelas
que tem sido excluídas de todos os espaços, inclusive, dos ambientes de trabalho. Se para
realizar a tão almejada democracia material, se utilizará de uma estratégia, com
atendimentos específicos, a luta deve ser também para que, em breve, não seja mais
preciso esse tipo de atuação. O momento ainda exige que a sociedade se depare com essa

38

CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p.11.

15

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

exclusão gerada pela imposição do binarismo de gênero. Não se pode mais ignorar a
vulnerabilidade das travestis e das transexuais dentro do cotidiano. O objetivo dessa
parceria institucional consistiria, principalmente, na promoção dos direitos humanos
trabalhistas, na capacitação de graduandos e de residentes para o atendimento da
população e, por fim, na construção de uma sociedade inclusiva, plural. A proposta aqui
apresentada passaria pela reestruturação do escritório modelo da universidade, que se
tornaria capacitado também para a promoção do direito fundamental ao trabalho das
travestis e das transexuais. Se o que se pretende é conceder aos graduandos e aos
residentes uma formação jurídica mais completa, capaz de abarcar os contornos de uma
sociedade democrática, não há como ignorar as peculiaridades dos questionamentos
trazidos também por essas trabalhadoras. E isso passa, inapelavelmente, pela escuta
desses alunos. O atendimento inicial é o momento fundamental para que os relatos de vida
se tornem peças processuais. Não se pode abrir mão de uma escuta, que seja capaz de
resgatar a dimensão da alteridade, sob pena das violações aos direitos humanos
começarem na própria elaboração das petições.
Compreender as questões relacionadas à identidade/expressão de gênero é
imprescindível para que os graduandos e residentes possam, em conjunto com a
demandante, elaborar essa narrativa jurídica. O relato dos danos morais comumente
sofridos pelas travestis e pelas transexuais no mundo do trabalho exigirão de quem ouve
essa atenção, pois, caso contrário, não serão percebidas as violências experimentadas por
essas pessoas na relação de emprego. Se aproximar da dor que pode ser causada, quando,
por exemplo, o empregador exige, para a contratação de uma trabalhadora transexual, que
ela corte seus cabelos, que ela use uniformes masculinos ou que ela seja identificada como
homem, faz parte do ensino jurídico que toda universidade comprometida com a construção
de uma sociedade democrática deveria adotar. Além disso, oferecer tratamento adequado
com a identidade/expressão de gênero, dentro do escritório modelo, é fundamental para a
efetivação do direito fundamental ao trabalho, na medida em que incentiva a trabalhadora
transexual a buscar na justiça do trabalho a concretização desse direito constitucional.
A atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também inspira a
proposta aqui apresentada. Com a criação, bem sucedida, do Núcleo de Defesa da
Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos (NUDIVERSIS), em maio de 2011, este órgão
tem provocado a sociedade civil e o Poder Judiciário a debater questões relacionadas à
pauta LGBT. A cooperação estabelecida com a CEDS-RIO e com o SUPERDIR/SEASDH
tem possibilitado o encaminhamento de várias pessoas, para que o NUDIVERSIS possa
ajuizar ações ou orientar a população LGBT sobre o combate a homofobia e sobre o
reconhecimento de diferentes identidades/expressões de gênero. A maior demanda que
este órgão recebe é a da busca da requalificação civil das travestis e de transexuais, mas
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atuam, dentre outras funções, em ações envolvendo violência e discriminações também.
Esse atendimento especializado já avançou em importantes conquistas de direitos, tal como
o reconhecimento judicial da alteração do gênero na certidão de nascimento, sem prévia
realização de cirurgia de transgenitalização39. A competência da Defensoria Pública,
contudo, é restrita, não alcançando as questões ocorridas na relação de trabalho. Por essa
razão, há mais um fator para a promoção de uma parceria entre o projeto Damas e a
universidade, no que se refere à atuação judicial trabalhista.
Assim, a contribuição que uma Clínica de Direitos Humanos Trabalhistas, instalada
dentro de um escritório-modelo universitário, poderia fornecer, é bastante abrangente.
Promover o acesso à justiça das pessoas hipossuficientes, incluídas as vulneráveis
socialmente, combater a violência de gênero, no ambiente de trabalho, prevenir novos
litígios relacionados à intolerância diante da diversidade, orientar a população sobre
condutas ofensivas à dignidade humana, capacitar os graduandos e residentes, promover a
extensão dos direitos de cidadania e, principalmente, efetivar o direito fundamental ao
trabalho digno são exemplos do alcance que essa ação poderia proporcionar.

VI. CONCLUSÃO

A ampliação da cidadania no Brasil passa, obrigatoriamente, pela incorporação à
vida política de parcela da população, que ainda parece viver à margem do tão aclamado
Estado Democrático de Direito. No sentido mesmo que a palavra incorporação sugere, o
que se quer é trazer esses corpos, relegados à invisibilidade, para dentro do cenário da
polis, com o propósito claro de possibilitar uma maior participação dessas pessoas
injustamente excluídas, no debate contemporâneo. Atualmente é preciso pensar a etnia, a
raça e o gênero como elementos que ampliam a vulnerabilidade de determinados sujeitos. É
preciso que demandas sociais se transformem em programas políticos, a fim de tornar
possível uma inclusão maior das travestis e das transexuais no mercado formal de trabalho.
O que, infelizmente, se vê ainda é que, quando essa inserção ocorre, na maioria das vezes,
esta se dá nas atividades laborais mais precarizadas. O projeto Damas, com a sua política
pioneira de promoção da cidadania das travestis e das transexuais, deve ser visto como
uma forma de, no âmbito local (municipal), começar a provocar uma alteração na percepção
da sociedade para a exclusão social gerada, pela imposição do binarismo de gênero.

39

Disponível
em:
<http://www.cedsrio.com.br/site/noticias/2014-10/nudiversis-promove-seminario%E2%80%9Cidentidade-de-genero-e-homoafetividade-caminhos-para-> Acessado em 11/5/2016.
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A transcidadania e a necessidade de ruptura com o paradigma político da exclusão

Patrícia Maria dos Santos (FDV)
Bruno Gadelha Xavier (UFES/FDV)

Introdução

O contexto da cidadania é representado em um momento histórico do chamado Estado de
Bem-Estar Social (Welfare State) contextualizado a partir do surgimento de direitos civis,
políticos e sociais. Neste sentido, ao longo dos tempos restou claro que a cidadania
apresenta forte interligação com a conquista desses direitos no decorrer da história.

O conceito de cidadania tem se modificado ao longo dos anos diante das transformações
sociais e do contexto histórico vivenciados. Nessa esteira, em virtude dessas renovações,
houve a necessidade de se buscar alternativas capazes de promover a inclusão de todos os
membros da sociedade, como é o caso da Transcidadania, que surge a partir da construção
de um conceito e partindo da análise da renovação epistemológica acerca da questão.
Cabe ressaltar que palavra “cidadania” provém do latim civitatem que significa cidade. Na
Grécia Antiga, a pólis era ligada à cidade o que consequentemente, tornava a cidadania
restrita à participação política de determinadas classes sociais. O cidadão passa a ser o que
morava na cidade e participava de seus negócios.

Assim, nos dias atuais, relacionando tal fato com o objeto do presente, vale mencionar não
somente a cidadania quanto ao âmbito da economia política da pólis, mas também ao
campo das relações de gênero, como sujeito de direito, que pretende afirmar o corpo como
direito fundamental e no reconhecimento do Outro.

A presença de uma opressão em torno dos direitos e garantias fundamentais, marca de um
jogo institucional e social que exclui a partir da própria categoria de cidadania, e é
justamente

no

ensino

de

Judith

Butler

é

possível

encontrar

fundamentações

desconstrutivista e no ensino de Joaquín Herrera Flores uma proposta de ressignificação da
cidadania através do reconhecimento da transcidadania como direito humano fundamental,
pelo qual a sociedade deve empenhar-se na garantia.

Observa-se que ao longo da história cidadania e direitos humanos se interligaram com a luta
por inclusão podendo romper-se com o paradigma da exclusão social e institucional. É
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cediço que ambos são direitos a serem conquistados, decorrem frutos de um processo
histórico, de conquistas, avanços e mudança de comportamento.

O intuito do trabalho consiste em abordar sobre a necessária ruptura do paradigma da
heteronormatividade, que sustenta o sistema de construtos político-jurídicos, como a figura
da cidadania, atrelando, ainda, ao paradigma calcado no patriarcalismo e na opressão.
Portanto, criticando a lógica liberal da cidadania, busca-se, a partir da imersão na
pluralidade e reconhecimentos necessários ao sustentar da dignidade humana, uma
ressignificação político-ideológica do que deve ser conhecido como “Transcidadania”.

O método escolhido para a elaboração do artigo foi o close reading de obras relativas ao
horizonte trans, em especial a partir da matriz conferida por Judith Bulter, que será utilizada
como norte teórico para as discussões.

1 Sur la citoyenneté: a retórica material liberal de um conceito
Ao analisar o conceito do termo “cidadania”, serão utilizados os ensinamentos de Thomas
Humphrey Marshall (1893-1981), considerado um clássico no estudo da cidadania,
representada em um momento histórico do chamado Estado de Bem-Estar Social, o qual
contextualizou a partir do surgimento dos direitos – civil, político e social - na Inglaterra do
final do século XIX, sendo a base dos demais direitos, em especial ao direito de liberdade.
Assim:

[...] a história dos direitos civis em seu período de formação é
caracterizada pela adição gradativa de novos direitos a um status já
existente e que pertencia a todos os membros adultos da
comunidade ou talvez se devesse dizer a todos os homens (...). Esse
caráter democrático ou universal do status se originou naturalmente
do fato de que era essencialmente o status de liberdade e, na
Inglaterra do século XVII, todos os homens eram livres (MARSHALL,
2002, p.15)

A partir da Revolução Francesa, no século XVIII, os direitos de cidadania, passaram a
englobar também os direitos fundamentais do homem, que seriam aqueles “entendidos
como direitos da liberdade suscetíveis de concretização na cidade e no Estado, e os direitos
vinculados a ideia de igualdade e justiça” (TORRES, 2009, p. 42).
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Após esse momento, os direitos da cidadania foram sofrendo um processo de extensão, até
chegarem na inclusão dos direitos políticos, permitindo assim, nas decisões do Estado a
participação dos cidadãos. Por fim, o termo cidadania passou a fazer parte do conceito os
direitos sociais, voltando-se novamente a contextualização de Marshall (2002), incluindo
todos os homens, a universalidade.

Contextualizado ainda com o referido autor, Abreu (2009, p. 11) também incorpora à
cidadania aos direitos civis, políticos e sociais, conforme se depreende da seguinte
passagem:

[...] a cidadania pode ser desdobrada em direitos políticos, civis e
sociais. Os direitos políticos referem-se à participação do cidadão no
governo da sociedade. Suas instituições principais são os partidos e
um parlamento livre e representativo. Na dimensão política da
cidadania estão incluídos os direitos de votar, de ser votado e de
participar da vida política. A dimensão civil da cidadania inclui, por
sua vez, o direito à vida, à propriedade, à liberdade de pensamento,
de crença e de expressão, e à justiça. Homens e mulheres são iguais
em direitos e obrigações, todos os filhos biológicos ou adotivos são
iguais, e não se tolera o racismo. Na dimensão social e econômica
da cidadania estão incluídos, entre outros, os direitos de proteção ao
trabalho, de proteção contra o desemprego, através do “seguro
desemprego”, e de defesa do salário do trabalhador. São garantidos
limites para a duração do trabalho e o direito ao repouso, a proteção
da gestante, o direito á aposentadoria, a liberdade de associação
profissional e sindical, o direito de greve e o direito à educação.

Através da incorporação desses direitos que o autor Ricardo Lobo Torres (2009) constrói
seu raciocínio a partir de possíveis dimensões assumidas pelo termo em análise, que são a
temporal, espacial, bilateral e processual.

A primeira dimensão apontada pelo autor é a temporal, que também contextualizada com
Marshall (2002) mencionada anteriormente no sentido de incorporação de direitos ao
conceito de cidadania. Sobre essa primeira dimensão Torres (2009, p. 49-50) destaca que:
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[...] o conceito hodierno de cidadania, do ponto de vista de sua
dimensão temporal, compreende os direitos fundamentais, os
políticos, os sociais e econômicos e os difusos, em constante tensão
com as ideias de liberdade, de justiça política e social e econômica,
de igualdade de chances e de resultados, e de solidariedade, a que
se vinculam.

Observa-se novamente a importância da Revolução Francesa conceito da cidadania,
representados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, simbolizam a essência do
cidadão.

A próxima dimensão aportando por Torres (2009) é a espacial, podendo ser caracterizada
nos seguintes aspectos apontados por PINHEIRO (2014, p. 104):

local, nacional, cosmopolita, comunitária (ou europeia) e virtual. No
que tange ao aspecto espacial, a cidadania passa a ser considerada
a partir do espaço geográfico em que o indivíduo se encontra, ou
seja, cada um dos desdobramentos apresentados pela dimensão
espacial confere um determinado direito e dever para o cidadão.

Ainda acerca da dimensão especial observa-se o reconhecimento do homem como
indivíduo e ser social, mas que variam, historicamente, de uma pátria para outra, que
pertença a um Estado-nação, entende-se o estabelecimento de uma personalidade em um
território geográfico.

A terceira dimensão trata da na cidadania bilateral, advinda do status de cidadão, sujeito de
direito e deveres para com o seu Estado. Sobre esse aspecto, Abreu (2009, p. 11-12)
destaca os seguintes deveres:

dever de participar da vida coletiva no sindicato, no partido político,
no bairro, nas diversas associações, nos níveis municipal, estadual
ou nacional; dever de solidariedade; dever de contribuir para o
progresso da cidade, do Estado, do país, de ajudar na superação dos
problemas sociais, cada um na medida de suas possibilidades; dever
de respeitar as leis; dever de pagar impostos; dever de prestar o
serviço civil ou serviço militar; dever de lutar para a construção de um
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país e de um mundo fundados na cooperação, na boa vizinhança,
nos valores da justiça e da paz.

Podemos nessa dimensão destacar, a concepção de Marshall, que propôs a primeira teoria
sociológica de cidadania ao desenvolver os direitos e obrigações inerentes à condição de
cidadão.

Por fim, tem-se a última dimensão, a processual, como fonte de afirmação dos direitos
pertencentes perante ao Estado, ou seja, o processo torna-se um instrumento, utilizado pelo
cidadão que visa a garantia daquilo que lhe foi conferido em virtude de tal status, perante o
Estado.

Assim, diante de todas a apresentação das dimensões que a cidadania pode assumir,
podemos verificar a sua concepção de forma evolutiva através modificações sofridas ao
longo da história. Porém, é preciso analisar o que o Estado, por meio dos direitos
assegurados em uma Constituição, faz de forma concreta para garantir a plenitude da
cidadania.

Outrossim, é importante notar que o desenvolvimento conceitual da cidadania acima
delineado corresponde ao aspecto liberal de sua construção histórica, sendo um discurso
amplamente difundido por uma perspectiva axiomática que corresponde a certos interesses
materiais subjacentes em determinados períodos históricos – respeitando um influxo mais
próximo de uma metódica histórica dialética inserida na crítica à economia política de matriz
marxiana.

Por fim, calha ainda apontar uma problemática-chave para o presente escrito: a cidadania
demonstrada pela retórica de Marshall é uma heterocidadania, ou seja, a evolução histórica
encontra-se embriagada pelo desenvolvimento de interesses predominantes bem em
determinações sexuais e de gênero específicas, correspondendo uma forma de exclusão
pautada em um sujeito revolucionário “homem”, que transcorrerá dogmaticamente nas
formulações institucionais e políticas, como o próprio “Direito à Cidadania”, de matriz
heterocêntrica, algo a ser melhor desenvolvido a seguir.

2 Uma teoria “that matters”: judith butler e a possibilidade de uma metodologia crítica
ao campo da heteronormatividade
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Não obstante o sujeito – ser jogado no mundo – que se vê preso na lógica do direito
burguês, há ainda outra forma de opressão sistêmica: a heteronormatividade. Os
preconceitos em torno da questão do gênero são vistos desde a concepção das instituições
modernas e pós-modernas, dentre as quais o Direito encontra-se situado. Cria-se,
respeitando os ditames linguísticos e categorias de Jacques Derrida, um “Império
Falocrático”, no qual o mistificado sujeito de direito também sofre pelas iras da discriminação
de gênero.

No tocante ao objeto do presente, vale mencionar, não somente quanto ao âmbito da
economia política, mas também ao campo das trocas simbólicas e reais que constituem as
relações de gênero. Razão pela qual o sujeito de direito, que pretende afirmar o corpo como
direito fundamental, encontra barreira epistemológica e prática não apenas nos ditames de
uma ideológica ratio econômica, mas também nas limitações que a cultura heterossexual
impõe no reconhecimento do Outro.

Justamente no ensino de Judith Butler é possível encontrar fundamentações para crítica ao
contexto heteronormativo em torno do sustentar de uma normatividade em torno do corpo.
Esta crítica passa, inicialmente, pela discussão em torno do gênero/sexo como categorias
apropriadas pela racionalidade jurídica burguesa em um contexto de biogestão das vidas.

A teoria de Butler (2002, p.18) preocupa-se quanto a construção de uma argumentação
desconstrutivista, em outras palavras, com a ruptura do binário discurso sexo/gênero pela
via da performatividade. Esta, por sua vez, não deve ser encarada como um ato singular e
deliberado, mas como prática referencial e reiterativa no qual o discurso produz efeitos que
nomeia. Sobre o corpo, aduz a autora:

Deve existir a possibilidade de admissão e afirmação de uma série
de “materialidades‟ que correspondem ao corpo, a série de
significações que assinalam as esferas da biologia, da anatomia, da
fisiologia, da composição hormonal e química, da enfermidade, da
idade, do peso, do metabolismo, da vida. Nenhuma delas pode ser
negada. Porém o caráter inegável destas „materialidades‟ de modo
algum implica o quê significa afirmá-la, em realidade, que matrizes
interpretativas condicionam, permitem e limitam essa afirmação
necessária.(BUTLER, 2002, p.108)
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Assim, tendo em observância a noção de matéria, o gênero não pode ser visto como uma
construção elaborada a partir da materialidade do sexo, do corpo, anterior ao momento de
construção artificial. Relações entre gênero e sexo são elementos de constante
reconceituação, a saber:

The debate between constructivism and essentialism thus misses the
point of deconstruction altogether, for the point has never been that
“everything is discursively constructed”; that point, when and where it
is made, belongs to a kind of discursive monism or linguisticism that
refuses

the

constitutive

force

of

exclusion,

erasure,

violent

foreclosure, abjection and its disruptive return within the very terms of
discursive legitimacy (BUTLER, 1993, p.8)

Dentro da lógica da performatividade, Butler manifesta posicionamento no sentido de
encarar esta como um ato ou procedimento causal que tem seu estopim pelo sujeito,
funcionando temporalmente pela reiteração, citando normas que participam da formação do
sujeito – noções básicas de gênero e sexo -, e que funcionam como norte para
desconstrução do sujeito sexuado. Neste interim, sua conceituação está conectada com
uma visão de prática discursiva de reiteração de normas e de reiteração de práticas de
exclusão, sendo que o poder de ação sobre o que se nomeia não é elemento ligado à
vontade do sujeito falante, mas sim algo derivado da ritualística da reiteração – respeitando
os influxos de Jacques Derrida.

A referência linguística aos corpos não deve ser vista como algo meramente pertencente ao
campo descritivo, e sim dotada de caráter performativo. Um “exterior constitutivo” pode
determinar a discussão em torno do critério que diferencia os sexos a partir da
heteronormatividade do marco legal, de modo a possibilitar o excluído a subverter a lógica
heterossexual. Inserido neste diapasão, a performatividade não é um livre jogo teatralizado
(BUTLER, 2002, p.145), muito menos pode ser livremente e ilogicamente relacionada pela
acepção de performance teatral, devendo ser dotada de “citacionalidade” e “iterabilidade”
(DERRIDA, 1989).

Conclui-se que a citacionalidade no campo sexual aplicada no cotidiano faz vislumbrar que a
autoridade das normas em torno do sexo exsurgem a partir do fato de suas constantes
citações, propulsionando o procedimento de identificação que cria sujeitos sexuados. Uma
vez o acontecimento do entrelaçar das citações, este pode ser desfeito no momento da
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(re)significação aos corpos e modus operandi que são fortalecidos pelo simbolismo
hegemônico que os excluiu como abjetos. Complementa Butler:

[...] o meu propósito é chegar a uma compreensão de como aquilo
que foi excluído ou desterrado da esfera propriamente dita do “sexo”
– entendendo que essa esfera se afirma mediante um imperativo que
impõe a heterossexualidade – poderia ser produzido como um
retorno perturbador, não somente como uma oposição imaginária
que produz uma falha inevitável na aplicação da lei, senão como uma
desorganização capacitadora, como a ocasião de rearticular
radicalmente o horizonte simbólico no qual há corpos que importam
mais que outros. (BUTLER, 2002, p.49)
Neste sentido, discursos como a dificuldade em torno de um “direito fundamental ao corpo”
está relacionado diretamente pelo modo como este afirma sua constituição subjetiva –
gênero e sexo –, ainda presa em uma visão heterossexual predominante na conjuntura
capitalista. Todavia, para fins de afirmação no presente, deve-se, a partir das lições de
Butler, considerar que o corpo não pode ser encarado nem como algo exclusivamente
linguístico, muito menos por algo que não tem relação com a linguagem: materialidade e
linguagem estão em constante simbiose, imbricados em uma relação interdependente, não
sendo nem completamente idênticas, muito menos completamente distintas.

3 A transcidadania como forma de crítica ao movimento de exclusão política: por uma
autocrítica do campo normativo a partir da luta pelos Direitos Humanos

Tendo em observância a concepção liberal-burguesa de cidadania exposta no primeiro
capítulo, bem como a metodologia de crítica ao discurso heteronormativo propiciado por um
elogio ao “Direito ao Corpo” com base em Judith Butler, sustenta-se, tempestivamente, uma
proposta de ressignificação da cidadania a partir da concepção do jusfilósofo espanhol
Joaquín Herrera Flores.

Deve-se afirmar, desde já, que a cidadania enquanto direito não pode ser vista como algo
dado, e sim como algo construído dentro de uma sociedade capitalista e de matriz
heteronormativa, razão pela qual a busca por uma nova acepção de logística social da
terminologia passa por uma luta constante, diária, em sustenta-la enquando um direito
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humano fundamental. In casu, deve-se reconhecer que a transcidadania é um direito
humano fundamental, pelo qual a sociedade deve empenhar-se na garantia.
Deste modo, vale realizar uma leitura sobre a obra do autor, denominada “Teoria Crítica dos
Direitos Humanos”, a fim de tecer considerações basilares para o presente escrito. De
acordo com Flores (2009, p.3), os direitos humanos foram categorias, figuras, que em
determinados momentos da história, bem como sob determinadas interpretações,
cumpriram papel legitimador de um sistema de relações específico, ao passo que, em outros
momentos, ocuparam a função de mobilização popular contra a hegemonia das relações
que o regime econômico impôs. Vale a leitura do seguinte trecho:

Mas, está claro, como todo produto cultural, os direitos humanos
pertencem ao contexto no qual surgem e para o qual funcionam
como categorias legitimadoras ou antagonistas da ideia hegemônica
de vida digna que prevalece em uma determinada e concreta
formação social. Em outros contextos culturais, quer dizer, em outras
formas de explicar, interpretar e intervir no mundo, os caminhos de
dignidade foram diferentes dos surgidos no contexto de relações
imposto pelo capital. Cada formação social constrói cultural e
historicamente suas vias para a dignidade. [...] Essa tendência
expansiva jusglobalizadora do sistema de relações baseado no
capital não só impôs uma economia mundo, mas, ademais, uma
ideologia-mundo sustentada na ideia de uma razão ilustrada
universal absolutamente superior a qualquer outra forma de perceber
e atuar na realidade. (FLORES, 2009, p.3)

Assim, para o autor, os direitos humanos não podem ser entendidos senão como
formulações, produtos, culturais que exsurgem em determinado momento histórico como
reação diante dos entornos das ações e relações que predominavam, em outras palavras,
são instrumentos, artefatos. Complementa o autor:

O autor maneja questões como o caráter paradoxal que informa serem os direitos humanos
produtos culturais que exsurgem de um contexto próprio de problemas, e, ao mesmo tempo,
vertentes que se apresentam sob a justificação da universalidade protetora e globalizadora –
são caracterizados como direitos humanos porque dizem respeito aos humanos (FLORES,
2009, p.42-43).

28

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

Quando acudimos às concepções tradicionais dos direitos humanos
que predominaram no marco da modernidade ocidental capitalista, o
que primeiro ressalta é sua pretensão de universalidade, de constituir
as pautas éticas e simbólicas às que todo o mundo deve assentir
deixando livre sua racionalidade. Com isso, o que se faz é deslocar a
primeira tensão cultural em direção ao campo de uma ação social
funcional aos interesses hegemônicos, pois qualquer tipo de
universalismo apriorístico ao qual nos conduz é a legitimar a
expansão, universalização ou globalização de um particularismo. Em
segundo lugar, quando percebemos que um conjunto de direitos –
neste caso, os direitos individuais – ostentam propriedade sobre
outros – os direitos sociais –, começamos a suspeitar de que o que
subjaz a essa prioridade é o reforçamento daquela funcionalidade
dos direitos a respeito dos interesses hegemônicos, pois o que se
acaba fazendo é separar – idealizando-os – os direitos prioritários do
circuito de reação cultural, legitimando um pouco mais a metodologia
da ação social dominante. E em terceiro lugar, ao se universalizar e
idealizar uma determinada configuração de direitos – com a
conseguinte saída do circuito de reação cultural –, os direitos
humanos, mais que processos culturais, constituem processos
ideológicos

que

dificultam

ou

impossibilitam

ações

sociais

alternativas. (FLORES, 2009, p.71).

Segundo o jusfilósofo espanhol, não deve-se compreender os direitos humanos como uma
manifestação histórica de uma essência humana dotada de eternidade. Ademais, como
dinâmicas e processos sociais, políticos, econômicos e culturais, inseridos em uma esteira
presenteada pela historicidade que demonstram a estreita relação entre o surgimento e o
desenvolvimento do capital e as relações sociais.

Em conformidade com o discurso crítico dos direitos humanos, Flores delimita que os
processos de direitos humanos devem ser compreendidos como entes levados à pratica do
marco de relações sociais decorrentes do imperioso poder do capital, e não “em si mesmo
considerados”, vertente que propaga uma consequência humanitária da eterna natureza do
homem que foge das suas condições sociais e reais de existência (FLORES, 2009, p.109110), criando uma abstração imaginária.
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Insta elucidar que os direitos humanos como produtos culturais, na vertente de Herrera,
enfrentam no seu cotidiano uma proposta “cataléxico-cataléptica”, posto que os concretizem
e eternizem em uma exploração estruturalmente guardada da ação humana que possua o
adjetivo de rebelde e transformadora (FLORES, 2009, p.212-213). Justifica-se a postura do
autor ao conclamar uma constante luta diária pelos direitos humanos, estes não como dados
inerentes à condição do homem como tal, e sim como construções que são frutos de uma
constante batalha no seio social. Aponta FLORES (2009, p.203):

A partir dos espaços de luta, o indivíduo luta pelo que é seu, quer
dizer, pela sua capacidade de atuar em prol de uma vida digna, e
não renuncia ao que não tem (seus pretendidos direitos), mas atua
em função do que tem, ou seja, de sua capacidade e sua
potencialidade humana para assumir, impor e garantir política,
econômica, social, cultural e juridicamente compromissos e deveres
que nos responsabilizem e, ao mesmo tempo, responsabilizem as
instituições públicas e privadas na construção de condições para
aceder igualitariamente aos bens necessários para vida.

A transcidadania, neste contexto, corresponde a necessidade de uma ruptura. Com Butler,
podemos perceber que a ruptura deve ter como ponto de origem a própria linguagem, a
nomenclatura que damos aos “corpos que importam”. A cidadania, enquanto categoria de
origem liberal, carrega consigo uma opressão real e simbólica enquanto a pluralidade afetiva
em determinada sociedade, sendo ainda pautada em um aspecto cartesiano, ou
(neo)kantiano, vide as formulações da heteronormatividade.

Neste sentido, e a partir da ruptura do pensar sobre os corpos e sobre a falência da
cidadania, as propostas de reconhecimento da transcidadania podem ser levadas em
consideração a partir da concepção de que esta é sim um direito humano fundamental.
Categorizada como tal, a luta constante por sua garantia é uma manobra contra uma
ideologia falocrática que ainda insiste por constituir as instituições públicas no país,
demandando, desde já, uma luta diária pela tutela humanística.

Conclusão: A transcidadania enquanto Direito Humano

Deveras complexo tecer considerações finais sobre a temática, todavia, os autores deste
artigo pretenderam, com este, apenas conferir bases teóricas e metodológicas para
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impulsionar uma discussão interdisciplinar sobre a temática. A transcidadania não deve,
assim, ser reduzida em um mero conceito político ou jurídico, traduzindo muito mais: a voz
dentro da exclusão, derivada de uma luta diária, constante, por emancipação e
reconhecimento social, para além dos processos de reificação da sociedade capitalista
contemporânea, bem como para além das opressões relacionadas a questão sexual e de
gênero.

