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RESUMO 

 

A presente pesquisa consiste no mapeamento e na análise crítica dos instrumentos 

normativos voltados para proteger direitos de travestis e transexuais, no Brasil. A partir dos 

conceitos de paridade participativa de Nancy Fraser e de precariedade de Judith Butler, 

expostos na dissertação, a pergunta proposta é: como se tem configurado a produção 

normativa no Brasil para assegurar direitos a travestis e transexuais? A pergunta tem, como 

pressuposto, a compreensão de que não basta reivindicar o reconhecimento de direitos, mas 

é preciso se analisar como se efetiva esse reconhecimento. A hipótese inicial é a de que a 

produção normativa mapeada apresenta como traço marcante a coexistência entre conquistas 

jurídicas e políticas e precariedades; entre reconhecimento e condicionamentos. Por um lado, 

deve-se exaltar a profícua produção normativa que tem sido construída após demandas, lutas 

e resistências da população de travestis e transexuais; por outro, no entanto, é necessário 

apontar as fragilidades e precariedades normativas no como essas normas são desenhadas. 

A metodologia aplicada foi a “avaliação normativa”, que se desdobrou em duas etapas i) o 

mapeamento e a sistematização das normas brasileiras que regulam a questão; e ii) a análise 

crítica das normas mapeadas, a partir dos dois conceitos mencionados. Ao final, constatou-

se que é quantitativamente elevada a produção normativa sobre o tema. Contudo, o modo 

como se configura essa produção normativa confirma a hipótese inicial. Representam 

conquistas e reconhecimento, porém, predomina como traço característico da maioria das 

normas analisadas um reconhecimento limitado, condicionado e precário. A maioria das 

normas encontradas não atendem, plenamente, aos requisitos apresentados por Nancy Fraser 

para a promoção da paridade participativa e, por consequência, para a concretização efetiva 

do reconhecimento, na concepção ampla de justiça da autora. Além disso, a produção 

normativa mapeada é marcada, de modo prevalecente, pela precariedade. 

 

Palavras-chave: travestis, transexuais, reconhecimento, precariedade, paridade 

participativa, avaliação legislativa, mapeamento normativo. 
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ABSTRACT 

 

His piece of research is aimed at critically analyzing the legal apparatus currently applied in 

Brazil for those so-called transsexual and transvestite individuals. In this sense, we have 

resorted, as a triggering point, to Mrs. Nancy Fraser´s concept for parity of participation and 

to Mrs. Judith Butler´s notion for precariousness. The posed question to which we have 

intended to respond is: how the current Brazilian legal apparatus has taken place in order to 

assure – legitimate – rights to that population? A significant part of that question 

encompasses how recognition takes place – since claiming such rights is not enough by itself.   

In accordance to the mapped legal apparatus perception, both achievements and hindrances 

are simultaneous.  Indeed, the current legal apparatus in Brazil is to be celebrated, much in 

the wake of – and thanks to –  countless acts of resistance taken by those people. 

Nevertheless, countless fragilities must be recognized in how those legal rules are set. Our 

methodology was initially based on a “legal evaluation”, which was unfolded into two other 

further steps: i) both mapping and systematizing Brazilian rules; and ii) critically analyzing 

those rules, stemming from the two aforementioned scholar concepts. We did map an overall 

– and large –  set of legal rules and acts. However, a paradoxical reality was equally 

envisioned: among other conflicts, recognition and authorization; achievement and precarity 

were simultaneously present.  An excessively limited, demanding and authorized recognition 

was detected. In the same sense, an extreme precarity underlying Brazilian legal documents 

was identified. The vast majority of legal rules do and does not comply with the legitimately 

utmost and proposed rights legitimately proposed by the aforementioned scholars. Our 

conclusion is that a “precarious citizenship” is the current reality in Brazil and further 

measures must be taken. 

 

Key words: transexual, transvestite, recognition, precariousness, parity of 

participation, legal evaluation, mapping rules 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema pesquisado nesta dissertação é a forma como tem se dado a produção 

normativa para a proteção de travestis e transexuais no Brasil. A hipótese que pretendo 

investigar é: a coexistência entre conquistas e precariedades1; entre reconhecimentos2 e 

autorizações (BENTO, 2010, p. 71), limitações e condicionamentos, na proteção jurídica 

dessa população no Brasil. Se, por um lado, os atos normativos criados para garantir direitos 

a travestis e transexuais consistem em importante avanço, no campo dos direitos e das 

políticas públicas, e representam instrumentos úteis na construção da argumentação para 

reivindicações do respeito à identidade de gênero, por outro, padecem de inúmeras 

fragilidades, que serão analisadas no decorrer da pesquisa. 

O objeto da pesquisa – o mapeamento e a análise crítica dos instrumentos normativos 

elaborados para a garantia de direitos a travestis e transexuais no Brasil - é resultado de uma 

trajetória: a experiência, como defensora pública, na coordenação do Núcleo Especializado 

de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

desde agosto de 2012 até julho de 2016. No período, atendi várias pessoas travestis e 

transexuais, que buscavam o respeito ao direito de viver as suas identidades.  

Para isso, reivindicavam direitos fundamentais, como o direito ao nome e ao uso do 

banheiro em conformidade com suas identidades de gênero. Quando empregadas ou 

inseridas em escolas e universidades, as pessoas desejavam, ainda, a manutenção de seus 

empregos e a permanência nos estudos, com a garantia de terem suas identidades respeitadas 

nesses âmbitos. Buscavam, ainda, a concretização do direito à saúde, especialmente para a 

realização de intervenções hormonais e cirúrgicas, necessárias para se sentirem em 

conformidade com suas identidades de gênero. Reiterados eram os relatos de grande 

dificuldade de acesso a intervenções cirúrgicas para promover alterações corporais, a 

acompanhamento médico para a realização de terapias hormonais, bem como de repetidos 

desrespeitos à identidade de gênero, nos equipamentos de saúde. 

                                                            
 

1 Conceito de Judith Butler, que será mais bem explicado no segundo capítulo. 
2 O conceito de reconhecimento adotado é o de Nancy Fraser, baseado na paridade participativa, que será 

também exposto no segundo capítulo. 
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Era frequente, todavia, lamentavelmente, o atendimento de casos de pessoas travestis 

e transexuais em situações de alta vulnerabilidade e exclusão, tendo em vista, especialmente, 

a completa privação dos direitos ao trabalho e à educação. Muitas pessoas que buscavam o 

atendimento pelo Núcleo, já se encontravam, diante desse quadro, em situação de rua ou até 

mesmo inseridas no sistema carcerário ou no socioeducativo. Essa marginalização era 

causada, principalmente, pela discriminação por parte da família e da sociedade, bem como 

pela transfobia institucional com que se deparavam em diversos espaços públicos, como 

equipamentos de saúde, escolas, serviços de assistência social.  

Recorrente eram os casos nos quais afirmavam a necessidade da busca de recorrer à 

prostituição para sobreviverem, em face da dificuldade de inserção laboral, mesmo que em 

empregos informais ou de baixa remuneração. Uma informação dura com a qual me deparei 

foi a de que aquelas pessoas que conseguiam algum trabalho formal, geralmente era no ramo 

de telemarketing, no qual sofrem menos discriminações porque não precisam ser vistas por 

quem atendem. 

Na realização dos atendimentos, eu me deparei com uma grande dificuldade de 

elaborar respostas para os problemas relatados: a ausência de normas que assegurassem, de 

forma específica, o direito ao nome, ao uso de espaços conforme a identidade de gênero e 

todas as demais decorrências do direito à identidade de gênero. Assim, entre tantos 

empecilhos, figuravam o uso de crachás e de uniformes, a alocação em alas de hospitais, o 

uso de banheiros. Para as pessoas que atuavam no Núcleo, essas normas eram 

desnecessárias, pois, a partir de uma leitura constitucional do tema, como vem sendo feita 

por diversos estudos do campo jurídico, era possível concluir o pleno respaldo jurídico a 

essas demandas. No entanto, no diálogo com outras instituições, órgãos e empresas, sentimos 

que a existência de uma norma específica sobre o tema parecia ser um argumento bem mais 

convincente, mesmo que fosse uma portaria ou decreto. 

Diante da ausência de uma lei de identidade de gênero no Brasil, passamos a 

respaldar demandas e requerimentos para assegurar direitos a travestis e transexuais em 

outros instrumentos jurídicos – tais como decretos, resoluções, portarias e leis. Nesse 

processo deparamo-nos com normas bastante frágeis, emanadas geralmente do Poder 

Executivo e que poderiam ser revogadas a qualquer momento, bastando um novo ato 

normativo para isso. E, apresentavam outras limitações: eram fragmentadas e tinha validade 

restrita. Por exemplo: eram válidas para a Administração Pública, mas não para o âmbito 
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privado; eram aplicáveis ao sistema de saúde, mas não ao sistema educacional, às vezes no 

âmbito de um mesmo ente federativo.  

As limitações normativas persistiam mesmo diante de uma realidade aparentemente 

promissora, em razão da constatação da ampla produção de normas, geralmente no âmbito 

do Executivo, sobre o tema. Em alguns casos, observamos que, apesar da existência de uma 

norma geral sobre o tema, como uma norma aplicável a toda a Administração Pública 

Estadual, o direito não era assegurado em uma área específica, por ausência de menção 

expressa a ela, como no âmbito educacional. Foi o que se deu, por exemplo, quando 

percebemos que as escolas do estado de São Paulo não asseguravam o nome social a 

estudantes travestis e transexuais, apesar da existência do Decreto Estadual 55588/2010, 

norma geral aplicável a toda a Administração pública estadual. 

Nessa situação, a Defensoria Pública - por meio do Núcleo e em conjunto com a 

Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil e com a Coordenação 

de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do 

Governo do Estado de São Paulo - reivindicou a elaboração de uma norma pelo Conselho 

Estadual de Educação para assegurar o respeito à identidade de gênero de travestis e 

transexuais no âmbito escolar. A atuação foi exitosa: em 2014, foi criada pelo referido 

Conselho a Resolução SE 45/2014, que dispõe sobre “o tratamento nominal de discentes 

transexuais e travestis”. 

Apesar do sucesso na atuação conjunta, a experiência também implicou uma certa 

perplexidade. Permanecia a indagação: como, em um mesmo ente federativo, em que já se 

resguardava a observância do nome social em toda sua estrutura organizacional por meio de 

um decreto, foi necessária a edição de uma norma ainda mais específica para que o direito 

ao nome social passasse a ser observado nas escolas? 

A partir dessas experiências, surgiu o interesse por investigar, de modo mais 

profundo, esses atos normativos. Algumas dúvidas, além de outras explicitadas na parte 

metodológica, surgiram e alicerçaram a presente pesquisa. Quais são os modelos normativos 

encontrados e o que informam sobre como se tem dado a produção normativa para a garantia 

de direitos a travestis e transexuais? Quais são os mecanismos trazidos por essas normas 

para fazer efetivas as suas previsões? Quais são as sanções previstas nas normas para o caso 

de descumprimento de suas previsões? 
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Por fim, em razão do trabalho no Núcleo e da criação de laços de afeto e amizade 

com pessoas travestis e transexuais, passei a acompanhar, pela rede social Facebook, vários 

perfis de ativistas trans, como Daniela Andrade, Magô Tonhon, Hailey Kaas, Luiza 

Coppieters e Leo Barbosa. No processo, pude observar frequentes denúncias – legítimas - 

sobre os imensos entraves enfrentados para o acesso a direitos fundamentais. Além disso, 

muitos dos relatos coincidiram com minhas relatadas inquietações sobre os instrumentos 

normativos. 

Daniela Andrade, na página Blogueiras Feministas3, por exemplo, relata, de forma 

contundente, as dificuldades acessar direitos básicos: 

Acho bem interessante quando dizem que agora é direito usar nome social em 

algum órgão, instituição, município. As pessoas que não são trans* acham que o 

simples fato de ter isso no papel transforma a vida das pessoas trans* em algo 

menos discriminatório. 

Quando, por exemplo, no Sistema Único de Saúde (SUS), conheço diversas 

pessoas que tiveram de levar a portaria impressa dizendo que não estavam 

inventando o direito ao nome social, e mesmo assim, conheço casos em que a 

funcionária disse que aquilo era mentira. Eu mesma, ainda que pedisse para ser 

tratada por Daniela, trataram-me pelo nome do registro civil, mesmo existindo 

portaria, mesmo estando na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, criada pelo 

Ministério da Saúde. 

Conheço universidades que promulgaram o direito ao nome social em que pessoas 

trans* passam por situações vexatórias e humilhantes pois, apesar de a 

universidade dizer para a plateia que há essa possibilidade, na vida real das pessoas 

trans*, que precisam ficar implorando para serem respeitadas, o respeito não tem 

acontecido. Não basta dizer que há essa possibilidade, se não há a vontade de 

treinar os funcionários para receber essa população de forma respeitosa e 

dignamente. 

Por exemplo, essa iniciativa do MEC de usar o nome social no exame do ENEM, 

em que você precisa ligar para fazer a solicitação para que lhe tratem pelo nome 

social, e tenho amigas e amigos dizendo que estão sendo desrespeitadas e 

desrespeitados ao telefone, por atendentes que claramente não receberam 

treinamento para lidar com pessoas trans* e respeitar o gênero que reivindicamos 

como nosso. 

Ao invés de, por exemplo, terem publicado em edital a provisão desse direito, 

facilitando a vida das pessoas trans* e treinando os funcionários, fazem uma 

medida paliativa e novamente mais onerosa as pessoas trans*, exigindo ligação, 

envio de pedido por escrito e sabe-se lá mais o que inventarão no dia da prova. 

Pois, por exemplo, o concurso para professores do estado de São Paulo publicou 

em edital que travestis e transexuais poderiam ser tratados e tratadas pelo nome 

social: olha que enorme privilégio nosso, resolveram que respeitariam o nome pelo 

qual nos sentimos respeitadas e respeitados, também havia a informação de que 

era necessário assinar um requerimento com a solicitação e enviar em carta com 

aviso de recebimento para a instituição. Claro que a burocracia exigiria que nós 

tivéssemos que nos mover para além do que é requisitado das pessoas que não são 

trans*. E no dia da prova, continuaram a me tratar pelo nome do registro civil, o 

qual saiu em todas as listas. 

                                                            
 

3 Cf.: http://blogueirasfeministas.com/2014/05/nome-social-e-uma-cidadania-gambiarra/. Acesso em 21 de 

novembro de 2017. 

http://blogueirasfeministas.com/2014/05/nome-social-e-uma-cidadania-gambiarra/
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No mundo da cidadania do faz de conta das pessoas trans*, o respeito também é 

faz de conta. Faz de conta que vamos respeitar as pessoas trans*, e quem não passa 

o que passamos diz que precisamos aplaudir essas medidas como se fossem as 

melhores coisas sobre a Terra — mesmo não funcionando. 

Quer dizer, é a velha cidadania a conta gotas, o puxadinho de cidadania que as 

pessoas cisgêneras vão construindo para as pessoas trans*. Como não temos o 

direito a cidadania plena, vão erguendo puxadinhos em uma universidade ou outra, 

um órgão ou outro, uma prefeitura ou outra, um estado ou outro. Leis e decretos 

que só funcionam no âmbito restrito daquele órgão, daquela instituição, da 

administração pública direta e indireta — apenas. E que precisamos sempre torcer 

para que de fato sejam respeitados. 

Aí, por exemplo, se respeitam seu nome social na universidade pública, não irão 

fazê-lo na particular — já que não há nenhuma lei federal possibilitando isso. Se 

respeitam seu nome social no posto de saúde, não vão respeitar na delegacia, na 

rodoviária, no aeroporto, na casa noturna, no restaurante que faz preço 

diferenciado para homem e mulher. 

Nome social é uma cidadania gambiarra, é o apartheid para as pessoas trans*. 