A categoria clássica da cidadania, bem trabalhada em Marshall, traduz uma preocupação
histórica que remonta ao aspecto de heteronormatividade das instituições modernas e
contemporâneas. A porosidade e a dificuldade de conceituação guardam respeito com as
violações práticas do que significa, em termos efetivos, um ser cidadão – ou quase uma
ontologia da cidadania.

Neste sentido, a possibilidade de utilizar Butler como sustentáculo revela uma inovação para
o próprio campo interdisciplinar trabalhado. A noção de ruptura com o dualismo, bem como
a percepção sobre “performatividade” traduzem possibilidades prático-discursivas de
constante

crítica

ao

paradigma

de

construção

dos

corpos

governados

na

contemporaneidade, demonstrando a insuficiência de um paradigma que insiste em ser
utilizado.

Não se encontra sem razão aparente, portanto, a utilização de Herrera Flores como forma
conclusiva possível para evitar a constante utilização da teoria político-jurídica liberal e
datada da cidadania, buscando o sustentar no prisma do real. Em outras palavras, a
realidade informa a necessidade de ruptura com o paradigma ideológico que sustenta a
cidadania liberal como direito humano, buscando o reconhecimento de suas múltiplas
formas e reinvenções: reinventar a cidadania significa ressignificar o que compreende-se
enquanto direito, colocando-o como uma figura que demonstra constantes e necessárias
lutas sociais.

Somente com a luta por inclusão poderá romper-se com o paradigma da exclusão social e
institucional, razão pela qual deve-se considerar, desde já, a transcidadania um direito
humano fundamental.
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1 INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 possui especial significado para o Estado Democrático
Brasileiro. Foi a primeira Constituição democraticamente elaborada depois de mais de duas
décadas de regime autoritário e textos constitucionais outorgados por governos ditatoriais. Em
seu bojo está contido um arcabouço de direitos fundamentais individuais, coletivos e sociais,
que objetivam garantir valores que são essenciais em um Estado de Direito e Democrático.
Entre esses direitos, destacamos a dignidade humana, a cidadania e a igualdade que
norteiam a construção de uma sociedade justa e de um estado preocupado em garantir o bem
estar de seus cidadãos. A garantia da dignidade humana legitima ações para o
desenvolvimento econômico do estado, a erradicação da pobreza, a garantia do meio
ambiente equilibrado, a oferta de saúde, educação e segurança públicas, entre outras. Tratase de um princípio norteador do próprio Estado Democrático, que direciona a atuação de todos
para proporcionar vida digna a todos.
A igualdade, também corolária do Estado de Direito, requer maior esforço do ente estatal
para sua efetivação. Inicialmente, porque as pessoas não são iguais. Nascemos diferentes e
crescemos diferentes, seja em estrutura física, em consciência, na aquisição de valores
morais e éticos, ou na forma como desenvolvemos nossa vida em sociedade. Nossas
diferenças são visíveis ou escondem-se no espírito, mas estão colocadas de forma a nos
individualizar dos demais seres na Terra. Se somos diferentes, como podemos, ao mesmo
tempo, ser iguais? A norma estatal não pode ter a pretensão de eliminar diferenças, mas deve
ater-se a elas para evitar que excluam determinadas pessoas da proteção dos direitos
resguardados a todos.
A igualdade deve ser perseguida com foco na eliminação da discriminação da diferença.
Para o estado, somos todos cidadãos e temos que poder exercer os direitos que nos são
garantidos sem prejuízos, sem que nossas condições humanas nos impossibilitem de gozar
e usufruir da proteção jurídica que outros possuem. Teremos igualdade quando o estado for
capaz de resguardar as diferenças e equiparar grupos para que todos possam viver
dignamente dentro de suas escolhas. Assim, entrelaçam-se os direitos fundamentais da
dignidade humana e da igualdade, sem prejuízo de outras relações que possam ser
identificadas entre elas.
Nesse viés da igualdade e da dignidade está a cidadania como outro direito a ser
praticado por todos em um Estado Democrático. A ocupação dos espaços públicos e a
participação política são fundamentos da democracia, pois o povo só poderá governar se
puder interferir e direcionar o governo. Não seria admissível que o exercício da cidadania
fosse tolhido de grupos minoritários formados pelos ‘diferentes’, todas as pessoas devem ter
o direito da cidadania garantido pela norma constitucional.
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Não que isso seja simples de se atingir em qualquer sociedade. Os grupos majoritários
tendem a impor seus interesses sobre os grupos minoritários e, com isso, determinam
aspectos de uma normalidade, padrões a serem seguidos para que as pessoas possam ser
aceitas ou consideradas sujeitos de direitos. Quem não se encaixar nesses padrões estará
relegado à categoria de subcidadão, como estabelecida por Jessé Souza (2006A, 2006B),
análise realizada na terceira parte deste trabalho.
O estudo objetivou analisar como essas garantias fundamentais do estado estão para
as pessoas trans, dentro da perspectiva filosófica do gênero como conceito mais amplo do
que a simples relação com o sexo biológico, e como o próprio estado, por vezes, alija pessoas
trans da proteção normativa por adotar critérios tradicionais e ultrapassados no momento da
elaboração das normas e da realização de políticas públicas. Afinal, o que significa dizer que
as pessoas trans estão prejudicadas, inclusive pelo próprio estado, no exercício da cidadania?
E como pode o estado possibilitar a inclusão das pessoas trans nos espaços públicos para
que sua participação na sociedade seja contabilizada?
Na primeira parte, analisamos o gênero e a transexualidade, a fim de apresentar teorias
contemporâneas de ruptura com o binarismo sexual e a hierarquização de poder que ele
carrega, com relação irresistível entre sexo biológico, gênero e sexualidade sendo
questionada pela própria realidade biomorfológica das pessoas.
Na segunda parte, abordamos a relação entre a invisibilidade trans, pela teoria de Jessé
Souza (2006A, 2006B), e a filosofia do reconhecimento de Axel Honneth (2003), que colocam
as pessoas trans à margem da garantia dos mais diversos direitos fundamentais e impõe ao
estado uma atitude mais proativa para a inclusão dessa categoria minoritária. É na parte final
que analisamos como o estado pode atuar para possibilitar o exercício da cidadania de
pessoas trans e como a manutenção de termos binários na legislação pátria contribui para
privar o acesso dessas pessoas a espaços públicos e reforça a exclusão da categoria trans.
Adotamos como metodologia para o trabalho o múltiplo-dialético (KROHLING, 2014),
considerando as contradições entre sexo e gênero e entre o exercício de direitos pelos
excluídos e pelos incluídos para a conclusão da relevância do papel estatal, não obstante a
também contradição encontrada na própria atuação do estado em relação à impropriedade
legislativa para o resguardo dos direitos das pessoas trans.
2 GÊNERO E TRANSEXUALIDADE
Os debates sobre gênero nunca estiveram tão em evidência no Brasil, envolvendo a
sociedade como um todo e os três poderes estatais. Esses debates possuem pautas
significantes como o feminismo e a erradicação do machismo, e a transexualidade. Em
relação ao feminismo, a agenda traz discussões quanto às exigências de padrões
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comportamentais por mulheres, à não discriminação e inferiorização das mulheres no
mercado de trabalho, à violência contra a mulher, com foco no feminicídio, entre outros.
Apesar deste não ser objeto de nosso trabalho, não podemos deixar de considerar a
importância do movimento feminista para a conquista de direitos para mulheres, em todo o
mundo. Mas o gênero não suscita apenas o mais tradicional confronto entre homens e
mulheres na perspectiva machismo-feminismo: precisamos também considerar a questão
trazida pela dicotomia cisgeneridade-transgeneridade.
Não que essa seja uma novidade, a nível nacional, já que as pessoas transgênero fazem
parte do nosso dia-a-dia desde séculos passados. Algumas se tornaram figuras públicas,
tanto pela militância exercida em prol dos direitos transexuais quanto pela notoriedade
concedida pela mídia: um dos casos mais conhecidos de pessoa transgênero no Brasil é o da
modelo e atriz Roberta Close, que, nos anos 80, conseguiu realizar a cirurgia de
transgenitalização na Inglaterra e chegou até mesmo a posar nua em revistas masculinas.
Também podemos mencionar João W. Nery, considerado o primeiro transexual que realizou
a cirurgia de transgenitalização, durante os anos 60, em um dos períodos não democráticos
de nossa recente história. Há também o exemplo da transformista Rogéria, famosa por
participar da televisão nacional há décadas, que, apesar de mostrar-se sempre com o biotipo
de mulher, não se considera transexual e afirma, inclusive, gostar de ser mulher mas ter
cabeça de homem (ORTIZ, 2011).
Os casos de Roberta Close, João W. Nery e Rogéria são apenas três entre várias
possibilidades de exemplos de pessoas transexuais que obtiveram destaque na mídia ou
foram conhecidas a nível nacional, e que servem para ilustrar que o debate sobre
transgeneridade não pertence exclusivamente ao Século XXI, e que a relação macho-homem
e fêmea-mulher é mais complexa do que se mostra.
Tradicionalmente, considera-se homem quem nasce macho, ou seja, com órgãos
genitais masculinos, com definições biológicas masculinas. Em oposição, considera-se
mulher quem nasce fêmea e possua, dessa forma, os órgãos genitais femininos. Para essa
concepção de gênero, não há nenhuma dificuldade em se identificar, na hora do nascimento,
quem é homem e quem é mulher, o que definiria, a partir daí, os papeis sociais que cada um
assumiria. Nos Séculos XX e XXI, no entanto, a simplificação dessa percepção conservadora
e tradicional vem sendo constantemente e incisivamente questionada, principalmente em
razão dos movimentos LGBT organizados pela persecução do reconhecimento e da
efetivação de direitos das pessoas trans2. Trataremos, então, de duas perspectivas nesse

2

Para fins desse trabalho, adotaremos o termo pessoa trans para nos referir àquelas cuja identidade
de gênero seja divergente do papel previamente estabelecido no nascimento ou que superem o
binarismo sexual tradicionalmente imposto, ou seja, para identificar pessoas transexuais, travestis,
transformistas, drag-queens, crossdressers, entre outras.
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estudo: a perspectiva tradicional e conservadora da questão de gênero, que mostraremos ter
servido de norte para o ordenamento jurídico Brasileiro, e a crítica contemporânea a essa
perspectiva, que interpreta o gênero além da visão binária e biológica.
Na filosofia, Simone de Beauvoir (1970) já dizia que ninguém nasce mulher. Judith Butler
(2003), uma das pioneiras na tentativa de ruptura do binarismo sexual, define que mulher e
homem são definições biológicas, mas construções sociais com objetivo de manter uma
ordem hierarquizada e relações de poder. Assim,
sexo é biológico, gênero é social. E o gênero vai além do sexo: O que importa,
na definição do que é ser homem ou mulher, não são os cromossomos ou a
conformação genital, mas a auto-percepção e a forma como a pessoa se
expressa socialmente. Se adotamos ou não determinados modelos e papéis
de gênero, isso pode independer de nossos órgãos genitais, dos
cromossomos ou de alguns níveis hormonais (JESUS, 2012, p. 06).

Pela concepção tradicional, toda fêmea é uma mulher, assim como todo macho é um
homem. Esse binarismo simplificador é contestado por Judith Butler (2003), que aponta três
categorias distintas, porém relacionadas, que a visão binária confunde, mistura e assingela
excessivamente para forçar uma interpretação dualista da sexualidade e do gênero: o sexo
biológico, o gênero e a sexualidade.
Sexo biológico é definido ao nascer, na maioria das vezes. Pessoas nascem fêmeas,
com órgãos genitais e reprodutores femininos, ou seja, seus corpos são biologicamente de
fêmeas; ou nascem machos, com corpos biologicamente definidos masculinos. Essa não é
uma verdade absoluta, uma vez a possibilidade do nascimento de pessoas denominadas
hermafroditas ou intersexo, com órgãos sexuais e/ou reprodutores ambíguos, representando,
em 2004, 2% a 10% da população ocidental (GUERRA JR; DAMIANI, 2004). Há também
casos de pessoas que nascem com os órgãos genitais ou reprodutores incompletos, mas que,
visualmente, representam as categorias macho e fêmea. Como exemplo, a Síndrome de
Mayer-Rokitansky-kuster-Hauser pode levar ao nascimento de fêmeas sem útero ou até
mesmo canal vaginal, impossibilitando, por vezes, o relacionamento sexual dos portadores
(DORNELAS et al, 2010).
Gênero, no entanto, seria uma construção social, a atribuição de papeis socialmente
estabelecidos sob a denominação de homens e mulheres. Uma visão dualista do gênero
impõe às fêmeas o gênero mulher e aos machos o gênero homem. Butler (2003) rejeita esse
binarismo para contestar a afirmação de que “biologia é o destino”. Em sua concepção,
mesmo frente a uma estabilidade binária do sexo biológico, o que já foi demonstrado incorreto
e que será mais abordado ainda a frente, não se poderia supor que os gêneros também
pudessem ser interpretados em número de dois (BUTLER, 2003). A filosofia de Butler rompe
com dois dogmas do conservadorismo de gênero, i) a dualidade binária que divide os gêneros

37

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255
6

exclusivamente entre homem e mulher; e ii) a relação intrínseca e irresistível entre sexo
biológico e gênero.
Há, ainda, uma terceira categoria relacionada ao ‘problema de gênero’: a sexualidade.
Da mesma forma que o sexo biológico e o gênero, tradicionalmente tratados como decorrência
um do outro, a sexualidade também é, pela ordem heteronormativa tradicional, como
derivação do gênero. Homens devem sentir desejo sexual por mulheres, assim como
mulheres devem sentir desejo sexual por homens. Assim, machos seriam homens que se
relacionariam com mulheres, que seriam fêmeas e se relacionariam com homens. Essa é a
correspondência exigida para a heteronormatividade e que, na sociedade tradicional
conservadora, é considerada normal.
Qualquer divergência ou perturbação nessa associação é tida, nesse contexto, como
uma anomalia. O desejo erótico de homens por homens, e de mulheres por mulheres, era
considerado uma patologia até a década de 70, quando a Associação Americana de
Psiquiatria despatologizou a homossexualidade e aboliu a palavra homossexualismo, que
referia-se à ‘doença’ do desejo sexual (DIETER, 2012). Mais recentemente, pessoas
homossexuais, ou seja, que subvertam a ordem estabelecida pela heteronormatividade, foram
contempladas com o reconhecimento jurídico de direitos antes garantidos apenas a
heterossexuais, como a possibilidade do casamento civil e da adoção conjunta, decorrentes
do reconhecimento da relação afetiva homossexual como estável, nos moldes do artigo 226
da Constituição Federal de 1988.
O que podemos destacar é que a concepção tradicional do gênero traz uma
conformação semântica e biológica de sexo, gênero e sexualidade, como se fossem elos de
uma mesma corrente, obrigatoriamente associados na equação macho-homem e fêmeamulher e à heterossexualidade. Enquanto isso, a filosofia contemporânea trabalha com a
ruptura dessa corrente, em que a relação tradicional entre sexo, gênero e sexualidade é
apenas uma das possíveis, além de romper, também, com o binarismo homem-mulher. Nesse
contexto, temos a transexualidade como uma subversão dessa ordem estabelecida, em que
o gênero e o sexo biológico não se confundem. A questão da biologização do gênero já pode
ser contestada em razão da própria intersexualidade, androginia ou hermafroditismo, que
rompe com a proposta dualística do próprio sexo. O hermafroditismo se mostra relevante para
a questão do rompimento do binarismo sexo-gênero pois, em períodos anteriores à era
moderna, ele se confundia com o que hoje compreendemos como transexualidade.
Nesse aspecto, temos que, na idade antiga, o hermafroditismo não se relacionava
apenas à ambiguidade dos órgãos genitais, mas dos comportamentos definidos para cada
gênero, inclusive o uso de roupas femininas por homens e vice-versa. Ou seja,
se a questão da diferença entre homens e mulheres é tão focada hoje na
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fisiologia e no sexo, este ponto não era o principal do debate até então [a
idade antiga]. Atitudes, vestuários e conhecimentos considerados masculinos
em pessoas reconhecidas como mulheres e vice-versa poderiam exemplificar
uma indevida mistura entre homens e mulheres, masculinos e femininos,
caracterizando também um certo tipo de hermafroditismo. (LEITE JR, 2008,
p. 20)

A medicina hoje lida com o hermafroditismo exclusivamente relacionado à identificação
dos órgãos genitais e reprodutores (LEITE JR, 2008), sendo que a alteração da expectativa
comportamental relacionada ao papel de gênero faz com que a pessoa seja identificada como
transexual, travesti, transformista, crossdresser, drag queen, entre outros.
Pessoas trans são, dessa forma, aquelas que rompem com o primeiro elo da corrente,
as que se identificam com um gênero diverso daquele que lhes fora atribuído pelo sexo de
nascimento. São machos que são mulheres e fêmeas que são homens, pois identificam-se
com o gênero “inverso" àquele esperado pela heteronormatividade.
Essa subversão da ‘normalidade’ é uma espécie de rebeldia contra a ditadura binária
do gênero (BUTLER, 2003) mas, ao mesmo tempo, é a realidade identitária de muitas pessoas
que não estão dentro da ordem heteronormativa, ou seja, identificam-se com um gênero
diverso daquele previamente estabelecido para seu sexo biológico. E, como qualquer
subversão do projeto de normalidade estabelecido, a transgeneridade e a homossexualidade
colocam pessoas em situação de invisibilidade social e fora da proteção estatal quanto a
direitos fundamentais, como veremos em outros tópicos.
Se a homossexualidade já está razoavelmente estabelecida no âmbito jurídico,
garantindo direitos mais abrangentes a pessoas não heterossexuais, mesmo que ainda haja
bastante dificuldade no reconhecimento social, a transexualidade ainda é vista como uma
anomalia da anomalia: pessoas trans são consideradas homossexuais com características
especiais: gays afeminados ou lésbicas masculinizadas. Essa caracterização é incorreta, pois,
como já analisamos, a transexualidade não se confunde com o desejo sexual, não sendo
adequado misturá-los conceitualmente. Dessa forma, direitos específicos de pessoas trans
são ignorados pela proteção estatal pretendida à categoria dos homossexuais, como o uso
de banheiros públicos conforme a identidade de gênero, o direito ao tratamento adequado, o
direito à alteração dos registros civis para fazer constar nome conforme gênero identificado,
etc.
Nesse sentido, passamos a análise da invisibilidade trans e do quanto isso prejudica o
exercício da cidadania por pessoas trans, principalmente em razão do binarismo sexual e de
gênero que orientou todo o ordenamento jurídico Brasileiro.
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3 TRANSEXUALIDADE, INVISIBILIDADE E DIREITOS FUNDAMENTAIS
Tendo delineado a transexualidade (considerada lato sensu) em uma perspectiva de
gênero, insta apresentar que a letra T do movimento LGBT ainda está privada de muitos
direitos fundamentais específicos, que lhes concederiam o reconhecimento jurídico
(HONNETH, 2003) e, consequentemente, lhes possibilitariam gozar de outros direitos
fundamentais mais abrangentes e lhes facilitariam o reconhecimento social.
Inicialmente, demonstraremos a dificuldade que pessoas trans têm de sobreviverem no
Brasil contemporâneo, para legitimar a importância da intervenção estatal no sentido de que
o mais básico dos direitos fundamentais dessas pessoas seja respeitado: a dignidade
humana. A Organização não governamental internacional Transgender Europe apresentou
números no sentido de que, de 2008 a 2014, 604 transexuais e travestis foram mortos no
Brasil, vítimas de transfobia3. Esses dados colocam o Brasil como o país que mais mata
pessoas trans no mundo. A expectativa de vida dessas pessoas, no Brasil, é de 35 anos,
como aponta Rafaela Damasceno, ativista pela luta transexual ao reconhecimento de seus
direitos (CAZARÉ, 2015).
Não é apenas o número expressivo da violência de gênero que classifica as pessoas
trans como um grupo privado de direitos fundamentais. O mercado de trabalho é praticamente
fechado para transexuais e travestis, que encontram na prostituição a única forma de
sobrevivência financeira. Cristiane Stefanny, coordenadora da Associação das Travestis e
Transexuais de Mato Grosso (AMTS), registrou que mais de 90% das pessoas trans vivem
exclusivamente da prostituição, por falta de outras opções (ALMEIDA, 2015). Essa realidade
também foi observada pela fotógrafa Ana Carolina Fernandes, que realizou intensa pesquisa
convivendo por 3 anos com grupos trans: a prostituição não é uma opção, mas uma
necessidade, principalmente em razão da baixa escolaridade da maioria das pessoas trans
(ZAHIR, 2013).
Em números, a situação das pessoas trans no Brasil é de vulnerabilidade. Em 2012, a
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do estado do Pará (SEJUDH) divulgou relatório com
números indicando que 72% das entrevistadas na pesquisa realizada tinham a prostituição
como única fonte de renda. Ainda, 77% indicaram que, caso conseguissem outra renda,
deixariam a prostituição, o que demonstra como o mercado de trabalho formal é de difícil
acesso para grupos trans. Essa dificuldade dá-se, também, pela baixa escolaridade - apenas
15% das entrevistadas cursou o ensino fundamental, e 12% o ensino médio.
Nesse mesmo sentido, a Associação das Travestis e Transexuais do Triângulo Mineiro
3

Apesar da transfobia não ser considerada crime no Brasil, inexistindo tipo penal específico que regule
o crime de ódio contra pessoas trans, a maior parte dos assassinatos cometidos contra pessoas trans
pauta-se no simples repúdio à transexualidade, sem que outros motivos tenham sido declarados.
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levantou que apenas 5% das travestis de Uberlândia estão inseridas no mercado formal de
trabalho, sendo que os 95% restantes estão na prostituição. Já a Associação das Travestis e
Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATMS) levantou que 99% das travestis do estado vivem
na prostituição, dados que revelam a degradante realidade das pessoas trans em relação à
dignidade humana.
Para evitar confusões semânticas, deixaremos de abordar dados sobre a violência
homofóbica e não relevaremos os direitos específicos já conquistados pela comunidade LGBT
em relação a pessoas homossexuais. A diferenciação é fundamental para registrar que,
mesmo havendo significativos indicadores de violência contra pessoas homossexuais e
reconhecimento social apenas mediano, esse grupo já teve garantidos direitos que lhes
concedem um alto grau de reconhecimento jurídico, uma vez estarem amparados legalmente
em questões que lhes permitam o exercício da vida civil. Alguns direitos específicos são
recentes, como o reconhecimento da união estável homoafetiva, por interpretação conforme
a Constituição, em 20114, e a regulamentação do casamento homoafetivo em 2013, pelo
Conselho Nacional de Justiça5, assim como a possibilidade de adoção conjunta.
Já pessoas trans, em razão do binarismo presente na legislação Brasileira e na
dificuldade de diferenciação de transexualidade para homossexualidade, são comumente
inseridas na classe dos homossexuais, acreditando-se que, ao garantir direitos específicos a
homossexuais, garantir-se-iam direitos específicos também a pessoas trans. Essa percepção
é equivocada, pois tratam-se de direitos distintos. Mulheres trans que se relacionam
afetivamente com homens, sejam eles cisgêneros ou transgêneros, são heterossexuais. Da
mesma forma, homens trans que se relacionam afetivamente com mulheres, são
heterossexuais. Para esses, o casamento homoafetivo, por exemplo, não significa muito como
direito específico de grupo, já que não os abrange como grupo.
Os direitos específicos almejados por pessoas trans são diversos daqueles almejados
por pessoas homossexuais. Diferentemente da homossexualidade, a transexualidade ainda é
considerada uma patologia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo denominada
pela medicina de disforia de gênero e representada pela CID10F64 - Transtornos da
identidade sexual, não obstante haverem estudos em sentido oposto (RUBIM, 2013; BENTO,
2012). Pessoas trans também desejam o direito à alteração de documentos e respeito ao
nome social, direito à utilização de banheiros públicos conforme sua identidade de gênero,
direito ao respeito à identidade de gênero em caso de prisão, tanto provisória quanto definitiva.

4

O reconhecimento da união estável homoafetiva deu-se pelo Supremo Tribunal Federal em razão do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277 e da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 132, em 05 de maio de 2011.
5
Dois anos depois do reconhecimento da união estável, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou
o casamento homoafetivo para possibilitar que todo casal homoafetivo pudesse buscar os cartórios
nacionais para casarem-se, sem necessidade de demanda judicial, por meio da Resolução nº 75.
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Mulheres transexuais desejam não precisar apresentar-se ao serviço militar obrigatório. E
pessoas trans anseiam pela cirurgia de redesignação sexual, praticamente inacessível a
grande parte da comunidade trans em razão do seu alto custo.
Dessa forma, pessoas trans lutam por direitos fundamentais específicos na expectativa
de usufruirem, também, de direitos fundamentais mais abrangentes. A situação em que
grupos trans se encontram, contemporaneamente, apesar de todo debate e visibilidade
midiática, ainda é de invisibilidade social, na perspectiva trazida por Jessé Souza (2006A), ao
transportar o habitus de Pierre Bourdieu para países periféricos.
Em análise realizada por Jessé Souza, Bourdieu teria identificado “um habitus de classe,
percebido como um aprendizado não intencional de disposições, inclinações e esquemas
avaliativos que permitem ao seu possuidor perceber e classificar [...] signos opacos da cultura
legítima” (2006B, p. 34). Apesar do gosto ser identificado como fundamento das escolhas,
Bourdieu observou que elas estariam, na verdade, ligadas por fios condutores que
determinavam os diversos interesses de classes. “Esses fios invisíveis interligam e cimentam
tanto afinidades e simpatias, constituindo as redes de solidariedades objetivamente definidas
ou, por outro lado, forjam antipatias soldadas pelo preconceito” (SOUZA, 2006B, p. 34).
Jessé Souza realiza crítica ao habitus de Bourdieu, sugerindo que, a ele, falta “a noção
de 'articulação' que permite se pensar num 'transfer' entre o refletido e o não-refletido”
(SOUZA, 2006B, p. 35). Assim, o habitus deve ser compreendido dentro de uma perspectiva
histórica, sugerindo que “a compreensão da história incorporada como habitus identifica a
percepção de que a noção de habitus poderia revelar características identitárias comuns a
cada classe social” (MACIEL, 2006, p. 240). Dessa crítica surgiu o desdobramento que Jessé
Souza deu ao habitus (primário), agregando-se a ele o habitus precário e o habitus
secundário, mais adequados para a compreensão da realidade em países periféricos e de
desigualdade institucionalizada, como o Brasil.
O habitus precário é uma espécie de rebaixamento dos valores contidos no habitus de
Bourdieu, compreendendo que os indivíduos nele inseridos não se adequam às
características e qualidades esperadas em uma sociedade, para que esses indivíduos
possam ser considerados úteis (SOUZA, 2006B). Pessoas inseridas no habitus precário não
gozam de reconhecimento social e sofrem consequências políticas e existenciais por sua
segregação. Já o habitus secundário consiste na elevação das características do habitus
bourdiesiano, colocando os pertencentes a esse grupo em uma situação de privilégio social.
Essa subdivisão trabalhada por Jessé Souza nos permite classificar as pessoas trans
como grupo social excluído e à margem do reconhecimento social, o que lhes prejudica o
exercício de direitos políticos e jurídicos em razão do seu pertencimento ao habitus precário.
E isso se afirma expressamente com a constatação de que as pessoas trans não são
consideradas na cadeia produtiva regular, sendo compelidas à prostituição para garantia de
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sua sobrevivência material. Como as pessoas trans estão em situação de invisibilidade, em
razão do pertencimento ao habitus precário, muitas vezes sequer são consideradas como
grupo possível de receber proteção estatal pelo ordenamento jurídico, o que os coloca em
uma condição de maior vulnerabilidade social.
O enquadramento das pessoas trans no habitus precário e sua consequente situação
de invisibilidade leva ao que observamos ao longo de algumas décadas: lutas, algumas
ideológicas, outras violentas, em busca de reconhecimento e inclusão. Grupos trans buscam
historicamente espaço social e jurídico que lhes permita participar do mercado de trabalho e
lhes garanta direitos básicos que os cidadãos nacionais possuem, já que sua condição de
‘cidadãos de segunda classe’ não lhes permite gozar de princípios basilares como o da
igualdade e o exercício da cidadania.
4 A ATUAÇÃO ESTATAL PELO RECONHECIMENTO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
DAS PESSOAS TRANS
Para analisar a importância da atuação positiva do estado para o exercício da cidadania
por pessoas trans, partiremos de uma abordagem da teoria do reconhecimento de Axel
Honneth (2003). O filósofo alemão, discípulo de Hegel, elaborou sofisticada teoria em que
apresenta o reconhecimento (das pessoas) como um caminho de três etapas distintas, porém
relacionadas: amor, direito e solidariedade, na filosofia hegeliana, e dedicação emotiva,
reconhecimento jurídico e assentimento solidário, na filosofia de Mead.
A primeira etapa sugere o fortalecimento de relações pessoais próximas, como aquela
estabelecida entre familiares, e que geraria autoconfiança suficiente para a pessoa
reconhecer-se como indivíduo e atuar na vida pública (HONNETH, 2003). A segunda etapa
trata do direito como forma de possibilitar o reconhecimento, mais relevante para o presente
estudo. Nela, tanto Hegel quanto Mead entenderam que “só podemos chegar à compreensão
de nós mesmos como portadores de direitos quando possuímos, inversamente, um saber
sobre quais obrigações temos de observar em face do respectivo outro” (HONNETH, 2003, p.
179). Ou seja, o reconhecimento jurídico representa um indivíduo reconhecendo o outro como
sujeito de direitos para reconhecer a si mesmo.
A terceira etapa honnethiana, não menos relevante para a análise do reconhecimento
de pessoas trans, escora-se na solidariedade, ou seja, a estima social. Nesse sentido, tanto
Hegel quanto Mead, segundo Honneth, identificaram que ao indivíduo não basta relações
afetivas primárias e reconhecimento jurídico, também lhe é necessária uma estima social que
lhes permita realizar suas capacidades concretas (HONNETH, 2003, p. 198). Essa etapa se
diferencia da anterior pois ela não pressupõe capacidades universalizantes, mas parte de
características pessoais e individuais para considerar o respeito e reconhecimento de uma
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pessoa.
Para ilustrar sua teoria, Honneth (2003) analisa as consequências do desrespeito às
etapas do reconhecimento, pontuando que i) a primeira etapa autoconfiança, e seu
desrespeito está para a violência e maus-tratos; ii) a segunda etapa gera autorrespeito, e seu
desrespeito está para a privação de direitos e exclusão; e iii) a terceira etapa gera autoestima,
e seu desrespeito está para a degradação e ofensa. Considerando o foco deste trabalho, a
ausência de reconhecimento jurídico das pessoas lhes causa exatamente a exclusão social e
a privação de direitos, o que se observa contemporaneamente para a comunidade trans.
É exatamente nesse sentido que o estado pode - e deve - atuar. O segundo estágio do
reconhecimento requer uma intervenção positiva do estado para que haja o respeito aos
direitos fundamentais de pessoas trans, uma vez que, como já demonstrado, elas precisam
de direitos específicos de grupo para exercer sua identidade. Por se encontrarem em situação
de invisibilidade, o estado geralmente sequer percebe sua existência singular, deixando as
pessoas trans de fora de algumas políticas de proteção da comunidade LGBT e até mesmo
da proteção regular da norma jurídica.
Podemos levantar dois exemplos de marginalização dos grupos trans no ordenamento
jurídico, que o binarismo sexual impossibilitou o reconhecimento de proteção legislativa para
pessoas trans: i) a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), aplicável a violência doméstica
praticada por homens contra mulheres, jurisprudencialmente estendida para a violência
doméstica praticada por casais homossexuais femininos; e ii) a lei do Feminicídio, que incluiu
nova modalidade de homicídio qualificado, aquele praticado contra mulher.
No caso da Lei Maria da Penha, ela foi criada para ser aplicada tradicionalmente entre
casais cisgêneros heterossexuais. Dessa forma, a proteção estatal se conferia apenas a
mulheres cisgêneras, mesmo com o Judiciário já tendo reconhecido, por diversas vezes, a
possibilidade da extensão dessa proteção a mulheres homossexuais6. As mulheres trans não
estavam nem estão protegidas pelo texto da lei, em interpretação tradicional. Recentemente,
a deputada Jandira Feghali submeteu projeto de lei objetivando alterar a Lei Maria da Penha
para incluir a proteção às mulheres trans7. O projeto alteraria o parágrafo único do artigo 5º
da Lei 11.340/2006 que passaria a conter a seguinte redação: “as relações pessoais
enunciadas neste artigo independem de orientação sexual e se aplicam às pessoas
transexuais e transgêneros que se identifiquem como mulheres.” (BRASIL, 2014).
6