Enquanto quem não é trans* tem seus direitos personalíssimos de que terá seu 

nome e gênero respeitados em qualquer equipamento público, às pessoas trans* 

resta-nos implorar, enviar cartas com aviso de recebimento, pedir mil vezes à 

central do aluno o nome social e saber que novamente vão dar de ombros, imprimir 

portarias para mostrar a funcionários mal treinados e mal preparados o que eles já 

deveriam saber. 

Pois, lutar pela aprovação de uma lei de identidade de gênero, que alteraria a lei 

de registros públicos, que funcionaria em nível federal e logo, proporcionaria o 

direito ao reconhecimento integral à identidade de gênero das pessoas trans* 

perante as leis brasileiras em qualquer parte do país e em qualquer órgão, 

instituição, equipamento, parece que é pedir demais. 

Não há pressão, não há mobilização, não há vontade política e social de se 

pressionar o Congresso Nacional para que uma lei assim seja aprovada. Afinal, 

quem é essa gente que quer todos os direitos de uma vez, que quer do dia para a 

noite ser tratada como gente, não é mesmo?! 

Somente em um único relato, já é possível identificar algumas questões que poderão 

ser mais bem aprofundadas na presente investigação: a não capacitação das pessoas que 

aplicam as normas; a fragmentação das normas existentes, que valem em determinados 

setores, e não em outros; as formas burocratizadas de requerimento; a ausência de uma lei 

de identidade de gênero. 

No mesmo sentido, Magô Tonhon e Viviane Vergueiro, na página Transfeminismo4, 

manifestam-se sobre a tentativa de revogação, por parte de alguns deputados, do Decreto 

federal 8727, de 2016, aprovado pela presidenta Dilma Rousseff, após a Conferência 

Nacional de Direitos Humanos e o encontro com os movimentos sociais organizados de 

travestis e transexuais: 

(...) 

Na Câmara dos Deputados Federal no dia 18 de maio de 2016, um grupo de 29 

deputados de diversos partidos políticos apresentou um Projeto de Decreto 

Legislativo (PDC) de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo de nº 

396/2016 que tem como objetivo anular os efeitos do decreto assinado pela 

                                                            
 

4 Cf. https://transfeminismo.com/nome-social-e-direito/. Acesso em 21 de novembro de 2017. 

https://transfeminismo.com/nome-social-e-direito/
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presidenta afastada Dilma Rousseff. A justificativa do PDC nº 396/2016 apresenta 

dois motivos. De acordo com os deputados: 

1- a Presidenta Dilma foi contra suas atribuições de ser fiel às execuções das leis 

e tomou para si um papel que de acordo com a Constituição é do Congresso: o de 

legislar, criar leis. 

2- como o Decreto nº 8.727/2016 diz respeito a ‘alteração de nomes’, de acordo 

com a Constituição deve ser matéria de ‘lei federal e não decreto’. 

Importante destacar que o Decreto aprovado por Dilma NÃO altera documentos 

pessoais de ninguém, apenas se preocupa com o respeito à identidade de cada 

pessoa trans e travesti (nestes aspectos jurídico e político, vale a pena a leitura do 

artigo de Luisa Stern, no site Sul 21) 

Os deputados com este pedido de anulação pedem para si a responsabilidade de 

criar leis que tenham a mesma finalidade que o Decreto assinado pela Presidenta: 

garantir o uso do nome social para a população de travestis e transexuais. É notória 

a preocupação destes deputados com o método que a então Presidenta utilizou para 

aprovar e não com sua finalidade: garantir o direito mínimo de cidadania à esta 

população por meio da possibilidade de usar o nome social. Assim, fica evidente 

que por trás de uma aparente preocupação ‘meramente burocrática’ sobre qual 

Poder (Legislativo ou Executivo) teria atribuição para tratar o tema, existe a 

inegável transfobia institucionalizada representada nesta tentativa de barrar um 

movimento que tem por finalidade garantir respeito à estas pessoas cujo nome de 

registro não condiz com a identidade que se reconhecem e vivem. Um nome 

demarca um lugar para o nomeado. Impedir o direito das pessoas trans e travestis 

de ter um nome adequado com seu reconhecimento de gênero é violar um direito 

humano fundamental, e o próprio direito de existência destas pessoas. 

A Presidenta no uso de suas atribuições decretou esta segurança diante da 

incapacidade do Congresso em criar e discutir leis semelhantes. A prova disto é 

que no dia 20 de fevereiro de 2013 foi apresentado o Projeto de Lei de Identidade 

de Gênero (PL João W. Nery) nº 5002/2013 que até hoje não foi aprovado. O 

projeto propõe que toda pessoa trans e travesti tem direito à mudança de nome e 

‘sexo’ nos registros de nascimento e demais documentos pessoais sem necessidade 

de recorrer à Justiça. O projeto passou no mês de maio de 2016 pela Comissão dos 

Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Se for aprovada, a Lei João W. Nery vai 

significar o começo do fim dos problemas enfrentados pela população trans e 

travesti quando precisam utilizar um documento pessoal que não está de acordo 

com sua real identidade. Além disso ele também vai fortalecer o debate e avanços 

em outras questões de acesso à outros direitos básicos como saúde integral e 

educação. 

(...) 

Tia Eron, deputada federal pelo PRB da Bahia e defensora do golpe que se 

ilegitima, juntamente a outras pessoas (gente do naipe do já ridículo Marcos 

Feliciano, entre outras) pretende derrubar o decreto nº 8.727, de 28 de abril de 

2016, assinado pela presidenta Dilma Rousseff nos últimos dias de seu governo 

suspenso, e que “dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da 

identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da 

administração pública federal”. 

Cata o voto da Tia: 

Voto de Tia Eron sobre impeachment 

Quero, aqui, fazer um brevíssimo comentário sobre princípios: mais que pensar se 

o projeto para vetar o decreto é fundamentado em um eventual erro de tramitação, 

pretendo pensá-lo sob a perspectiva de direitos que estão sendo atacados em um 

contexto ilegítimo de poder. 

Diz o projeto: “Quando muito, a edição de decretos por parte do Poder Executivo, 

nos moldes do inciso IV do referido art. 84 da Constituição, se faz para a “fiel 

execução” das leis.” 

Qualquer pessoa trans e travesti sabe que é extremamente difícil o cumprimento 

de normas de nome social em praticamente todos espaços, do SUS às poucas 

universidades e instituições públicas de ensino que o normatizaram. 

Ou seja: o decreto presidencial, dentro da elaboradíssima argumentação do projeto 

assinado por Tia Eron, estaria plenamente justificado, considerando-se a 
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inoperância de praticamente todas as normas de nome social Brasil afora. O 

decreto agrega força para a ‘fiel execução’ de normas já estabelecidas — a do 

nome social no SUS data de 2009, por exemplo. 

Neste sentido: 

– uma coisa seria pensarmos a revogação deste insuficiente decreto assinado pela 

presidenta para fazer tramitar devidamente a Lei de Identidade de Gênero 

brasileira, que permite a alteração dos nomes e gêneros de pessoas trans e travestis 

em documentos oficiais sem passar por processos violentos e constrangedores no 

cistema judicial; 

– uma coisa seria pensarmos a revogação do decreto para também incluirmos o 

direito de pessoas trans a utilizarem espaços divididos por gênero (como 

banheiros, vestiários e cistemas prisionais) de acordo com suas identidades de 

gênero; 

– e outra coisa completamente diferente é que uma golpista de nome social Tia 

Eron, pessoa que evidentemente não representa as múltiplas negritudes e mulheres 

que compõem esta imensa e rexistente Bahia e Brasil, seja uma das apoiadoras da 

retirada deste direito sempre tão precário e desrespeitado ao nome social de 

pessoas trans e travestis. 

Ideologia de gênero é negar a existência de autoafirmações trans e travestis em 

nomes, expressões de gênero e identidades de gênero. Ideologia de gênero são as 

catequizações e evangelizações violentas cometidas por séculos de colonização e 

colonialidade. 

Esta ironia, uma Tia Eron contra os nomes sociais, é um verdadeiro tapa na cara 

por parte do cistema, e expressão da tiração de onda fascista e conservadora: para 

os golpistas, este é um direito tão ridículo que se torna permitido ostentar que até 

o nome social é privilégio de pessoas cisgêneras. Uma contradição cistêmica entre 

tantas que golpeiam diariamente. 

Nome social por nome social, fiquemos com Malcolm X, e enfrentemos estes 

absurdos coloniais por todos meios necessários. 

(...) 

 

Os dois relatos críticos, pinçados dos tantos que circulam na internet, dão indícios de 

como os atos normativos que preveem direitos a travestis e transexuais no Brasil ainda 

parecem conter proteção jurídica insuficiente e deficiente. Além disso, ambos enfatizam a 

necessidade de que haja uma lei de identidade de gênero no país de modo a garantir, de 

forma mais efetiva, os direitos postulados por pessoas transexuais e travestis.  

A partir desse percurso, defini o objeto da presente pesquisa: o mapeamento e a 

análise crítica da produção normativa para a proteção de direitos de travestis e transexuais 

no Brasil até o primeiro semestre de 2017. Conforme expus, embora a profícua produção 

normativa contribua para o reconhecimento de travestis e de transexuais, o como esse 

reconhecimento se verifica ainda precisa ser mais bem investigado. 

Sob o viés teórico, enxerguei nos conceitos de paridade participativa, de Nancy 

Fraser, e de precariedades, de Judith Butler, parâmetros de análise que podem contribuir 

para perceber, na produção normativa mapeada, as potencialidades, fragilidades, 

insuficiências e deficiências, conforme a hipótese delineada. Embora as duas autoras não 

dialoguem em muitos aspectos de suas teorias, compreendi que os dois conceitos poderiam 

se complementar e, juntos, constituir interessantes ferramentas teóricas para o exame crítico 
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dos atos normativos mapeados. Os conceitos e o diálogo entre eles serão apresentados no 

capítulo 2. 

No segundo capítulo, além de apresentar os conceitos mencionados, ainda 

esclarecerei a utilização de alguns termos; apresentarei, em linhas gerais, o contexto, social 

e teórico, no qual se insere o presente debate e apontarei as opções metodológicas de 

captação e de sistematização dos dados para o mapeamento normativo que será realizado. 

No terceiro capítulo, realizarei a avaliação crítica dos atos normativos mapeados. No quarto 

capítulo, emitirei as considerações finais sobre o tema, sem a pretensão, porém, de exaurir o 

debate, mas apenas de contribuir para ele. 

A presente pesquisa – apesar de e em razão de estar no âmbito do Direito –  por 

muitas vezes trata de questões técnicas. Contudo, não se pretende fornecer uma análise 

formal vazia, nem uma elucubração jurídica sobre a validade e a efetividade dos atos 

normativos pesquisados. O objetivo precípuo é o de contribuir para a luta por 

reconhecimento de travestis e transexuais, desvendando – por meio também da teoria 

jurídica aliada a outras disciplinas – as potencialidades e as fragilidades da produção 

normativa mapeada. O foco é tanto o de aperfeiçoar as normas de proteção de travestis e 

transexuais quanto o de denunciar eventuais fragilidades normativas, que não propiciam a 

paridade participativa a essas pessoas e que as mantêm, em conjunto com outras condições, 

em situação de elevada precariedade. Não pretendo, assim, falar pelas pessoas travestis e 

transexuais, que se valem, tantas vezes, dessas normas para ter existências menos difíceis de 

serem vividas. Pretendo, sim, contribuir para que a teoria jurídica denuncie as violências 

estatais injustamente impostas e busque o aperfeiçoamento dos remédios jurídicos que, por 

sua vez, visam a proteger os direitos legitimamente reivindicados. 

Conforme afirma Larissa Pelúcio: 

Falar de saberes subalternos não é, portanto, apenas dar voz àquelas e àqueles que 

foram privados de voz. Mais do que isso, é participar do esforço para prover outra 

gramática, outra epistemologia, outras referências que não aquelas que 

aprendemos a ver como as “verdadeiras” e, até mesmo, as únicas dignas de serem 

aprendidas e respeitadas (2012, p. 399). 

É o que pretendo realizar nesta pesquisa. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

2.1  ESCLARECIMENTOS TERMINOLÓGICOS 

 

Devem-se realizar alguns breves esclarecimentos sobre os termos utilizados nessa 

nesta pesquisa. Registro, porém, que não pretendo fazer revisão teórica e histórica sobre os 

conceitos de travestilidades e transexualidades. Apenas pretendo apresentar os conceitos 

para uma melhor compreensão das questões tratadas nesta pesquisa. 

As identidades travestis e transexuais situam-se no campo das identidades de gênero, 

e não das orientações sexuais: a confusão é frequente, até mesmo no campo dos direitos e 

das políticas públicos. Orientação sexual refere-se à “atração afetivossexual por alguém de 

algum/ns gênero/s” (JESUS, 2012, p. 12). Os dois aspectos não se confundem nem se 

determinam entre si - podendo, por exemplo, haver pessoas travestis e transexuais 

heterossexuais ou homossexuais. 

De forma simplificada, gênero “se refere a formas de se identificar e ser identificada 

como homem ou como mulher” (JESUS, 2012, p. 12). Para Judith Butler, a partir do conceito 

de performatividade, gênero é “ato”, é “prática significante”. Essa significação é um 

“processo regulado de repetição”. As regras que regem o processo “não só restringem, mas 

permitem campos alternativos de inteligibilidade cultural, i. e., novas possibilidades de 

gênero que contestem os códigos rígidos dos binarismos hierárquicos”. O gênero, assim, 

segundo ela, não está “escrito no corpo”. De modo diverso, “um aparato cultural organiza 

esse encontro entre o instrumento e o corpo”. O “real” é apenas uma “construção 

fantasística” de que “os corpos são obrigados a se aproximar, mas nunca podem realmente 

fazê-lo”. Nesse sentido,  assim como “as superfícies corporais são impostas como o natural, 

elas podem tornar-se o lugar de uma performance dissonante e desnaturalizada, que revela o 

status performativo do próprio natural”. Em síntese: para a autora, gênero não é algo natural, 

mas sim é marcado por um processo de regulação, especialmente cultural, a partir de 

repetições de performances. Desse modo, é possível, a partir do corpo, que não possui um 

gênero ontologicamente dado, realizar performances dissonantes, subversivas, 

desnaturalizadas, que contestam as normas dadas, que atribuem certos comportamentos ou 

performances, no conceito de Butler, ao “feminino” ou ao “masculino”. É possível até 
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mesmo, a partir dessas performances subversivas, contestar essa própria divisão binária entre 

“homem” e “mulher” (BUTLER, 2003, p. 205-211). 

As travestilidades e transexualidades podem consistir em formas de subversão desse 

binarismo de gênero, especialmente ao desafiarem as performances socialmente esperadas 

das pessoas a partir dos atributos corporais percebidos especialmente no nascimento e 

durante suas vidas. Conforme destaca Jorge Leite Jr.: 

(...) as pessoas travestis e transexuais, com suas múltiplas maneiras de vivenciar a 

travestilidade e a transexualidade, ajudam a questionar, mesmo que sem intenção, 

as normas de gênero que regem nossos conceitos se sexo, gênero e, no limite, de 

humano, explicitando que essas normas também são fluidas e transitórias. (2011, 

p. 343) 

No entanto, ao contestarem essas normas rígidas de gênero e os padrões de vivência 

impostos no nascimento, as pessoas travestis e transexuais passam a ser estigmatizadas, 

perseguidas e discriminadas. Na acertada percepção de Jesus: 

Historicamente, a população transgênero ou trans é estigmatizada, marginalizada 

e perseguida, devido à crença na sua anormalidade, decorrente da crença de que o 

“natural” é que o gênero atribuído ao nascimento seja aquele com o qual as pessoas 

se identificam e, portanto, espera-se que elas se comportem de acordo com o que 

se julga ser o “adequado” para esse ou aquele gênero. 

(...) Em nosso país, o espaço reservado a homens e mulheres transexuais, e a 

travestis, é o da exclusão extrema, sem acesso a direitos civis básicos, sequer ao 

reconhecimento de sua identidade. São cidadãs e cidadãos que ainda têm de lutar 

muito para terem garantidos os seus direitos fundamentais, tais como o direito a 

vida, ameaçado cotidianamente. (2012, p. 10-11). 

Para que não haja a interpretação de que as pessoas não transgêneras são a “norma”, 

o “natural” e o “adequado”, foi criado, recentemente, o termo cisgênero. Cisgênero, nessa 

perspectiva, indicaria “as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído 

quando ao nascimento” (JESUS, 2012, p. 10), conforme os padrões hegemônicos imputados 

aos indivíduos a partir de sua anatomia corporal.  Desse modo, ambas as identidades teriam 

um termo que as define e não apenas aquelas destoantes do hegemônico. Esses padrões 

hegemônicos de gênero são caracterizados, em estudos e discursos recentes, como 

cisnormatividade. 

Tendo sido explanado, brevemente, o conceito de gênero, é importante trazer as 

problematizações sobre o uso dos termos mais adequados para identificar as pessoas 

marcadas pelas travestilidades e transexualidades. O movimento social, em suas 

manifestações e nos espaços de participação social, tem utilizado os termos mulheres 

transexuais, travestis e homens trans na reivindicação de direitos. Com a utilização desses 

termos, procura-se dar visibilidade às existências e pautas de cada uma das identidades 
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descritas e prestigiar a forma como se percebem. Há uma rejeição ao termo transgênero, 

utilizado internacionalmente como guarda-chuva das várias identidades de que transitam 

entre gêneros. Essa rejeição é explicada por Carvalho e Carrara (2013, p. 338-339): 

Algumas informantes afirmam que “transgênero” seria um termo de difícil 

compreensão e que acabava por invisibilizar as “verdadeiras identidades”. Outra 

linha argumentativa contrária ao uso do termo passava pelo não reconhecimento 

da categoria como descritiva da “vivência de gênero” dessas pessoas. Para 

Fernanda Moraes, o termo “transgênero” deixou de ser utilizado: Porque no Brasil 

[…] esse termo não nos contemplava. Porque nós começamos a perceber que o 

termo “transgênero” definia pessoas que transitavam entre os dois gêneros, o 

masculino e o feminino. Nós percebíamos […] que travestis e mulheres 

transexuais, até os homens transexuais também, não transitam entre os gêneros, 

são pessoas que têm o gênero definido. […] Então,não transitam entre os dois 

gêneros (Fernanda Moraes, entrevista em 18/11/20s 10).Não se pode deixar de 

mencionar que a sonoridade do termo também parecia estranha no início dos anos 

2000, quando a produção de alimentos transgênicos se tornara uma polêmica 

internacional. 

Existe também rejeição, em muitos espaços, ao uso do termo trans, por motivos 

similares aos do rechaço ao termo transgênero. Para outros, porém, consiste em um termo 

guarda-chuva adequado à caracterização das diversas vivências com trânsito identitário ou 

subversão dos padrões hegemônicos de gênero. Os que defendem o uso do termo pessoas 

trans afirmam que seria:  

forma de não homogeneizar, nem tampouco simplificar a experiência de gênero 

dessas pessoas, apenas tentando destacar os elementos que as aproximam na 

vivência de uma transidentidade (...) e de  valorizar as trajetórias sociais e 

identitárias, os rituais de modificação corporal, as violências enfrentadas no 

cotidiano e as dificuldades que travestis e mulheres transexuais (e também homens 

transexuais) compartilham no decorrer da vida, por subverterem os canônes sobre 

gênero e sexualidade e a estilística heteronormativa de performatizar a relação 

corpo, genitália, gênero e desejo (SANTOS, 2014, p. 89).  

O termo trans tem ganhado espaço, como mecanismo de aglutinar as identidades 

travesti e transexual (CARVALHO; CARRARA, 2013, p. 347). Alguns utilizam o asterisco 

na frente do termo pessoas trans, para indicar que se trata de um termo guarda-chuva e para 

ressaltar que, ao se atribuir a idenficação de trans a essas identidades já se assumem como 

centrais os paradigmas hegemônicos de gênero, fundados no sexo biológico, dos quais esses 

sujeitos seriam meros dissidentes. 

Neste trabalho, é rechaçada a definição das travestilidades e transexualidades como 

doenças, pois se entende que a própria consideração do que é doença ou não, muitas vezes, 

é definida pelas concepções hegemônicas sociais sobre o que é “normal” e o que é 

“anormal”, “abjeto” e “marginal”. Adota-se, a partir das considerações realizadas, a 

definição, trazida pelos Princípios de Yogyakarta, segundo a qual identidade de gênero 

consiste na  
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profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, 

que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso 

pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência 

ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões 

de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos5.  

Trata-se de conceito que bem representa as travestilidades e transexualidades como 

experiências identitárias (BENTO, 2012, p. 18). Busca-se, assim, fugir dos essencialismos 

que tentam definir o que é uma pessoa travesti, transexual, transgênera e coloca-se o foco 

nas experiências e vivências dessas pessoas e, especialmente, nas violações de direitos a que 

são submetidas por representarem uma quebra da cisnormatividade. 

Nas normas encontradas, há alusão aos termos travestis, transexuais, transgêneros e 

pessoas não binárias. Os primeiros termos já foram esclarecidos, apenas o último não. 

Pessoas não binárias, em resumo, são aquelas que não se identificam com nenhum gênero, 

se este for encarado como um modelo binário que enquadra as pessoas como homens ou 

mulheres ou se identificam em parte com características vistas como femininas e em parte 

com outras vistas como masculinas. Embora já haja certa organização do movimento das 

pessoas não binárias e das pessoas transgêneras, de modo geral, certo é que as maiores 

reinvindicações de direitos e presença em espaços de participação social ainda são realizadas 

por pessoas travestis e transexuais. 

Adotei, na presente pesquisa, tanto os termos travestis e transexuais, tendo em vista 

que são os recorrentemente utilizados nos instrumentos normativos e nas políticas públicas, 

como o termo pessoas trans, termo guarda-chuva das identidades de gênero dissonantes da 

cisnormatividade. 

 

 

 

 

 

                                                            
 

5 Cf. os Princípios de Yogyakarta em< 

http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Tratam-se de princípios sobre a 

aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de 

gênero, criados por especialistas como formas de interpretação das normas internacionais de direitos humanos, 

sob a perspectiva da proteção às identidades de gênero e orientações sexuais. 

http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf
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2.2 CONDIÇÃO DAS PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO BRASIL E RESPOSTAS DO 

DIREITO: ENTRE AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO 

 

Para contextualizar a pergunta que norteia o presente estudo, descrevo, neste item, 

brevemente, a condição das pessoas travestis e transexuais no Brasil e como o Direito tem 

(ou não) dado respostas às demandas apresentadas por essa população. 

Segundo pesquisa recente da organização internacional “Transgender Europe” 

(2015), o Brasil é o país no qual mais ocorrem assassinatos de travestis e transexuais. No 

ano de 2015, foram mapeados 113 assassinatos, número superado somente em 2012 e 2014. 

No entanto, poucos, ainda, são os dados confiáveis sobre essa questão. Conforme sustenta 

Berenice Bento: 

O transfeminício se caracteriza como uma política disseminada, intencional e 

sistemática de eliminação da   população trans no Brasil, motivada pelo ódio e 

nojo. Qual a quantidade de mortes é suficiente para chegar a esta conclusão?  No 

Brasil não há nenhuma fonte totalmente confiável. O que existe é um 

acompanhamento por algumas ONGs de ativistas LGBTT de matérias jornalísticas 

sobre as mortes de pessoas LGTT. Nestas notícias, as pessoas trans são 

apresentadas com o nome masculino e são identificados como "o travesti. 

(BENTO, 2014, p. 1). 

A mesma organização identifica, ainda, também diversas fragilidades na garantia de 

direitos à população trans no Brasil. Assim corroboram a existência de vários empecilhos 

para a alteração de nome e gênero; a ausência de lei que assegure o reconhecimento pleno 

do gênero conforme a própria identificação;  a presença de dificuldades para o acesso a 

cuidados de saúde, em razão da não disponibilização de tratamento hormonal e alterações 

cirúrgicas em todo o país; a exigência de patologização de identidades para o acesso a 

cuidados de saúde; e, ainda, a inexistência de qualquer legislação antidiscriminação e de 

enfrentamento a crimes de ódio, direcionada a esta população. No Relatório de Violência 

Homofóbica, elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(2012, p. 43), também foi constatado que travestis foram as maiores vítimas de violência. 

Cabe mencionar, ainda, embora eu não tenha conseguido dados sobre a questão, a acentuada 

exclusão de travestis e transexuais dos âmbitos educacional e laboral. 

Diante desse quadro de constantes violações, os movimentos sociais e indivíduos tem 

demandado do Estado tanto políticas públicas quanto normas, tudo visando assegurar a 

devida proteção de direitos humanos à população de travestis e transexuais. 
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Ao longo especialmente dos anos 2000, as organizações políticas específicas de 

travestis e transexuais começam a surgir e se fortalecer. Como destacam Carvalho e Carrara, 

“o binômio violência policial/AIDS foi a pedra fundamental da constituição do movimento 

que, com o passar dos anos, incorporaria progressivamente outras bandeiras de luta” (2013, 

p. 325). 

Em 1992, nasceu a Associação das Travestis e Liberados do Rio de Janeiro 

(ASTRAL), com o intuito de fazer frente à violência policial, principalmente nos locais de 

prostituição da cidade, a partir de um projeto de prevenção de DST/AIDS denominado 

“Saúde na Prostituição”. Em 1993, foi realizado o primeiro “Encontro Nacional de Travestis 

e Liberados”, que, depois passou a se chamar ENTLAIDS. (CARVALHO; CARRARA, 

2013, p. 326-328). 

Em 2000, na cidade de Curitiba, ocorreu a criação da Articulação Nacional de 

Travestis, Transexuais e Transgêneros (ANTRA), “a maior rede de travestis e transexuais 

da América Latina”. Após, os ENTLAIDS, realizados anualmente, foram essenciais para o 

encontro, a articulação, o diálogo com o poder público e a “potencialização política” 

(CARVALHO; CARRARA, 2013, p. 329). Ao longo dos anos 2000, foram sendo criadas 

várias organizações e coletivos específicos para as demandas de travestis e transexuais. Ao 

mesmo tempo, foram sendo delineados os termos com os quais as pessoas passaram a melhor 

se identificar: travestis, transexuais, transgêneros, identidade de gênero. Distinguiu-se, 

assim, as demandas desse segmento daquelas de homossexuais, cujos movimentos sociais já 

estavam bem fortalecidos, anteriormente (CARVALHO; CARRARA, p. 330-336).  

Em 2004, no dia 29 de janeiro foi lançada a campanha “Travesti e Respeito: já está 

na hora dos dois serem vistos juntos. Em casa. Na boate. Na escola. No trabalho. Na vida”. 

Foi a primeira de uma série de campanhas que extrapolam as questões de saúde e representa 

o reconhecimento pelo poder público da importância das demandas de travestis e 

transexuais. Em razão disso, o dia 29 de janeiro passou a ser considerado o “Dia da 

Visibilidade Trans”. A partir desse marco, conforme Carvalho e Carrara, as travestis e 

transexuais passam de ““população-alvo” das políticas de saúde para “protagonistas” de uma 

política pública mais abrangente a ser conduzida por elas mesmas”. No entanto, segundo os 

autores, esse empoderamento se dá de forma tutelada, “uma vez que os elementos 

discursivos e a práxis política na construção dessas militantes foi possibilitada por uma trama 

de relações que envolveu diversos atores, como lideranças gays e lésbicas, agências 
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governamentais e profissionais de saúde vinculados a programas de prevenção de DST e 

AIDS” (CARVALHO; CARRARA, 2013, p. 343-344). 

Jorge Leite Jr. destaca um processo de “sidadanização” de travestis, termo 

empregado por Larissa Pelúcio (2009) (2011, p. 236):  

tamanha a associação, concreta ou imaginária, destas pessoas com o campo da 

desordem e da doença, exigindo delas uma “domesticação sexual” de acordo com 

os parâmetros tanto do moralismo vigente quanto da racionalidade médica. 

A partir dessas demandas e lutas, tem se observado uma profícua produção de normas 

e políticas, nos âmbitos federal, estadual e municipal, pelo Executivo, de modo mais 

acentuado, e pelo Legislativo, em menor medida. No entanto, não há, ainda, no Brasil, uma 

lei de identidade de gênero, como já ocorre, por exemplo, na Argentina e em outros países. 

Apesar de, no âmbito do Executivo, serem encontradas muitas normas, conforme se 

verificará a partir do mapeamento normativo adiante exposto, parece haver uma situação de 

debilidade na proteção de direitos das pessoas transexuais e travestis no Brasil, que será 

melhor investigada, especialmente pela forma como essa produção normativa tem se 

configurado. Pode-se argumentar que já existem inúmeras resoluções, portarias, decretos 

que asseguram direitos a essa população. Cabe investigar, porém, se consistem em 

instrumentos normativos e políticas públicas efetivamente comprometidos com a retirada 

dessas pessoas da situação de vulnerabilidade e precariedade na qual se encontram. É o que 

pretendo aferir por meio da investigação a ser realizada. 

O Legislativo, especialmente o federal, de modo contrário ao Executivo, tem se 

omitido, pois, apesar de existirem alguns projetos de lei em andamento, nenhum se encontra 

em fase avançada no processo legislativo. Diante da condição de especial vulnerabilidade 

das pessoas travestis e transexuais, a inexistência de uma lei que confira proteção, com 

segurança, parece comunicar que essa população não é nem mesmo digna de ser mencionada 

por qualquer mecanismo legal, submetido ao debate público. Tenho plena ciência dos limites 

da lei, como forma de, isoladamente, retirar as pessoas trans da condição de exclusão social 

a que são submetidas. No entanto, parece ser muito significativo que, apesar de todas as 

violências e violações cotidianamente impostas a essa população, haja uma completa 

omissão legislativa sobre a questão. 

O Judiciário também é frequentemente convocado a dar respostas às reivindicações 

de direitos dessa população. As pessoas travestis e transexuais, por meio de ações judiciais, 

postulam, principalmente, a retificação do registro civil para inserir nos assentos registrais o 
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nome com o qual se identificam socialmente, a fim de evitar constrangimentos em seu 

cotidiano sendo identificadas e chamadas por nome diverso daquele com o qual que as 

representam. No entanto, grandes são os obstáculos, ainda, enfrentados, no âmbito judicial, 

sendo, recorrentemente, exigidos laudos periciais, intervenções cirúrgicas, atestados 

médicos e outras comprovações, para que ocorra a alteração de registro. Luiza Ferreira Lima 

identifica que o Poder Judiciário, quando instado a lidar com as questões trazidas pelas 

vivências trans tem sido, por um lado, “um espaço de silenciamento de indivíduos, 

imposição de padrões de gênero e sexualidade pautados por regimes de moralidade e 

reprodução de um olhar patologizante sobre as experiências de transformação de gênero”, e, 

por outro, “um cenário possível de negociação em meio a sistemas classificatórios e de 

reivindicação de direitos determinados” (2015, p.  161). 

Como se verifica, o campo jurídico tem sido instado a refletir sobre as vivências trans 

e travestis e dar respostas às reivindicações de direitos trazidas por elas, especialmente as de 

alteração do nome e de realização de alterações corporais, inclusive cirúrgicas. Ao se 

pesquisar sobre o tema no Direito, percebe-se que poucos ainda são os estudos sobre o tema. 

Berenice Bento (2010, p. 71), para classificar as legislações que regulam a transexualidade, 

divide-as em duas vertentes: as que adotam o paradigma autorizativo e as que adotam o 

paradigma do reconhecimento. Para fins classificatórios, a distinção parece ser útil também 

para posicionar os debates jurídicos, tanto no campo prático como no teórico, sobre o tema, 

embora se reconheça que a própria distinção consiste em simplificação das várias correntes 

teóricas sobre a questão. Berenice Bento, nesse sentido, afirma:  

quanto mais próximo o legislador está de uma concepção patologizante da 

transexualidade, maiores serão as exigências para que o transexual tenha direitos; 

e quanto maior a compreensão de que a transexualidade se insere no campo da 

identidade de gênero e dos direitos humanos, menores serão os obstáculos (2010, 

p. 71). 