Nesse sentido, tem-se julgados como o do TJDF. Acórdão n.º 777193, 20130710404924RSE, Relator:
SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, Publicado
no DJE: 09/04/2014, que esclarece que o autor da violência, no caso de Lei Maria da Penha, pode ser
homem ou mulher, bastando que a vítima seja do sexo feminino e tenha sido agredida, física ou
verbalmente, por sua condição na relação doméstica.
7
Trata-se do Projeto de Lei 8032/2014, cujo último andamento na câmara dos deputados remonta ao
parecer pela aprovação proferido pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, na data de
17/08/2015.
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O Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão também recente (ano de 2015),
reformou, em sede de mandado de segurança, sentença de mérito que negava a proteção da
Lei Maria da Penha a uma mulher transexual por considerá-la pertencente ao sexo masculino
e, portanto, fora do âmbito de salvaguarda legislativa. O Tribunal reconheceu, por maioria de
votos, que a Lei Maria da Penha foi criada para proteger violência de gênero, e que é o gênero
que deve ser levado em consideração para a concessão de medidas protetivas permitidas
pela norma. Dessa forma, como a impetrante se identificava como mulher, teria ela o direito à
proteção normativa8.
Notamos que a cobertura legislativa remete ao sexo biológico, o que prejudica a
concessão de medidas protetivas e o enquadramento de crimes contra mulheres transexuais
na Lei Maria da Penha, sendo impositivo que o Judiciário interprete a norma extensivamente
para que ela cumpra o papel de acolher pessoas trans. Nesse mesmo sentido está a lei do
feminicídio (Lei 13.104/2015), cuja compreensão semântica exclui mulheres transexuais da
hipótese legal. A lei em questão alterou o artigo 121 do Código Penal Brasileiro para inserir a
qualificadora ao crime de homicídio que seja cometido contra mulher exclusivamente por sua
condição “de sexo feminino”. Considerando que sexo biológico e gênero não são conceitos
idênticos, a compreensão semântica do termo “de sexo feminino” só pode se referir ao sexo
biológico, demonstrando que a norma possui clara confusão conceitual entre sexo e gênero.
Essa confusão legislativa fez com que, em pouco tempo, diversas análises
contraditórias surgissem quanto a quem poderia ser sujeito passivo do crime de feminicídio
(MELLO, 2015). Caberá ao Judiciário, novamente, interpretar a norma para ela a ela seja dada
significado mais abrangente, de forma a viabilizar a punição dos assassinos de mulheres trans
com a qualificadora do feminicídio.
A apresentação dessas problemáticas é relevante pois mostra como a legislação é frágil
para tutelar direitos de pessoas trans quando essas estão em posição de invisibilidade
absoluta. Não é apenas a sociedade em geral que marginaliza pessoas trans, mas o próprio
estado, ao adotar o binarismo sexual como regra em toda norma legislativa, insistindo em
uma percepção simplificada de sexo-gênero-sexualidade que apenas reforça a subcidadania
trans. É esperado que o estado atue no sentido de proteger os grupos trans e viabilizar a
efetividade de seus direitos fundamentais adotando políticas que representem avanços em
direitos específicos.
Podemos elencar também dois exemplos de pleitos das categorias trans que são

8

Decisão proferida pela 9ª Turma de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em Mandado
de Segurança que discutia a aplicabilidade de medidas protetivas, previstas na Lei 11.340/2006, para
mulher transexual, em caso de violência doméstica. Em razão de ser decisão em segredo de justiça,
por tratar de relações familiares, o número do Mandado de Segurança não está disponível para
consulta, sendo o inteiro teor do voto da relatora Ely Amioka disponível em
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/10/art20151020-09.pdf.
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perfeitamente condizentes com outros direitos fundamentais garantidos a todos os cidadãos
brasileiros e que representam obstáculos em razão da percepção binária de sexo e gênero: i)
a alteração de documentos e prenome, para se adequarem à identidade de gênero; e ii) a
utilização de banheiros públicos conforme a identidade de gênero. Podem se mostrar pleitos
singelos e demasiadamente rudimentares, mas essa percepção reafirma que as pessoas
trans estão privadas de direitos básicos referentes à dignidade e à cidadania.
A alteração do prenome é vedada, genericamente, pela lei nacional (Lei 6015/1973, Lei
9708/1998), sendo possível apenas em casos excepcionais, previstos pela norma e com
autorização judicial. Dentre as hipóteses legislativas não está a identidade de gênero, o que
leva à conclusão que pessoas trans não podem simplesmente solicitar a alteração do nome
pelo motivo que ele não lhes representa. Assim, homens trans devem permanecer com
documentos constando nomes femininos e mulheres trans devem permanecer com
documentos constando nomes masculinos, o que causa constrangimentos e dificuldade de
identificação dessas pessoas. Pessoas trans geralmente se recusam a admitir o uso do nome
de registro pois ele viola suas identidades de gênero.
Tribunais nacionais vêm concedendo a pessoas trans a alteração do nome em registros
públicos, inicialmente apenas para quem realizasse a cirurgia de redesignação sexual, mais
recentemente inclusive para quem não tenha realizado a cirurgia. A postura judicial, no
entanto, não se mostra suficiente, pois ela envolve custos (com advogado e custas judiciárias,
pelo menos) e grande demanda de tempo, pois é notório que os processos judiciais, no Brasil,
demoram a oferecer uma resposta definitiva às partes. Mais adequado seria se a alteração
do nome nos registros fosse possível com simples requerimento administrativo,
principalmente se considerarmos que o nome, como parte da personalidade do indivíduo,
deveria ser de livre escolha.
A Ordem dos Advogados do Brasil, em determinação divulgada no dia 17 de maio de
2016, dia mundial de combate à homofobia e à transfobia, autorizou aos advogados e às
advogadas o uso do nome social na carteira profissional, permitindo, assim, que esses ou
essas profissionais possam se apresentar pelo nome que respeite sua identidade de gênero
(OAB, 2016). Medidas localizadas e não generalizadas têm sido adotadas por estados da
federação e pela própria União9, mas não representam a viabilidade da alteração dos
registros, apenas a permissão para que pessoas trans utilizem o nome social em determinada
situações. A dificuldade enfrentada por pessoas trans para se apresentarem em espaços
públicos é tão significativa que alguns consideram um grande avanço poderem utilizar o nome

9

Como exemplo, o decreto assinado em 28 de abril de 2016, pela presidente Dilma Roussef, permitindo
que pessoas trans utilizem o nome social em estabelecimentos federais, bem como a Resolução nº 12,
de 16 de janeiro de 2015, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, que regulamenta o
uso do nome social por pessoas trans, no sistema de ensino.
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social, como esclarece a advogada Márcia Rocha, travesti, em relação à determinação da
Ordem (OAB, 2016).
Quanto à utilização de banheiros públicos por pessoas trans, os debates são ainda mais
polêmicos, pois acabam por incluir toda a sociedade – potenciais utilizadores desses
ambientes. A divisão tradicional dos banheiros públicos dá-se por masculino e feminino, ou
seja, conforme o sexo biológico, sugerindo que a genitália defina o uso do espaço. Dessa
forma, pessoas trans são compelidas a frequentar banheiros públicos sem respeito à sua
identidade de gênero, em potencial violação à sua dignidade.
Apesar da existência de normas que regulamentem o uso de banheiros por pessoas
trans em diversos espaços públicos, sua localidade impede uma garantia mais abrangente
dos direitos de grupos trans. Alguns órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho,
passaram a permitir tanto o uso do nome social quanto a escolha do banheiro conforme
identidade de gênero (UOL, 2015). Nesse sentido também aponta a Resolução nº 12 de 16
de janeiro de 2015, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, cujo artigo 5º
orienta que todos os estabelecimentos de ensino permitam a utilização de banheiros e
vestiários pela identidade de gênero (BRASIL, 2015). No entanto, a questão foi levada ao
Supremo Tribunal Federal, na expectativa que, novamente, o Judiciário dê a palavra final
sobre o tema.
Em 18 de novembro de 2015 o Supremo iniciou o julgamento do Recurso Extraordinário
nº 845779, tendo sido interrompido por pedido de vista do Ministro Luiz Fux (STF, 2015).
Votaram apenas 2 ministros, Luis Roberto Barroso e Edson Luis Fachin, ambos pela
procedência do pedido e a consequente permissão que pessoas trans utilizem banheiros
públicos conforme sua identidade de gênero. Para o relator, Ministro Luis Roberto Barroso, o
respeito à identidade de gênero refere-se à própria dignidade humana dessas pessoas (STF,
2015). Considerando o atual cenário nacional em relação ao ativismo da corte constitucional,
o que se espera é que o Supremo Tribunal Federal decida e, com isso, sedimente o
entendimento jurídico quanto ao uso dos banheiros por pessoas trans, levando, assim, a uma
adequação normativa quanto à temática.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A condição das pessoas e grupos trans, no Brasil, é precária. Poucas são as exceções,
considerando-se as pessoas trans que conseguiram cursar o ensino superior ou ganharam
notoriedade pela mídia, e isso não lhes garante imunidade a preconceitos e discriminação por
sua identidade transexual. Os dados levantados mostram que a maioria de transexuais e
travestis ainda vive à margem da cidadania, sem respeito estatal ou social quanto a seus
direitos básicos. Enquanto outras minorias vêm avançando na tutela jurídica de seus direitos
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específicos, pessoas trans são constantamente confundidas com homossexuais e acabam
relegados(as) a uma subclasse no movimento LGBT.
A transfeminista e ativista Daniela Andrade já se manifestou diversas vezes quanto à
exclusão social das pessoas trans. Mulher trans que aguarda há aproximados 8 anos por uma
cirurgia de redesignação sexual, Daniela critica o movimento LGBT e os movimentos
feministas que ignoram as necessidades e pleitos da comunidade trans, sendo que alguns
grupos feministas radicais sequer consideram a inserção de mulheres trans no movimento
(HAILER, 2014). Considerando que o pertencimento a grupos sociais organizados
potencializa a luta por reconhecimento e direitos e minorias, a comunidade trans está alijada
até mesmo do direito de lutar por direitos dentro de seus grupos de afinidade.
Para Daniela Andrade, a democracia não atingiu as pessoas trans. A ativista explica que
a cidadania transexual é concedida a conta-gotas, enquanto outros grupos minoritários
recebem direitos específicos de forma abrangente e generalizada (HAILER, 2014). É nesse
sentido que precisa atuar mais incisivamente o estado, a fim de reconhecer a existência da
comunidade trans e sua diferenciação de outros grupos para possibilitar sua inclusão social e
jurídica. Enquanto as pessoas trans permanecerem inseridas no habitus precário (SOUZA,
2006A, 2006B) não poderão exercer a cidadania e não terão direitos fundamentais
reconhecidos sob o prisma da igualdade e da dignidade.
O reconhecimento jurídico é essencial para a participação das pessoas trans na vida
social e política do estado. Partindo da teoria de Axel Honneth (2003), o desrespeito aos
estágios do reconhecimento leva à deflagração de disputas sociais por espaços e direitos, na
constante perseguição dos grupos excluídos por cidadania. O que podemos concluir é que os
estágios do reconhecimento, pela filosofia honnethiana, não são atingidos com facilidade por
pessoas trans e que a atuação estatal, em uma possível inversão de ordens, possa significar
um avanço significativo para a inclusão dessas pessoas na comunidade geral. Afinal, se até
mesmo o autorreconhecimento é prejudicado pelo desconhecimento da realidade trans, a
interferência do estado na desambiguação e desbinarização do sexo e do gênero pode ser
uma das formas de se possibilitar o reconhecimento total das pessoas trans.
Para isso, é fundamental que os poderes estatais comecem a pensar fora do padrão
binário dualístico no tocante a sexo, gênero e sexualidade. Há muito mais sobre os corpos
humanos do que a simplicidade do binarismo sugere.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, G. "Cerca de 99% das travestis e transexuais vivem da prostituição”, diz
coordenadora da ATMS. Dourados News, publicado em 06 ago 2015. Disponível em
http://www.douradosnews.com.br/entrevistas/violencia-contra-travestis-em-ms-e-alta-etemos-lutado-por-mais-seguranca-diz-coordenadora-da-atms, acesso em 22 mai 2016.

48

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255
17

BENTO, B.; PELÚCIO, L. Despatologização do gênero: a politização das identidades
abjetas. Revista Estudos Feministas [online]. Vol. 20, n. 2, 2012. Pp. 559-568.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 23 mai 2016.
_______. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 8032 de 2014. Amplia a proteção de que
trata a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha – às pessoas transexuais e
transgêneros. Disponível em
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8F1D7B8897038
A34FED9943A8FDA455B.proposicoesWeb2?codteor=1282632&filename=PL+8032/2014.
Acesso em 22 mai 2016. Texto original.
_______. Secretaria de Direitos Humanos. Resolução 12 de 16 de janeiro de 2015.
Estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas
travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não
reconhecida em diferentes espaços sociais - nos sistemas e instituições de ensino,
formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e
sua operacionalização. Disponível em http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cncdlgbt/resolucoes/resolucao-012. Acesso em 23 mai 2016.
_______. Presidência da República. Decreto nº 8727 de 28 de abril de 2016. Dispõe sobre
o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e
transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Diário Oficial da União, seção 1. Ano CLIII, n. 81. Brasília, 29 abr 2016.
BUTLER, J. Problemas de gênero - feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003.
CAZARÉ, M. Com 600 mortes em seis anos, Brasil é o que mais mata transexuais e
travestis no mundo. Agência Brasil, publicado em 13 nov 2015. Disponível em
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-11/com-600-mortes-em-seisanos-brasil-e-o-que-mais-mata-travestis-e, acesso em 22 mai 2016.
DIETER, C. T. As raízes históricas da homossexualidade, os avanços no campo jurídico e o
prisma constitucional. Revista Eletrônica IBDFAM. Disponível em
http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/As%20ra%C3%ADzes%20históricas%2012_04_2012.
pdf publicado em 23 mar 2012. Acesso em 30 ago 2015.
DORNELAS, M. T. et al. Reconstrução vaginal pelo retalho neurovascular pudendo crural na
síndrome de Rokitansky. In Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, 25(3), 2010. P. 525531.
GUERRA JR; G; DAMIANI, D. Hermafroditismo verdadeiro: diagnóstico e tratamento.
Projeto Diretrizes: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e Sociedade
Brasileira de Pediatria, vol. 5, 22, 2004.
HAILER, M. “A sociedade não nos considera gente”, diz ativista transexual. Revista Fórum
[online], publicado em 29 jan 2014. Disponível em
http://www.revistaforum.com.br/2014/01/29/a-sociedade-nao-nos-considera-gente-dizativista-transexual/. Acesso em 23 mai 2016.
HONNETH, A. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São
Paulo: Editora 34, 2003.

49

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255
18

JESUS, J. G. de. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. Brasília:
Autor, 2012.
KROHLING, A. Dialética e direitos humanos. Múltiplo dialético da Grécia à
contemporaneidade. Curitiba: Juruá, 2014.
LEITE JR, J. Nossos corpos também mudam. Sexo, gênero e a invenção das categorias
“travesti” e “transexual” no discurso científico. Tese de Doutorado. São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. 2008. 230p.
MACIEL, C. A. B. O habitus precário e as danças da subcidadania. In SOUZA, J. (org). A
invisibilidade da desigualdade brasileira. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
MELLO, A. R. de. Feminicídio: breves comentários à lei 11.304/15. Disponível em
http://jota.uol.com.br/feminicidio-breves-comentarios-a-lei-13-10415, publicado em 04 ago
2015. Acesso em 22 mai 2016.
OAB. Ordem dos Advogados do Brasil. OAB aprova uso de nome social por advogadas
travestis e transexuais. Disponível em http://www.oab.org.br/noticias/51639/oab-aprovauso-de-nome-social-por-advogadas-travestis-e-transexuais. Acesso em 23 mai 2016.
ORTIZ, F. "Gosto de parecer mulher, mas adoro ser homem", diz Rogéria em estreia de
monólogo musical no Rio. UOL Entretenimento, publicado em 14 set 2011. Disponível em
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/2011/09/14/gosto-de-parecer-mulher-mas-adoro-serhomem-diz-rogeria-em-estreia-de-monologo-musical-no-rio.jhtm, acesso em 22 mai 2016.
RUBIN, G. S. Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality.
Disponível em http://www.feminish.com/wp-content/uploads/2012/08/Rubin1984.pdf.
Accesso em 22 mai 2016.
SOUZA, J. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da
modernidade periférica. 1ª reimp. Belo Horizonte: UFMG, 2006(A). Parte I, pp. 19-90.
_______. A gramática social da desigualdade brasileira. In SOUZA, J. (org). A
invisibilidade da desigualdade brasileira. Belo Horizonte: UFMG, 2006(B). Pp. 23-53.
STF. Supremo Tribunal Federal. Pedido de vista suspende julgamento que discute
tratamento social dos transexuais. Disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304438. Acesso em 23
mai 2016.
UOL. Transexual usará banheiro que quiser no Ministério Público do Trabalho.
Disponível em http://economia.uol.com.br/empregos-ecarreiras/noticias/redacao/2015/12/02/transexual-usara-banheiro-que-quiser-no-ministeriopublico-do-trabalho.htm. Acesso em 23 mai 2016.
ZAHIR, I. "Prostituição entre travestis é necessidade e não opção", diz fotógrafa
carioca. Revista Marie Claire, publicado em 01 out 2013. Disponível em
http://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2013/10/prostituicao-entretravestis-e-necessidade-e-nao-opcao-diz-fotografa-carioca.html, acesso em 22 mai 2016.

50

Anais do IXAnais
Encontro
do IXda
Encontro
ANDHEP
da ANDHEP
- GT09

ISSN: 2317-0255

ISSN: 2317-0255

1

IX Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global
e Povos Indígenas

25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

Grupo de Trabalho: GT09 - Transcidadania e Direitos Humanos

Proteção, na lei penal, à família homoafetiva: a omissão legislativa

Escola Paulista de Direito (EPD)

José Alves Capanema Júnior

Março de 2016

51

Anais do IXAnais
Encontro
do IXda
Encontro
ANDHEP
da ANDHEP
- GT09

ISSN: 2317-0255

ISSN: 2317-0255

2

1. INTRODUÇÃO

É Neste contexto brasileiro atual de desamparo, na forma da lei penal,
em face da família homoafetiva, que o presente trabalho aborda a isonômica
decisão do Pretório Excelso, ao julgar a ADPF 132 e ADI 4.277 (BRASIL, 2011,
online)1 avançando no reconhecimento e legalidade da família homoafetiva,
quando o Judiciário é chamado a intervir, diante da omissão do Congresso
Nacional
Nossa Suprema Corte de Justiça deu vida aos Princípios Constitucionais
da dignidade da pessoa humana, da Cidadania, da Vedação ao Preconceito e
da Igualdade, em favor dos homoparentais, mediante votação unânime, ao
julgarem procedentes as supramencionadas ações, com eficácia erga omnes e
efeito vinculante, conforme destacado, ao longo de nossa narrativa.
Assim posto, o presente trabalho tem por objetivo realizar um breve
recorte, do efeito humanizado que os onze Guardiões da Charta Constitucional
de 1988 propiciaram ao Brasil, ao reconhecerem a legitimidade da família
homoafetiva, apesar do ambiente de desamparo, em relação à ultima ratio.
Nossas considerações são concluídas, ao destacar que a mera criação
de um tipo penal incriminador da homofobia, sem amplos e constantes debates
no seio social, e/ou desacompanhados de políticas públicas, constantes, de
combate ao preconceito, não terá o grande efeito positivo almejado, qual seja,
a reforma da consciência da população brasileira, em prol da igualdade e da
dignidade da pessoa humana, na mais ampla acepção da palavra.

2. A omissão Legislativa em face da família homoafetiva

Enquanto o Congresso Nacional, devido a pressões e questões partidárias,
ideológicas e religiosas de certos grupos políticos, representados nas duas Casas do
Legislativo Federal, não se posicionou de maneira objetiva em relação aos diversos
projetos de leis que lá tramitavam e que criavam tipos penais incriminando as práticas
homofóbicas, e que acabaram sendo arquivados, a família homoafetiva continua a
1

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635
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deriva, em termos de uma proteção efetiva e concreta que principalmente a Lei Penal
pode proporcionar.
Por outro lado, os defensores da criação de um tipo penal que incrimine a
homofobia não devem ter a ilusão que meros acréscimos na Legislação penal
resolvam o problema do preconceito em relação à orientação sexual, a exemplo do
racismo, que mesmo se tratando, desde a promulgação da Charta de 1988, de um
crime inafiançável e imprescritível, o Brasil ainda não obteve sucesso na erradicação
dos preconceitos contra os negros, pois a luta contra todas as diversas formas de
preconceito não se faz apenas com a criação de leis e sim periodicamente, no dia a
dia dos debates dentro das instituições de ensino, nas audiências públicas dos
poderes constituídos, nos movimentos sociais, dentre outros, ao promoverem uma
reforma da consciência da sociedade, em relação ao preconceito.
Assim posto, este trabalho não tem como objetivo depositar toda a esperança
da solução desta problemática, tão somente na reforma legislativa, apesar de a
referida ser um marco importantíssimo.
Destaca-se ainda, que no Brasil, distante daquilo que se espera da
aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia, no sentido de o Estado
brasileiro, a cada dia, mediante criação, reforma, interpretação e aplicação da
legislação pátria, proporcionar aos cidadãos e nacionais igualdade de direitos e a
garantia efetiva da livre manifestação do pensamento, enfim, um repensar da visão
social da orientação sexual homoafetiva, a Secretaria-Geral da Presidência do Senado
Federal anunciou, em Janeiro de 2015, que aquela Casa de Leis arquivou
definitivamente o Projeto de Lei n° 122/2006 (BRASIL, 2015, online)2, o qual propunha
a criação de um tipo penal que criminalizava o preconceito contra homossexuais, ao
incluir, na Lei n° 7.716 de 05 de Jan. de 1989 - Lei antirracismo - os crimes de
homofobia.
Entretanto, devido à interdependência e harmonia entre os três poderes,
proposta pelo Barão Charles de Montesquieu e adotada no Brasil, o Poder Judiciário,
mediante a nossa mais suprema corte – o STF – naquilo que lhe compete, apaziguo,
em partes, tal celeuma ao legalizar e reconhecer as uniões homoafetivas, conforme
elucida Dr. Caio Lucio Monteiro Sales (2015, online)3 - Mestre em Direito Público pela
Universidade Federal da Bahia ao declarar ainda que a Suprema Corte é responsável,
2

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/07/projeto-que-criminaliza-homofobia-

sera-arquivado
3

http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10934
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diretamente, por este fenômeno da mutação constitucional, ao atualizar nossas
normas jurídicas oxigenando-as e as mantendo vivas em face da evolução e alteração
do comportamento da sociedade brasileira.

3. O STF e a União Homoafetiva

Na contramão da inatividade Legislativa, o Pretório Excelso, ao julgar a ADPF
132 e ADI 4.277 (BRASIL 2011, online)4 avançou ao reconhecer a legalidade da
família homoafetiva, como detentora de direitos, tal como qualquer outra modalidade
familiar. Em suma, o Supremo Tribunal Federal, dentro dos limites de atuação do
Poder Judiciário, deu um passo significativo no sentido de dar vida aos Princípios
Constitucionais da dignidade da pessoa humana; da Cidadania; da Vedação ao
Preconceito e da Igualdade, em relação à família homoafetiva, mediante votação
unânime, ao julgarem procedentes as ações, com eficácia erga omnes e efeito
vinculante, concedendo assim à família homoafetiva, as mesmas regras e
consequências da união estável heteroafetiva.
Apesar dos avanços supramencionados, esclarece o Coordenador de Políticas
para a Diversidade Sexual da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado
de São Paulo - Dimitri Sales (2014, online)5 que a criminalização da homofobia ainda é
necessária, no sentido de se resguardar homossexuais frente à violência, ao se
estabelecer punições devidas a quem atente contra a vida da família homoafetiva, a
qual ainda é carente de uma proteção da ultima ratio, vez que tão somente o
Congresso Nacional, e não o Judiciário, pode sanar tal omissão legislativa, ao criar um
tipo penal incriminador das práticas homofóbicas.