O paradigma autorizativo abarca as abordagens centralizadas em definir as 

identidades travestis e transexuais, geralmente a partir de concepções médicas 

patologizantes, e se debruçar sobre os impactos da convivência dessas pessoas com outras 

(tais como filhos e cônjuges), sem se preocupar com a promoção de direitos dessa população. 

O paradigma de reconhecimento abrange as análises que afirmam a necessidade de proteção 

e reconhecimento das identidades travestis e transexuais, geralmente a partir de fundamentos 

constitucionais e da ótica dos direitos humanos. 

O paradigma autorizativo pode ser observado, por exemplo, na obra de Maria Helena 

Diniz, que afirma: 
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A cirurgia de conversão de sexo, para evitar constrangimento ao cônjuge, só 

deverá, no nosso entender, ser feita em transexual solteiro, divorciado ou viúvo. 

Urge ressaltar que os direitos e deveres entre o transexual operado e seus filhos 

permanecem inalterados, desde que não venha a causar com sua conduta qualquer 

dano moral ou material à educação da prole, caso em que o direito de visita sofrerá 

algumas restrições, impostas judicialmente. Nada há que impeça ao transexual que 

teve filhos antes da cirurgia o exercício do poder familiar. Para evitar traumas ao 

ex-cônjuge e aos filhos, as leis alemã e sueca vedam a redesignação sexual a 

pessoa casada, permitindo-a somente à solteira. Isto porque haverá problemas no 

relacionamento com a prole, que terá dificuldades no convívio social, ficando o 

trasem saber como deverá tratar o genitor que mudou de sexo. Continuará a 

chama-lo de pai? Claro está que os filhos, principalmente os menores e 

adolescentes, terão de enfrentar, em seus relacionamentos sociais, sérias 

dificuldades, que poderão causar dano no seu estado emocional e no pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. E além disso, a prole terá problema no seu 

registro civil, pois se um dos genitores (transexual operado) mudar de nome, 

passando a ter identidade fictícia, requerendo averbação do fato no Registro Civil, 

como ficaria a questão da filiação? (2014, p. 388). 

A mesma autora utiliza, ainda, essa condição patologizante, para afirmar que a pessoa 

transexual precisa ser respeitada, mais como uma forma de piedade do que de efetivo acesso 

a direitos, ao afirmar que “[o transexual] não foi favorecido pela sorte, sofrendo de 

perturbação de identidade sexual” (2014, p. 364). 

Heloísa Helena Barboza, outra autora referenciada no campo jurídico, em temas 

referentes a transexualidades também incide em visão similar sobre a transexualidade: 

A transexualidade afronta as instituições sociais, ao romper a ordem ‘natural’ que 

pressupõe o gênero como decorrência também natural do sexo biológico. Trata-

se, porém, de situação efetivamente peculiar: se aproxima, aparentemente, da 

intersexualidade e do travestismo, sem com eles se confundir. É considerada uma 

perversão, mas que tem tratamento médico-cirúrgico, embora não haja, a rigor, 

nenhuma anomalia da diferenciação sexual. Constitui, sem dúvida, um caso 

singular, mesmo dentre as situações sexuais que não observam a pressuposta 

harmonia entre sexo biológico-gênero, que é o caso das pessoas que integram a 

denominada população de LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais). 

Fato é que, se sob o aspecto físico o problema do transexual foi minorado, se não 

resolvido com as ações médicas, por outro lado o tratamento desencadeia uma 

série de questões no campo existencial, que ainda aguardam solução. 

O processo transexualizador, ao adequar o corpo à identidade de gênero, rompe as 

regras biologistas que determinam a exata correspondência entre o sexo genético, 

o gonadal e o genital. Mas o faz com propósito terapêutico, para tratar o 

transexualismo, portanto legitimamente, mas encontra limites do que é 

socialmente aceitável. Esses limites se revelam, quando analisados, o que se pode 

designar ‘efeitos civis’ do tratamento. (2012, p. 139). 

As transexualidades, mais uma vez, são atreladas às ideias de “afronta”, “perversão”, 

“problema” e à necessidade de observância do que é “socialmente aceitável”. Além disso, 

fala a autora em “adequar o corpo à identidade de gênero”, simplificando uma realidade que 

é complexa, pois identificação como travesti ou transexual não, necessariamente, implica 

em sentimentos de inadequação com o corpo. Há, ainda, muitas pessoas transexuais e 

travestis que não desejam alterações invasivas em prol de uma suposta “adequação”. Outras 
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pessoas também buscam, com seus corpos, exatamente subverter as padronizações corporais 

de gênero dominantes, não pretendendo, assim, qualquer “adequação”. 

Além do campo teórico, também na prática judiciária, especialmente nos debates 

ocorridos no âmbito das ações de retificação de registro civil, disseminam-se preconceitos e 

estigmas em relação a essas identidades. Nessas ações, muitas vezes, exigem-se laudos 

médicos e psicológicos que atestem que a pessoa é portadora de “transexualismo”, para que 

se autorize a retificação de registro para constar seu nome em consonância com a identidade 

de gênero manifestada por ela. Há muitos casos, ainda, nos quais, para se empreender a 

retificação, demanda-se que a pessoa tenha realizado alterações corporais cirúrgicas. Terra 

e André Prado destacam que: 

ao enfrentar o processo de ter a identidade reconhecida judicialmente, para garantir 

eventuais tratamentos médicos e modificações corporais, as pessoas trans são 

alijadas de sua condição de sujeitas, capazes de tomar suas próprias decisões, e 

estigmatizadas como ‘doentes mentais’ Trata-se, portanto, de uma evidente 

privação de sua autonomia e empoderamento político (2014, p. 163). 

Essa percepção sobre a resposta do Judiciário, contraditória e ambígua, pode ser 

transferida para o próprio Direito: este por um lado, silencia, patologiza e impõe padrões de 

vida; e, por outro, consiste em instrumento de grande relevância, para que, por meio de sua 

linguagem, direitos sejam reivindicados. 

O saber jurídico que se funda em dogmas opressores e os reproduz ignora a situação 

de alta vulnerabilidade que atinge as pessoas travestis e transexuais e colabora para a 

contínua negação de direitos a essa população, na medida em que referidas concepções 

reverberam nas políticas públicas e nas decisões judiciais. 

Apenas recentemente as análises jurídicas sobre o tema têm se enquadrado mais no 

paradigma do reconhecimento, focalizando a concretização emancipatória de direitos das 

pessoas transexuais e travestis e a criação comprometida de instrumentos jurídicos que 

fomentem o protagonismo dessa população na luta por respeito social. 

Há abordagens recentes que enfatizam a necessidade de reconhecimento de direitos 

de pessoas travestis e transexuais. Camila de Jesus Mello Gonçalves (2014), por exemplo, 

em sua tese de doutorado Transexualidade e Direitos Humanos, afirma um novo paradigma 

na produção jurídica brasileira sobre a questão. A autora volta o olhar para o reconhecimento 

jurídico da identidade de gênero, que facilite “o compartilhamento da vida pública, alçando 

a pessoa à condição de efetiva parceira de interação, na implementação da igualdade”, e para 

os instrumentos de que pode se valer o Direito para contribuir para o enfrentamento da 
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violência e discriminação às pessoas travestis e transexuais, apesar de ainda não existir, no 

Brasil, lei específica sobre o tema (2014, p. 22-23). 

Sob o mesmo paradigma teórico, Roger Raupp Rios reconhece a necessidade de criar 

um “direito democrático da sexualidade”, que consiste no “exame, na perspectiva dos 

direitos humanos e dos direitos constitucionais fundamentais, das diversas normas jurídicas 

cujo âmbito de proteção atenta para as diversas manifestações da sexualidade humana”. Na 

construção desse “direito democrático da sexualidade”, nem redistribuição nem 

reconhecimento devem ser tratados com exclusividade, mas é necessário que se perceba a 

dinâmica de cada situação, postulando a medida mais apropriada a ela (2007, p. 15 e 29). 

José Reinaldo de Lima Lopes, por sua vez, afirma o papel do Direito na eliminação 

de estigmas de determinados grupos sociais socialmente subalternizados. Afirma ele que o 

Direito constitucional brasileiro - que traz a previsão da igualdade, do respeito à dignidade 

da pessoa e da liberdade - possui uma “agenda moral crítica” e deve atuar como um 

“antídoto” contra as práticas sociais autoritárias (2005, p. 70). O autor   ainda sustenta que a 

diferença é um “constructo histórico” e o direito “não joga um papel neutro nessa construção: 

ao contrário, o direito – os ordenamentos jurídicos – ajuda a naturalizar as diferenças e as 

desigualdades comuns na cultura” (2005, p. 73-74). Desse modo, o direito também possui 

um papel ativo na promoção de mudanças culturais e não apenas se segue a elas. Pode, assim, 

“promover mudanças e remover injustiças historicamente consolidadas”, por meio das ações 

coletivas; do “desmascaramento do senso comum vigente”, da exposição dos tratamentos 

diferenciados, colocando em praça pública as violências sofridas, buscando rompê-las 

(LOPES, 2005, p. 73-74).  

O papel do direito ao reconhecimento seria, assim, o de abolir essas práticas sociais 

violadoras ou, ao menos, retirá-las do silêncio, inclusive por meio de “esforços públicos – 

estatais e não estatais – que retirem de um grupo estigmatizado as consequências jurídicas 

de um estigma social”. Para ele, a luta por reconhecimento acaba sendo também uma luta 

por distribuição “de um bem que só existe e só se produz socialmente: o respeito” (LOPES, 

2005, p. 77, 83-84).  O próprio autor, todavia, reconhece, que “nada disso vale se a 

concepção de espaço público, de direito e de política é intolerante, tradicionalista e 

assimilacionista. Se o que está em jogo é realmente a imposição da homogeneidade (étnica, 

religiosa, política ou sexual)” (LOPES, 2005, p. 83). 

Há, portanto, uma tensão, no campo do Direito, entre perspectivas fundadas em um 

viés patologizante e estigmatizante e visões, ainda em construção, focalizadas no 
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reconhecimento de direitos a travestis e transexuais, mais abertas ao respeito das múltiplas 

formas de vivenciar gêneros e sexualidades. Este estudo situa-se no paradigma do 

reconhecimento e centra a análise em como se dá a proteção de direitos das pessoas 

transexuais e travestis e em como o Direito pode contribuir para a emancipação dessas vidas 

e não para a sua subalternização. O reconhecimento, porém, é visto, neste estudo, de forma 

crítica. Ou seja, afirma-se, aqui, o valor da linguagem jurídica para possibilitar vidas mais 

fáceis de serem vividas, por meio do acesso a direitos - como o nome, a saúde e a educação; 

porém, ao mesmo tempo, apontam-se as profundas limitações e contradições do Direito, que, 

dependendo de seu uso, pode estigmatizar, oprimir e até mesmo violentar. 

 

2.3 O PROBLEMA DO COMO SE DÁ O RECONHECIMENTO JURÍDICO 

 

A partir do contexto descrito, apresento, neste item, a pergunta central do trabalho e 

os delineamentos dela. Esta pesquisa centra-se na pergunta: como se tem desenhado a 

produção normativa para assegurar direitos às pessoas transexuais e travestis, no Brasil?  

Ao partir-se desse questionamento, pretendo atingir dois objetivos: 1) traçar um 

panorama dos atos normativos, a partir de determinados parâmetros definidos na parte 

metodológica; e 2) realizar análise crítica dos atos normativos mapeados, a partir dos 

conceitos de paridade participativa, de Nancy Fraser, e de precariedade, de Judith Butler. 

A elaboração de panorama dos atos normativos mapeados, segundo os critérios 

delimitados na metodologia, pode contribuir para futuros estudos sobre a garantia de direitos 

a travestis e transexuais ou mesmo fundamentar a elaboração e o aperfeiçoamento de 

políticas públicas. O exame crítico, por sua vez, possibilita testar, com base em critérios de 

justiça, o acerto ou desacerto dos arranjos normativos adotados, para a efetivação desses 

direitos. Pensar, porém, apenas na institucionalização de direitos não é suficiente. Para isso, 

é essencial expor a precariedade a que determinadas vidas são submetidas, inclusive por 

meio de determinadas políticas estatais e por meio, ainda, da própria estrutura normativa.  

Algumas inquietações suscitaram o interesse no tema tratado nesta pesquisa. Nos 

últimos anos, é possível perceber a produção em larga escala de normas - federais, estaduais, 

municipais e distritais - no Brasil, com a finalidade de reconhecer e assegurar direito às 

pessoas transexuais e travestis. São frequentes as notícias sobre as realizações – por 

governos, por universidades públicas, por conselhos deliberativos e profissionais, entre 
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outros - sobre o tema, garantindo, geralmente, o direito ao “nome social”, em diversos 

espaços, mas, também, outros direitos, como, por exemplo, o direito à saúde, inclusive 

prevendo procedimentos específicos para essa população, como intervenções cirúrgicas e 

terapias hormonais. 

Produzir normas para assegurar direitos a travestis e transexuais, efetivamente, 

contribui para o reconhecimento jurídico dessas pessoas, garantindo-lhes, por exemplo, o 

respeito ao nome com o qual se identificam; o uso de espaços de acordo com a identidade 

de gênero, como banheiros, por exemplo; o acesso à saúde – tanto a procedimentos gerais 

como específicos -, que, seguramente, tornam as existências desses indivíduos menos 

difíceis. As análises jurídicas sobre o tema alinhadas à perspectiva de direitos humanos, 

como visto, têm focalizado a necessidade de pensar em instrumentos jurídicos para garantir 

direitos a essa população, o que é, sem dúvidas, tarefa importantíssima. No entanto, poucas 

tem sido as reflexões sobre o como esses direitos têm sido previstos nos arranjos normativos 

adotados. Desse modo, compreendo que a forma como estão desenhadas essas normas 

demanda uma reflexão mais aprofundada. 

Como afirmado, não se pretende contestar a importância assegurarem-se direitos a 

travestis e transexuais e, para isso, utilizar-se de diversos instrumentos e arranjos normativos. 

A produção normativa para a garantia de direitos, profícua nos últimos anos, é essencial para 

assegurar que as vivências de travestis e transexuais sejam menos difíceis e que sejam 

respeitadas condições de vida mínimas, como o nome, o acesso à saúde e as identidades de 

gênero com que essas pessoas se reconhecem. Essa necessidade, repita-se, não se questiona. 

Entretanto, imprescindível é um exame mais aprofundado sobre como tem se configurado 

essa produção normativa. 

Conforme afirma Tariq Modood, é necessário pensar sobre como se constrói o 

reconhecimento. Segundo ele, a “aceitação acrítica de uma concepção de cidadania, das 

‘regras do jogo’ e de um ‘ajuste’ unilateral dos recém-chegados ou dos novos iguais (os ex-

subalternos)” não pode ser considerada como efetiva inclusão social. Para que haja a efetiva 

cidadania, não basta o direito ao reconhecimento, mas é preciso, ainda e também, o direito a 

debater os termos do reconhecimento (2008, p. 49). Gislene Aparecida dos Santos - ao 

analisar a implantação do Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público 

Paulista (PIMESP) - realiza discussão semelhante à de Tariq Moodood, ao apontar como 

uma política pública direcionada a um grupo social específico, no caso daquele a população 

negra, pode consistir em uma proposta não democrática e violenta. A autora problematiza 
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“como, por meio das políticas públicas e da gestão dessas políticas, se pode construir e 

manter estruturas eficientes de segregação, discriminação e manutenção de privilégios, entre 

outras ações” (SANTOS, 2013, p. 116). Como ressalta Santos, com razão:  

Além dos fatores como orçamento, agenda política etc é fundamental considerar 

se há relação entre a política pública proposta e a cidadania, entre a política 

proposta e a democracia que considera a paridade na participação de todos os 

grupos sociais, entre ela e os valores por meio dos quais se constrói e se preserva 

o bem comum. Se a política pública corresponder a todos esses fatores, 

possivelmente será uma política em acordo com os princípios éticos e, portanto, 

não será violenta. (2013, p. 126).  

A partir dessa necessária cautela que se deve ter com as políticas públicas - sejam 

gerais ou direcionadas a um grupo específico – e, ainda, com as estruturas normativas que 

sustentam essas políticas, justifica-se a análise sobre como se têm estruturado as normas que 

garantem direitos a travestis e transexuais no Brasil. Como afirmado, a produção normativa 

para garantir esses direitos tem sido expressiva, o que representa conquistas no 

reconhecimento jurídico dessa população, a partir de lutas e resistências individuais e 

coletivas. No entanto, aparentemente, muitas dessas normas ainda não concretizam a 

paridade participativa, conceito de Nancy Fraser que será detalhado adiante, que, segundo 

ela, é condição necessária para o pleno reconhecimento. Além disso, muitas dessas normas 

ainda representam uma “cidadania precária”, conforme afirmado por Berenice Bento (2014), 

a partir do conceito de precariedade de Judith Butler, também exposto adiante. 

Com base no exposto, a hipótese que pretendo mais bem investigar neste estudo é: 

os atos normativos que asseguram direitos a travestis e transexuais trazem reconhecimento 

jurídico às vivências transexuais e travestis. Contudo, esse reconhecimento não é pleno. 

Convive, assim, na produção normativa, reconhecimento, por um lado, e condições, 

limitações, sujeições e precariedades, por outro.  

Berenice Bento, antes deste estudo, já lançou um olhar crítico sobre as normas 

brasileiras que asseguram direitos a travestis e transexuais, especialmente as que garantem 

o direito ao nome social. Afirma ela que, enquanto em outros países mais avançados no tema 

- como a Argentina, o Uruguai e a Espanha -, a mobilização de ativistas tem possibilitado 

conquistas como leis de identidade de gênero, no Brasil, “há uma criatividade inédita no 

cenário internacional: inventou-se o nome social para as pessoas trans. São normas que 

regulam o respeito à identidade de gênero respeito à identidade de gênero em esferas micro: 

nas repartições públicas, em algumas universidades, em bancos” (BENTO, 2014, p. 166). A 

produção normativa realizada dessa maneira sugeriria, segundo a autora, que: 
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há um modus operandi historicamente observável das elites que estão 

majoritariamente nas esferas da representação política no Brasil, qual seja: a 

votação/aprovação de leis que garantem conquistas para os excluídos 

(econômicos, dos dissidentes sexuais e de gênero) são feitas a conta-gotas, aos 

pedaços. E assim se garante que os excluídos sejam incluídos para continuarem a 

ser excluídos. (BENTO, 2014, p. 166). 

Essa cidadania a “conta-gotas” seria uma “cidadania precária”, que nega, 

simultaneamente, a condição humana e a condição de cidadão/cidadã a sujeitos que trazem 

no corpo determinadas marcas, como é o caso “das mulheres, do/as negro/as, das lésbicas, 

dos gays e das pessoas trans (travestis, transexuais e transgêneros)”. Para esses corpos, o 

reconhecimento político, econômico e social seria “lento e descontínuo” (BENTO, 2014, p. 

167). 

O paradoxo apontado pela autora despertou o interesse pela análise apresentada nesta 

pesquisa: por um lado, o direito ao nome social para pessoas travestis e transexuais garantem 

vivências com menos obstáculos em determinados espaços; mas, por outro lado, é alarmante 

a multiplicidade de “micronormatizações” e a inexistência de uma lei “que resolva 

definitivamente a precariedade existencial das pessoas trans” (BENTO, 2014, p. 177). 

A partir da provocação de Bento e da constatação de que esses atos normativos ainda 

foram pouco problematizados e examinados pelas pesquisas no âmbito do Direito, surgiu o 

interesse por não só mapear e examinar os atos em si, mas, ainda, por avaliar como se dá o 

reconhecimento por meio deles. Se a resistência de indivíduos e coletivos tem desencadeado 

respostas estatais, também se impõe analisar, com mais profundidade, como o Estado tem 

fornecido essas respostas. Necessário é lançar um olhar crítico sobre as normas pesquisadas 

e sobre a violência estatal que podem trazer em si, conforme alertado por Gislene Aparecida 

dos Santos. Diante da produção normativa acentuada, pode-se argumentar que os direitos 

dessa população já estão efetivamente garantidos e reconhecidos. No entanto, é necessário 

indagar: como se dá esse reconhecimento? Como se configuram as normas? Quais condições 

são impostas para o acesso a esses direitos? Quais instrumentos são previstos nelas para 

assegurar a concretização de seus preceitos? São indagações que não excluem outras, 

realizáveis a partir do marco teórico proposto. Para isso, devem ser definidos os caminhos 

metodológicos a serem percorridos para a avaliação proposta. 
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2.4 CAMINHOS METODOLÓGICOS GERAIS 

 

Apresento, neste item, os caminhos metodológicos adotados no estudo como um todo. 

O método de abordagem da pesquisa é o indutivo, ou seja, parte-se da análise de 

instrumentos normativos concretos, com o objetivo de formular, de modo abstrato, uma 

compreensão sobre o modo como vêm sendo normatizados os direitos de travestis e 

transexuais no Brasil. 

O procedimento de pesquisa incorporado neste trabalho é o de análise normativa, 

descritiva e avaliativa, na modalidade qualitativa, tendo como materiais de pesquisa os 

documentos normativos, federais e estaduais, acerca do tema proposto. 

A presente investigação se divide, fundamentalmente, em duas partes: 1) 

mapeamento normativo e 2) análise crítica da produção normativa mapeada. Inicialmente, 

pretendo, a partir da análise dos textos normativos e da adoção de determinados critérios de 

sistematização, identificar o desenho da produção normativa para a proteção jurídica de 

travestis e transexuais. Após, a produção normativa mapeada será analisada a partir dos 

paradigmas teóricos escolhidos, a fim de se aferir o como se verifica o reconhecimento 

jurídico dessa população. O mapeamento normativo realizado poderá, ainda, servir de 

material para futuras pesquisas. Optei por fazer alguns comentários já na parte descritiva dos 

dados obtidos para facilitar a leitura. Após a apresentação dos dados, serão realizadas 

considerações de forma mais sistematizada, à luz dos conceitos de paridade participativa e 

de precariedades. O objetivo do mapeamento normativo não é apenas expor o aparato 

normativo vigente, o que consistiria em mera compilação de normas, mas sim sistematizar a 

produção normativa mapeada e realizar avaliação crítica desses instrumentos. 

A presente investigação situa-se no campo das pesquisas empíricas em Direito. Como 

visto, muitas análises jurídicas sobre travestilidades e transexualidades pouco têm focalizado 

a concretização de direitos das pessoas. De modo contrário, elas têm enquadrado essas 

identidades de modo patologizante, preconceituoso e estigmatizante. Dessa maneira, a partir 

desse olhar crítico às reflexões jurídicas sobre o tema, o presente trabalho busca contribuir, 

de alguma forma, com a garantia de direitos a essa população, focalizando o como o 

reconhecimento tem-se realizado. Conforme indicam Cecília Caballero Lois e Luiz Magno 

Pinto Bastos Junior (2013, p. 51): 

uma breve olhada nos trabalhos existentes sobre pesquisa jurídica e/ou 

metodologia da pesquisa no direito apontam para um quadro pobre em 

possibilidades de investigação, pautadas especificamente pela pura e simples 
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revisão bibliográfica e interpretação do sentido das normas. A causa deste 

problema não é outra senão a forte presença do positivismo jurídico na Academia 

brasileira que tem, historicamente, como foco central de suas preocupações a 

aplicação e a adjudicação do direito. 

Afirmam os autores que, a partir do olhar da pesquisa empírica em Direito, 

proliferam-se pesquisas que “pelos cânones da pesquisa tradicional, não passariam pelo filtro 

da cientificidade” (2013, p. 52). Nessa nova ótica: 

a ideia do diálogo entre atores qualificados (em substituição às operações 

interpretativas individuais e marcadas pelo uso excessivo da dogmática), ganha 

força teórica e um sentido específico de metodologia que era desconhecido para a 

maioria dos pesquisadores em direito (LOIS; BASTOS Jr., 2013, p. 52). 

A pesquisa empírica a ser realizada neste trabalho escora-se na metodologia de 

“avaliação legislativa”, que aqui, na verdade, é uma avaliação normativa, pois não pretende 

avaliar apenas leis, mas sim atos normativos provenientes tanto do Executivo como do 

Legislativo. Isso porque as leis existentes sobre o tema ainda são poucas e as normas 

emanadas do Executivo são predominantes. No contexto normativo atual, não só o 

Legislativo, mas também as Administrações são, todos, conclamados, a fornecer respostas a 

determinados problemas. As respostas, porém, podem gerar “novas situações problemáticas” 

ou não produzir “os efeitos desejados (...) que justificaram sua criação” (PRATES, 1993, p. 

35). Além disso “a proliferação das regulamentações e as muitas modificações por que essas 

passam” podem dizer algo sobre “a dificuldade dos sistemas políticos contemporâneos de 

estabelecer normas adequadas às necessidades sociais da população como um todo” 

(PRATES (1993, p. 35). 

O método da “avaliação legislativa” - ampliado neste trabalho para o estudo também 

de normas não produzidas pelo Legislativo - evolui a partir da “crescente valorização da 

qualidade da ação normativa”, que decorre de um panorama de “inflação legislativa”, no 

qual a lei se revela insuficiente para lidar com contextos de constantes transformações 

(SALINAS, 2013, p. 231). A adoção desse tipo de investigação mostra-se relevante tanto 

para promover o mapeamento de normas esparsas e não sistematizadas, como também para 

aferir como tem se desenvolvido essa produção normativa. 

Uma grande referência utilizada na elaboração dos pressupostos metodológico aqui 

adotados foi a obra “Mulheres e políticas de reconhecimento no Brasil”, versão resumida da 

pesquisa denominada “Igualdade de Direitos entre Mulheres e Homens”, conduzida pelo 

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) São Paulo, no âmbito do Projeto 

Pensando o Direito (Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (SAL/MJ/PNUD). A seleção dos 
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dados a serem analisados nos atos normativos foi diretamente inspirada na referida pesquisa, 

que analisa “políticas de reconhecimento com viés de gênero”. Os dados sistematizados por 

essa pesquisa foram: a. ambiente regulado; b. objeto da proteção; c. conteúdo da norma; d. 

agentes responsáveis pela implementação; e. ação requerida para a implementação e e. 

natureza jurídica da regulação (NOBRE, 2009, p. 11-12). No presente estudo, foram 

realizadas as devidas adaptações e inseridos novos critérios de análise que se relacionam 

com o objetivo proposto, conforme será descrito na parte sobre a metodologia de captação 

de dados. Outra importante referência foi a pesquisa realizada por Carolina Cutrupi Ferreira 

(2011), “Legislar pela exclusão social: um estudo da atividade legislativa sobre cumprimento 

da pena de 1984 a 2011”, que forneceu importantes subsídios, especialmente metodológicos, 

para a sistematização dos dados coletados. 

Como apresentado, a análise não será apenas descritiva, oferecendo um panorama 

dos atos normativos, mas também avaliativa, buscando examinar esses atos a partir dos 

conceitos de paridade participativa e de precariedade, adiante detalhados, que consistem, 

na minha ótica, em ferramentas teóricas relevantes para o exame crítico do material 

levantado. 

 

2.5 PARADIGMAS TEÓRICOS PARA A AVALIAÇÃO NORMATIVA REALIZADA NESTA PESQUISA 

 

Entre os paradigmas apresentados, a presente investigação situa-se no paradigma do 

reconhecimento, mas busca ir além da mera afirmação da necessidade desse reconhecimento, 

como tem sido realizado pelos estudos jurídicos sobre o tema no Brasil. Além de assegurar 

a necessidade de reconhecimento de direitos a travestis e transexuais, impõe-se perguntar: 

como é realizado esse reconhecimento?  

São, obviamente, importantes o reconhecimento e a garantia de direitos humanos, 

bem como a realização de políticas públicas direcionadas a grupos vulneráveis, porém, 

enquanto determinadas vidas forem “precárias” não haverá o reconhecimento pleno. 

Essencial é se refletir sobre as “condições extralegais para se tornar um cidadão”, quem 

atribui reconhecimento a outrem, qual a forma desse reconhecimento e o que é reconhecido 

(BUTLER, 2015, p. 202). Desse modo, o como se verifica esse reconhecimento é o foco 

desse estudo. Como vem sendo garantidos direitos a travestis e transexuais no Brasil? A 
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partir de quais modelos? Há limites e condicionamentos a esse reconhecimento? Quais são 

eles? Se houver, atendem a critérios de justiça? 

Conforme destaca Gislene Aparecida dos Santos “ainda não conseguimos reconhecer 

os direitos dos outros, continuamos re-conhecendo, ou seja, tentando reduzir o OUTRO ao 

UM” (2014, p. 14). Desse modo, impõe-se questionar como vem se dando o reconhecimento 

jurídico das pessoas trans no Brasil. É, de fato, um reconhecer, possibilitando a devida 

paridade de participação, ou são apenas pequenas concessões para que tudo permaneça como 

está e o outro seja reduzido ao padrão hegemônico e subordinado a uma “vida precária”?  

Concentrada a ótica da pesquisa no como se dá reconhecimento, apesar das 

divergências teóricas substanciais entre Nancy Fraser e Judith Butler, dois conceitos das 

autoras podem fornecer subsídios para pensar, a partir de uma lente crítica, o reconhecimento 

da população de travestis e transexuais no Brasil: paridade participativa e precariedade. 

Explico por que utilizo esses dois conceitos, trazidos por autoras que, apesar de 

estarem situadas no espectro da teoria crítica, divergem sobre alguns pressupostos teóricos 

adotados. O objetivo não é conciliá-las, mas, sim, aproveitar, para a análise aqui realizada, 

as contribuições por elas trazidas para se refletir sobre as políticas direcionadas a grupos 

estigmatizados e oprimidos. Por um lado, Nancy Fraser, em uma concepção pragmática, 

fornece elementos para, no âmbito normativo, refletir-se: os modelos de políticas públicas 

adotados, os “remédios” para as injustiças, propiciam a devida paridade participativa? Por 

outro lado, trago o conceito de precariedades de Judih Butler, porque não se deve perder de 

vista que - em um contexto de desprezo, e até mesmo, em alguns casos, de criminalização 

da sexualidade queer - a linguagem dos direitos pode não possibilitar relevante avanço para 

o processo de reivindicação da justiça, conforme adverte Jaya Sharma (2008, p. 115). 

Prossegue a autora, afirmando que se determinadas pessoas, em determinados ambientes 

hostis, não são nem mesmo consideradas como humanas, há dificuldades em se falar da 

proteção de direitos humanos a elas. Em outros contextos mais abertos, pode haver a 

“aceitação” das pessoas dissidentes dos padrões hegemônicos de gênero e sexualidade, 

porém, mesmo nessa situação, se o “desconforto”, o “julgamento moral”, as crenças e 

valores sobre essas vidas não são contestados, “uma mera afirmação dos direitos não será 

suficiente” (SHARMA, 2008, p. 115). 

Nesse sentido, afirma Judith Butler, que, a condição precária de determinadas vidas 

também as expõe, de modo mais acentuado, à “violência arbitrária do Estado”, ao qual, com 

frequência, é necessário recorrer em busca de proteção. É a contradição apontada pela autora: 
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“elas recorrem ao Estado em busca de proteção, mas o Estado é precisamente aquilo do que 

elas precisam ser protegidas; (...) assim, depender do Estado-nação para a proteção contra a 

violência significa precisamente trocar uma violência potencial por outra” (2015, p. 47). 