3.1 Posicionamento do STF, na ADPF 132 e ADI 4.277
3.1.1 – um breve relato sobre as supramencionadas ações.
De acordo com noticiário do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2011 online)6,
o então Governador do Estado do Rio de Janeiro – Sérgio Cabral - em Fevereiro de

4

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635

5

http://dimitri-sales.ig.com.br/index.php/author/dimitri/

6

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
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2008 - questionou o não cumprimento dos princípios constitucionais da isonomia, da
dignidade da pessoa humana e da liberdade, ao apresentar ao Supremo Tribunal
Federal a possibilidade de se legalizar a família homoafetiva, mediante o julgamento
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 132.
Acompanhando este mesmo posicionamento, em direção à legalização da
família homoafetiva, em Julho de 2009, a Procuradoria Geral da República (BRASIL,
2011 online)7 propôs o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar,
porém, desde que preenchidos os mesmos requisitos essenciais que permeiam união
estável entre um homem e uma mulher, solicitando assim ao STF, isonomia a família
homoafetiva, no que tange deveres e direitos. Tais petições, ao Pretório Excelso,
culminaram em um julgamento, no qual se entendeu procedente e legal a família
homoafetiva.
Inúmeros foram os posicionamentos nas duas ações retrocitadas, porém, vale
destacar o pertinente parecer da Procuradoria-Geral da República, mediante sua Vice
Procuradora-Geral, Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira (2011, p. 848/893),
a qual se posicionou firmemente a favor da família homoafetiva, sem deixar de
destacar a quão desamparada a referida se encontra:
[...] o não reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo
como entidade familiar pela ordem infraconstitucional brasileira priva
os parceiros destas entidades de uma série de direitos patrimoniais e
extrapatrimoniais, e revela também a falta de reconhecimento estatal
do igual valor e respeito devidos à identidade da pessoa homossexual
[...] e) a interpretação deste artigo deve ser realizada à luz dos
princípios fundamentais da República, o que exclui qualquer
exegese que aprofunde o preconceito e a exclusão sexual do
homossexual. (grifo nosso)

3.1.2 O posicionamento de alguns Ministros do STF frente a legalização
da família homoafetiva (ADPF 132 e ADI 4.277)
O Ministro Marco Aurélio (2007, online)8 ao prolatar voto em favor da família
homoafetiva relembrou artigo jornalístico da lavra do referido, ainda do ano de 2007,
intitulado “A igualdade é colorida”, publicado na Folha de São Paulo, mediante o qual o
7

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931

8

www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1908200709.htm
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eminente Ministro já destacava o desamparo que a família homoafetiva sofre, tendo
em vista o elevado índice de homicídios de homossexuais, no Brasil. Nos primórdios
de 2007, Ministro Marco Aurélio já cobrava uma postura legislativa contumaz, por
parte do Congresso Nacional, em defesa dos 18 milhões de cidadãos homossexuais,
tendo-se em vista que até a presente data, ainda considerados de segunda categoria,
os quais mesmo pagando impostos, elegendo representantes e se sujeitando ao
ordenamento jurídico pátrio, continuam vítimas preferenciais das mais diversificadas
modalidades de preconceitos, sem que haja legislação específica em proteção a este
legal e justo modelo familiar.
Por sua vez, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski (2011, online)9 deu um
grande passo significativo ao introduzir a este debate, a equiparação do modelo
familiar homoafetivo ao heteronormativo, proferindo voto, no julgamento da ADPF 132
e ADI 4.277, no sentido de não reconhecer uma “união estável homoafetiva”, por
interpretação extensiva do § 3º do art. 226, pois segundo Lewandowski, o constituinte
originário se posicionou claramente desfavorável à equiparação da união homoafetiva
à união estável, não restando alternativa a não ser igualar a família homoafetiva a
qualquer outra modalidade familiar.
O pertinente e atual posicionamento do Ministro Lewandowski encontra
amparo, não apenas no Direito, bem como em outros ramos do saber científico, tal
como a saúde mental, por exemplo. E é nesta esteira que a Psicanalista e Historiadora
francesa Elizabeth Roudinesco (2003 p. 190 e 191) narra as pesquisas realizadas com
casais homoafetivos, entre as décadas de 1970 a 1990, nos Estados Unidos,
experimentos os quais não apresentaram nenhum déficit ou qualquer aspecto negativo
que justifique uma proibição legal de a família homoafetiva se constituir como qualquer
outro núcleo familiar. Roudinesco é pertinente ao demonstrar que os filhos adotados
pela família homoafetiva não apresentam necessariamente um desvio de conduta,
pelo simples fato de ser educados em uma família homoafetiva:
Os procedimentos utilizados nos Estados Unidos junto aos gays e
lésbicos não buscavam [...] elucidar a genealogia inconsciente dos
sujeitos, mas testar as ‘aptidões psicológicas’ dos homossexuais para
serem pais, e depois determinar se seus filhos eram suscetíveis ou
não de se tornarem homossexuais, depressivos, e se seriam capazes
de se orientar no balizamento das diferenças anatômicas. [...]
Dezenas de pesquisas desse tipo foram publicadas entre 1973 e
9

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277RL.pdf

56

Anais do IXAnais
Encontro
do IXda
Encontro
ANDHEP
da ANDHEP
- GT09

ISSN: 2317-0255

ISSN: 2317-0255

7

1995. Trouxeram pouco esclarecimento sobre a formidável mutação
histórica que representava o fato de não mais fundar a ordem familiar
na

diferença

sexual,

mas

confortaram

as

angústias

dos

homossexuais ao mostrarem que eram pais tão comuns quanto aos
outros, isto é, semelhantes àqueles das famílias horizontais do final
do século, incessantemente recompostas. (grifo nosso)

Retomando a questão constitucional da família homoafetiva, primordial
destacar o entendimento do ilustre Ministro Ayres Britto (2011, online)10 relator da
ADPF 132 e ADI 4.277, ao elucidar os princípios constitucionais da liberdade de
expressão e da dignidade da pessoa humana, com fundamento do inciso II do art. 5º e
inciso IV do art. 1º da Magna Charta de 1988 destacou que a homoafetividade é um
fato da vida o qual não viola qualquer norma jurídica, nem é capaz, por si só, de
perturbar a vida de terceiro. Em sua relatoria, afirma que o papel do Estado brasileiro é
o de assegurar o desenvolvimento da personalidade de todos os indivíduos,
permitindo que cada um realize os seus projetos pessoais lícitos, deixando mais uma
vez claro, não haver nenhuma ilicitude em se reconhecer e proteger a família
homoafetiva.
A Ministra Carmem Lúcia (2011, online)11 fez um retrospecto histórico a cerca
da violência imposta aos homossexuais, alertando ao desamparo infraconstitucional
que a família homoafetiva vivencia, ao declarar:
Este julgamento demonstra que ainda há uma longa trilha, que é
permanente na história humana, para a conquista de novos direitos. A
violência

continua,

minorias

são

violentadas,

discriminações

persistem.

O então Ministro Joaquim Barbosa (2011, online)12 destacou como a
vulnerabilidade da família homoafetiva atinge não apenas aos homossexuais, bem
como o país, de forma geral, ao prolatar os seguintes dizeres:
[...] questão da mais elevada significância social e, principalmente,
para a análise acerca da efetividade da Constituição e dos preceitos
que decorrem do núcleo estruturante da dignidade da pessoa
humana.

10

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi4277.pdf

11

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi4277cl.pdf

12

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
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Ao votar favoravelmente a favor da família homoparental, o então Ministro
Joaquim Barbosa demonstrou como a ciência social aplicada do Direito não é capaz
de acompanhar, no caso da família homoafetiva, as profundas e estruturais mudanças
de nossa sociedade, afirmando que é neste contexto que as Cortes Constitucionais
atuam, ao fazerem uma ligação entre o mundo do Direito e a nossa sociedade a qual
está em constantes mudanças, de acordo com os dizeres daquele então Ministro.
Nesta esteira, a Psicanalista e Historiadora Elizabeth Roudinesco (2003, p. 03), já
alertava ao fato de os homossexuais da atualidade terem se adaptado e readaptado
às diversas realidades político-social ao longo da história da luta em prol da igualdade
de direitos, enquanto, por outro lado, o ordenamento jurídico não acompanha tais
evoluções, de maneira que, nos dizeres da Psicanalista, os homoafetivos passaram a
ser cada vez menos visíveis e pouco identificáveis como diferentes, fato este que se
configura em um perigo aos argumentos dos fundamentalistas que, sem um rastro
probatório, insistem na pseudo tese de que a homoafetividade é algo reprovável:
Excluídos da família, os homossexuais de outrora eram ao menos
reconhecíveis, identificáveis, marcados, estigmatizados. Integrados,
tornam-se simplesmente mais perigosos, uma vez menos visíveis.

Destacando a relevantíssima questão de índole constitucional de que se trata a
ADPF 132 e ADI 4.277, O Ministro Celso de Mello (2011, online)13 proporciona um
repensar da impostura social frente à família homoafetiva, a qual teve suas raízes
ainda na legislação penal do Brasil colônia, período no qual as autoridades lusas
perseguiam arduamente homossexuais, conforme determinava o Livro V das
Ordenações do Reino, conhecido como “líber terribilis”, reforçados pelos paradigmas
da Santa Inquisição Católica. Neste mesmo discurso que relembra a enorme presença
da inquisição, nos dias atuais, o eminente Ministro Celso de Mello p. 227 declara
ainda:
[...] que também os homossexuais têm o direito de receber a
igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela
Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável
qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente
a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas
em razão de sua orientação sexual.

13

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277CM.pdf
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Assim posto, Celso de Mello prolata decisão no sentido de entender que a
família homoafetiva está carente de uma proteção a qual perfeitamente faz jus, dentro
do atual sistema democrático brasileiro.

4. O

PODER

CONSTITUINTE

REFORMADOR

FRENTE

À

FAMÍLIA

HOMOAFETIVA

Com o anuncio, por parte da Secretaria-Geral da Presidência do Senado
Federal, em Janeiro de 2015, do arquivamento definitivo do Projeto de Lei que visava
alterar

legislação infraconstitucional,

no sentido de criminalizar

as praticas

homofóbicas (PL n° 122/2006), ao invés de encerrar as manifestações parlamentares
em prol da criminalização da homofobia, este debate ganhou ainda mais vigor, pois a
partir de então, setores da sociedade e do parlamento passaram a argumentar com
mais frequência, dentro e fora dos muros do Congresso Nacional, a possibilidade de
promulgação de emenda ao texto Constitucional, no sentido de equiparar os crimes de
ódio, em face aos homossexuais, ao racismo.
O Portal Fórum (2014, online)14 destaca o pertinente e iluminador parecer do
Procurador Geral da União (PRG) – Dr. Rodrigo Janot, o qual pugnou pela imediata
equiparação da homofobia, ao crime de racismo, conforme parecer enviado ao STF,
ainda em 2014, pois para o PGR, uma vez o Congresso Nacional sendo omisso, caso
o arquivado Projeto de Lei 122/06 houvesse sido aprovado, se poderia ir além de uma
simples punidade à prática homofóbica, a coibindo de fato, a exemplo do racismo.
No entanto, em termos práticos, esta questão esbarra em inúmeros obstáculos,
desde o ponto de vista meramente técnico ao consenso da sociedade civil.
A assessoria de comunicação do STF (BRASIL, 2015 online)15 alerta ao fato de
que emendar o texto constitucional, mesmo quando não se trata de temas protegidos
por clausula pétrea, encontra, do ponto de vista técnico, mais rigor de tramitação do
que, por exemplo, um projeto de Lei ordinário.
O processo legislativo brasileiro, no que permeia a Charta Constitucional de
1988, até que Câmara e Senado Federal promulguem proposta de emenda ao texto
14

http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/07/procurador-geral-da-republica-defende-

equiparacao-da-homofobia-ao-crime-de-racismo/
15

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%20783
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constitucional (PEC), impõe mecanismos mais rígidos, principalmente para manter a
ordem jurídica deste país. Para que uma PEC inicie sua tramitação, primordial a
chancela de no mínimo ⅓ (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal; pelo Presidente da República; ou por mais da metade
das Assembleias

Legislativas das unidades

da

Federação.

Após

passar

pela

aprovação das comissões, ao se chegar ao plenário das duas Casas de Lei, se faz
necessário, em dois turnos de votação, o aval da ampla maioria, ou seja, voto de no
mínimo 3/5 (três quintos), de ambas as Casas do parlamento.
Ao contrario do que se possa supor, o rígido mecanismo de segurança jurídico
supramencionado é um dos fatores menos complicadores no processo de proteção à
família homoafetiva, uma vez que, por exemplo, o Poder Executivo Federal e
possuidor de ampla maioria na base de sustentação, em ambas as Casas do
Congresso Nacional, poderia perfeitamente propor emenda ao texto Constitucional,
em proteção à família homoafetiva e obter a promulgação de tal (PEC) com grande
facilidade e agilidade. Conforme abordaremos em momento mais propício, esta
celeuma passa por outros caminhos, aquém da técnica legislativa.
Advogado e especialista em História da Filosofia pela Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES – Dr. Luan José Silva Oliveira (2013, online)16 advoga
no sentido de que prevalece o princípio democrático, a soberania popular e a
fundamentação do Estado Democrático de Direito sobre o fato de a Lei Maior de 1988,
mesmo não prevendo expressamente emendas ao texto constitucional, mediante a
iniciativa popular, podendo estas serem efetivadas diretamente pela população. Assim
posto, uma PEC, de iniciativa popular, em resposta à omissão legislativa, é outro
caminho viável à equiparação dos crimes de homofobia, ao racismo.

4.1 Os Princípios Constitucionais que norteiam a família homoafetiva

Conforme elucidado até o presente momento, proteger a família homoafetiva
mediante promulgação de emenda ao texto Constitucional, que equipare os crimes de
ódio em face desta, ao racismo, não fere clausula pétrea e nem tão pouco é
incompatível com o processo legislativo brasileiro. Porém, há outros entreves
ideológicos que prejudicam a questão.

16

http://jus.com.br/artigos/23991/a-proposta-de-emenda-constitucional-de-iniciativa-popular-no-

direito-brasileiro
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Tendo-se em vista que o Brasil é fortemente influenciado e representado no
Congresso Nacional, por correntes político-partidárias, na contramão dos Direitos
Humanos e do saber científico, as quais entendem a homoafetividade como
inconstitucional e negativo, conforme, por exemplo, registra a Jornalista Gabriela
Korossy (2014, online)17 da revista Exame, o Deputado Federal Jair Messia Bolsonaro
do Partido Progressista (PP) pelo Rio de Janeiro, conhecido por seus discursos
agressivos, na tentativa de desmerecer adversários políticos, os denomina de
homossexuais, como se o fato de possuírem ou não tal orientação sexual, fosse
aspecto que desabonasse a conduta de um agente público.
Corroborando com este entendimento, conforme destaca o Jornalista Reinaldo
de Azevedo (2012, online)18 outro ícone na luta contra a isonomia constitucional aos
homossexuais é o Pastor Silas, o qual já fora ouvido em diversas audiências públicas
das Comissões da Câmara e Senado Federal, sobre o tema homoafetividade, dentre
outros, que, sem um lastro probatório que sustente suas teses, chegou a tecer a
seguinte verborragia, em face de a história decisão do STF, na ADPF 132 e ADI 4.277:
considerei, e considero, absurda a decisão do Supremo que igualou
legalmente os casais gays aos héteros. A razão é simples. A
Constituição é explicita ao afirmar que a união civil se estabelece
entre homem e mulher. Sem a mudança da Carta — o que só pode
ser feito pelo Congresso —, o Supremo legislou e fez feitiçaria
constitucional.

Atrás

desse

precedente,

podem

vir

outras

“interpretações criativas” da nossa Lei Maior”.

Deputado Bolsonaro, Pastor Silas Malafaia e outros que coadunam com este
entendimento, desatualizados estão em relação à atual função do Poder Judiciário
concedido pela Lei Maior de 1988, no controle Constitucional e interpretação da
legislação pátria. Luís Humberto Teixeira(2004, online)19 esclarece que pois aquela
interpretação de outrora, do período de 1748, quando Charles de Montesquieu
escreveu a obra, o Espírito das Leis, propondo a divisão de poderes e concedendo ao
Magistrado tão somente o status quo de “boca da lei” que aplica literalmente o que
está nu e cru, no texto da lei, em nada representa o papel do Juiz, na atualidade, como
aquele que aplica a Legislação ao caso concreto, primando pela justiça.

17

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/7-vezes-em-que-gays-e-mulheres-foram-alvo-de-

bolsonaro
18

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/tag/direitos-fundamentais/

19

http://www.liberal-social.org/charles-de-montesquieu
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A Jurista Juliane Scariot (2013, online)20 corrobora para este debate ao elucidar
o papel do Magistrado, no Direito moderno, mediante os seguintes dizeres:
Destarte, o juiz metamorfoseou-se em uma espécie de artista
jurídico, ou seja, passou de mera boca da lei para um criador do
direito. Essa atividade criativa é interessante pois não se resume à
analise criativa da lei, mas deve considerar todo o Direito.

Neste contexto de divergências político-ideológico quanto a real função do
Magistrado, na interpretação e controle constitucional, é possível se pensar que a
decisão unanime do (STF) que culminou na legalização da família homoafetiva, esteja
desconexa ao poder constituinte originário?
O Constitucionalista Pedro Lenza (2012, p. 185) esclarece que o poder
constituinte originário é aquele que instaura nova ordem jurídica, de maneira a romper
com a concepção constitucional anterior, criando assim um novo Estado. Porém, a
nova ordem inaugurada pelo poder constituinte originário não é algo totalmente
imutável, vez que a própria Constituição Federal elenca a possibilidade, de partes do
texto que não estão protegidas por cláusulas pétreas, de serem emendas, através do
poder Constituinte reformador, como vetor de acompanhamento dos avanços sociais.
Há de se ressaltar que a realidade sociocultural e principalmente jurídica do
Brasil atual se difere daquele Brasil de 1988, impondo uma constante releitura do
ordenamento jurídico pátrio. Nesta esteira, se faz necessário um repensar, em favor
não apenas da família homoafetiva, bem como de toda a sociedade, dos princípios
constitucionais: da dignidade da pessoa humana; da cidadania; da vedação ao
preconceito e da isonomia, dentre outros.
a)

Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1° da CF/88)

O Constitucionalista José Francisco Cunha Ferraz Filho (2011, p.06), em sua
Constituição Federal Interpretada, esclarece a importância do respeito à dignidade da
pessoa humana, em todas as relações sociais:
A dignidade da pessoa humana constitui, por assim dizer, um
valor único e indivisível, que não pode, seja qual for o pretexto,
ser sacrificado.

20

http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8360
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O referido autor, ao longo de sua obra e principalmente ao elucidar o art. 1°
da Charta de 1988, é categórico ao ressaltar que a nossa Lei Maior não prevê
distinção entre os cidadãos e nacionais, em virtude de diferenças físicas, cor,
convicção ideológica, etc., podendo se pensar em um aparato Constitucional em
defesa, por que não, dos homoafetivos.
b) Princípio da Cidadania (art. 1° II)
O rol constitucional dos Direitos e Garantias Fundamentais do art.5° da
CF/88, na visão humanitária de José Francisco Cunha Ferraz Filho (2011, p.17) vai
além do princípio da legalidade, pois de acordo com aquele autor, o Estado deve
buscar o bem estar do indivíduo, em sua plenitude:
[...] Agora, o Estado presta serviços e toma iniciativas como o fim de
buscar o bem de todos – posto como fim da ordem política. Nessa
esteira, o princípio da legalidade não mais limita o Estado nem
garante apenas a autonomia dos indivíduos, mas regula e prescreve
condutas para o Estado e seus serviços bem como atribui deveres à
comunidade humana que forma a unidade política.

Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP - Dr.
Heveraldo Galvão (2009, online)21 ao elucidar o principio da cidadania, em favor dos
homoafetivos, advoga no sentido de não haver como desassociar o ideal de cidadania
ao da dignidade plena da pessoa humana, e quando o referido autor exalta esta
dignidade humana, o faz na mais ampla acepção da ideia de humanidade e de
dignidade, que conduz o ser, individual e coletivamente, a uma inclusão social de fato.
Professor Heveraldo Galvão é didático ao esclarecer que para a concretização do
gozo da cidadania, não apenas os homoparentais, bem como o Estado Brasil precisa
definir claramente, punição aos crimes de homofobia:
Vale a pena salientar que o Programa de Combate à Violência e à
Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania de
Homossexuais no Brasil sem Homofobia, sinaliza de modo claro, à
sociedade brasileira que, enquanto existirem cidadãos cujos direitos
fundamentais

não sejam

respeitados

por

razões

relativas

à

discriminação por orientação sexual, raça, etnia, idade, credo
religioso ou opinião política, não se poderá afirmar que a sociedade
brasileira seja justa, igualitária, democrática e tolerante.
21

http://www.tex.pro.br/home/artigos/55-artigos-mar-2009/5808-adocao-por-casal-

homossexual-principios-constitucionais-e-garantia-dos-direitos-da-cidadania
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c) Princípio da Vedação ao Preconceito (art. 3° IV)
É notório que ao longo do texto constitucional vigente se preza por um Estado
democrático de direito ao abolir o preconceito, em tese, igualando os cidadãos e
nacionais ao respeitar as diferenças culturais, étnicas, ideológicas e outras.
Entretanto, em termos práticos, a família homoafetiva permanece carente de
um tipo penal e constitucional que positive de fato, a isonomia e vedação ao
preconceito, tão decantados, ao longo do texto constitucional. Porém, ao comentar o
art. 3° inciso IV da CF/88, José Francisco Cunha Ferraz Filho (2011, p.09) nos
esclarece:
[...] O bem comum não é um ideal irrealizável. [...] não pode conter
discriminação, não pode conter desigualdade. Aliás, o bem só pode
ser comum quando for direcionado efetivamente [...]

Neste cenário, na busca por este bem comum efetivo e realizável, é possível se
ter o entendimento da necessidade de o Congresso Nacional lançar mão ao poder
constituinte reformador, por meios de emendas constitucionais, conforme quer os
artigos 59, I e 60 da Magna Charta de 1988, mediante quorum qualificado de pelo
menos 3/5 dos votos dos senhores parlamentares, de cada uma das duas Casas do
Legislativo Federal, ao emendarem o texto constitucional original, por exemplo,
equiparando os crimes de preconceito em face de homossexuais, ao racismo.
4.2 O que mudou com a Lei anti racismo, no Brasil
O Jornalista Luis Carlos Lopes (2010, online)22 promove uma reflexão
desafiadora à cerca da Lei Áurea de 13 de Maio de 1888, a qual foi considerada por
parcela dos intelectuais do Brasil império como uma legislação tímida que deixava os
negros a deriva e por outra parcela de pensadores, como um marco substancial na
luta contra a violência racial, portanto, dividindo opiniões. O historiador e Jornalista
Miguel Martins (2014, online)23 promove um retrospecto histórico, em relação à desigualdade em
virtude de raça, mediante o qual pode-se ter o entendimento que mesmo com a criação de leis
que avançaram no combate ao racismo, os resultados são insatisfatórios, pois como já
se afirmou neste trabalho, o simples ato fabricar novas leis, sem amplos e constantes
debates no seio da sociedade, fomentador de uma reforma na consciência coletiva,
não se afasta, consideravelmente, os conflitos narrados nos textos das leis
antirracismo.
22

http://cartamaior.com.br/?/Opiniao/A-Lei-aurea/19618

23

http://www.cartacapital.com.br/revista/767/o-racismo-em-numeros-6063.html
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O arquivo histórico de O Globo (2013, online)24 é categórico ao criticar o
percurso histórico das lei anti racismo, no Brasil. A Lei 1390/51 (Lei Afonso Arinos),
apesar de falha no que tangia a punição ao racista, foi importante para fazer a
sociedade de outrora repensar a separação de raças. A Lei 7716/89 (Lei Caó) mudou
o acesso dos negros ao serviço público, pois aquela punia com até cinco anos de
prisão quem impedisse negros de terem acesso a cargos públicos ou particulares,
uma vez devidamente habilitados para exercer a função preterida. Por sua vez, a
Constituição de 1988 deu maior proteção aos negros, ao determinar que todos são
iguais perante a lei e ao mesmo tempo, por força do art. 5º XLII, determinando a
imprescritibilidade e a inafiançabilidade dos crimes de racismo.
Há de se ressaltar que o fenômeno do avanço do debate, em face do racismo,
não se dá de maneira isolada ou aparte da família homoafetiva. Diversos grupos, pelo
mundo a fora, em defesa dos negros ou dos homossexuais ora apoiam as
manifestações pacíficas de outros seguimentos minoritários, ora compõem uma única
organização que abraça ao mesmo tempo o combate a diversas modalidades de
discriminação.
A Psicanalista francesa ROUDINESCO (2003, p.181) ilumina este debate ao
declarar:
Durante alguns anos, essas experiências permaneceram pouco
numerosas, mas, a partir de 1975, foram se multiplicando à medida
que a luta a favor da descriminalização da homossexualidade
ocupava espaço no seio de um vasto movimento de emancipação
dos negros e das minorias ‘étnicas’.

Este caminhar conjunto, em prol de mudanças nos paradigmas sociais, vem a
cada dia, aproximando tais movimentos sociais daquilo que se espera do ideal do
Princípio Constitucional da igualdade de direitos.
d) Princípio da Igualdade (art. 5° “caput”)
O principio constitucional em tela não é um apenas um ideal a ser buscado tão
somente pelas minorias, pois, é determinante a todos os brasileiros, incluindo-se
principalmente o poder público, pois a Lei Maior não permite, nem em sede de
aplicabilidade do poder discricionário, a sanção de nenhuma outra lei constitucional ou
infraconstitucional que exclua o cidadão, em virtude de orientação sexual, raça, etc.,

24

http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/criada-lei-afonso-arinos-primeira-norma-

contra-racismo-no-brasil-10477391
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conforme nos alerta a Desembargadora aposentada do TJRS, Advogada e escritora –
Dra. Maria Berenice Dias (2015, online)25, em seu artigo intitulado ‘Para a Constituição
ser chamada de cidadã’:
Desde o seu preâmbulo consagra a igualdade e a justiça como
valores

supremos

de

uma

sociedade

pluralista

e

sem

preconceitos. [...] E um de seus objetivos fundamentais é promover
o bem de todos, sem preconceito [...] ou quaisquer outras formas de
discriminação (CF, art. 3º, IV). Vai além. Afirma que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CF, art. 5º). (grifo
nosso)
Para

isso

é

indispensável

que

todos

assumam

suas

responsabilidades de cidadãos, saibam se colocar no lugar do outro,
tenham a sensibilidade de sofrer a dor de quem não tem qualquer
direito

assegurado.

Só

assim

se

poderá

mostrar

que

o

reconhecimento dos direitos dos cidadãos – de todos eles,
independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero – é
uma reivindicação de toda a sociedade. (grifo nosso)

A renomada Advogada é objetiva e categórica ao narrar que a criação de tipo
penal incriminador da homofobia é a única forma de dar efetividade aos direitos e
garantias Constitucionais, pois caso contrario, sequer a nossa Charta de 1988 pode
ser denominada de Cidadã.
Prosseguindo neste debate, o voto do eminente Ministro Ricardo Lewandoski
(2011, online)26 na ADPF 132 e ADI 4.277, esclarece o quão preocupante é a falta de
proteção, por parte do Estado, à família homoafetiva, configurando em uma afronta ao
Princípio da isonomia:
“Não há, ademais, penso eu, como escapar da evidência de que a
união homossexual, em nossos dias, é uma realidade de elementar
constatação empírica, a qual está a exigir o devido enquadramento
jurídico, visto que dela resultam direitos e obrigações que não
podem colocar-se à margem da proteção do Estado, ainda que
não haja norma específica a assegurá-los”. (grifo nosso)

25

http://www.mariaberenice.com.br/uploads/para_a_constitui%E7%E3o_ser_chamada_de_cidad
%E3.pdf
26

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277RL.pdf
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O poder público ao aplicar o que a Charta de 1988, em seu art. 266, determina
como amparo às famílias, não pode perder de vista que não mais existe um único,
rígido e imutável modelo familiar. Paulo de Tarso Siqueira Abrão (2011, p. 1202),
Constituição Federal Interpretada, destaca que as diversas relações familiares têm
sofrido muitas mudanças desde a colonização do Brasil, formando-se, desde então,
diversos núcleos familiares diferentes do ideal estático do casamento de um homem,
que trabalha fora e uma mulher dona de casa que cria os filhos.
VIEGAS DE LIMA (2009, p.47), esclarece que o art. 226 da Lei Maior não se
trata de uma cláusula pétrea, nem tão pouco encerra-se a amplitude deste debate:
Para

demonstrar

que

as

relações

homoafetivas

constituem

verdadeiras entidades familiares, temos como ponto de partida o rol
descrito no artigo 226 da Constituição Federal, que, em nossa
opinião, não é numerus clausus, e sim um rol exemplificativo, dada a
natureza aberta das normas constitucionais [...].

Corrobora o autor Paulo Luiz Netto Lobo (2011, p. 240) ao elucidar que o
retrocitado artigo Constitucional abre uma possibilidade de entendimentos, e de se
repensar os modelos familiares existentes:
“Os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do art.
226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem embargo
de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência
expressa. As demais entidades familiares são tipos implícitos
incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e
indeterminado de família indicado no caput. Como todo conceito
indeterminado, depende de concretização dos tipos, na experiência
da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductibilidade e
adaptabilidade.” (g.n)

Assim posto, a democracia, a igualdade de direitos, o exercício da cidadania, o
combate às diversas modalidades de preconceito, enfim, o ideal de Estado
democrático de direito, tão decantados ao longo da Charta Constitucional de 1988,
somente será possível e realizável, quando certas categorias de cidadãos e nacionais
não mais forem distintos, em virtude de diferenças físicas, cor, convicção ideológica e
principalmente em razão da orientação sexual.
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5. DA NECESSIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA HOMOFOBIA AO RACISMO

Contrários à equiparação da homofobia ao racismo, além dos parlamentares
ligados a instituições religiosas, tal como os componentes da bancada evangélica do
Congresso Nacional, os quais chegaram à discrepância de impedirem que a família
homoafetiva recebe uma proteção especial, da lei penal, conforme elucida O Estadão
(2011, online)27, é até mesmo possível encontrar opositores a tal equiparação dentre
os defensores da igualdade de direitos à família homoafetiva, como é o caso do
eminente Deputado Federal e Jornalista Jean Wyllys de Matos Santos (Carta capital,
2012, online)28 e ícone do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) do Estado do Rio de
Janeiro, o qual vê ressalvas na criação e ampliação de tipos penais, ao entender que o
simples fato de o Congresso Nacional incriminar a homofobia, não se resolve a
questão.
É claro que a criminalização da homofobia, que o PLC-122 propõe é
justa e necessária. E sou a favor dela mesmo não gostando do
aumento do Estado penal que ela implica, pois, se o racismo é crime
— e acredito que deve continuar sendo — a homofobia também tem
de ser. Mas precisamos ser conscientes de que a desvantagem da
criminalização é que ela sempre chega tarde, quando o crime já se
cometeu; e já aprendemos, pelo que acontece com muitos outros
crimes, que a pena não é muito eficaz para prevenir.