Na mesma perspectiva, se, por um lado, a ação estatal possibilita que as vidas 

precárias sejam menos difíceis de serem vividas, por meio da garantia de direitos 

fundamentais - como o nome, a saúde física e emocional, a integridade física e psíquica -; 

por outro, traz vários condicionamentos a esses direitos, ou não traz os devidos reforços ou 

sanções que assegurem o cumprimento dos mesmos direitos. 

Analisa-se, portanto, dentro dos marcos normativos, a capacidade das normas 

produzidas de propiciar a paridade participativa, como delineado por Nancy Fraser. No 

entanto, entendendo como insuficiente essa análise apenas dos instrumentos jurídicos, faço 

uso da perspectiva de Judith Butler, para avaliar, numa ótica extranormativa, as 

precariedades existenciais a que o Direito dá (ou não) respostas, por vezes atenuando-as, por 

vezes agravando-as. 

 

2.5.1 Debate entre Judith Butler e Nancy Fraser 

 

Judith Butler, embora não se vincule, teoricamente, ao espectro teórico do 

reconhecimento, trava profícuo diálogo com a teoria de Nancy Fraser, situada nessa linha 

teórica. As autoras concordam em relação à necessidade de se valer, para a estruturação de 

uma teoria crítica, de subsídios do marxismo e do feminismo socialista, agregados por 

modelos mais atuais, como as análises do discurso, os estudos culturais e o pós-

estruturalismo. No entanto, divergem em questões relevantes sobre o “como” realizar este 

“projeto comum de reivindicação e resistência política” (BRETAS, 2016, p. 228). É clássico 

o debate realizado entre elas, por meio dos textos “Merely cultural”, de Judith Butler, e 

“Heterosexism, misrecognition and capitalism: a response to Judith Butler”, de Nancy 

Fraser. Convém analisar esse debate, em razão de sua relevância teórica, bem como pelo fato 

de que as autoras divergem precisamente sobre a forma de efetivação de direitos para a 

população LGBT, e, portanto, também acerca do modo de reconhecimento de direitos a 

travestis e transexuais. 

Judith Butler expõe, em seu texto, o processo pelo qual as demandas “culturais” - ou 

seja, de grupos específicos - têm sido confrontadas por parte da esquerda, que se guia por 
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uma forma de se pensar o marxismo como uma teoria que, por meio do conceito de “classe”, 

abarca, de modo total, todos os problemas sociais, relegando a um segundo plano, menos 

importante, as questões de raça, de sexualidade e, hoje, de gênero. Para a autora, no espectro 

da esquerda, há teóricos que enunciam as reivindicações de grupos específicos como 

“meramente culturais”. É a partir dessa constatação que Butler inicia debate com Nancy 

Fraser. A partir da discussão franca e crítica, considera ela ser possível “superar divisões 

desnecessárias na esquerda” (BUTLER, 2016, p. 231). Butler ressalta a profunda 

necessidade de refletir sobre as demandas específicas de grupos, pois o “universal” que se 

busca, muitas vezes, a partir da chave teórica “classe”, não é suficiente para promover a 

efetiva “inclusão” das diferenças. Para ela, nesse sentido: 

(...) para uma política de “inclusão” significar algo que não a redomesticação e a 

ressubordinação de tais diferenças, ela terá que desenvolver um sentido de aliança 

no curso de uma nova forma de encontro conflituoso. Quando os novos 

movimentos sociais são lançados como tantos “particularismos” em busca de um 

universal abrangente, é necessário perguntar como a própria rubrica do universal 

só se tornou possível por meio do apagamento dos trabalhos prévios do poder 

social. Isso não significa que os universais são impossíveis, mas apenas que um 

universal abstraído de sua situação no poder será sempre falsificador e 

territorializante, clamando para que se resista a ele em qualquer nível. (BUTLER, 

2016, p. 236). 

Ainda nas palavras da própria autora: 

“Culpar os novos movimentos sociais por sua vitalidade, como alguns fizeram, é 

precisamente recusar-se a entender que qualquer futuro para a esquerda será 

construído com base em movimentos que levam à participação popular, e que todo 

esforço para impor de fora uma unidade a tais movimentos será rejeitado mais uma 

vez como uma forma de vanguardismo dedicado à produção de hierarquia e 

dissensão, produzindo o mesmo sectarismo que afirma ter vindo de fora” 

(BUTLER, 2016, p. 236). 

A autora aponta, assim, Nancy Fraser, entre outros, como teóricos que consideram 

as lutas específicas como “questões meramente de reconhecimento cultural”, em vez de 

“reconhecê-las como lutas seja por equidade ao longo de toda a esfera da economia política, 

seja pelo fim da opressão material”. A crítica de Fraser, assim, não seria, segundo Butler, 

“suficientemente radical”, ao ponto de marcar como, no modo de produção capitalista, “a 

heterossexualidade normativa e seus “gêneros” são produzidos dentro da esfera da 

reprodução”, tornando abjetas a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade e 

outras formas tidas como transgressoras da norma. (BUTLER, 2016, p 242). Conclui Butler, 

portanto, que a “imposição da unidade” pela esquerda, por meio de “amputações ou 

ressubordinações violentas”, pode ensejar a resistência à própria esquerda. A nova forma de 

subordinação da “unidade” que “caricaturiza, desmerece e domestica a diferença” pode levar 
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à criação de uma “base para um impulso político mais expansivo e dinâmico” (BUTLER, 

2016, p. 247). 

Nancy Fraser, por sua vez, responde às críticas de Butler no texto “Heterosexism, 

misrecognition and capitalism: a response to Judith Butler”, no qual defende a validade de 

sua teoria. Sustenta ela que Butler traz importantes reflexões, especialmente, sobre o “estado 

problemático da esquerda na conjuntura política atual”. Afirma, porém, que elas divergem 

sobre como realizar “este projeto comum de reivindicação e integração” (FRASER, 2016, p. 

277). Sustenta Fraser que a teoria por ela desenvolvida parte da distinção normativa entre 

“injustiças de distribuição” e “injustiças de reconhecimento”, que, no entanto, não coloca as 

segundas como “meramente culturais”, mas enxerga os danos causados por ambas como 

“sérios e reais, que qualquer ordem social moralmente defensável deve erradicar” (FRASER, 

2016, p. 279). A partir dessa distinção, Fraser ainda afirma que “ser falsamente reconhecido” 

não implica apenas ser “menosprezado ou desvalorizado nas atitudes conscientes ou crenças 

mentais de outros”, mas trata-se, na verdade, de “ter negado o status de parceiro integral” 

nas relações sociais e de ser impedido de “participar como um igual na vida social”, não 

como decorrência de uma desigualdade distributiva (distribuição de bens e recursos), mas, 

sim, como efeito de “padrões institucionalizados de interpretação e avaliação, que 

constituem alguém como comparativamente indigno de respeito e estima” (FRASER, 2016, 

p. 279). Explana FRASER que: 

Quando tais padrões de desrespeito e desconsideração são institucionalizados, por 

exemplo, na lei, nas políticas de bem estar social, na medicina e/ou na cultura 

popular, eles impedem a paridade de participação tão certamente como fazem as 

desigualdades distributivas. Nos dois casos, o dano é bastante real (2016, p. 279).  

Os principais objetivos de Nancy Fraser com a elaboração teórica acerca dessas duas 

formas de injustiça pode ser, pelo menos encaixados em dois espectros. Por um lado, fugir 

do subjetivismo ou psicologismo de autores consagrados no paradigma do reconhecimento, 

como Axel Honneth para quem, ainda segundo Fraser, o reconhecimento se dá a partir da 

necessidade de se assegurar a autoestima de determinado grupo. Ao mesmo tempo e por 

outro lado, enfatizar a relevância de se pensar em remédios para ambas as formas de 

injustiça, sem a necessidade de reduzir as demandas por reconhecimento às demandas por 

justiça econômica, como, segundo ela, parte da esquerda postula. Para a autora, ambos os 

danos (culturais e econômicos) são “igualmente fundamentais e irredutíveis 

conceitualmente” (FRASER, 2016, p. 280). Nancy Fraser enfatiza, em sua resposta à Butler, 

que não considera as injustiças de reconhecimento como meramente simbólicas, “embora 

radicadas em padrões sociais de interpretação, avaliação e comunicação”, mas sim 
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compreende que elas “são materialmente instanciadas – em instituições e práticas sociais, na 

ação social e no habitus corporificado, e sim, também em aparelhos ideológicos de Estado” 

(2016, p. 284). A essência do “falso reconhecimento”, portanto, é justamente esta: “a 

construção material, por meio da institucionalização de normas culturais, de uma classe de 

pessoas desvalorizadas que são privadas da paridade participativa” (FRASER, 2016, p. 284). 

Afirma a autora que a institucionalização da “construção cultural de direitos e da condição 

de pessoa” produz pessoas consideradas como abjetas (FRASER, 2016, p. 284).  A 

vantagem, segundo Fraser, a respeito da própria abordagem, seria a de que os danos 

econômicos decorrentes das injustiças de reconhecimento seriam considerados como 

indiretos. Não seria necessário, assim, “transformar a estrutura econômica do capitalismo 

contemporâneo”, a fim de afastar os danos ocasionados pela ausência de reconhecimento 

(2016, p. 289), conclusão da qual discordo, tendo em vista que essa estrutura econômica traz 

também fortes danos ao reconhecimento e também precisa, por esse motivo e por outros, ser 

transformada e abalada. 

Finaliza Fraser sua resposta a Butler, afirmando que a diferenciação entre as 

injustiças que realiza é teórica e não ontológica (FRASER, 2017, p. 290). Além disso, 

ressalta a necessidade de um diagnóstico que admita e procure suplantar separações na 

esquerda entre correntes que priorizam as políticas de redistribuição, de um lado, e correntes 

dirigidas pelas políticas de reconhecimento, de outro. Impõe-se para ela, assim, o 

reconhecimento de que  

os dois lados tem reivindicações legítimas, as quais devem ser de algum modo 

programaticamente harmonizadas e politicamente tornadas sinérgicas. Em suma, 

justiça social hoje requer ambos, redistribuição e reconhecimento; nenhum deles 

sozinho será suficiente. (FRASER, 2017, p. 293). 

A diferença fundamental entre as bases teóricas de Fraser e Butler, portanto, parece 

ser como elas encaram as injustiças sociais. Para Fraser, é possível, em uma perspectiva 

teórica, distingui-las, de modo a, pragmaticamente, se pensar em remédios para uma e outra. 

Para Butler, essa distinção é artificial e não contribui para a o enfrentamento das 

desigualdades, que, segundo a própria autora, teriam a mesma matriz econômica e política: 

o modo de organização social capitalista. 

Apesar das divergências no processo teórico, penso que Fraser e Butler chegam à 

mesma conclusão: a necessidade de que as injustiças “culturais” e econômicas sejam 

enfrentadas de forma conjunta. Ambas perseguem o mesmoobjetivo: a análise integrativa 

das condicionantes econômicas e culturais que produzem injustiças sociais. Butler 
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compreende que as diversas formas de opressão atuam de modo conjugado e assim também 

devem ser enfrentadas. Fraser, de modo mais analítico e pragmático, distingue as injustiças 

que se verificam em razão da valorização de determinados padrões culturais e demandam, 

para seu enfrentamento, políticas de reconhecimento, daquelas que se verificam em razão 

das estruturas econômicas e exigem políticas de redistribuição para saná-las ou mitigá-las. 

Contribui, assim, para a sistematização da forma como as injustiças operam e dos remédios 

necessários para seu enfrentamento. 

Além disso, as duas teorias se aproximam no ponto que ambas as autoras identificam, 

mesmo que por vias diversas, o modo como a institucionalização de direitos, por vezes, atua. 

A forma como direitos são institucionalizados aprofunda, aliadas a outras condições, a 

abjeção e precariedade de existências não normativas. É, precisamente, esse ponto de 

confluência que deve ser mais bem desenvolvido, sendo possível utilizar os conceitos de 

paridade participativa, de Fraser, e de precariedade, de Butler, para realizar a análise crítica 

da produção normativa para a proteção de direitos de travestis e transexuais no Brasil. Isso 

porque ambas as autoras apontam como o processo de institucionalização de direitos pode 

não resultar na efetivação plena da igualdade. Passo, assim, à análise mais detida de ambos 

os conceitos. 

 

2.5.2 Reconhecimento como paridade participativa 

 

Nancy Fraser, ao enxergar as formas de opressões como profundamente interligadas, 

traz valiosa contribuição para uma análise interseccional dos problemas sociais. Seu diálogo 

maior é com a perspectiva de Axel Honneth, um dos grandes representantes das teorias do 

reconhecimento, que focaliza sua teoria, essencialmente, na condição subjetiva do indivíduo 

que busca a estima social. De modo muito resumido, segundo ele, políticas de 

reconhecimento seriam necessárias para se assegurar essa estima. Segundo Fraser, a 

concepção focada na subjetividade abriria espaço para políticas de reconhecimento 

“identitárias”, ou seja, centradas na afirmação da identidade de determinados grupos. A 

autora compreende isso como não sendo a melhor forma de se pensar políticas que visem a 

efetivar a justiça social. Como já delineado, segundo Fraser, as políticas voltadas para grupos 

específicos podem ser divididas entre aquelas que almejam a “redistribuição” e aquelas que 

objetivam “reconhecimento”. As primeiras – redistributiva - têm como objetivo uma 
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“alocação mais justa de recursos e bens”, enquanto as segundas – reconhecedora - buscam o 

“respeito igualitário”, sem que seja necessária a “assimilação às normas da maioria ou da 

cultura dominante”. A autora identifica, nas reflexões teóricas, uma tensão e até mesmo uma 

polarização entre as duas tendências, sendo que, muitas vezes, as lutas por uma forma ou 

outra se dão de modo dissociado. Para ela, porém, trata-se de uma “falsa antítese”, já que a 

justiça de fato demanda tanto redistribuição quanto reconhecimento, não sendo suficiente 

nenhum dos objetivos isoladamente (2007, p. 101-103).  

Nancy Fraser postula, nesse quadro teórico, portanto, uma “concepção ampla de 

Justiça”, que deve abarcar tanto reconhecimento como redistribuição (2007, p. 109 e 118), 

que denomina modelo de status. O não reconhecimento, de acordo com o modelo de status, 

seria assim “uma questão de impedimentos, externamente manifestados e publicamente 

verificáveis, a que certos indivíduos sejam membros integrais da sociedade. E tais arranjos 

são moralmente indefensáveis independentemente de distorcerem ou não a subjetividade dos 

oprimidos” (2007, p. 114). 

Em obra posterior, Nancy Fraser compreende como insuficiente seu modelo de 

justiça bidimensional e passa a enxergá-la como tridimensional, inserindo um novo elemento 

em sua teoria, a representação, que, segundo ela, refere-se aos “procedimentos que 

estruturam os processos públicos de contestação” (FRASER, 2009, p. 20). A justiça como 

representação diz respeito a quais “os termos nos quais aqueles incluídos na comunidade 

política expressam suas reivindicações e decidem suas disputas” (FRASER, 2009, p. 20). 

Justifica ela a inserção desse terceiro elemento: 

Nos dois níveis, o problema que surge é se as relações de representação são justas. 

Pode-se questionar: as fronteiras da comunidade política equivocadamente 

excluem alguns que, de fato, são titulares do direito à representação? As regras 

decisórias da comunidade atribuem, para todos os membros, igual capacidade de 

expressão nas deliberações públicas e representação justa no processo público de 

tomada de decisão? Tais questões de representação são especificamente políticas. 

Conceitualmente distintas das questões tanto econômicas quanto culturais, elas 

não podem ser reduzidas às últimas, apesar de, como veremos, estarem, 

inextricavelmente, entrelaçadas a elas. (FRASER, 2009, p. 20). 

Para escapar do modelo “identitário”, Fraser vale-se do conceito de paridade 

participativa, que encararia o reconhecimento não como a valorização de uma identidade - 

como postulado por, entre outros, Axel Honneth, mas como a superação da subordinação, 

que teria como finalidade “tornar o sujeito subordinado um parceiro integral na vida social” 

(FRASER, 2007, p. 109). Desse modo, a questão do reconhecimento seria uma questão de 

justiça e não apenas de valorização de uma identidade ou de resolução de demandas 
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subjetivas por estima social.  O critério avaliativo sobre os arranjos institucionais e políticas 

públicas, nesta concepção, seria a paridade participativa:  

(...) Assim, para ambas as dimensões, o mesmo critério geral serve para distinguir 

reivindicações justificadas das não justificadas. Independentemente de ser uma 

questão de distribuição ou reconhecimento, os reivindicantes devem mostrar que 

os arranjos atuais os impedem de participar em condição de igualdade com os 

outros na vida social. Os reivindicantes da redistribuição devem mostrar que os 

arranjos econômicos existentes lhes negam as necessárias condições objetivas para 

a paridade participativa. Os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar que 

os padrões institucionalizados de valoração cultural lhes negam as condições 

intersubjetivas necessárias. Em ambos os casos, portanto, a norma da paridade 

participativa é o padrão para justificar a reivindicação. (FRASER, 2007, p. 125) 

Conforme ainda sustenta Fraser: 

Entender o reconhecimento como uma questão de status significa examinar os 

padrões institucionalizados de valoração cultural em função de seus efeitos sobre 

a posição relativa dos atores sociais. Se e quando tais padrões constituem os atores 

como parceiros, capazes de participar como iguais, com os outros membros, na 

vida social, aí nós podemos falar de reconhecimento recíproco e igualdade de 

status. Quando, ao contrário, os padrões institucionalizados de valoração cultural 

constituem alguns atores como inferiores, excluídos, completamente “os outros” 

ou simplesmente invisíveis, ou seja, como menos do que parceiros integrais na 

interação social, então nós podemos falar de não reconhecimento e subordinação 

de status (FRASER, 2007, p. 108). 

As reivindicações de reconhecimento visariam, assim “desinstitucionalizar padrões 

de valoração cultural que impedem a paridade de participação e substituí-los por padrões 

que a promovam” (FRASER, 2007, p. 109). 

Após incluir a representação em sua teoria, Fraser compreende como plenamente 

compatível com o princípio da paridade participativa. Nesse sentido, ela aponta duas 

funções para esse princípio, do ponto de vista da representação: uma substancial, segundo a 

qual os arranjos sociais “só são justificados se permitirem que todos os atores sociais 

relevantes participem como pares na vida social” e uma procedimental, em conformidade 

com a qual as normas “só são legítimas se contarem com o assentimento de todos os 

concernidos em um processo de deliberação justo e aberto, em que todos possam participar 

como pares” (FRASER, 2009, p. 36-37). Aponta ela as qualidades da sua abordagem: 

Capaz de problematizar tanto a substância quanto o procedimento, ela torna visível 

o mútuo entrelaçamento desses dois aspectos dos arranjos sociais. Assim, essa 

abordagem pode exibir tanto as injustas condições de fundo que distorcem o 

aparentemente democrático processo de tomada de decisão, quanto os 

procedimentos não democráticos que geram resultados substantivamente 

desiguais. (FRASER, 2009, p. 37). 

Nesse modelo de status, a própria autora aponta que, para atender ao objetivo de 

paridade participativa, mais de uma possibilidade de arranjos institucionais e políticos 

podem ser postos em prática. Nem todos, porém, atenderão as exigências de justiça tal como 
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propostas por esta formulação teórica. É o caso, por exemplo, da equiparação entre as uniões 

entre casais homossexuais e heterossexuais. Para promover a igualdade de participação 

social entre os sujeitos, é admissível institucionalizar o casamento homossexual ou 

desinstitucionalizar o casamento heterossexual, de modo que ambos sejam reconhecidos do 

mesmo modo na sociedade. Não seria admissível, porém, a criação de outra modalidade de 

união apenas para os homossexuais (FRASER, 2007, p. 127-128). Como aponta a autora, 

“embora tais reformas representem um claro avanço em relação às leis existentes e possam 

criar apoio em campos táticos como medidas transitórias, elas não satisfazem as exigências 

de justiça tal como entendida pelo modelo de status” (FRASER, 2011, p. 128). 

É, especialmente, nesse ponto, que entendo que Nancy Fraser oferece valiosa 

contribuição para analisar a produção normativa para sobre a garantia de direitos de travestis 

e transexuais no Brasil. Os arranjos normativos criados passam pelo critério avaliativo do 

modelo de status da autora? O parâmetro avaliativo, segundo ela, é a paridade participativa. 

Nesse sentido, “os reivindicantes devem mostrar que os arranjos atuais os impedem de 

participar em condição de igualdade com os outros na vida social” (2007, p. 125). Aqueles 

que demandam redistribuição devem comprovar que a estruturas econômicas não os 

permitem participar na sociedade, de modo paritário, por ausência de condições objetivas. 

Os que postulam reconhecimento devem expor como os “padrões institucionalizados de 

valoração cultural” não lhes concedem as condições intersubjetivas necessárias para a 

participação (FRASER, 2007, p. 125). 

Ainda para autora, não é possível dar obter uma resposta genérica à questão de quais 

remédios são necessários para promover essa paridade participativa, sendo necessário 

verificar “a(s) forma(s) de não reconhecimento a serem compensadas” e os remédios que 

devem ser destinados a elas, numa abordagem, segundo ela mesma, pragmática e 

contextualizada, variável conforme o tipo de injustiça a ser enfrentado (FRASER, 2007, p. 

121-122). Os remédios para as injustiças devem, dessa maneira, serem adaptados a cada tipo 

de injustiça sofrida por determinado grupo: 

Para o pragmatista, nesse sentido, tudo depende do que as pessoas não 

reconhecidas hoje em dia necessitam a fim de serem capazes de participar como 

parceiros na vida social. E não há razão para assumir que todas elas necessitem da 

mesma coisa em qualquer contexto. Em alguns casos, elas podem necessitar de 

serem aliviadas da excessiva distinção atribuída ou construída. Em outros casos, 

elas podem necessitar de que suas particularidades, até agora não reconhecidas, 

sejam levadas em consideração. Ainda em outros casos, elas podem precisar 

mudar o foco para os grupos dominantes ou em vantagem, ofuscando as suas 

particularidades que, falsamente, vêm sendo tratadas como universais. 

Alternativamente, elas podem necessitar de desconstruir os próprios termos em 
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que as diferenças atribuídas são atualmente elaboradas. Finalmente, elas podem 

precisar de todas as medidas apontadas antes, ou de algumas delas em combinação 

com outras, ou em combinação com redistribuição. Quais pessoas precisam de 

qual (is) tipo(s) de reconhecimento em quais contextos depende da natureza dos 

obstáculos que elas encontram em relação à paridade participativa. (FRASER, 

2007, p. 123). 

 

2.5.3 Reconhecimento jurídico e precariedades 

 

Judith Butler, como brevemente exposto, identifica as vulnerabilidades causadas, 

muitas vezes, pelo próprio Direito. Nesse sentido, segundo Butler, “não é a revogação da lei 

ou a ausência da lei que produz precariedade, mas sim os efeitos da própria coerção legal 

ilegítima, ou o exercício do poder do Estado livre das restrições legais” (2015, p. 51). A 

autora não propõe, todavia, que se desconsidere o caminho jurídico como um meio possível 

de enfrentar as estruturas sociais que consideram anormais e ilegítimas determinadas 

sexualidades e identidades. Segundo, Jaya Sharma, a linguagem jurídica pode incorporar a 

política queer e atuar estrategicamente para confrontar as normas e estruturas opressoras, 

sabendo, porém, de seus limites. A autora considera, porém, que a contestação desses 

padrões deve se dar por meio da política queer, que incorpora a interseccionalidade e a 

subversão da heteronormatividade, e não apenas por meio do enfrentamento das “violações 

de direitos sexuais” (2008, p. 115-119). Ambas as autoras, portanto, entendem como 

insuficiente se refletir, no campo de gêneros e sexualidades, apenas sobre reconhecimento, 

direitos e políticas.  

Judith Butler traz, nesse sentido, o conceito de “vidas precárias” como as “vidas que 

não são passíveis de luto”, cuja perda não é sentida. A condição de “ser passível de luto”, 

conforme destaca ela, tem  

implicações sobre por que e quando sentimos disposições afetivas politicamente 

significativas”. Para ela “(...) não há vida sem necessidade de abrigo e alimento, 

não há vida sem dependência de redes mais amplas de sociabilidade e trabalho, 

não há vida que transcenda possibilidade de sofrer maus tratos e a mortalidade 

(...). (2015, p. 45). 

Butler aponta que as mobilizações políticas de esquerda  

deveriam, em primeiro lugar, ter como meta o redirecionamento do foco [do 

multiculturalismo] e a ampliação da crítica política da violência de Estado”, que 

inclui “as formas de violência legalizada mediante as quais as populações são 

diferencialmente privadas dos recursos básicos necessários para minimizar a 

precariedade”. O foco, assim, deveria ser menos as políticas identitárias e mais a 

busca por uma “aliança centrada na oposição à violência de Estado e sua 

capacidade de produzir, explorar e distribuir condições precárias e para fins de 
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lucro e defesa territorial”. É importante destacar que ao propor a formação de 

alianças, a autora não sugere a invisibilização dos antagonismos internos a essas 

coligações, mas sim que as diferenças sejam valorizadas e atuem como 

impulsionadoras de uma “política democrática radical (2015, p. 55).   

No sentido da superação dos paradigmas identitários e do multiculturalismo, Butler 

aponta que os enquadramentos liberais posicionam os sujeitos em categorias marcadas por 

etnia, classe, raça, religião, sexualidade e gênero, mas que, todavia, ainda estão pendentes 

“algumas questões sobre se e como tais sujeitos podem ser representados na legislação” e 

“sobre o que poderia ser considerado como um reconhecimento cultural e institucional para 

tais sujeitos” (2015, p. 198).  Para a autora, embora seja crucial a pergunta sobre “a melhor 

maneira de organizar a vida política de forma a possibilitar o reconhecimento e a 

representação”, é necessário compreender o “diferencial de poder existente que distingue os 

sujeitos que serão elegíveis para o reconhecimento e os que não o serão” (BUTLER, 2015, 

p. 199). Nessa moldura teórica, o conceito de “vidas precárias” pode servir, inclusive, como 

paradigma epistemológico, para análise das reivindicações sociais e políticas sobre direitos. 

Há “vidas”, segundo Butler, que “dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca – são 

reconhecidas como vidas”, que não serão enlutadas quando perdidas. Nesse sentido, é 

importante, sim, pensar como as precariedades podem ser reconhecidas, de um modo mais 

inclusivo e igualitário, com “políticas sociais concretas no que diz respeito a questões como 

habitação, trabalho, alimentação, assistência médica e estatuto jurídico”, não se perdendo de 

vista, no entanto, que, mesmo essas políticas nunca propiciarão o reconhecimento adequado 

e pleno (2015, p. 17, 30 e 33).  

Butler adverte que não pretende “minar as pretensões normativas”, mas sim “insistir 

que devemos formular novas constelações para pensar as normatividades”, de modo crítico 

(2015, p. 207). Na mesma linha, Sharma chama a atenção para o fato de que a “linguagem 

dos direitos” não confronta os modelos hegemônicos, fundados na heteronormatividade, na 

branquitude, na cisgenereidade e no machismo. A linguagem jurídica deixa não somente de 

questionar esses modelos. Está, ainda, a serviço dos interesses das estruturas de poder. Pode, 

assim, contribuir para o não enfrentamento real das questões fundamentais (2008, p. 116).  

Esse viés crítico da teoria de Butler sobre a arquitetura jurídica dialoga, portanto, 

com as teorias do reconhecimento e essa dialogia parece ser profícua como ferramenta 

teórica apta a uma avaliação crítica das normas que visam a efetivar direitos de travestis e 

de transexuais no Brasil. São considerações são muito relevantes para a análise “legislativa” 

que se propõe, tendo em vista que, diante da profusão de normas que visam garantir direitos 

de travestis e transexuais no Brasil, pode se argumentar que seus direitos já estão 
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efetivamente garantidos e reconhecidos. No entanto, convém indagar, à luz das ponderações 

de Butler: como se dá esse reconhecimento? Quais as especificidades que as normas 

reconhecem para essa população e quais condições se impõem para o acesso a esses direitos? 

A linguagem normativa dos direitos estabelecidos nas normas gera e mantém precariedades? 

Parecem válidas as ponderações e observações da autora, especialmente no que tange 

à análise de normas que garantem direitos a travestis e transexuais, pois, de fato, muitas 

vezes, essas pessoas não têm direito à existência e não são passíveis de luto, tanto na 

convivência social, como para o próprio Direito. Direitos são reconhecidos por meio de 

instrumentos normativos, mas travestis e transexuais permanecem sem direito a existir, a ter 

um nome, a ter condições de realizar alterações corporais de modo a concretizar 

materialmente sua identidade de gênero, a não sofrer violências e opressões e a sequer serem 

mencionadas por qualquer lei que vise ao reconhecimento pleno de suas identidades, como 

se não existissem.  

A partir dos conceitos expostos, parece que os conceitos de paridade participativa, 

proposto por Nancy Fraser, e de precariedades, por Judith Butler, podem consistir em 

instrumentos teóricos interessantes para a análise pretendida sobre normas de proteção aos 

direitos de travestis e transexuais no Brasil. 
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3 PANORAMA DA PRODUÇÃO NORMATIVA 

 

3.1. METODOLOGIA DE COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Cecilia Caballero Lois e Luiz Magno Pinto Bastos Jr. definem o mapeamento 

normativo como “um quadro que permita uma visão panorâmica das normas que regulam 

determinada conduta” (2013, p. 57). Como apontam os autores, iniciar a pesquisa empírica 

pelo mapeamento possibilita que “ao promover a revisão das normas existentes”, sejam 

facilitadas “a crítica e a superação dos limites decorrentes de uma determinada escolha 

legislativa” (2013, p. 58). Enunciam os autores alguns passos a serem seguidos na aplicação 

dessa metodologia:  

“a. definir o problema a ser enfrentado; 

b. estabelecer um período histórico para efetuar a revisão histórica e sopesar as 

características gerais deste período; 

c. considerar sempre a estrutura hierárquica das normas mapeadas e daquelas que 

se desejam produzir; 

d. identificar os modelos utilizados, procurando buscar a estrutura conceitual que 

se encontra por trás de cada proposição ou conjunto de proposições; 

e. organizar as ideias em seções e subseções, produzindo um quadro apropriado; e 

f. concluir o mapeamento apontado para as principais ideias e/ou utilizá-lo como 

guia de referência da pesquisa”. (2013, pp. 57-58) 

O presente estudo seguiu, preponderantemente, esse referencial: a) defini o 

problema: o desenho da produção normativa no Brasil sobre direitos de travestis e 

transexuais no Brasil e seu impacto no efetivo reconhecimento dessa população; b) 

estabeleci um período histórico para a revisão normativa: desde a primeira norma 

encontrada, em 2001, a partir dos critérios de pesquisa aplicados aos bancos de dados dos 

Estados e da União, até as normas produzidas até junho de 2017, marco final da pesquisa, 

necessário para a redação da dissertação; c e d) identifiquei a estrutura hierárquica e os perfis 

dos atos normativos mapeados; e) produzi um quadro normativo a partir dos dados 

levantados e f) concluí o mapeamento, apontando as principais ideias trazidas pela análise 

dos textos normativos e realizando análise crítica do material pesquisado à luz dos conceitos 

de paridade participativa e precariedades. 

Analisei os padrões gerais dos normativos, bem como seus conteúdos. Na análise 

geral dos atos normativos, foram aplicadas as seguintes questões, para se aferir determinados 

padrões nas estruturas normativas: ano de publicação, desenhos normativos, autores, 
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ambientes regulados. No que tange ao conteúdo dos atos normativos, foram avaliados: 

justificativas, direitos assegurados, mecanismo de efetivação de suas previsões, sanções para 

o descumprimento das previsões normativas. 