O deputado Jean Wyllys de Matos Santos destaca ainda que, a longo prazo, a
reforma da consciência coletiva, mediante, por exemplo debates, a consagração do
casamento civil aos homoparentais, produz efeitos mais duradouros do que a simples
edição de tipos penais incriminadores:
A mudança cultural que o debate e a aprovação do casamento civil
igualitário podem produzir é capaz de mudar a cabeça das pessoas.
Pode prevenir e diminuir radicalmente a homofobia, fazendo com que
a criminalização, algum dia, deixe se ser necessária. Foi isso que
aconteceu em outros países onde o casamento civil igualitário foi
aprovado.

27

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,evangelicos-impedem-votacao-do-projeto-que-

criminaliza-homofobia,718322
28

http://comerdematula.blogspot.com.br/2013/06/jean-wyllys-estado-penal-so-quando-e.html
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Contudo, em direção à equiparação do racismo a homofobia, tem-se tantos
outros nomes de destaque nacional, tal como o Advogado e Constitucionalista Paulo
Roberto Iotti Vecchiatti (2013, online)29 em seu artigo “O que é o PLC 122/06?” o qual
questiona a sociedade brasileira, ao destacar a importância de se conscientizar as
pessoas que o ordenamento jurídico vigente já não abarca a possibilidade de um
“direito” de discriminar outrem, em virtude de orientação sexual. Este autor destaca
que se torna necessário a criação de um tipo penal que trate mais especificamente da
proteção à família homoafetiva, conforme cita o próprio, em virtude da notória violência
sofrida pela comunidade LGBT, como por exemplo, os violentos ataques contra
homoafetivos, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, no final de 2010.
Esclarece o site da Folha de São Paulo (2012, online)30, que com suporte de
diversos de grupos de defesa às minorias, a Senadora Lídice da Mata E. Souza, do
Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Estado da Bahia, fez uso da palavra na Tribuna
do Senado Federal, por diversas vezes, para destacar que é preciso aquela Casa de
Leis criar um tipo penal que criminalize a homofobia. Legislação denominada pela
referida Senadora como “legislação cidadã”, aparato legal que consolidará a inibição
do comportamento homofóbico, dentro de nossa sociedade.
Assim posto, a promulgação de emenda Constitucional que equipare a
homofobia ao racismo, além da adequada proteção à família homoafetiva, terá um
papel crucial em termos de efeito simbólico, ao elucidar ao Povo Brasileiro que em um
Estado Democrático de Direito não é possível discriminação, quer por identidade de
gênero, quer por orientação sexual, tornando, portanto, viável o Brasil caminhar rumo
a justiça, liberdade e solidariedade, tanto decantados no artigo 3º, inc. IV, da CF/88,
dentre outras leis e doutrinas

29

http://www.plc122.com.br/entenda-plc122/#axzz3VWo3PGo8

30

http://blogay.blogfolha.uol.com.br/2012/12/19/senador-paulo-paim-o-novo-relator-do-projeto-

que-criminaliza-a-homofobia-diz-que-plc-podera-ir-a-votacao-em-2013/
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A transcidadania e a necessidade de ruptura com o paradigma político da exclusão

Patrícia Maria dos Santos (FDV)
Bruno Gadelha Xavier (UFES/FDV)

Introdução

O contexto da cidadania é representado em um momento histórico do chamado Estado de
Bem-Estar Social (Welfare State) contextualizado a partir do surgimento de direitos civis,
políticos e sociais. Neste sentido, ao longo dos tempos restou claro que a cidadania
apresenta forte interligação com a conquista desses direitos no decorrer da história.

O conceito de cidadania tem se modificado ao longo dos anos diante das transformações
sociais e do contexto histórico vivenciados. Nessa esteira, em virtude dessas renovações,
houve a necessidade de se buscar alternativas capazes de promover a inclusão de todos os
membros da sociedade, como é o caso da Transcidadania, que surge a partir da construção
de um conceito e partindo da análise da renovação epistemológica acerca da questão.
Cabe ressaltar que palavra “cidadania” provém do latim civitatem que significa cidade. Na
Grécia Antiga, a pólis era ligada à cidade o que consequentemente, tornava a cidadania
restrita à participação política de determinadas classes sociais. O cidadão passa a ser o que
morava na cidade e participava de seus negócios.

Assim, nos dias atuais, relacionando tal fato com o objeto do presente, vale mencionar não
somente a cidadania quanto ao âmbito da economia política da pólis, mas também ao
campo das relações de gênero, como sujeito de direito, que pretende afirmar o corpo como
direito fundamental e no reconhecimento do Outro.

A presença de uma opressão em torno dos direitos e garantias fundamentais, marca de um
jogo institucional e social que exclui a partir da própria categoria de cidadania, e é
justamente

no

ensino

de

Judith

Butler

é

possível

encontrar

fundamentações

desconstrutivista e no ensino de Joaquín Herrera Flores uma proposta de ressignificação da
cidadania através do reconhecimento da transcidadania como direito humano fundamental,
pelo qual a sociedade deve empenhar-se na garantia.

Observa-se que ao longo da história cidadania e direitos humanos se interligaram com a luta
por inclusão podendo romper-se com o paradigma da exclusão social e institucional. É
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cediço que ambos são direitos a serem conquistados, decorrem frutos de um processo
histórico, de conquistas, avanços e mudança de comportamento.

O intuito do trabalho consiste em abordar sobre a necessária ruptura do paradigma da
heteronormatividade, que sustenta o sistema de construtos político-jurídicos, como a figura
da cidadania, atrelando, ainda, ao paradigma calcado no patriarcalismo e na opressão.
Portanto, criticando a lógica liberal da cidadania, busca-se, a partir da imersão na
pluralidade e reconhecimentos necessários ao sustentar da dignidade humana, uma
ressignificação político-ideológica do que deve ser conhecido como “Transcidadania”.

O método escolhido para a elaboração do artigo foi o close reading de obras relativas ao
horizonte trans, em especial a partir da matriz conferida por Judith Bulter, que será utilizada
como norte teórico para as discussões.

1 Sur la citoyenneté: a retórica material liberal de um conceito
Ao analisar o conceito do termo “cidadania”, serão utilizados os ensinamentos de Thomas
Humphrey Marshall (1893-1981), considerado um clássico no estudo da cidadania,
representada em um momento histórico do chamado Estado de Bem-Estar Social, o qual
contextualizou a partir do surgimento dos direitos – civil, político e social - na Inglaterra do
final do século XIX, sendo a base dos demais direitos, em especial ao direito de liberdade.
Assim:

[...] a história dos direitos civis em seu período de formação é
caracterizada pela adição gradativa de novos direitos a um status já
existente e que pertencia a todos os membros adultos da
comunidade ou talvez se devesse dizer a todos os homens (...). Esse
caráter democrático ou universal do status se originou naturalmente
do fato de que era essencialmente o status de liberdade e, na
Inglaterra do século XVII, todos os homens eram livres (MARSHALL,
2002, p.15)

A partir da Revolução Francesa, no século XVIII, os direitos de cidadania, passaram a
englobar também os direitos fundamentais do homem, que seriam aqueles “entendidos
como direitos da liberdade suscetíveis de concretização na cidade e no Estado, e os direitos
vinculados a ideia de igualdade e justiça” (TORRES, 2009, p. 42).
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Após esse momento, os direitos da cidadania foram sofrendo um processo de extensão, até
chegarem na inclusão dos direitos políticos, permitindo assim, nas decisões do Estado a
participação dos cidadãos. Por fim, o termo cidadania passou a fazer parte do conceito os
direitos sociais, voltando-se novamente a contextualização de Marshall (2002), incluindo
todos os homens, a universalidade.

Contextualizado ainda com o referido autor, Abreu (2009, p. 11) também incorpora à
cidadania aos direitos civis, políticos e sociais, conforme se depreende da seguinte
passagem:

[...] a cidadania pode ser desdobrada em direitos políticos, civis e
sociais. Os direitos políticos referem-se à participação do cidadão no
governo da sociedade. Suas instituições principais são os partidos e
um parlamento livre e representativo. Na dimensão política da
cidadania estão incluídos os direitos de votar, de ser votado e de
participar da vida política. A dimensão civil da cidadania inclui, por
sua vez, o direito à vida, à propriedade, à liberdade de pensamento,
de crença e de expressão, e à justiça. Homens e mulheres são iguais
em direitos e obrigações, todos os filhos biológicos ou adotivos são
iguais, e não se tolera o racismo. Na dimensão social e econômica
da cidadania estão incluídos, entre outros, os direitos de proteção ao
trabalho, de proteção contra o desemprego, através do “seguro
desemprego”, e de defesa do salário do trabalhador. São garantidos
limites para a duração do trabalho e o direito ao repouso, a proteção
da gestante, o direito á aposentadoria, a liberdade de associação
profissional e sindical, o direito de greve e o direito à educação.

Através da incorporação desses direitos que o autor Ricardo Lobo Torres (2009) constrói
seu raciocínio a partir de possíveis dimensões assumidas pelo termo em análise, que são a
temporal, espacial, bilateral e processual.

A primeira dimensão apontada pelo autor é a temporal, que também contextualizada com
Marshall (2002) mencionada anteriormente no sentido de incorporação de direitos ao
conceito de cidadania. Sobre essa primeira dimensão Torres (2009, p. 49-50) destaca que:
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[...] o conceito hodierno de cidadania, do ponto de vista de sua
dimensão temporal, compreende os direitos fundamentais, os
políticos, os sociais e econômicos e os difusos, em constante tensão
com as ideias de liberdade, de justiça política e social e econômica,
de igualdade de chances e de resultados, e de solidariedade, a que
se vinculam.

Observa-se novamente a importância da Revolução Francesa conceito da cidadania,
representados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, simbolizam a essência do
cidadão.

A próxima dimensão aportando por Torres (2009) é a espacial, podendo ser caracterizada
nos seguintes aspectos apontados por PINHEIRO (2014, p. 104):

local, nacional, cosmopolita, comunitária (ou europeia) e virtual. No
que tange ao aspecto espacial, a cidadania passa a ser considerada
a partir do espaço geográfico em que o indivíduo se encontra, ou
seja, cada um dos desdobramentos apresentados pela dimensão
espacial confere um determinado direito e dever para o cidadão.

Ainda acerca da dimensão especial observa-se o reconhecimento do homem como
indivíduo e ser social, mas que variam, historicamente, de uma pátria para outra, que
pertença a um Estado-nação, entende-se o estabelecimento de uma personalidade em um
território geográfico.

A terceira dimensão trata da na cidadania bilateral, advinda do status de cidadão, sujeito de
direito e deveres para com o seu Estado. Sobre esse aspecto, Abreu (2009, p. 11-12)
destaca os seguintes deveres:

dever de participar da vida coletiva no sindicato, no partido político,
no bairro, nas diversas associações, nos níveis municipal, estadual
ou nacional; dever de solidariedade; dever de contribuir para o
progresso da cidade, do Estado, do país, de ajudar na superação dos
problemas sociais, cada um na medida de suas possibilidades; dever
de respeitar as leis; dever de pagar impostos; dever de prestar o
serviço civil ou serviço militar; dever de lutar para a construção de um
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país e de um mundo fundados na cooperação, na boa vizinhança,
nos valores da justiça e da paz.

Podemos nessa dimensão destacar, a concepção de Marshall, que propôs a primeira teoria
sociológica de cidadania ao desenvolver os direitos e obrigações inerentes à condição de
cidadão.

Por fim, tem-se a última dimensão, a processual, como fonte de afirmação dos direitos
pertencentes perante ao Estado, ou seja, o processo torna-se um instrumento, utilizado pelo
cidadão que visa a garantia daquilo que lhe foi conferido em virtude de tal status, perante o
Estado.

Assim, diante de todas a apresentação das dimensões que a cidadania pode assumir,
podemos verificar a sua concepção de forma evolutiva através modificações sofridas ao
longo da história. Porém, é preciso analisar o que o Estado, por meio dos direitos
assegurados em uma Constituição, faz de forma concreta para garantir a plenitude da
cidadania.

Outrossim, é importante notar que o desenvolvimento conceitual da cidadania acima
delineado corresponde ao aspecto liberal de sua construção histórica, sendo um discurso
amplamente difundido por uma perspectiva axiomática que corresponde a certos interesses
materiais subjacentes em determinados períodos históricos – respeitando um influxo mais
próximo de uma metódica histórica dialética inserida na crítica à economia política de matriz
marxiana.

Por fim, calha ainda apontar uma problemática-chave para o presente escrito: a cidadania
demonstrada pela retórica de Marshall é uma heterocidadania, ou seja, a evolução histórica
encontra-se embriagada pelo desenvolvimento de interesses predominantes bem em
determinações sexuais e de gênero específicas, correspondendo uma forma de exclusão
pautada em um sujeito revolucionário “homem”, que transcorrerá dogmaticamente nas
formulações institucionais e políticas, como o próprio “Direito à Cidadania”, de matriz
heterocêntrica, algo a ser melhor desenvolvido a seguir.

2 Uma teoria “that matters”: judith butler e a possibilidade de uma metodologia crítica
ao campo da heteronormatividade
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Não obstante o sujeito – ser jogado no mundo – que se vê preso na lógica do direito
burguês, há ainda outra forma de opressão sistêmica: a heteronormatividade. Os
preconceitos em torno da questão do gênero são vistos desde a concepção das instituições
modernas e pós-modernas, dentre as quais o Direito encontra-se situado. Cria-se,
respeitando os ditames linguísticos e categorias de Jacques Derrida, um “Império
Falocrático”, no qual o mistificado sujeito de direito também sofre pelas iras da discriminação
de gênero.

No tocante ao objeto do presente, vale mencionar, não somente quanto ao âmbito da
economia política, mas também ao campo das trocas simbólicas e reais que constituem as
relações de gênero. Razão pela qual o sujeito de direito, que pretende afirmar o corpo como
direito fundamental, encontra barreira epistemológica e prática não apenas nos ditames de
uma ideológica ratio econômica, mas também nas limitações que a cultura heterossexual
impõe no reconhecimento do Outro.

Justamente no ensino de Judith Butler é possível encontrar fundamentações para crítica ao
contexto heteronormativo em torno do sustentar de uma normatividade em torno do corpo.
Esta crítica passa, inicialmente, pela discussão em torno do gênero/sexo como categorias
apropriadas pela racionalidade jurídica burguesa em um contexto de biogestão das vidas.

A teoria de Butler (2002, p.18) preocupa-se quanto a construção de uma argumentação
desconstrutivista, em outras palavras, com a ruptura do binário discurso sexo/gênero pela
via da performatividade. Esta, por sua vez, não deve ser encarada como um ato singular e
deliberado, mas como prática referencial e reiterativa no qual o discurso produz efeitos que
nomeia. Sobre o corpo, aduz a autora:

Deve existir a possibilidade de admissão e afirmação de uma série
de “materialidades‟ que correspondem ao corpo, a série de
significações que assinalam as esferas da biologia, da anatomia, da
fisiologia, da composição hormonal e química, da enfermidade, da
idade, do peso, do metabolismo, da vida. Nenhuma delas pode ser
negada. Porém o caráter inegável destas „materialidades‟ de modo
algum implica o quê significa afirmá-la, em realidade, que matrizes
interpretativas condicionam, permitem e limitam essa afirmação
necessária.(BUTLER, 2002, p.108)
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Assim, tendo em observância a noção de matéria, o gênero não pode ser visto como uma
construção elaborada a partir da materialidade do sexo, do corpo, anterior ao momento de
construção artificial. Relações entre gênero e sexo são elementos de constante
reconceituação, a saber:

The debate between constructivism and essentialism thus misses the
point of deconstruction altogether, for the point has never been that
“everything is discursively constructed”; that point, when and where it
is made, belongs to a kind of discursive monism or linguisticism that
refuses

the

constitutive

force

of

exclusion,

erasure,

violent

foreclosure, abjection and its disruptive return within the very terms of
discursive legitimacy (BUTLER, 1993, p.8)

Dentro da lógica da performatividade, Butler manifesta posicionamento no sentido de
encarar esta como um ato ou procedimento causal que tem seu estopim pelo sujeito,
funcionando temporalmente pela reiteração, citando normas que participam da formação do
sujeito – noções básicas de gênero e sexo -, e que funcionam como norte para
desconstrução do sujeito sexuado. Neste interim, sua conceituação está conectada com
uma visão de prática discursiva de reiteração de normas e de reiteração de práticas de
exclusão, sendo que o poder de ação sobre o que se nomeia não é elemento ligado à
vontade do sujeito falante, mas sim algo derivado da ritualística da reiteração – respeitando
os influxos de Jacques Derrida.

A referência linguística aos corpos não deve ser vista como algo meramente pertencente ao
campo descritivo, e sim dotada de caráter performativo. Um “exterior constitutivo” pode
determinar a discussão em torno do critério que diferencia os sexos a partir da
heteronormatividade do marco legal, de modo a possibilitar o excluído a subverter a lógica
heterossexual. Inserido neste diapasão, a performatividade não é um livre jogo teatralizado
(BUTLER, 2002, p.145), muito menos pode ser livremente e ilogicamente relacionada pela
acepção de performance teatral, devendo ser dotada de “citacionalidade” e “iterabilidade”
(DERRIDA, 1989).

Conclui-se que a citacionalidade no campo sexual aplicada no cotidiano faz vislumbrar que a
autoridade das normas em torno do sexo exsurgem a partir do fato de suas constantes
citações, propulsionando o procedimento de identificação que cria sujeitos sexuados. Uma
vez o acontecimento do entrelaçar das citações, este pode ser desfeito no momento da
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(re)significação aos corpos e modus operandi que são fortalecidos pelo simbolismo
hegemônico que os excluiu como abjetos. Complementa Butler:

[...] o meu propósito é chegar a uma compreensão de como aquilo
que foi excluído ou desterrado da esfera propriamente dita do “sexo”
– entendendo que essa esfera se afirma mediante um imperativo que
impõe a heterossexualidade – poderia ser produzido como um
retorno perturbador, não somente como uma oposição imaginária
que produz uma falha inevitável na aplicação da lei, senão como uma
desorganização capacitadora, como a ocasião de rearticular
radicalmente o horizonte simbólico no qual há corpos que importam
mais que outros. (BUTLER, 2002, p.49)
Neste sentido, discursos como a dificuldade em torno de um “direito fundamental ao corpo”
está relacionado diretamente pelo modo como este afirma sua constituição subjetiva –
gênero e sexo –, ainda presa em uma visão heterossexual predominante na conjuntura
capitalista. Todavia, para fins de afirmação no presente, deve-se, a partir das lições de
Butler, considerar que o corpo não pode ser encarado nem como algo exclusivamente
linguístico, muito menos por algo que não tem relação com a linguagem: materialidade e
linguagem estão em constante simbiose, imbricados em uma relação interdependente, não
sendo nem completamente idênticas, muito menos completamente distintas.

3 A transcidadania como forma de crítica ao movimento de exclusão política: por uma
autocrítica do campo normativo a partir da luta pelos Direitos Humanos

Tendo em observância a concepção liberal-burguesa de cidadania exposta no primeiro
capítulo, bem como a metodologia de crítica ao discurso heteronormativo propiciado por um
elogio ao “Direito ao Corpo” com base em Judith Butler, sustenta-se, tempestivamente, uma
proposta de ressignificação da cidadania a partir da concepção do jusfilósofo espanhol
Joaquín Herrera Flores.

Deve-se afirmar, desde já, que a cidadania enquanto direito não pode ser vista como algo
dado, e sim como algo construído dentro de uma sociedade capitalista e de matriz
heteronormativa, razão pela qual a busca por uma nova acepção de logística social da
terminologia passa por uma luta constante, diária, em sustenta-la enquando um direito
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humano fundamental. In casu, deve-se reconhecer que a transcidadania é um direito
humano fundamental, pelo qual a sociedade deve empenhar-se na garantia.
Deste modo, vale realizar uma leitura sobre a obra do autor, denominada “Teoria Crítica dos
Direitos Humanos”, a fim de tecer considerações basilares para o presente escrito. De
acordo com Flores (2009, p.3), os direitos humanos foram categorias, figuras, que em
determinados momentos da história, bem como sob determinadas interpretações,
cumpriram papel legitimador de um sistema de relações específico, ao passo que, em outros
momentos, ocuparam a função de mobilização popular contra a hegemonia das relações
que o regime econômico impôs. Vale a leitura do seguinte trecho:

Mas, está claro, como todo produto cultural, os direitos humanos
pertencem ao contexto no qual surgem e para o qual funcionam
como categorias legitimadoras ou antagonistas da ideia hegemônica
de vida digna que prevalece em uma determinada e concreta
formação social. Em outros contextos culturais, quer dizer, em outras
formas de explicar, interpretar e intervir no mundo, os caminhos de
dignidade foram diferentes dos surgidos no contexto de relações
imposto pelo capital. Cada formação social constrói cultural e
historicamente suas vias para a dignidade. [...] Essa tendência
expansiva jusglobalizadora do sistema de relações baseado no
capital não só impôs uma economia mundo, mas, ademais, uma
ideologia-mundo sustentada na ideia de uma razão ilustrada
universal absolutamente superior a qualquer outra forma de perceber
e atuar na realidade. (FLORES, 2009, p.3)

Assim, para o autor, os direitos humanos não podem ser entendidos senão como
formulações, produtos, culturais que exsurgem em determinado momento histórico como
reação diante dos entornos das ações e relações que predominavam, em outras palavras,
são instrumentos, artefatos. Complementa o autor:

O autor maneja questões como o caráter paradoxal que informa serem os direitos humanos
produtos culturais que exsurgem de um contexto próprio de problemas, e, ao mesmo tempo,
vertentes que se apresentam sob a justificação da universalidade protetora e globalizadora –
são caracterizados como direitos humanos porque dizem respeito aos humanos (FLORES,
2009, p.42-43).
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Quando acudimos às concepções tradicionais dos direitos humanos
que predominaram no marco da modernidade ocidental capitalista, o
que primeiro ressalta é sua pretensão de universalidade, de constituir
as pautas éticas e simbólicas às que todo o mundo deve assentir
deixando livre sua racionalidade. Com isso, o que se faz é deslocar a
primeira tensão cultural em direção ao campo de uma ação social
funcional aos interesses hegemônicos, pois qualquer tipo de
universalismo apriorístico ao qual nos conduz é a legitimar a
expansão, universalização ou globalização de um particularismo. Em
segundo lugar, quando percebemos que um conjunto de direitos –
neste caso, os direitos individuais – ostentam propriedade sobre
outros – os direitos sociais –, começamos a suspeitar de que o que
subjaz a essa prioridade é o reforçamento daquela funcionalidade
dos direitos a respeito dos interesses hegemônicos, pois o que se
acaba fazendo é separar – idealizando-os – os direitos prioritários do
circuito de reação cultural, legitimando um pouco mais a metodologia
da ação social dominante. E em terceiro lugar, ao se universalizar e
idealizar uma determinada configuração de direitos – com a
conseguinte saída do circuito de reação cultural –, os direitos
humanos, mais que processos culturais, constituem processos
ideológicos

que

dificultam

ou

impossibilitam

ações

sociais

alternativas. (FLORES, 2009, p.71).

Segundo o jusfilósofo espanhol, não deve-se compreender os direitos humanos como uma
manifestação histórica de uma essência humana dotada de eternidade. Ademais, como
dinâmicas e processos sociais, políticos, econômicos e culturais, inseridos em uma esteira
presenteada pela historicidade que demonstram a estreita relação entre o surgimento e o
desenvolvimento do capital e as relações sociais.

Em conformidade com o discurso crítico dos direitos humanos, Flores delimita que os
processos de direitos humanos devem ser compreendidos como entes levados à pratica do
marco de relações sociais decorrentes do imperioso poder do capital, e não “em si mesmo
considerados”, vertente que propaga uma consequência humanitária da eterna natureza do
homem que foge das suas condições sociais e reais de existência (FLORES, 2009, p.109110), criando uma abstração imaginária.
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Insta elucidar que os direitos humanos como produtos culturais, na vertente de Herrera,
enfrentam no seu cotidiano uma proposta “cataléxico-cataléptica”, posto que os concretizem
e eternizem em uma exploração estruturalmente guardada da ação humana que possua o
adjetivo de rebelde e transformadora (FLORES, 2009, p.212-213). Justifica-se a postura do
autor ao conclamar uma constante luta diária pelos direitos humanos, estes não como dados
inerentes à condição do homem como tal, e sim como construções que são frutos de uma
constante batalha no seio social. Aponta FLORES (2009, p.203):

A partir dos espaços de luta, o indivíduo luta pelo que é seu, quer
dizer, pela sua capacidade de atuar em prol de uma vida digna, e
não renuncia ao que não tem (seus pretendidos direitos), mas atua
em função do que tem, ou seja, de sua capacidade e sua
potencialidade humana para assumir, impor e garantir política,
econômica, social, cultural e juridicamente compromissos e deveres
que nos responsabilizem e, ao mesmo tempo, responsabilizem as
instituições públicas e privadas na construção de condições para
aceder igualitariamente aos bens necessários para vida.

A transcidadania, neste contexto, corresponde a necessidade de uma ruptura. Com Butler,
podemos perceber que a ruptura deve ter como ponto de origem a própria linguagem, a
nomenclatura que damos aos “corpos que importam”. A cidadania, enquanto categoria de
origem liberal, carrega consigo uma opressão real e simbólica enquanto a pluralidade afetiva
em determinada sociedade, sendo ainda pautada em um aspecto cartesiano, ou
(neo)kantiano, vide as formulações da heteronormatividade.

Neste sentido, e a partir da ruptura do pensar sobre os corpos e sobre a falência da
cidadania, as propostas de reconhecimento da transcidadania podem ser levadas em
consideração a partir da concepção de que esta é sim um direito humano fundamental.
Categorizada como tal, a luta constante por sua garantia é uma manobra contra uma
ideologia falocrática que ainda insiste por constituir as instituições públicas no país,
demandando, desde já, uma luta diária pela tutela humanística.

Conclusão: A transcidadania enquanto Direito Humano

Deveras complexo tecer considerações finais sobre a temática, todavia, os autores deste
artigo pretenderam, com este, apenas conferir bases teóricas e metodológicas para
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impulsionar uma discussão interdisciplinar sobre a temática. A transcidadania não deve,
assim, ser reduzida em um mero conceito político ou jurídico, traduzindo muito mais: a voz
dentro da exclusão, derivada de uma luta diária, constante, por emancipação e
reconhecimento social, para além dos processos de reificação da sociedade capitalista
contemporânea, bem como para além das opressões relacionadas a questão sexual e de
gênero.

A categoria clássica da cidadania, bem trabalhada em Marshall, traduz uma preocupação
histórica que remonta ao aspecto de heteronormatividade das instituições modernas e
contemporâneas. A porosidade e a dificuldade de conceituação guardam respeito com as
violações práticas do que significa, em termos efetivos, um ser cidadão – ou quase uma
ontologia da cidadania.

Neste sentido, a possibilidade de utilizar Butler como sustentáculo revela uma inovação para
o próprio campo interdisciplinar trabalhado. A noção de ruptura com o dualismo, bem como
a percepção sobre “performatividade” traduzem possibilidades prático-discursivas de
constante

crítica

ao

paradigma

de

construção

dos

corpos

governados

na

contemporaneidade, demonstrando a insuficiência de um paradigma que insiste em ser
utilizado.

Não se encontra sem razão aparente, portanto, a utilização de Herrera Flores como forma
conclusiva possível para evitar a constante utilização da teoria político-jurídica liberal e
datada da cidadania, buscando o sustentar no prisma do real. Em outras palavras, a
realidade informa a necessidade de ruptura com o paradigma ideológico que sustenta a
cidadania liberal como direito humano, buscando o reconhecimento de suas múltiplas
formas e reinvenções: reinventar a cidadania significa ressignificar o que compreende-se
enquanto direito, colocando-o como uma figura que demonstra constantes e necessárias
lutas sociais.

Somente com a luta por inclusão poderá romper-se com o paradigma da exclusão social e
institucional, razão pela qual deve-se considerar, desde já, a transcidadania um direito
humano fundamental.
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Grupo de Trabalho 09 - Transcidadania e Direitos Humanos

A TRANSCIDADANIA E O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO
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A TRANSCIDADANIA1 E O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO

Daniele Barbosa*
Kátia Oliveira**
SUMÁRIO: I. Introdução. II. A luta pela cidadania. III. O direito
fundamental ao trabalho digno. IV. Política pública pioneira na
América Latina. V. Desafios e perspectivas para o projeto Damas. VI.
Conclusão. VII. Referências bibliográficas.

I. INTRODUÇÃO***

Pretende-se investigar, na realidade social brasileira, a execução de uma política
pública pioneira na América Latina, o projeto Damas, voltada para a promoção da cidadania
das travestis e das transexuais, na cidade do Rio de Janeiro. Busca-se responder,
sobretudo, a seguinte indagação: De que maneira essa iniciativa do poder público municipal
poderia auxiliar na efetivação do direito fundamental ao trabalho digno, conforme preceitua o
art. 6º da Constituição Federal de 1988, para efeitos de ingresso ou de permanência na
relação jurídica de trabalho das travestis e das transexuais?

II. A LUTA PELA CIDADANIA

Não por acaso, a construção da cidadania no Brasil já foi descrita, por José Murilo de
Carvalho, com uma belíssima e precisa imagem: a do “longo caminho”2. Não há dúvida de
que, nesse difícil percurso, e, diga-se de passagem, ainda não terminado, houve avanços.
Há, no entanto, muito para se fazer. A crença na democracia política, que, em 1985, era
* Especialista em Direito (UERJ). Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais (UFRJ).
** Mestre em Teoria Literária (UFRJ). Graduada em Português-Literaturas (UFRJ) e em Direito (UCAM).
*** Gostaríamos de agradecer à Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDSRIO) o tempo e o afeto
destinados à nossa pesquisa, ainda em construção. Em especial, ao assessor jurídico Carlos Alexandre Neves
Lima, que, nas entrevistas, relatou interessantes histórias de vidas, não contempladas nos documentos oficiais.
E agradecer também, com a mesma estima, à supervisora do projeto Damas, Beatriz Cordeiro, tudo o que foi
falado e silenciado naquele encontro. Seu relato de vida também nos emociona.
1
Adotou-se o termo “Transcidadania”, de acordo com o sentido empregado pela ONG Micro Rainbow, que
dialoga com o Projeto Damas. No site da organização, consta o seguinte significado: “Pessoas *trans incluem
aquelas pessoas que têm uma identidade de gênero diferente do sexo designado no nascimento e/ou aquelas
pessoas que sentem que precisam, preferem ou escolhem – seja através de roupas, acessórios, cosméticos ou
modificação do corpo – apresentar-se de forma diferente das expectativas do papel de gênero que lhes foi
atribuído no nascimento. Isso inclui, entre muitos outros, as pessoas transexuais e transgêneros, travestis, cross
dressers, pessoas sem gênero ou queer.” [GATE, http://transactivists.org/trans/].” Disponível em: <
http://www.micro-rainbow.org/pt-pt/20130701/majorie-marchi-melhorando-a-vida-das-pessoas-trans-no-rio-dejaneiro/ > Acessado em 08/5/2016.
2
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
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responsável por trazer um forte entusiasmo em torno da ideia de que a nova realidade
pudesse resolver as grandes desigualdades sociais e econômicas esmoreceu, diante dos
graves problemas que continuaram a existir. A aposta, na época, era tanta que a
Constituição de 1988 foi denominada, inclusive, de Cidadã3.
A grande referência teórica que se tem, para o estudo da cidadania, é o trabalho de
T. H. Marshall4. Adotando o conceito de classes sociais, o sociólogo britânico desenvolveu,
em 1949, uma concepção liberal-democrática ampliada do tema, em relação à concepção
liberal restrita da cidadania. A análise do longo processo de construção histórica da
cidadania na Inglaterra, que empreendeu, apontava para uma seqüência não apenas
cronológica, mas também lógica, que reforçava a convicção democrática5. Em um primeiro
momento, no século XVIII, em decorrência de um Judiciário cada vez mais independente do
Executivo, vieram os direitos civis (garantidores da vida em sociedade: direito de liberdade
de pensamento, de propriedade etc). Com base no exercício das liberdades civis, em um
momento posterior, no século XIX, os ingleses reivindicaram os direitos políticos
(garantidores da participação no governo da sociedade: direito de votar e de ser votado, de
fiscalizar as condutas dos representantes do povo etc). Essa participação política criou
condições para que, no século XX, devido à eleição de operários e à criação do Partido
Trabalhista e, em decorrência dessa tradição de lutas operárias e socialistas, os direitos
sociais (garantidores da participação na riqueza coletiva: direito ao trabalho, à educação, à
saúde etc) fossem conquistados. Quanto a estes últimos, uma observação importante cabe
fazer, sobretudo porque a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho, que serão
analisadas aqui como objetivos buscados pelo projeto Damas, pertencem a esse terceiro
elemento da cidadania apontado por Marshall. Nas palavras de José Murilo de Carvalho:
“Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos
de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos.
A ideia central em que se baseiam é a da justiça social.6” Por essa responsabilidade
atribuída ao Estado, obrigando-o a reparar as desigualdades sociais geradas pelo mercado,
na distribuição de riquezas, o modelo inglês deverá permanecer como um importante
referencial. O modelo marshalliano, contudo, não se aplica ao Brasil, servindo apenas para
uma comparação por contraste, segundo ensina José Murilo de Carvalho:
A cronologia e a lógica da seqüência descrita por Marshall foram invertidas
no Brasil. Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período
de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um
ditador que se tornou popular. Depois vieram os direitos políticos, de
maneira também bizarra. A maior expansão do direito de voto deu-se em
3

Ibidem, p.7-8.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
5
CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p.220.
6
Ibidem, p. 10.
4
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outro período ditatorial, em que os órgãos de representação política foram
transformados em peça decorativa do regime. Finalmente, ainda hoje
muitos direitos civis, a base da seqüência de Marshall, continuam
inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos direitos foi colocada de
7
cabeça para baixo.

Ao se interrogar sobre as conseqüências, principalmente para a eficácia
democrática, no momento em que os direitos sociais passam a ser a base da pirâmide, José
Murilo de Carvalho faz uma observação importante. Para ele, torna-se preocupante a
excessiva valorização do Poder Executivo, em decorrência desse processo de implantação
dos direitos sociais no Brasil. Nas palavras do autor: “Essa cultura orientada mais para o
Estado do que para a representação é o que chamamos de “estadania,” em contraste com a
cidadania”.8 Essa inversão da seqüência inglesa foi responsável também por favorecer o
corporativismo. As conquistas sociais, em vez de serem tratadas como direitos de todos,
eram tratadas como fruto da negociação de cada categoria com o governo.9
É importante ressaltar também que a concepção passiva de cidadania, como status
de direitos, defendida por Marshal não é suficiente para pensar as novas demandas
surgidas, atualmente, na realidade social brasileira. O conceito de cidadania tradicional é
incapaz de abarcar questões ligadas à etnia, à raça, ao gênero, por exemplo, que vão
surgindo no cenário contemporâneo. Nas palavras de Enzo Bello:
Por ter como norte analítico para a cidadania social unicamente os
trabalhadores e as questões que os cercavam (regulamentações laborais e
previdência social), Marshall não trouxe para o âmbito da cidadania,
especialmente a social, as demandas das minorias sociais (mulheres,
negros, homossexuais, imigrantes e ecologistas), nem considerou a
possibilidade de uma cidadania cosmopolita. Tais elementos devem ser
considerados ao se ter a concepção marshalliana como referência, pois, no
curso do processo histórico, a ação política não aceita mais os limites da
10
cidadania tradicional .

A ampliação da cidadania no Brasil passa, obrigatoriamente, pela incorporação à
vida política de parcela da população, que ainda parece viver à margem do tão aclamado
Estado Democrático de Direito. No sentido mesmo que a palavra incorporação sugere, o
que se quer é trazer esses corpos, relegados à invisibilidade, para dentro do cenário da
polis, com o propósito claro de possibilitar uma maior participação dessas pessoas
excluídas, no debate contemporâneo. Atualmente, é necessário pensar a etnia, a raça e o
gênero como elementos que ampliam a vulnerabilidade de determinados sujeitos. É preciso
que demandas sociais se transformem em programas políticos, como no caso do projeto
7

Ibidem, p.219-220.
Ibidem, p.221.
9
Ibidem, p.222.
10
BELLO, Enzo. A cidadania na luta política dos movimentos sociais urbanos. Caxias do Sul: Educs, 2013,
p.106.
8
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Damas, que visa à inclusão social e à inserção das travestis e das transexuais no mercado
formal de trabalho. O que, infelizmente, se vê ainda é que, quando essa inserção ocorre, na
maioria das vezes, esta se dá nas atividades laborais mais precarizadas. Muitos
empregadores acabam se beneficiando da exclusão social gerada pelo binarismo de
gênero, uma vez que, como já advertiu o sociólogo Ricardo Antunes: “(...) o capitalismo tem
sabido apropriar-se desigualmente dessa divisão sexual do trabalho.”11
O projeto Damas, com a sua política pioneira de promoção da cidadania das travestis
e das transexuais, deve ser visto como uma forma de, no âmbito municipal, possibilitar uma
alteração na percepção da sociedade para essa exclusão social gerada. Nas palavras de
José Murilo de Carvalho, é importante que políticas públicas sejam feitas: “(...) no nível local,
onde a participação sempre foi mais frágil, apesar de ser aí que ela é mais relevante para a
vida da maioria das pessoas.”12 Nada mais adequado do que a tese de Nancy Fraser de
que, atualmente, é preciso conjugar as demandas por redistribuição socioeconômica e
reconhecimento político-cultural.13 Merece destaque, nesse contexto, que requer uma
concepção ativa de cidadania, a atuação dos movimentos sociais ligados às questões de
identidade/expressão de gênero, porque são eles que vêm exercendo forte pressão para
que sejam implementadas políticas públicas, que possam reconhecer as necessidades de
parcela excluída da população. Nas palavras de Enzo Bello:
Com base nas relações de poder e nas correlações de forças existentes em
determinados contextos, o problema a ser enfrentado é o das condições
políticas e sociais que se tem e se deve criar _ para além do âmbito jurídico,
pois o direito não fará isso per si_ para viabilizar os direitos de cidadania,
pois estes não são autorrealizáveis. Portanto, sua proclamação normativa
(fundamento de legitimidade na legalidade) não basta para lhes garantir
14
efetividade e universalidade concretas.

O exercício da cidadania hoje, portanto, deve ser pensado como uma interrogação
dialética permanente entre o Direito, a sociedade política e a sociedade civil, uma vez que o
Estado Democrático de Direito, tão aclamado pelos juristas, funda-se, nas palavras de
Mauricio Godinho Delgado, em um “inquebrantável tripé conceitual: a pessoa humana, com
sua dignidade; a sociedade política, concebida como democrática e inclusiva; e a sociedade
civil, também concebida como democrática e inclusiva.15

11

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo:
Boitempo, 2009, p.109.
12
CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p. 228
13
FRASER, Nancy. A justiça social na globalização: redistribuição, reconhecimento e participação. Revista
Crítica de ciências sociais, n.63, 2002, p. 1-11. Disponível em: < http://www.eurozine.com/articles/2003-01-24fraser-pt.html? filename=article/2003-01-24-fraser-pt> Acessado em 02/05/2016.
14
BELLO, Enzo. Op. cit., p.115.
15
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho.14ª ed. São Paulo: LTr, 2015, p.62.
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III. O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DIGNO

Em Direito Fundamental ao Trabalho Digno, Gabriela Neves Delgado defenderá a
construção de um novo modelo de Direito do Trabalho, que possa contribuir para que seja
concretizada a inclusão social, em condições de dignidade, nas relações trabalhistas. O
modelo atual regulamenta somente a relação de emprego e, excepcionalmente, os
trabalhadores avulsos. Conclamando o valor da dignidade no trabalho, para que seja
assegurada ao ser humano, enquanto homem que produz, a construção da identidade social
dele, a autora chama a atenção para a necessidade da regulamentação jurídica de todo
trabalho livre e digno, apostando, para isso, na vocação expansionista do Direito do
Trabalho, que deve estar sempre atenta à dinâmica social, ao fluxo vivo. Na apresentação
da segunda edição do livro em questão, a autora reitera o compromisso “(...) com a
discussão dos parâmetros constitucionais de proteção ao trabalho humano, seja no tocante
aos sujeitos tutelados pelo Direito do Trabalho, seja no tocante ao objeto de trabalho e ao
seu grau de proteção.”16
Diante do compromisso assumido pela autora, que privilegia, ao mesmo tempo, o
trabalho e o trabalhador, na perspectiva do Estado Democrático de Direito, busca-se fazer
aqui uma aplicação desse instrumental teórico para refletir sobre o ingresso ou a
permanência na relação jurídica de trabalho das travestis e das transexuais. Não se pode
mais ignorar a dupla violência, experimentada por uma transexual, por exemplo, quando se
vê impossibilitada de ter acesso ao mercado formal de trabalho. Se a transexual sofre com
os impactos do desemprego estrutural, como qualquer outra pessoa, é dever não silenciar o
outro sofrimento, que se soma no caso do exemplo mencionado: o que advém da
identidade/expressão de gênero dessa trabalhadora, sob pena de acabar por compactuar
com a reprodução de uma ordem social por demais injusta.
A questão do gênero deve ser enfrentada. Não é admissível que o Brasil figure como
o país que mais mata transexuais no mundo. Tal realidade se encontra em total confronto
com o preconizado na Constituição de 1988. Essa Constituição, denominada de Cidadã,
tendo institucionalizado os direitos humanos no Brasil, avançou significativamente no campo
dos direitos fundamentais. Condutas discriminatórias, portanto, que impossibilitem o acesso
ou a permanência da relação jurídica de trabalho, ferem as conquistas democráticas
realizadas pela Constituição Federal. É preciso combater a mentalidade excludente, ainda
presente na realidade social brasileira, que, ao se sustentar no binarismo dos gêneros, é
responsável pelas experiências de exclusão e de violência vividas pelas travestis e pelas
transexuais comumente no cotidiano. Para Gabriela Neves, revela-se “(...) o trabalho digno

16

DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2015, p.14.
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simultaneamente como um direito fundamental universal (do trabalhador) e como uma
obrigatoriedade ou dever fundamental universal (do tomador de serviços)17”. Perpetuando
essa incompreensível realidade, o direito fundamental ao trabalho digno dessas pessoas
excluídas será mera abstração. Atualmente, dentro do debate contemporâneo, se faz
necessário pensar a etnia, a raça e o gênero como elementos que ampliam a
vulnerabilidade de determinados sujeitos. Nas palavras de David Harvey:
A compra de força de trabalho com dinheiro dá ao capitalista certos direitos
de dispor do trabalho dos outros sem considerar necessariamente o que
estes possam pensar, precisar ou sentir. A onipresença dessa relação de
domínio de classe, compensada somente na medida em que os
trabalhadores lutem ativamente para afirmar seus direitos e exprimir seus
sentimentos, sugere um dos princípios fundadores sobre os quais a própria
ideia de “alteridade” é produzida e reproduzida de maneira contínua na
sociedade capitalista. O mundo da classe trabalhadora torna-se o domínio
do “outro,” tornado necessariamente opaco e potencialmente não
conhecível em virtude do fetichismo da troca de mercado. Eu ainda
acrescentaria que, se já houver na sociedade membros (mulheres, negros,
povos colonizados, minorias de todo tipo) que possam ser conceituados
prontamente como o outro, a união da exploração de classe com o sexo, a
raça, o colonialismo, a etnicidade etc. pode produzir toda espécie de
resultados desastrosos. O capitalismo não inventou o “outro,” mas por certo
fez uso dele e o promoveu sob formas dotadas de um alto grau de
18
estruturação.

Com a globalização da economia sobretudo, mudanças substanciais ocorreram nas
relações entre Estado, sociedade e nação, considerados elementos centrais da noção e da
prática da cidadania ocidental.19 “O foco das mudanças,” segundo José Murilo de Carvalho,
“está localizado em dois pontos: a redução do papel central do Estado como fonte de
direitos e como arena de participação, e o deslocamento da nação como principal fonte de
identidade coletiva.”20 Na agenda neoliberal, portanto, verifica-se o predomínio da economia
de mercado, em um ataque feroz aos direitos sociais. A responsabilidade social do Estado
aqui desaparece. O valor utilitário que passa a ser atribuído ao trabalho acaba por fazer com
que o sujeito que exerça a atividade laborativa seja ignorado, recaindo o interesse apenas
no resultado da produção. Na contramão desse projeto, Gabriela Neves defenderá que o
trabalho realizado em condições de dignidade permanece como valor fundamental na
construção da identidade social e na emancipação coletiva do ser humano. É por esse
trabalho que o homem se revela em suas potencialidades. Propõe a autora, portanto, a
reconstrução ética do trabalho, uma vez que esta possibilita a valorização do ser humano e
a sua integração na sociedade, convocando estado, empresas, trabalhadores e sindicatos
17

Ibidem, p.211.
HARVEY, David. Condição pós-moderna- Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 25ª ed. São
Paulo: Edições Loyola, p.101.
18

19
20

CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p. 225
Ibidem
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para essa missão. Como as relações trabalhistas devem se pautar pela ótica do Estado
Democrático de Direito, Gabriela Neves conclui que a Constituição Federal de 1988, de
modo implícito, entende que o trabalho, objeto de valorização e proteção, é o digno. Para
defesa de sua tese, ela aponta o nexo lógico existente entre direitos fundamentais, dentre
os quais se destaca o direito ao trabalho, e o fundamento maior do Estado Democrático de
Direito_ a pessoa humana.

IV. POLÍTICA PÚBLICA PIONEIRA NA AMÉRICA LATINA

Na América Latina, uma política pública municipal brasileira tem se destacado por
seu pioneirismo na construção da cidadania e na efetivação do direito fundamental ao
trabalho das travestis e das transexuais. O projeto Damas, implementado pelo município do
Rio de Janeiro, em 200321, e reformulado pela Resolução conjunta CEDS/SMAS Nº 001, em
2011, tem buscado avançar na difícil tarefa de construir uma sociedade inclusiva, plural.
Essa ação municipal se torna relevante, sobretudo por ter estabelecido diálogo com os
movimentos sociais ligados às questões de gênero, o que reforça a dimensão ativa de
cidadania. Segundo o coordenador Carlos Tufvesson da Coordenadoria Especial da
Diversidade Sexual:
Pesquisa que nos foi entregue pelo grupo Transrevolução, em 2011, indica
que 90% das travestis e transexuais que se prostituem nas ruas do rio
gostariam de estar inseridas no mercado formal de trabalho. O Projeto
Damas procura capacitá-las para minimizar o preconceito na hora da
contratação, mas sabemos, por relatos, que o preconceito ultrapassa a
competência técnico profissional na hora da seleção. A prostituição não é
crime no Brasil, mas ninguém pode ser obrigado a se prostituir para garantir
22
o seu sustento.

Um dos objetivos do projeto Damas é “desenvolver e fomentar técnicas que
propiciem a qualificação das participantes, para que possam exercer as diversas atividades
profissionais que a vida moderna apresenta” (art. 2º, item IV da Resolução conjunta
CEDS/SMAS Nº 001/2011). A prostituição não deve ser, portanto, a única profissão
acessível às travestis e às transexuais. Esta é apenas mais uma, dentre as muitas
existentes no mundo moderno. Afinal, a Constituição de 1988 assegurou, no art. 5º, XIII,
com o status de direito fundamental, a liberdade de escolha profissional de todo e qualquer
cidadão.
21

Disponível
em
<https://agencia.fiocruz.br/em-defesa-dos-direitos-de-travestis-e-transexuais>
e
<http://www.micro-rainbow.org/pt-pt/20130701/majorie-marchi-melhorando-a-vida-das-pessoas-trans-no-rio-dejaneiro/> Acessado em 14/5/2016.
22
Disponível em: <http://www.cedsrio.com.br/site/noticias/2014-01/ceds-rio-e-sms-realizam-o-ii-seminario-decidadania-trans-dignidade-inclusao-e-re-0> Acessado em 14/5/2016.
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A singularidade do projeto carioca já se impõe na escolha do local, em que são
realizadas as entrevistas com as novas participantes. A ocupação do mesmo espaço, no
qual se encontra o poder público municipal, por aquelas que sempre se perceberam
despossuídas de direitos e relegadas à invisibilidade, possui um importante valor simbólico,
não ignorado pelo projeto. Conforme destacou o assessor jurídico Carlos Alexandre Neves
Lima, é intencional que a seleção ocorra no Palácio da Cidade:
(...) as entrevistas começam aqui, no Palácio da Cidade, também por
alguma razão, que é a entrada, a ocupação daquela cidadã, que achava
que não tinha direito a estar no espaço público e estar no Palácio da
23
Cidade, onde está o prefeito, onde estão as maiores autoridades.

O conjunto de ações oferecidas por essa política pública destina-se, atualmente, ao
atendimento de trinta travestis e transexuais residentes ou que exerçam atividades no
município do Rio de Janeiro. O programa possui aulas teóricas, ministradas em um período
de seis meses, e vivência profissional, desenvolvida logo após, em um período de três
meses. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, no horário de 13h às 17h. E, além da
Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, diversas secretarias municipais do Rio de
Janeiro, tais como Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Cultura, Trabalho e
Emprego, são convocadas a atuar. As participantes recebem, atualmente, uma bolsa
mensal de R$ 300,00 e um auxílio-transporte, sendo também oferecido a elas um lanche,
durante as aulas teóricas. Apenas no momento em que as alunas realizam a vivência
profissional, há o pagamento de um salário mínimo e o recebimento do auxílio-transporte.
Essas despesas são financiadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que é
responsável pelo projeto em conjunto com a CEDSRIO.
O conteúdo programático é composto por vários módulos, tais como o de educação,
o de direitos, o de assistência social, o de saúde e o de trabalho e emprego24. Observa-se

23

O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016, para a composição
dessa pesquisa.
24
Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS), Termo de referência do projeto Damas Atualizado,
mimeo, 2016, p.2-3: “O módulo CEDS adentra nas questões atinentes a direitos e deveres, tais como princípios
e direitos e garantias constitucionais; cidadania; nome civil/ social nas esferas federal, estadual e municipal,
poder público na esfera administrativa e órgãos de atuação (CEDS, SuperDir; Ministério Público, Defensoria
Pública, Secretaria Direitos Humanos do Governo Federal); crimes/ contravenções/ leis especiais recorrentes
aos transgêneros; noções gerais do direito do consumidor; locação; sucessões; juizado especiais; direito do
trabalho e previdenciário; direito homoafetivo e movimento social LGBT; O módulo assistência social inclui as
informações da implementação da Política Nacional de Assistência Social no município do Rio de Janeiro, com
trabalhos de fonoaudiólogos, políticas sociais; relações interpessoais; dinâmica de grupo e etc; Já no módulo de
educação há aulas de reforço da nova ortografia, redação, gramática, raciocínio lógico, noções de inglês, e
inclusão digital com aulas básicas para utilização computador/informática; A Secretaria da Saúde ministrará
aulas de prevenção à saúde, como informações básicas de doenças infectocontagiosas (HVI, hepatite, sífilis,
HPV etc), redução de danos em relação a drogas e bebidas alcoólicas; orientações no procedimento
hormonioterapia; cuidados com o corpo e etc. Por fim, no final do Projeto há o ingresso das aulas de
capacitação da Secretaria do Trabalho e Emprego que viabilizará a entrada das usuárias no mercado de
trabalho e/ou cursos profissionalizantes, inclusive, promovendo palestras específicas de orientação vocacional,
currículo e orientações para processo seletivo.”
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que o reforço no ensino fundamental25, realizado pelo Damas, está em consonância com a
Constituição Federal de 198826, uma vez que a educação é condição fundamental para a
participação democrática, para o exercício da cidadania e para o acesso ao mercado de
trabalho. Esse projeto promove, ainda, a facilitação do retorno escolar para aquelas que
desejarem efetuar a matrícula nos estabelecimentos de ensino público. Assim, ao eleger a
educação como uma de suas metas, o projeto contribui também, nesse aspecto, para a
efetivação do direito fundamental ao trabalho. Segundo Ana Paula de Barcellos:
Não é preciso repisar que a educação constitui, modernamente,
pressuposto básico para a participação no âmbito do Estado, para o
exercício da cidadania e para o ingresso no mercado produtivo. A decisão
consciente a respeito do voto em cada eleição, a informação acerca dos
direitos mais elementares_ e.g., direitos do consumidor, e até mesmo o
direito de ação_, o acesso ao mercado de trabalho, tudo isso depende hoje,
27
em boa parte, da educação formal.

O módulo de direitos, oferecido pela CEDS, auxilia, ainda, na promoção da cidadania
das beneficiadas, principalmente porque propõe uma formação baseada na análise dos
direitos e das garantias constitucionais e no estudo da história do movimento LGBT. A
descoberta dos direitos fundamentais, por aquelas que sempre estiveram alijadas da
proteção estatal, poderá auxiliar na construção de novas perspectivas. Não se está a dizer
que apenas o conhecimento desses direitos alteraria, por si só, o plano fático, uma vez que
já foi demonstrado aqui que estes não se realizam apenas por estarem presentes nas
constituições. Não se pode, todavia, desprezar que a tomada de consciência, no momento
em que se descobrem detentoras de direitos e pertencentes a um movimento social mais
amplo, carrega um potencial emancipador. A experiência vivenciada no projeto Damas
acaba por confirmar a ideia aqui discutida. Nas palavras do assessor jurídico:
(...) a gente já fez logo o trabalho de formação para que elas soubessem
quais eram os seus direitos constitucionais, quais eram os direitos
fundamentais de todos os cidadãos, quais são os direitos administrativos
municipais, estaduais e federais, porque também, dentro desse pacote de
ações, que a gente fez logo que abriu, foi o site passar a ter as informações
de toda a legislação para que elas tivessem. E foi interessante porque nós
fomos percebendo as necessidades até por eventos. Nós criamos um
papelzinho, assim: “você sabia”. O “você sabia,” que a gente fez, a gente viu
que elas guardavam aquilo e usavam aquilo na bolsa, como instrumento
para poder falar. E aí elas usavam aquilo na hora de exercer os seus
28
direitos.
25

Resolução conjunta CEDS/SMAS Nº 001/2011:“Art. 3º- O Projeto DAMAS terá a seguinte dinâmica(...)
e) Subdivisão em 3 (três) momentos: a. Primeiro com enfoque no reforço do ensino fundamental (SME)”
26
Art. 205, CRFB: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
27
BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa
humana, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p.260.
28
O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016, para a composição
dessa pesquisa.
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Outra história, que também corrobora com esta reflexão, é a da travesti, já
aposentada, que desejava participar do projeto para conhecer seus direitos de cidadã e
poder ensiná-los para as outras travestis que lhe eram próximas. Segundo o relato do
assessor jurídico da CEDS:
(...) era uma senhora, que era uma militante antiga, uma das fundadoras do
grupo ASTRA. E ela chegou pra mim e falou assim: ‘Não. Eu já fui rejeitada
pelo projeto três vezes’. Aquela palavra me soou tão mal. Rejeitada? Aí, eu
falei assim: não, você é aposentada. Você não está procurando trabalho.
Não precisa, já recebe seu benefício de aposentadoria. Aí ela disse assim:
‘não, mas eu queria muito entrar no projeto, porque eu queria aprender
todos os meus direitos e dar continuidade em outros segmentos para outras
comunidades’. Mas evidente que, independente de qualquer coisa, evidente
que ela entrou. Óbvio. Ela não ia ser rejeitada. Nosso papel é exatamente o
29
oposto.

O módulo ministrado pela Secretaria de Trabalho e Emprego, por sua vez, oferece
aulas para a capacitação profissional. O objetivo é promover a inclusão das participantes do
projeto Damas no mercado formal de trabalho e, também, em cursos profissionalizantes.
Nesse módulo, há palestras direcionadas à orientação vocacional e ao processo seletivo. As
alunas aprendem, ainda, a preparar seus próprios currículos para as entrevistas de
emprego. As oficinas direcionadas às áreas de gestão, de marketing, de eventos e de
relacionamento também capacitam as alunas para a criação de negócios próprios,
fomentando o trabalho autônomo. Esse módulo é mais uma estratégia criada por essa
política pública para concretizar o direito fundamental ao trabalho.
O projeto Damas tem possibilitado, além do conhecimento teórico sobre o exercício
da cidadania, uma participação delas _ainda pequena_ nas esferas públicas. Em 2015, por
exemplo, as alunas participaram, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de uma audiência
pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. O tema tratava da LGBTFobia e da
intolerância religiosa. Na ocasião, o vereador Jefferson Moura (PSOL) chegou a afirmar que
essa audiência pública havia inspirado o projeto de lei que seria encaminhado ao plenário,
proibindo a realização de contratos entre a administração pública e as entidades privadas
que discriminassem pessoas, em razão de sua orientação sexual30. A aluna do Damas,
Hellen Nogueira Salles, presente no ato, fez a seguinte reflexão sobre essa experiência: “Só
agora soube de leis municipais que me protegem como cidadã. O Damas tem sido
esclarecedor e essa audiência é uma boa oportunidade para trocarmos experiências.”31 Há o
depoimento de outra aluna do projeto, que subiu ao púlpito na Câmara, Monique Lamarque,
29

O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016, para a composição
dessa pesquisa.
30
Disponível em <http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/06/21/alunas-do-projeto-damas-participam-de-audienciapublica-contra-a-lgbtfobia/>. Acessado em 09/5/2016.
31
Disponível em <http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/06/21/alunas-do-projeto-damas-participam-de-audienciapublica-contra-a-lgbtfobia/>. Acessado em 09/5/2016.
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expressando também a importância dessa participação: “Estamos felizes com essa iniciativa
da prefeitura e do vereador Jefferson Moura, pela oportunidade de estar ocupando esse
espaço público. A visita à Câmara dos Vereadores realmente foi importante por ter aberto as
portas do conhecimento.”32
Essa política pública tem o objetivo, ainda, de facilitar o acesso das alunas aos
serviços públicos da rede municipal, por meio da atuação conjunta de suas diversas
secretarias, o que contribui para a extensão dos direitos de cidadania às participantes do
projeto. Ressalte-se que as travestis e as transexuais, durante muito tempo, ficaram
afastadas de vários serviços, como, por exemplo, os de saúde, o que tem gerado
conseqüências drásticas nas vidas delas. A entrevista com o assessor jurídico do projeto
revelou o quão urgente se faz a facilitação do acesso a tais serviços: “(...) a maioria delas,
na questão da hormonização, se hormoniza deliberadamente ou coloca silicone. Então, a
questão da saúde era extremamente importante.33” O distanciamento delas de serviços tão
necessários pode ser facilmente explicado pelo atendimento médico desumano, na maior
parte das vezes, que lhes é dirigido. Aproximar essas pessoas, que sempre estiveram
alijadas desses serviços, é uma tentativa por parte dessa política municipal de promover
uma participação de todos na divisão dos recursos públicos.
Outro ponto de destaque é a participação de uma transexual na execução dessa
política pública. Dentre tantas outras atribuições, como, por exemplo, a do relevante relatório
do que vai ocorrendo durante as aulas, com o propósito de estabelecer um diálogo entre a
teoria e a prática, talvez a mais significativa contribuição, dada por Beatriz Cordeiro, seja a
luta incansável que ela trava, dia a dia, para que as alunas percebam a oportunidade que o
projeto constrói para a efetivação da cidadania e do direito fundamental ao trabalho delas.
Somente a sua vivência e os seus afetos são responsáveis por esse ensinamento. Nas
palavras da supervisora do projeto:
(...) é um grupo de trinta trans, que têm muito em comum para conversar. E
elas dispersam com muita facilidade. Aí eu dou bronca. E elas falam que eu
sou meio sargentona, mas eu falo é porque eu me preocupo. E não é como
pessoa pública, como o poder público, como uma funcionária. É porque eu
me preocupo como par, porque eu sei que, se você não aproveita essa
oportunidade, o mundo ainda vai ser cruel. Elas falam Bia ‘mas o projeto só
34
cobra da gente’. Eu digo: e quando o mundo não cobra?
32

Disponível
em
<http://www.rio.rj.gov.br/exibeconteudo;jsessionid=1ABBD2667B8F90D865684769139FA769.liferayinst2?p_p_id=exibirconteudoportlet_WAR_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_
up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_exibirconteudoportlet_WAR_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv_struts_a
ction=%2Fjournal_content%2Fview&_exibirconteudoportlet_WAR_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv_groupId=1
0136&_exibirconteudoportlet_WAR_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv_id=4738830&_exibirconteudoportlet_WA
R_conteudoportlet_INSTANCE_Z0Gv_viewMode=print> Acessado em 09/5/2016.
33
O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016.
34
O trecho é a reprodução fiel da segunda entrevista, que nos foi concedida, em 04 de maio de 2016, para a
composição dessa pesquisa.
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No que concerne à denominada “vivência profissional”, ocorrida após as aulas
teóricas e as atividades externas, as alunas poderão exercer atividades profissionais em um
período de seis horas por dia. Nessa fase, as participantes que desejarem irão
desempenhar serviços em empresas públicas, privadas ou ONGs. A intenção aqui é
proporcionar uma maior capacitação profissional e promover a interação das alunas em
ambientes profissionais, nos quais a heteronormatividade seja a regra. O projeto Damas,
nessa etapa, supervisiona as atividades no local de trabalho e financia o pagamento de um
salário mínimo e o auxílio-transporte.

As empresas recebem, portanto, a prestação de

serviços, sem custos. O incentivo financeiro promovido pelo poder público cria condições
para que as alunas obtenham a experiência profissional. Essa ação contribui, assim, para
extirpar preconceitos e aproximar as participantes de futuros empregadores, que, em alguns
casos, após a vivência, acabam contratando as alunas, conforme relatou o assessor jurídico
do projeto:
(...) nós vimos que havia um papel imenso, que era o papel para elas e para
as pessoas que estavam recebendo. Para elas descobrir que existia uma
hierarquia, que existia um horário de trabalho, que existia uma disciplina,
que existia um comportamento, como é que é no espaço, porque elas não
tinham essa experiência, porque nunca tiveram. A maioria não teve um
emprego formal. Então, não tinham esse tipo de vivência, que as pessoas
vão adquirindo no decorrer da vida normal. Vão trabalhando num lugar, vão
crescendo, vão melhorando. Então, para elas era fundamental essa
vivência. Ter essa experiência. (...) Aí elas são inseridas ali. E aí para elas
há um ganho muito grande e para esse público que esteja recebendo
também, porque eles tinham um olhar para elas da história da navalha, da
revolta, da história de que eram pessoas, seres estranhos. (...) E aí quando
a pessoa trans está no ambiente de trabalho se dedicando, porque se
dedica até muito mais, e ali mostrando a sua cara, toda aquela ideia
35
preconcebida se rompe. E, quando se rompe, ela passa a ser acolhida.

Ao continuar o relato dos acontecimentos ocorridos na fase da vivência profissional,
o assessor jurídico do projeto exemplificou a importância dessa estratégia criada pelo poder
público municipal para a efetivação do direito fundamental ao trabalho:
na medida que elas fazem essa vivência, por exemplo, na Secretaria de
Trabalho e Emprego, foram três. Uma chegou lá, falou assim: ‘estou
assustada e não quero’. Duas foram e fizeram, sendo que as duas
prestaram para a Secretaria de Trabalho e Emprego. Tinha uma ONG, que
fazia um trabalho de atendimento, uma empresa terceirizada. E é para
essas empresas que elas vão. Foram contratadas. Na Defensoria, a gente
teve a vivência, ainda quando era a doutora Luciana Mota, de uma ser
contratada. E dessa vez todas foram contratadas, as quatro que foram para
lá. Na Riotur, duas foram enviadas para a Riotur, porque tinham línguas.
Enfim, tem que preencher evidentemente, aqui não há paternalismo. Tem
36
que preencher o perfil. Preencheu o perfil, uma foi aproveitada.
35

O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016.
O trecho é a reprodução fiel de entrevista, que nos foi concedida, em 27 de abril de 2016, para a composição
dessa pesquisa.
36
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Essa política pública adota também outras medidas para a inclusão no mercado de
trabalho. A manutenção de um cadastro, criado pelo projeto Damas, com os currículos das
participantes, é um meio para aproximar as alunas dos empregadores, segundo afirmou o
assessor jurídico do projeto Damas:
(...) o que nós procuramos nos cercar, fazer uma panfletagem, uma
captação das empresas, informando as empresas e dando e fornecendo a
elas, a qualquer uma que nos procure, fornecendo dados e currículos. E
informando para todas elas, dentro do grupo do projeto Damas, a existência
de vagas ou a existência de processo seletivo que esteja ocorrendo. Então,
por exemplo, por isso que eu te digo que não existe nada em termos oficiais
e sim em caráter informativo, que a gente tenta impulsioná-las e trazer
essas empresas para cá. Então, por exemplo, já tiveram restaurante
procurando. Então, a gente informa aquelas que são dadas ou que tenham
interesse nessa área de atuação, seja na cozinha, no atendimento, seja no
que for, a gente indica para essas pessoas que procure esse tipo de
seleção. Teve aqui uma agência de emprego que era de doméstica, que
faziam serviços gerais, de diaristas que também algumas se cadastraram
pra lá. Tiveram outras. Estou falando de empresas privadas. Teve uma
menina que procurou uma seleção para assessorar ela como secretária.
Teve também o cinema do Mix Brasil. Quando a gente faz algum evento, a
gente sempre coloca obrigatoriamente, a gente envolve as meninas do
projeto Damas. Então, elas acabam atuando, às vezes, em evento de, por
exemplo, o cinema. Foi o Mix Brasil. Aí o Mix Brasil vem e a gente fala que
vocês têm que colocar as meninas. Para gente, elas vão fazer as
panfletagens, isso e aquilo. Elas têm que trabalhar dentro, serem
aproveitadas. Aí, algumas foram para a bilheteria. Outras para outro lugar. E
acabam sendo contratadas pelas empresas, que acabam as conhecendo,
gostando da atuação e as contratando. Então, teve Laura Alvim. Teve uma
que foi trabalhar no espaço em Botafogo. As coisas funcionam com as
37
empresas mais dessa forma.

Ao final do projeto, as alunas adquirem um certificado, no qual o tempo de nove
meses da formação e a carga horária, cumprida nas aulas teóricas e na vivência
profissional, são registrados. A comprovação de que a formação foi realizada pelo poder
público municipal também é atestada. Esse diploma prova, portanto, a qualificação
profissional e educacional recebida no projeto. Verifica-se, assim, outra contribuição dada
por essa política pública para a concretização do direito fundamental ao trabalho.
Para que não haja retrocessos em conquistas já obtidas e para que se continue
avançando, os movimentos sociais devem, permanentemente, fiscalizar a execução dessas
políticas públicas, cobrar mais investimentos, exigindo dos governantes que essas
conquistas, que são produtos de lutas e de pressões políticas de movimentos ligados a
questões de gênero, e não dádivas de um governo ou outro, não sejam destruídas. Como
bem apontado por José Murilo de Carvalho, o difícil processo de construção da cidadania no

37

O trecho é a reprodução fiel da segunda entrevista, que nos foi concedida, em 04 de maio de 2016, para a
composição dessa pesquisa.
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Brasil apresenta desvios e retrocessos, não previstos por Marshall.38 Uma cidadania ativa
exigirá a participação de todos, em conjunto com o poder público, para que esse processo
não seja compreendido somente como a conquista de um grupo, de uma parcela excluída
da população. É a coletividade que deve estar mobilizada na luta pela extensão dos direitos
da cidadania para toda e qualquer pessoa.

V. DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O PROJETO DAMAS

O projeto Damas encontra-se em constante transformação. Na tentativa de atender
melhor as demandas, o programa já experimentou diversas modificações, desde o seu
começo. Vários desafios ainda existem na busca da concretização do direito fundamental ao
trabalho. Por essa razão, há a compreensão de que alguns desses obstáculos poderiam ser
enfrentados com o apoio de outras instituições comprometidas também com a promoção
desse direito fundamental. Partindo-se do pressuposto de que é preciso criar condições
políticas e sociais para a efetivação do direito fundamental ao trabalho, uma vez que o
direito só interessa enquanto prática realizável, será formulada uma proposta que objetive o
estabelecimento de uma parceria entre a universidade e a política pública do município do
Rio de Janeiro.
A construção de um projeto de extensão, que aproxime a universidade da efetivação
do direito fundamental ao trabalho para todos, inclusive para os que sofrem discriminação,
em razão da identidade/ expressão de gênero, é medida necessária para a promoção dos
direitos de cidadania dos que, relegados à invisibilidade, ainda vivem à margem do Estado
Democrático de Direito. A criação de uma Clínica de Direitos Humanos Trabalhistas, que
ofereça um atendimento humanizado às travestis e às transexuais para o acesso à justiça
trabalhista, poderia representar uma contribuição efetiva para a promoção da cidadania e do
direito ao trabalho. Além disso, seria uma oportunidade para que o conhecimento produzido
na universidade pública, por exemplo, fosse revertido em proveito da população. Tarefa
esta, que cumpriria o real propósito da instituição.
A criação dessa clínica teria a finalidade de educar para a diversidade. Não se está
aqui a fomentar qualquer tipo de separatismo, mas a incentivar a inclusão de fato daquelas
que tem sido excluídas de todos os espaços, inclusive, dos ambientes de trabalho. Se para
realizar a tão almejada democracia material, se utilizará de uma estratégia, com
atendimentos específicos, a luta deve ser também para que, em breve, não seja mais
preciso esse tipo de atuação. O momento ainda exige que a sociedade se depare com essa

38
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exclusão gerada pela imposição do binarismo de gênero. Não se pode mais ignorar a
vulnerabilidade das travestis e das transexuais dentro do cotidiano. O objetivo dessa
parceria institucional consistiria, principalmente, na promoção dos direitos humanos
trabalhistas, na capacitação de graduandos e de residentes para o atendimento da
população e, por fim, na construção de uma sociedade inclusiva, plural. A proposta aqui
apresentada passaria pela reestruturação do escritório modelo da universidade, que se
tornaria capacitado também para a promoção do direito fundamental ao trabalho das
travestis e das transexuais. Se o que se pretende é conceder aos graduandos e aos
residentes uma formação jurídica mais completa, capaz de abarcar os contornos de uma
sociedade democrática, não há como ignorar as peculiaridades dos questionamentos
trazidos também por essas trabalhadoras. E isso passa, inapelavelmente, pela escuta
desses alunos. O atendimento inicial é o momento fundamental para que os relatos de vida
se tornem peças processuais. Não se pode abrir mão de uma escuta, que seja capaz de
resgatar a dimensão da alteridade, sob pena das violações aos direitos humanos
começarem na própria elaboração das petições.
Compreender as questões relacionadas à identidade/expressão de gênero é
imprescindível para que os graduandos e residentes possam, em conjunto com a
demandante, elaborar essa narrativa jurídica. O relato dos danos morais comumente
sofridos pelas travestis e pelas transexuais no mundo do trabalho exigirão de quem ouve
essa atenção, pois, caso contrário, não serão percebidas as violências experimentadas por
essas pessoas na relação de emprego. Se aproximar da dor que pode ser causada, quando,
por exemplo, o empregador exige, para a contratação de uma trabalhadora transexual, que
ela corte seus cabelos, que ela use uniformes masculinos ou que ela seja identificada como
homem, faz parte do ensino jurídico que toda universidade comprometida com a construção
de uma sociedade democrática deveria adotar. Além disso, oferecer tratamento adequado
com a identidade/expressão de gênero, dentro do escritório modelo, é fundamental para a
efetivação do direito fundamental ao trabalho, na medida em que incentiva a trabalhadora
transexual a buscar na justiça do trabalho a concretização desse direito constitucional.
A atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também inspira a
proposta aqui apresentada. Com a criação, bem sucedida, do Núcleo de Defesa da
Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos (NUDIVERSIS), em maio de 2011, este órgão
tem provocado a sociedade civil e o Poder Judiciário a debater questões relacionadas à
pauta LGBT. A cooperação estabelecida com a CEDS-RIO e com o SUPERDIR/SEASDH
tem possibilitado o encaminhamento de várias pessoas, para que o NUDIVERSIS possa
ajuizar ações ou orientar a população LGBT sobre o combate a homofobia e sobre o
reconhecimento de diferentes identidades/expressões de gênero. A maior demanda que
este órgão recebe é a da busca da requalificação civil das travestis e de transexuais, mas
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atuam, dentre outras funções, em ações envolvendo violência e discriminações também.
Esse atendimento especializado já avançou em importantes conquistas de direitos, tal como
o reconhecimento judicial da alteração do gênero na certidão de nascimento, sem prévia
realização de cirurgia de transgenitalização39. A competência da Defensoria Pública,
contudo, é restrita, não alcançando as questões ocorridas na relação de trabalho. Por essa
razão, há mais um fator para a promoção de uma parceria entre o projeto Damas e a
universidade, no que se refere à atuação judicial trabalhista.
Assim, a contribuição que uma Clínica de Direitos Humanos Trabalhistas, instalada
dentro de um escritório-modelo universitário, poderia fornecer, é bastante abrangente.
Promover o acesso à justiça das pessoas hipossuficientes, incluídas as vulneráveis
socialmente, combater a violência de gênero, no ambiente de trabalho, prevenir novos
litígios relacionados à intolerância diante da diversidade, orientar a população sobre
condutas ofensivas à dignidade humana, capacitar os graduandos e residentes, promover a
extensão dos direitos de cidadania e, principalmente, efetivar o direito fundamental ao
trabalho digno são exemplos do alcance que essa ação poderia proporcionar.

VI. CONCLUSÃO

A ampliação da cidadania no Brasil passa, obrigatoriamente, pela incorporação à
vida política de parcela da população, que ainda parece viver à margem do tão aclamado
Estado Democrático de Direito. No sentido mesmo que a palavra incorporação sugere, o
que se quer é trazer esses corpos, relegados à invisibilidade, para dentro do cenário da
polis, com o propósito claro de possibilitar uma maior participação dessas pessoas
injustamente excluídas, no debate contemporâneo. Atualmente é preciso pensar a etnia, a
raça e o gênero como elementos que ampliam a vulnerabilidade de determinados sujeitos. É
preciso que demandas sociais se transformem em programas políticos, a fim de tornar
possível uma inclusão maior das travestis e das transexuais no mercado formal de trabalho.
O que, infelizmente, se vê ainda é que, quando essa inserção ocorre, na maioria das vezes,
esta se dá nas atividades laborais mais precarizadas. O projeto Damas, com a sua política
pioneira de promoção da cidadania das travestis e das transexuais, deve ser visto como
uma forma de, no âmbito local (municipal), começar a provocar uma alteração na percepção
da sociedade para a exclusão social gerada, pela imposição do binarismo de gênero.

39

Disponível
em:
<http://www.cedsrio.com.br/site/noticias/2014-10/nudiversis-promove-seminario%E2%80%9Cidentidade-de-genero-e-homoafetividade-caminhos-para-> Acessado em 11/5/2016.
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1. INTRODUÇÃO

É Neste contexto brasileiro atual de desamparo, na forma da lei penal,
em face da família homoafetiva, que o presente trabalho aborda a isonômica
decisão do Pretório Excelso, ao julgar a ADPF 132 e ADI 4.277 (BRASIL, 2011,
online)1 avançando no reconhecimento e legalidade da família homoafetiva,
quando o Judiciário é chamado a intervir, diante da omissão do Congresso
Nacional
Nossa Suprema Corte de Justiça deu vida aos Princípios Constitucionais
da dignidade da pessoa humana, da Cidadania, da Vedação ao Preconceito e
da Igualdade, em favor dos homoparentais, mediante votação unânime, ao
julgarem procedentes as supramencionadas ações, com eficácia erga omnes e
efeito vinculante, conforme destacado, ao longo de nossa narrativa.
Assim posto, o presente trabalho tem por objetivo realizar um breve
recorte, do efeito humanizado que os onze Guardiões da Charta Constitucional
de 1988 propiciaram ao Brasil, ao reconhecerem a legitimidade da família
homoafetiva, apesar do ambiente de desamparo, em relação à ultima ratio.
Nossas considerações são concluídas, ao destacar que a mera criação
de um tipo penal incriminador da homofobia, sem amplos e constantes debates
no seio social, e/ou desacompanhados de políticas públicas, constantes, de
combate ao preconceito, não terá o grande efeito positivo almejado, qual seja,
a reforma da consciência da população brasileira, em prol da igualdade e da
dignidade da pessoa humana, na mais ampla acepção da palavra.

2. A omissão Legislativa em face da família homoafetiva

Enquanto o Congresso Nacional, devido a pressões e questões partidárias,
ideológicas e religiosas de certos grupos políticos, representados nas duas Casas do
Legislativo Federal, não se posicionou de maneira objetiva em relação aos diversos
projetos de leis que lá tramitavam e que criavam tipos penais incriminando as práticas
homofóbicas, e que acabaram sendo arquivados, a família homoafetiva continua a
1

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635
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deriva, em termos de uma proteção efetiva e concreta que principalmente a Lei Penal
pode proporcionar.
Por outro lado, os defensores da criação de um tipo penal que incrimine a
homofobia não devem ter a ilusão que meros acréscimos na Legislação penal
resolvam o problema do preconceito em relação à orientação sexual, a exemplo do
racismo, que mesmo se tratando, desde a promulgação da Charta de 1988, de um
crime inafiançável e imprescritível, o Brasil ainda não obteve sucesso na erradicação
dos preconceitos contra os negros, pois a luta contra todas as diversas formas de
preconceito não se faz apenas com a criação de leis e sim periodicamente, no dia a
dia dos debates dentro das instituições de ensino, nas audiências públicas dos
poderes constituídos, nos movimentos sociais, dentre outros, ao promoverem uma
reforma da consciência da sociedade, em relação ao preconceito.
Assim posto, este trabalho não tem como objetivo depositar toda a esperança
da solução desta problemática, tão somente na reforma legislativa, apesar de a
referida ser um marco importantíssimo.
Destaca-se ainda, que no Brasil, distante daquilo que se espera da
aplicabilidade do princípio constitucional da isonomia, no sentido de o Estado
brasileiro, a cada dia, mediante criação, reforma, interpretação e aplicação da
legislação pátria, proporcionar aos cidadãos e nacionais igualdade de direitos e a
garantia efetiva da livre manifestação do pensamento, enfim, um repensar da visão
social da orientação sexual homoafetiva, a Secretaria-Geral da Presidência do Senado
Federal anunciou, em Janeiro de 2015, que aquela Casa de Leis arquivou
definitivamente o Projeto de Lei n° 122/2006 (BRASIL, 2015, online)2, o qual propunha
a criação de um tipo penal que criminalizava o preconceito contra homossexuais, ao
incluir, na Lei n° 7.716 de 05 de Jan. de 1989 - Lei antirracismo - os crimes de
homofobia.
Entretanto, devido à interdependência e harmonia entre os três poderes,
proposta pelo Barão Charles de Montesquieu e adotada no Brasil, o Poder Judiciário,
mediante a nossa mais suprema corte – o STF – naquilo que lhe compete, apaziguo,
em partes, tal celeuma ao legalizar e reconhecer as uniões homoafetivas, conforme
elucida Dr. Caio Lucio Monteiro Sales (2015, online)3 - Mestre em Direito Público pela
Universidade Federal da Bahia ao declarar ainda que a Suprema Corte é responsável,
2

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/07/projeto-que-criminaliza-homofobia-

sera-arquivado
3

http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10934
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diretamente, por este fenômeno da mutação constitucional, ao atualizar nossas
normas jurídicas oxigenando-as e as mantendo vivas em face da evolução e alteração
do comportamento da sociedade brasileira.

3. O STF e a União Homoafetiva

Na contramão da inatividade Legislativa, o Pretório Excelso, ao julgar a ADPF
132 e ADI 4.277 (BRASIL 2011, online)4 avançou ao reconhecer a legalidade da
família homoafetiva, como detentora de direitos, tal como qualquer outra modalidade
familiar. Em suma, o Supremo Tribunal Federal, dentro dos limites de atuação do
Poder Judiciário, deu um passo significativo no sentido de dar vida aos Princípios
Constitucionais da dignidade da pessoa humana; da Cidadania; da Vedação ao
Preconceito e da Igualdade, em relação à família homoafetiva, mediante votação
unânime, ao julgarem procedentes as ações, com eficácia erga omnes e efeito
vinculante, concedendo assim à família homoafetiva, as mesmas regras e
consequências da união estável heteroafetiva.
Apesar dos avanços supramencionados, esclarece o Coordenador de Políticas
para a Diversidade Sexual da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado
de São Paulo - Dimitri Sales (2014, online)5 que a criminalização da homofobia ainda é
necessária, no sentido de se resguardar homossexuais frente à violência, ao se
estabelecer punições devidas a quem atente contra a vida da família homoafetiva, a
qual ainda é carente de uma proteção da ultima ratio, vez que tão somente o
Congresso Nacional, e não o Judiciário, pode sanar tal omissão legislativa, ao criar um
tipo penal incriminador das práticas homofóbicas.

3.1 Posicionamento do STF, na ADPF 132 e ADI 4.277
3.1.1 – um breve relato sobre as supramencionadas ações.
De acordo com noticiário do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2011 online)6,
o então Governador do Estado do Rio de Janeiro – Sérgio Cabral - em Fevereiro de

4

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635

5

http://dimitri-sales.ig.com.br/index.php/author/dimitri/

6

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
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2008 - questionou o não cumprimento dos princípios constitucionais da isonomia, da
dignidade da pessoa humana e da liberdade, ao apresentar ao Supremo Tribunal
Federal a possibilidade de se legalizar a família homoafetiva, mediante o julgamento
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 132.
Acompanhando este mesmo posicionamento, em direção à legalização da
família homoafetiva, em Julho de 2009, a Procuradoria Geral da República (BRASIL,
2011 online)7 propôs o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar,
porém, desde que preenchidos os mesmos requisitos essenciais que permeiam união
estável entre um homem e uma mulher, solicitando assim ao STF, isonomia a família
homoafetiva, no que tange deveres e direitos. Tais petições, ao Pretório Excelso,
culminaram em um julgamento, no qual se entendeu procedente e legal a família
homoafetiva.
Inúmeros foram os posicionamentos nas duas ações retrocitadas, porém, vale
destacar o pertinente parecer da Procuradoria-Geral da República, mediante sua Vice
Procuradora-Geral, Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira (2011, p. 848/893),
a qual se posicionou firmemente a favor da família homoafetiva, sem deixar de
destacar a quão desamparada a referida se encontra:
[...] o não reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo
como entidade familiar pela ordem infraconstitucional brasileira priva
os parceiros destas entidades de uma série de direitos patrimoniais e
extrapatrimoniais, e revela também a falta de reconhecimento estatal
do igual valor e respeito devidos à identidade da pessoa homossexual
[...] e) a interpretação deste artigo deve ser realizada à luz dos
princípios fundamentais da República, o que exclui qualquer
exegese que aprofunde o preconceito e a exclusão sexual do
homossexual. (grifo nosso)

3.1.2 O posicionamento de alguns Ministros do STF frente a legalização
da família homoafetiva (ADPF 132 e ADI 4.277)
O Ministro Marco Aurélio (2007, online)8 ao prolatar voto em favor da família
homoafetiva relembrou artigo jornalístico da lavra do referido, ainda do ano de 2007,
intitulado “A igualdade é colorida”, publicado na Folha de São Paulo, mediante o qual o
7

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931

8

www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1908200709.htm
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eminente Ministro já destacava o desamparo que a família homoafetiva sofre, tendo
em vista o elevado índice de homicídios de homossexuais, no Brasil. Nos primórdios
de 2007, Ministro Marco Aurélio já cobrava uma postura legislativa contumaz, por
parte do Congresso Nacional, em defesa dos 18 milhões de cidadãos homossexuais,
tendo-se em vista que até a presente data, ainda considerados de segunda categoria,
os quais mesmo pagando impostos, elegendo representantes e se sujeitando ao
ordenamento jurídico pátrio, continuam vítimas preferenciais das mais diversificadas
modalidades de preconceitos, sem que haja legislação específica em proteção a este
legal e justo modelo familiar.
Por sua vez, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski (2011, online)9 deu um
grande passo significativo ao introduzir a este debate, a equiparação do modelo
familiar homoafetivo ao heteronormativo, proferindo voto, no julgamento da ADPF 132
e ADI 4.277, no sentido de não reconhecer uma “união estável homoafetiva”, por
interpretação extensiva do § 3º do art. 226, pois segundo Lewandowski, o constituinte
originário se posicionou claramente desfavorável à equiparação da união homoafetiva
à união estável, não restando alternativa a não ser igualar a família homoafetiva a
qualquer outra modalidade familiar.
O pertinente e atual posicionamento do Ministro Lewandowski encontra
amparo, não apenas no Direito, bem como em outros ramos do saber científico, tal
como a saúde mental, por exemplo. E é nesta esteira que a Psicanalista e Historiadora
francesa Elizabeth Roudinesco (2003 p. 190 e 191) narra as pesquisas realizadas com
casais homoafetivos, entre as décadas de 1970 a 1990, nos Estados Unidos,
experimentos os quais não apresentaram nenhum déficit ou qualquer aspecto negativo
que justifique uma proibição legal de a família homoafetiva se constituir como qualquer
outro núcleo familiar. Roudinesco é pertinente ao demonstrar que os filhos adotados
pela família homoafetiva não apresentam necessariamente um desvio de conduta,
pelo simples fato de ser educados em uma família homoafetiva:
Os procedimentos utilizados nos Estados Unidos junto aos gays e
lésbicos não buscavam [...] elucidar a genealogia inconsciente dos
sujeitos, mas testar as ‘aptidões psicológicas’ dos homossexuais para
serem pais, e depois determinar se seus filhos eram suscetíveis ou
não de se tornarem homossexuais, depressivos, e se seriam capazes
de se orientar no balizamento das diferenças anatômicas. [...]
Dezenas de pesquisas desse tipo foram publicadas entre 1973 e
9

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277RL.pdf
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1995. Trouxeram pouco esclarecimento sobre a formidável mutação
histórica que representava o fato de não mais fundar a ordem familiar
na

diferença

sexual,

mas

confortaram

as

angústias

dos

homossexuais ao mostrarem que eram pais tão comuns quanto aos
outros, isto é, semelhantes àqueles das famílias horizontais do final
do século, incessantemente recompostas. (grifo nosso)

Retomando a questão constitucional da família homoafetiva, primordial
destacar o entendimento do ilustre Ministro Ayres Britto (2011, online)10 relator da
ADPF 132 e ADI 4.277, ao elucidar os princípios constitucionais da liberdade de
expressão e da dignidade da pessoa humana, com fundamento do inciso II do art. 5º e
inciso IV do art. 1º da Magna Charta de 1988 destacou que a homoafetividade é um
fato da vida o qual não viola qualquer norma jurídica, nem é capaz, por si só, de
perturbar a vida de terceiro. Em sua relatoria, afirma que o papel do Estado brasileiro é
o de assegurar o desenvolvimento da personalidade de todos os indivíduos,
permitindo que cada um realize os seus projetos pessoais lícitos, deixando mais uma
vez claro, não haver nenhuma ilicitude em se reconhecer e proteger a família
homoafetiva.
A Ministra Carmem Lúcia (2011, online)11 fez um retrospecto histórico a cerca
da violência imposta aos homossexuais, alertando ao desamparo infraconstitucional
que a família homoafetiva vivencia, ao declarar:
Este julgamento demonstra que ainda há uma longa trilha, que é
permanente na história humana, para a conquista de novos direitos. A
violência

continua,

minorias

são

violentadas,

discriminações

persistem.

O então Ministro Joaquim Barbosa (2011, online)12 destacou como a
vulnerabilidade da família homoafetiva atinge não apenas aos homossexuais, bem
como o país, de forma geral, ao prolatar os seguintes dizeres:
[...] questão da mais elevada significância social e, principalmente,
para a análise acerca da efetividade da Constituição e dos preceitos
que decorrem do núcleo estruturante da dignidade da pessoa
humana.

10

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi4277.pdf

11

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi4277cl.pdf

12

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
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Ao votar favoravelmente a favor da família homoparental, o então Ministro
Joaquim Barbosa demonstrou como a ciência social aplicada do Direito não é capaz
de acompanhar, no caso da família homoafetiva, as profundas e estruturais mudanças
de nossa sociedade, afirmando que é neste contexto que as Cortes Constitucionais
atuam, ao fazerem uma ligação entre o mundo do Direito e a nossa sociedade a qual
está em constantes mudanças, de acordo com os dizeres daquele então Ministro.
Nesta esteira, a Psicanalista e Historiadora Elizabeth Roudinesco (2003, p. 03), já
alertava ao fato de os homossexuais da atualidade terem se adaptado e readaptado
às diversas realidades político-social ao longo da história da luta em prol da igualdade
de direitos, enquanto, por outro lado, o ordenamento jurídico não acompanha tais
evoluções, de maneira que, nos dizeres da Psicanalista, os homoafetivos passaram a
ser cada vez menos visíveis e pouco identificáveis como diferentes, fato este que se
configura em um perigo aos argumentos dos fundamentalistas que, sem um rastro
probatório, insistem na pseudo tese de que a homoafetividade é algo reprovável:
Excluídos da família, os homossexuais de outrora eram ao menos
reconhecíveis, identificáveis, marcados, estigmatizados. Integrados,
tornam-se simplesmente mais perigosos, uma vez menos visíveis.

Destacando a relevantíssima questão de índole constitucional de que se trata a
ADPF 132 e ADI 4.277, O Ministro Celso de Mello (2011, online)13 proporciona um
repensar da impostura social frente à família homoafetiva, a qual teve suas raízes
ainda na legislação penal do Brasil colônia, período no qual as autoridades lusas
perseguiam arduamente homossexuais, conforme determinava o Livro V das
Ordenações do Reino, conhecido como “líber terribilis”, reforçados pelos paradigmas
da Santa Inquisição Católica. Neste mesmo discurso que relembra a enorme presença
da inquisição, nos dias atuais, o eminente Ministro Celso de Mello p. 227 declara
ainda:
[...] que também os homossexuais têm o direito de receber a
igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela
Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável
qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente
a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas
em razão de sua orientação sexual.

13

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277CM.pdf
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Assim posto, Celso de Mello prolata decisão no sentido de entender que a
família homoafetiva está carente de uma proteção a qual perfeitamente faz jus, dentro
do atual sistema democrático brasileiro.

4. O

PODER

CONSTITUINTE

REFORMADOR

FRENTE

À

FAMÍLIA

HOMOAFETIVA

Com o anuncio, por parte da Secretaria-Geral da Presidência do Senado
Federal, em Janeiro de 2015, do arquivamento definitivo do Projeto de Lei que visava
alterar

legislação infraconstitucional,

no sentido de criminalizar

as praticas

homofóbicas (PL n° 122/2006), ao invés de encerrar as manifestações parlamentares
em prol da criminalização da homofobia, este debate ganhou ainda mais vigor, pois a
partir de então, setores da sociedade e do parlamento passaram a argumentar com
mais frequência, dentro e fora dos muros do Congresso Nacional, a possibilidade de
promulgação de emenda ao texto Constitucional, no sentido de equiparar os crimes de
ódio, em face aos homossexuais, ao racismo.
O Portal Fórum (2014, online)14 destaca o pertinente e iluminador parecer do
Procurador Geral da União (PRG) – Dr. Rodrigo Janot, o qual pugnou pela imediata
equiparação da homofobia, ao crime de racismo, conforme parecer enviado ao STF,
ainda em 2014, pois para o PGR, uma vez o Congresso Nacional sendo omisso, caso
o arquivado Projeto de Lei 122/06 houvesse sido aprovado, se poderia ir além de uma
simples punidade à prática homofóbica, a coibindo de fato, a exemplo do racismo.
No entanto, em termos práticos, esta questão esbarra em inúmeros obstáculos,
desde o ponto de vista meramente técnico ao consenso da sociedade civil.
A assessoria de comunicação do STF (BRASIL, 2015 online)15 alerta ao fato de
que emendar o texto constitucional, mesmo quando não se trata de temas protegidos
por clausula pétrea, encontra, do ponto de vista técnico, mais rigor de tramitação do
que, por exemplo, um projeto de Lei ordinário.
O processo legislativo brasileiro, no que permeia a Charta Constitucional de
1988, até que Câmara e Senado Federal promulguem proposta de emenda ao texto
14

http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/07/procurador-geral-da-republica-defende-

equiparacao-da-homofobia-ao-crime-de-racismo/
15

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%20783
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constitucional (PEC), impõe mecanismos mais rígidos, principalmente para manter a
ordem jurídica deste país. Para que uma PEC inicie sua tramitação, primordial a
chancela de no mínimo ⅓ (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal; pelo Presidente da República; ou por mais da metade
das Assembleias

Legislativas das unidades

da

Federação.

Após

passar

pela

aprovação das comissões, ao se chegar ao plenário das duas Casas de Lei, se faz
necessário, em dois turnos de votação, o aval da ampla maioria, ou seja, voto de no
mínimo 3/5 (três quintos), de ambas as Casas do parlamento.
Ao contrario do que se possa supor, o rígido mecanismo de segurança jurídico
supramencionado é um dos fatores menos complicadores no processo de proteção à
família homoafetiva, uma vez que, por exemplo, o Poder Executivo Federal e
possuidor de ampla maioria na base de sustentação, em ambas as Casas do
Congresso Nacional, poderia perfeitamente propor emenda ao texto Constitucional,
em proteção à família homoafetiva e obter a promulgação de tal (PEC) com grande
facilidade e agilidade. Conforme abordaremos em momento mais propício, esta
celeuma passa por outros caminhos, aquém da técnica legislativa.
Advogado e especialista em História da Filosofia pela Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES – Dr. Luan José Silva Oliveira (2013, online)16 advoga
no sentido de que prevalece o princípio democrático, a soberania popular e a
fundamentação do Estado Democrático de Direito sobre o fato de a Lei Maior de 1988,
mesmo não prevendo expressamente emendas ao texto constitucional, mediante a
iniciativa popular, podendo estas serem efetivadas diretamente pela população. Assim
posto, uma PEC, de iniciativa popular, em resposta à omissão legislativa, é outro
caminho viável à equiparação dos crimes de homofobia, ao racismo.

4.1 Os Princípios Constitucionais que norteiam a família homoafetiva

Conforme elucidado até o presente momento, proteger a família homoafetiva
mediante promulgação de emenda ao texto Constitucional, que equipare os crimes de
ódio em face desta, ao racismo, não fere clausula pétrea e nem tão pouco é
incompatível com o processo legislativo brasileiro. Porém, há outros entreves
ideológicos que prejudicam a questão.

16

http://jus.com.br/artigos/23991/a-proposta-de-emenda-constitucional-de-iniciativa-popular-no-

direito-brasileiro
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Tendo-se em vista que o Brasil é fortemente influenciado e representado no
Congresso Nacional, por correntes político-partidárias, na contramão dos Direitos
Humanos e do saber científico, as quais entendem a homoafetividade como
inconstitucional e negativo, conforme, por exemplo, registra a Jornalista Gabriela
Korossy (2014, online)17 da revista Exame, o Deputado Federal Jair Messia Bolsonaro
do Partido Progressista (PP) pelo Rio de Janeiro, conhecido por seus discursos
agressivos, na tentativa de desmerecer adversários políticos, os denomina de
homossexuais, como se o fato de possuírem ou não tal orientação sexual, fosse
aspecto que desabonasse a conduta de um agente público.
Corroborando com este entendimento, conforme destaca o Jornalista Reinaldo
de Azevedo (2012, online)18 outro ícone na luta contra a isonomia constitucional aos
homossexuais é o Pastor Silas, o qual já fora ouvido em diversas audiências públicas
das Comissões da Câmara e Senado Federal, sobre o tema homoafetividade, dentre
outros, que, sem um lastro probatório que sustente suas teses, chegou a tecer a
seguinte verborragia, em face de a história decisão do STF, na ADPF 132 e ADI 4.277:
considerei, e considero, absurda a decisão do Supremo que igualou
legalmente os casais gays aos héteros. A razão é simples. A
Constituição é explicita ao afirmar que a união civil se estabelece
entre homem e mulher. Sem a mudança da Carta — o que só pode
ser feito pelo Congresso —, o Supremo legislou e fez feitiçaria
constitucional.

Atrás

desse

precedente,

podem

vir

outras

“interpretações criativas” da nossa Lei Maior”.

Deputado Bolsonaro, Pastor Silas Malafaia e outros que coadunam com este
entendimento, desatualizados estão em relação à atual função do Poder Judiciário
concedido pela Lei Maior de 1988, no controle Constitucional e interpretação da
legislação pátria. Luís Humberto Teixeira(2004, online)19 esclarece que pois aquela
interpretação de outrora, do período de 1748, quando Charles de Montesquieu
escreveu a obra, o Espírito das Leis, propondo a divisão de poderes e concedendo ao
Magistrado tão somente o status quo de “boca da lei” que aplica literalmente o que
está nu e cru, no texto da lei, em nada representa o papel do Juiz, na atualidade, como
aquele que aplica a Legislação ao caso concreto, primando pela justiça.

17

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/7-vezes-em-que-gays-e-mulheres-foram-alvo-de-

bolsonaro
18

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/tag/direitos-fundamentais/

19

http://www.liberal-social.org/charles-de-montesquieu
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A Jurista Juliane Scariot (2013, online)20 corrobora para este debate ao elucidar
o papel do Magistrado, no Direito moderno, mediante os seguintes dizeres:
Destarte, o juiz metamorfoseou-se em uma espécie de artista
jurídico, ou seja, passou de mera boca da lei para um criador do
direito. Essa atividade criativa é interessante pois não se resume à
analise criativa da lei, mas deve considerar todo o Direito.

Neste contexto de divergências político-ideológico quanto a real função do
Magistrado, na interpretação e controle constitucional, é possível se pensar que a
decisão unanime do (STF) que culminou na legalização da família homoafetiva, esteja
desconexa ao poder constituinte originário?
O Constitucionalista Pedro Lenza (2012, p. 185) esclarece que o poder
constituinte originário é aquele que instaura nova ordem jurídica, de maneira a romper
com a concepção constitucional anterior, criando assim um novo Estado. Porém, a
nova ordem inaugurada pelo poder constituinte originário não é algo totalmente
imutável, vez que a própria Constituição Federal elenca a possibilidade, de partes do
texto que não estão protegidas por cláusulas pétreas, de serem emendas, através do
poder Constituinte reformador, como vetor de acompanhamento dos avanços sociais.
Há de se ressaltar que a realidade sociocultural e principalmente jurídica do
Brasil atual se difere daquele Brasil de 1988, impondo uma constante releitura do
ordenamento jurídico pátrio. Nesta esteira, se faz necessário um repensar, em favor
não apenas da família homoafetiva, bem como de toda a sociedade, dos princípios
constitucionais: da dignidade da pessoa humana; da cidadania; da vedação ao
preconceito e da isonomia, dentre outros.
a)

Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1° da CF/88)

O Constitucionalista José Francisco Cunha Ferraz Filho (2011, p.06), em sua
Constituição Federal Interpretada, esclarece a importância do respeito à dignidade da
pessoa humana, em todas as relações sociais:
A dignidade da pessoa humana constitui, por assim dizer, um
valor único e indivisível, que não pode, seja qual for o pretexto,
ser sacrificado.

20

http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8360
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O referido autor, ao longo de sua obra e principalmente ao elucidar o art. 1°
da Charta de 1988, é categórico ao ressaltar que a nossa Lei Maior não prevê
distinção entre os cidadãos e nacionais, em virtude de diferenças físicas, cor,
convicção ideológica, etc., podendo se pensar em um aparato Constitucional em
defesa, por que não, dos homoafetivos.
b) Princípio da Cidadania (art. 1° II)
O rol constitucional dos Direitos e Garantias Fundamentais do art.5° da
CF/88, na visão humanitária de José Francisco Cunha Ferraz Filho (2011, p.17) vai
além do princípio da legalidade, pois de acordo com aquele autor, o Estado deve
buscar o bem estar do indivíduo, em sua plenitude:
[...] Agora, o Estado presta serviços e toma iniciativas como o fim de
buscar o bem de todos – posto como fim da ordem política. Nessa
esteira, o princípio da legalidade não mais limita o Estado nem
garante apenas a autonomia dos indivíduos, mas regula e prescreve
condutas para o Estado e seus serviços bem como atribui deveres à
comunidade humana que forma a unidade política.

Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP - Dr.
Heveraldo Galvão (2009, online)21 ao elucidar o principio da cidadania, em favor dos
homoafetivos, advoga no sentido de não haver como desassociar o ideal de cidadania
ao da dignidade plena da pessoa humana, e quando o referido autor exalta esta
dignidade humana, o faz na mais ampla acepção da ideia de humanidade e de
dignidade, que conduz o ser, individual e coletivamente, a uma inclusão social de fato.
Professor Heveraldo Galvão é didático ao esclarecer que para a concretização do
gozo da cidadania, não apenas os homoparentais, bem como o Estado Brasil precisa
definir claramente, punição aos crimes de homofobia:
Vale a pena salientar que o Programa de Combate à Violência e à
Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania de
Homossexuais no Brasil sem Homofobia, sinaliza de modo claro, à
sociedade brasileira que, enquanto existirem cidadãos cujos direitos
fundamentais

não sejam

respeitados

por

razões

relativas

à

discriminação por orientação sexual, raça, etnia, idade, credo
religioso ou opinião política, não se poderá afirmar que a sociedade
brasileira seja justa, igualitária, democrática e tolerante.
21

http://www.tex.pro.br/home/artigos/55-artigos-mar-2009/5808-adocao-por-casal-

homossexual-principios-constitucionais-e-garantia-dos-direitos-da-cidadania
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c) Princípio da Vedação ao Preconceito (art. 3° IV)
É notório que ao longo do texto constitucional vigente se preza por um Estado
democrático de direito ao abolir o preconceito, em tese, igualando os cidadãos e
nacionais ao respeitar as diferenças culturais, étnicas, ideológicas e outras.
Entretanto, em termos práticos, a família homoafetiva permanece carente de
um tipo penal e constitucional que positive de fato, a isonomia e vedação ao
preconceito, tão decantados, ao longo do texto constitucional. Porém, ao comentar o
art. 3° inciso IV da CF/88, José Francisco Cunha Ferraz Filho (2011, p.09) nos
esclarece:
[...] O bem comum não é um ideal irrealizável. [...] não pode conter
discriminação, não pode conter desigualdade. Aliás, o bem só pode
ser comum quando for direcionado efetivamente [...]

Neste cenário, na busca por este bem comum efetivo e realizável, é possível se
ter o entendimento da necessidade de o Congresso Nacional lançar mão ao poder
constituinte reformador, por meios de emendas constitucionais, conforme quer os
artigos 59, I e 60 da Magna Charta de 1988, mediante quorum qualificado de pelo
menos 3/5 dos votos dos senhores parlamentares, de cada uma das duas Casas do
Legislativo Federal, ao emendarem o texto constitucional original, por exemplo,
equiparando os crimes de preconceito em face de homossexuais, ao racismo.
4.2 O que mudou com a Lei anti racismo, no Brasil
O Jornalista Luis Carlos Lopes (2010, online)22 promove uma reflexão
desafiadora à cerca da Lei Áurea de 13 de Maio de 1888, a qual foi considerada por
parcela dos intelectuais do Brasil império como uma legislação tímida que deixava os
negros a deriva e por outra parcela de pensadores, como um marco substancial na
luta contra a violência racial, portanto, dividindo opiniões. O historiador e Jornalista
Miguel Martins (2014, online)23 promove um retrospecto histórico, em relação à desigualdade em
virtude de raça, mediante o qual pode-se ter o entendimento que mesmo com a criação de leis
que avançaram no combate ao racismo, os resultados são insatisfatórios, pois como já
se afirmou neste trabalho, o simples ato fabricar novas leis, sem amplos e constantes
debates no seio da sociedade, fomentador de uma reforma na consciência coletiva,
não se afasta, consideravelmente, os conflitos narrados nos textos das leis
antirracismo.
22

http://cartamaior.com.br/?/Opiniao/A-Lei-aurea/19618

23

http://www.cartacapital.com.br/revista/767/o-racismo-em-numeros-6063.html
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O arquivo histórico de O Globo (2013, online)24 é categórico ao criticar o
percurso histórico das lei anti racismo, no Brasil. A Lei 1390/51 (Lei Afonso Arinos),
apesar de falha no que tangia a punição ao racista, foi importante para fazer a
sociedade de outrora repensar a separação de raças. A Lei 7716/89 (Lei Caó) mudou
o acesso dos negros ao serviço público, pois aquela punia com até cinco anos de
prisão quem impedisse negros de terem acesso a cargos públicos ou particulares,
uma vez devidamente habilitados para exercer a função preterida. Por sua vez, a
Constituição de 1988 deu maior proteção aos negros, ao determinar que todos são
iguais perante a lei e ao mesmo tempo, por força do art. 5º XLII, determinando a
imprescritibilidade e a inafiançabilidade dos crimes de racismo.
Há de se ressaltar que o fenômeno do avanço do debate, em face do racismo,
não se dá de maneira isolada ou aparte da família homoafetiva. Diversos grupos, pelo
mundo a fora, em defesa dos negros ou dos homossexuais ora apoiam as
manifestações pacíficas de outros seguimentos minoritários, ora compõem uma única
organização que abraça ao mesmo tempo o combate a diversas modalidades de
discriminação.
A Psicanalista francesa ROUDINESCO (2003, p.181) ilumina este debate ao
declarar:
Durante alguns anos, essas experiências permaneceram pouco
numerosas, mas, a partir de 1975, foram se multiplicando à medida
que a luta a favor da descriminalização da homossexualidade
ocupava espaço no seio de um vasto movimento de emancipação
dos negros e das minorias ‘étnicas’.

Este caminhar conjunto, em prol de mudanças nos paradigmas sociais, vem a
cada dia, aproximando tais movimentos sociais daquilo que se espera do ideal do
Princípio Constitucional da igualdade de direitos.
d) Princípio da Igualdade (art. 5° “caput”)
O principio constitucional em tela não é um apenas um ideal a ser buscado tão
somente pelas minorias, pois, é determinante a todos os brasileiros, incluindo-se
principalmente o poder público, pois a Lei Maior não permite, nem em sede de
aplicabilidade do poder discricionário, a sanção de nenhuma outra lei constitucional ou
infraconstitucional que exclua o cidadão, em virtude de orientação sexual, raça, etc.,

24

http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/criada-lei-afonso-arinos-primeira-norma-

contra-racismo-no-brasil-10477391
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conforme nos alerta a Desembargadora aposentada do TJRS, Advogada e escritora –
Dra. Maria Berenice Dias (2015, online)25, em seu artigo intitulado ‘Para a Constituição
ser chamada de cidadã’:
Desde o seu preâmbulo consagra a igualdade e a justiça como
valores

supremos

de

uma

sociedade

pluralista

e

sem

preconceitos. [...] E um de seus objetivos fundamentais é promover
o bem de todos, sem preconceito [...] ou quaisquer outras formas de
discriminação (CF, art. 3º, IV). Vai além. Afirma que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CF, art. 5º). (grifo
nosso)
Para

isso

é

indispensável

que

todos

assumam

suas

responsabilidades de cidadãos, saibam se colocar no lugar do outro,
tenham a sensibilidade de sofrer a dor de quem não tem qualquer
direito

assegurado.

Só

assim

se

poderá

mostrar

que

o

reconhecimento dos direitos dos cidadãos – de todos eles,
independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero – é
uma reivindicação de toda a sociedade. (grifo nosso)

A renomada Advogada é objetiva e categórica ao narrar que a criação de tipo
penal incriminador da homofobia é a única forma de dar efetividade aos direitos e
garantias Constitucionais, pois caso contrario, sequer a nossa Charta de 1988 pode
ser denominada de Cidadã.
Prosseguindo neste debate, o voto do eminente Ministro Ricardo Lewandoski
(2011, online)26 na ADPF 132 e ADI 4.277, esclarece o quão preocupante é a falta de
proteção, por parte do Estado, à família homoafetiva, configurando em uma afronta ao
Princípio da isonomia:
“Não há, ademais, penso eu, como escapar da evidência de que a
união homossexual, em nossos dias, é uma realidade de elementar
constatação empírica, a qual está a exigir o devido enquadramento
jurídico, visto que dela resultam direitos e obrigações que não
podem colocar-se à margem da proteção do Estado, ainda que
não haja norma específica a assegurá-los”. (grifo nosso)

25

http://www.mariaberenice.com.br/uploads/para_a_constitui%E7%E3o_ser_chamada_de_cidad
%E3.pdf
26

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277RL.pdf
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O poder público ao aplicar o que a Charta de 1988, em seu art. 266, determina
como amparo às famílias, não pode perder de vista que não mais existe um único,
rígido e imutável modelo familiar. Paulo de Tarso Siqueira Abrão (2011, p. 1202),
Constituição Federal Interpretada, destaca que as diversas relações familiares têm
sofrido muitas mudanças desde a colonização do Brasil, formando-se, desde então,
diversos núcleos familiares diferentes do ideal estático do casamento de um homem,
que trabalha fora e uma mulher dona de casa que cria os filhos.
VIEGAS DE LIMA (2009, p.47), esclarece que o art. 226 da Lei Maior não se
trata de uma cláusula pétrea, nem tão pouco encerra-se a amplitude deste debate:
Para

demonstrar

que

as

relações

homoafetivas

constituem

verdadeiras entidades familiares, temos como ponto de partida o rol
descrito no artigo 226 da Constituição Federal, que, em nossa
opinião, não é numerus clausus, e sim um rol exemplificativo, dada a
natureza aberta das normas constitucionais [...].

Corrobora o autor Paulo Luiz Netto Lobo (2011, p. 240) ao elucidar que o
retrocitado artigo Constitucional abre uma possibilidade de entendimentos, e de se
repensar os modelos familiares existentes:
“Os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do art.
226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem embargo
de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência
expressa. As demais entidades familiares são tipos implícitos
incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e
indeterminado de família indicado no caput. Como todo conceito
indeterminado, depende de concretização dos tipos, na experiência
da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductibilidade e
adaptabilidade.” (g.n)

Assim posto, a democracia, a igualdade de direitos, o exercício da cidadania, o
combate às diversas modalidades de preconceito, enfim, o ideal de Estado
democrático de direito, tão decantados ao longo da Charta Constitucional de 1988,
somente será possível e realizável, quando certas categorias de cidadãos e nacionais
não mais forem distintos, em virtude de diferenças físicas, cor, convicção ideológica e
principalmente em razão da orientação sexual.
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5. DA NECESSIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA HOMOFOBIA AO RACISMO

Contrários à equiparação da homofobia ao racismo, além dos parlamentares
ligados a instituições religiosas, tal como os componentes da bancada evangélica do
Congresso Nacional, os quais chegaram à discrepância de impedirem que a família
homoafetiva recebe uma proteção especial, da lei penal, conforme elucida O Estadão
(2011, online)27, é até mesmo possível encontrar opositores a tal equiparação dentre
os defensores da igualdade de direitos à família homoafetiva, como é o caso do
eminente Deputado Federal e Jornalista Jean Wyllys de Matos Santos (Carta capital,
2012, online)28 e ícone do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) do Estado do Rio de
Janeiro, o qual vê ressalvas na criação e ampliação de tipos penais, ao entender que o
simples fato de o Congresso Nacional incriminar a homofobia, não se resolve a
questão.
É claro que a criminalização da homofobia, que o PLC-122 propõe é
justa e necessária. E sou a favor dela mesmo não gostando do
aumento do Estado penal que ela implica, pois, se o racismo é crime
— e acredito que deve continuar sendo — a homofobia também tem
de ser. Mas precisamos ser conscientes de que a desvantagem da
criminalização é que ela sempre chega tarde, quando o crime já se
cometeu; e já aprendemos, pelo que acontece com muitos outros
crimes, que a pena não é muito eficaz para prevenir.

O deputado Jean Wyllys de Matos Santos destaca ainda que, a longo prazo, a
reforma da consciência coletiva, mediante, por exemplo debates, a consagração do
casamento civil aos homoparentais, produz efeitos mais duradouros do que a simples
edição de tipos penais incriminadores:
A mudança cultural que o debate e a aprovação do casamento civil
igualitário podem produzir é capaz de mudar a cabeça das pessoas.
Pode prevenir e diminuir radicalmente a homofobia, fazendo com que
a criminalização, algum dia, deixe se ser necessária. Foi isso que
aconteceu em outros países onde o casamento civil igualitário foi
aprovado.

27

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,evangelicos-impedem-votacao-do-projeto-que-

criminaliza-homofobia,718322
28

http://comerdematula.blogspot.com.br/2013/06/jean-wyllys-estado-penal-so-quando-e.html
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Contudo, em direção à equiparação do racismo a homofobia, tem-se tantos
outros nomes de destaque nacional, tal como o Advogado e Constitucionalista Paulo
Roberto Iotti Vecchiatti (2013, online)29 em seu artigo “O que é o PLC 122/06?” o qual
questiona a sociedade brasileira, ao destacar a importância de se conscientizar as
pessoas que o ordenamento jurídico vigente já não abarca a possibilidade de um
“direito” de discriminar outrem, em virtude de orientação sexual. Este autor destaca
que se torna necessário a criação de um tipo penal que trate mais especificamente da
proteção à família homoafetiva, conforme cita o próprio, em virtude da notória violência
sofrida pela comunidade LGBT, como por exemplo, os violentos ataques contra
homoafetivos, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, no final de 2010.
Esclarece o site da Folha de São Paulo (2012, online)30, que com suporte de
diversos de grupos de defesa às minorias, a Senadora Lídice da Mata E. Souza, do
Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Estado da Bahia, fez uso da palavra na Tribuna
do Senado Federal, por diversas vezes, para destacar que é preciso aquela Casa de
Leis criar um tipo penal que criminalize a homofobia. Legislação denominada pela
referida Senadora como “legislação cidadã”, aparato legal que consolidará a inibição
do comportamento homofóbico, dentro de nossa sociedade.
Assim posto, a promulgação de emenda Constitucional que equipare a
homofobia ao racismo, além da adequada proteção à família homoafetiva, terá um
papel crucial em termos de efeito simbólico, ao elucidar ao Povo Brasileiro que em um
Estado Democrático de Direito não é possível discriminação, quer por identidade de
gênero, quer por orientação sexual, tornando, portanto, viável o Brasil caminhar rumo
a justiça, liberdade e solidariedade, tanto decantados no artigo 3º, inc. IV, da CF/88,
dentre outras leis e doutrinas

29

http://www.plc122.com.br/entenda-plc122/#axzz3VWo3PGo8

30

http://blogay.blogfolha.uol.com.br/2012/12/19/senador-paulo-paim-o-novo-relator-do-projeto-

que-criminaliza-a-homofobia-diz-que-plc-podera-ir-a-votacao-em-2013/
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