Realizei um levantamento empírico das normas brasileiras (estaduais e federais) 

elaboradas até o final de junho de 2017, limite temporal necessário para a elaboração deste 

trabalho. É preciso ressaltar que, apesar da delimitação de um marco final para o trabalho, a 

produção de novas normas sobre o tema ainda segue profícua, sendo frequentemente 

noticiadas novas realizações. Desse modo, sem um limite final, a presente pesquisa não seria 

concluída. 

Encontrei, na pesquisa realizada, 148 (cento e quarenta e oito) normas publicadas, 

somando-se as estaduais e federais. Cheguei a esse universo a partir da pesquisa junto aos 

sistemas de busca dos diários oficiais disponíveis em meio digital e das páginas virtuais 

oficiais dos governos estaduais e federal. Utilizei os termos “travesti”, “travestis”, 

“transexual”, “transexuais” e, com base nos resultados obtidos, selecionei apenas os 

documentos que se moldavam como normas que garantem algum direito a travestis e 

transexuais. 

A pesquisa nos diários oficiais se deu da seguinte forma: 

Tabela 1 – Pesquisa nos diários oficiais 

Estado Campo pesquisado Limites temporais 

Acre “Palavra-chave”. Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 17 set. 2017. 

Amazonas “Busca por texto”. Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 17 ago. 2017. 

Ceará “Pesquisa textual”/“que tenha 

todas as palavras”. 

Aparentemente, é possível realizar 

pesquisas até o ano de 1999. A 

dificuldade da pesquisa está em somente 

ser possível realizar a busca no período 

de um ano, sendo necessário repeti-la 

várias vezes. Acesso em: 31 ago. 2017. 

Distrito Federal “Informe o termo”. É possível realizar pesquisas até o ano 

de 2001. Acesso: em 31 ago. 2017. 
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Espírito Santo “Busca por palavra”/“Busca por 

nome completo ou palavra-

chave”. 

Acervo disponível a partir de 

01/06/2006. Acesso em: 01 set. 2017. 

Goiás “Buscar por nome completo ou 

palavra-chave”. 

Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 31 ago. 2017. 

Maranhão “Termo de pesquisa”. Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 22 ago. 2017. 

Mato Grosso “Busca por palavra”/“Busca por 

nome completo ou palavra-

chave”. 

Abrange os diários oficiais desde 1967. 

Acesso em: 22 ago. 2017. 

Mato Grosso do Sul “Busca por texto”. Abrange os diários oficiais desde 2007. 

Acesso em: 23 ago. 2017. 

Minas Gerais “Pesquisa nos jornais”/ 

“pesquisa textual”. 

Abrange os diários oficiais desde 15 

dez. 2010. Embora, aparentemente, 

estejam disponíveis os diários oficiais 

desde 31 ago. 2008, não foi possível a 

consulta por erro na página eletrônica. 

Acesso: em 28 ago. 2017. 

Pará “Pesquisa textual”. Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 29 ago. 2017. 

Rio de Janeiro “Buscar por”. Foi possível realizar a pesquisa desde 01 

jan. 2006. Acesso em: 29 ago. 2017. 

Rio Grande do Sul “Pesquisar publicações por 

conteúdo”. 

Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 28 ago. 2017. 

Rondônia “Buscar publicações por 

conteúdo”. 

Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 31 ago. 2017. 

Roraima “Pesquisa por palavras-chave”. Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 16 ago. 2017. 

Santa Catarina “Buscar matéria jornal”/ 

“palavra-chave”. 

Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em: 31 ago. 2017. 

São Paulo “Busca por palavra-chave” Abrangência temporal desde maio de 

1891. Acesso em: 28 ago 2017. 
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Sergipe “Busca por nome”. Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Acesso em 28 ago. 2017. 

Tocantins “Busca por texto”. Não há indicação sobre a abrangência 

temporal dos diários oficiais 

disponibilizados eletronicamente. 

Como é obrigatória a inserção de data, 

inserir a data de 01 jan. 2001. O 

primeiro dado captado foi de 08 mar. 

2006. Acesso em: 28 ago. 2017. 

União “Informe o termo”. A busca somente pode ser feita a cada 

ano. A abrangência temporal é até o ano 

de 1990. Acesso em: 28 ago. 2017. 

Fonte: elaboração própria   

 

Não foi possível realizar a pesquisa nos diários oficiais dos seguintes estados:  

 

Tabela 2 – Estados nos quais houve a impossibilidade de pesquisa no Diário Oficial 

Estado Motivo 

Alagoas A página do Diário Oficial direciona para as páginas <www.imprensaoficial.al> 

e <www.doeal.com.br>, que estão inacessíveis. Acesso em: 31 ago. 2017. 

Amapá Não há possibilidade de busca por assunto na página do Diário Oficial. Acesso 

em: 18 set. 2017. 

Bahia Não há possibilidade de busca por assunto na página do Diário Oficial. Acesso 

em: 31 ago. 2017. 

Paraíba Não há possibilidade de busca por assunto na página do Diário Oficial. Acesso 

em: 30 ago. 2017. 

Paraná Não foi possível a consulta, tendo em vista que somente é possível realizar a 

busca por assunto, dentro do intervalo de seis meses. Acesso em: 28 ago. 2017. 

Pernambuco Não foi possível a consulta por erro na página eletrônica. Acesso em: 29 ago. 

2017. 

Piauí Não foi possível a consulta, porque não há possibilidade de busca por assunto. 

Acesso em: 29 ago. 2017. 

http://www.imprensaoficial.al/
http://www.doeal.com.br/
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Rio Grande do Norte Não foi possível a consulta por erro na página eletrônica. Acesso em: 29 ago. 

2017. 

Rio Grande do Sul Não foi possível a consulta, tendo em vista que somente é possível realizar a 

busca por assunto, dentro do intervalo de seis meses. Acesso em: 28 ago. 2017. 

Fonte: elaboração própria  

 

Conforme se percebe, ainda é grande a dificuldade para realizar pesquisa nas páginas 

eletrônicas governamentais. Os sistemas de buscas ainda impõem grandes empecilhos para 

a realização mais ágil e mais apurada da pesquisa. Muitas vezes, não é disponibilizado todo 

o acervo das edições, e as opções de busca são restritas. 

Desse modo, não utilizei apenas os sistemas de busca dos diários oficiais, mas 

também os próprios sistemas de busca das páginas virtuais oficiais dos governos estaduais e 

federal. Apenas no caso do Tocantins, foi necessário acessar a página da Controladoria Geral 

do Estado e da Ouvidoria Geral do Estado, tendo em vista que a página oficial do governo 

não possui mecanismo de busca. Foram utilizados os campos “faça sua busca aqui” (AC), 

“busca no site” (AL), “buscar” (AP, AM, ES, MA, MG, RS, RR, SC, SP), “o que você 

procura?” (BA, PE, RN, TO), “do que você precisa?” (CE), “digite aqui o que você procura” 

(DF), “pesquisa” (GO), “pesquisar” (MT, MS), “digite a sua busca” (PA), “busca” (PB, PI, 

RO), “palavra-chave” (PR), “digite aqui a sua busca” (RJ), “pesquisa no conteúdo do site” 

(SE) e “buscar no portal” (UNIÃO). À parte das diferenças terminológicas, permanece a 

semântica da busca. 

As páginas eletrônicas oficiais, por vezes, em seus sistemas de busca, permitem o 

acesso a notícias sobre eventuais conquistas à população de travestis e transexuais, que 

possibilitam, depois, uma busca mais precisa nos diários oficiais pelo número da norma. 

Observei, porém, que, muitas vezes, há a notícia sobre eventual norma nas páginas oficiais, 

mas o texto normativo oficial integral não é disponibilizado nem na própria página do 

governo nem no acervo do diário oficial virtual. 

Como recurso subsidiário de pesquisa, realizei a assinatura do acesso à plataforma 

“Jusbrasil” (https://www.jusbrasil.com.br/home), que permite a realização de buscas em 

todos os diários oficiais estaduais e no da União, de modo mais facilitado. 

https://www.jusbrasil.com.br/home
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Foram excluídos da pesquisa os textos normativos não encontrados nos canais 

oficiais mencionados: diários oficiais ou páginas oficiais governamentais. 

Realizado esse levantamento, procurei estruturar os principais dados obtidos a partir 

da leitura das normas. Desse modo, no que tange aos aspectos gerais da produção normativa, 

mapeei: ano de publicação, autores, desenhos normativos e âmbitos regulados. No que 

tange ao conteúdo da produção normativa, analisei as justificativas apresentadas, os direitos 

assegurados, as sanções ou ausência delas e os mecanismos para efetivação das previsões 

normativas. 

Importante é também registrar as delimitações e recortes necessários da pesquisa. As 

normas municipais que versam sobre o tema não foram analisadas, em razão da necessidade 

de restrição do campo de pesquisa, que certamente abarcaria um universo muito amplo de 

normas. Além disso, não inseri no campo de pesquisa políticas públicas mais gerais que 

também atingem travestis e transexuais como o Programa Brasil sem Homofobia. Preferi 

inserir no universo da pesquisa apenas as normas direcionadas para a garantia de direitos de 

travestis e transexuais e não as políticas públicas de ordem mais geral. Deve-se, porém, 

registrar que nem sempre é tarefa simples distinguir as normas das políticas públicas, pois 

os arranjos normativos são similares. Excluí, também, do foco da pesquisa outros temas que, 

apesar de relacionados com a efetivação de direitos humanos a pessoas transexuais e 

travestis, escapam do campo da “produção normativa” voltada para essa população. Desse 

modo, não analisei, de modo mais detido, temas relevantes, como os desafios e as 

possibilidade na promoção de direitos das pessoas travestis e transexuais no âmbito do Poder 

Judiciário, havendo outros trabalhos interessantes sobre o tema, como o já mencionado de 

Luiza Ferreira Lima. 

Pode ser que a pesquisa realizada não tenha exaurido todas as normas criadas pelos 

governos, secretarias, universidades, conselhos e instituições públicas até o final de junho 

de 2017. Isso seu deu em razão tanto das dificuldades de realizar a pesquisa nas páginas 

governamentais quanto da profícua produção normativa sobre o tema por todos esses atores, 

nem sempre devidamente registradas nos canais oficiais de comunicação e informação. 

Além disso, não há como garantir que todas as normas estão vigentes, pois a análise 

da vigência demandaria uma profunda pesquisa junto a cada um dos autores, a fim de aferir 

se nenhuma norma posterior a revogou, o que extrapolaria os limites temporais deste 

trabalho. 
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Apesar de, como dito, a pesquisa provavelmente não exaurir todas as normas já 

produzidas no contexto brasileiro, foi possível, a partir do universo mapeado, identificar 

padrões normativos que trazem informações relevantes sobre como tem se dado o 

reconhecimento jurídico de travestis e transexuais no Brasil. 

 

3.2.  APRESENTAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Passo a expor os dados obtidos a partir do mapeamento normativo realizado. 

 

3.2.1.  Aspectos gerais das normas 

 

3.2.1.1.  Ano de publicação 

 

O mapeamento realizado identificou a produção normativa por ano conforme o 

seguinte gráfico: 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme exposto na metodologia, é possível que o levantamento das normas não 

tenha captado todos os atos normativos. No entanto, é possível ter uma noção de como tem 

sido a evolução da produção normativa ao longo dos anos. 



57 
 

Consoante se apura do gráfico, a produção normativa mapeada iniciou-se em 2001. 

Coincide com o fortalecimento do ativismo social de luta pela “causa trans” e com o 

nascimento da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais e Transgêneros) 

(NASCIMENTO, 2016, p. 6). 

Verifica-se, porém, que cresceu de modo mais acentuado a partir dos anos de 2009 e 

2010. Em 2016, foi o auge dela. No entanto, deve-se ter em consideração que somente as 

normas referentes ao primeiro semestre de 2017 foram integradas ao mapeamento. Desse 

modo, é possível que que a produção normativa desse ano seja mais elevada do que a que se 

verificou nos outros anos. Em 2008, ocorreu a 1ª Conferência Nacional LGBT, e, em 2009, 

foi publicado, pelo governo federal, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos e LGBT. Esses instrumentos certamente contribuíram para o aumento, nos anos 

seguintes, das normas de proteção de travestis e transexuais, pois houve mudança 

significativa no perfil do gráfico entre 2008 e 2009. Do mesmo modo, entre 2009 e 2010 

ocorreu um aumento expressivo na produção normativa. 

Nos anos posteriores, a reivindicação de direitos, por meio dos ciclos de 

conferências6, a luta dos movimentos sociais e de indivíduos, a difusão do tema, a colocação 

na agenda política de governos e instituições do sistema de justiça contribuíram para o 

aumento gradativo da produção normativa, conforme se pode depreender da análise das 

justificativas adiante realizada.  

Mária Lúcia Chaves Lima analisa o processo de elaboração da Portaria 16 (PARÁ, 

2008), em sua tese de doutorado, um dos poucos históricos registrados sobre a elaboração 

desses atos normativos. Destaca a autora que foi uma conjunção de fatores que levou à 

elaboração dessa norma: a criação de políticas públicas, em âmbito federal, como os Planos 

Nacionais de Direitos, o Programa Brasil sem Homofobia e, ademais, a presença de uma 

mulher transexual, à época, na Secretaria de Educação do Pará. Lima ainda percebe que a 

referida Portaria foi anunciada na 1ª Conferência Estadual LGBT e notabilizada na 

Conferência Nacional LGBT de 2008, servindo, inclusive, como parâmetro para 

reivindicações similares em outros Estados (2013, p. 94). Certamente essa reunião de 

diversos fatores também ocorreu na elaboração de outros atos normativos, o que pode até 

mesmo ser aferido a partir da heterogeneidade das justificativas, analisadas adiante. 

                                                            
 

6 A 2ª Conferência se deu em 2011 e a 3ª em 2016. 
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Lima pondera, porém, que “uma intelegibilidade das lutas, das estratégias, das táticas 

de poder que formam um solo de possibilidade para a emergência dos acontecimentos” 

permite constatar que o processo que levou à conquista da norma “não é absoluto, sem 

contradições ou resistências” (2013, p. 95). A mesma autora ainda afirma: 

A política em questão deve ser analisada como um processo inter-relacional e 

instável, apresentando-se em formas díspares, heterogêneas e em constante 

transformação. Não é algo unitário e global. A exemplo disso, pode-se dizer que a 

política do nome social foi mais aclamada do que efetivamente concretizada” 

(2013, p. 95) 

A partir do gráfico 1, é possível perceber, portanto, o impacto das lutas e resistências 

de indivíduos e movimentos sociais na elaboração normativa, especialmente a partir das 

demandas apresentadas nos espaços de participação popular, muitas possibilitados pelo 

próprio Estado, como se verifica nos processos de conferências de políticas públicas. No 

entanto, de acordo com o acertadamente ressaltado por Lima, o processo de construção 

dessas normas não seja linear e homogêneo, mas sim complexo e multifatorial. 

 

3.2.1.2.  Autores 

 

O mapeamento das normas a partir de quem as elaborou demonstra o seguinte 

cenário: 

 

Fonte: elaboração própria. 

Como se verifica do quadro apresentado, a maioria das normas foi elaborada por 

secretarias específicas (29%). Conselhos deliberativos (14%) e governos centrais (13%), na 

sequência, são os autores mais frequentes. As universidades (11%) ocupam o quarto lugar. 
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O Executivo, por meio do governo central - dos ministérios, em âmbito federal, e das 

secretarias, em âmbito estadual - responde pela elaboração de 47% dos atos mapeados. Ao 

incluir-se a polícia (4%), esse percentual passa para 51%. 

O Executivo, portanto, de forma centralizada ou por meio de sua estrutura 

administrativa, é o protagonista na produção normativa. Interessante observa, todavia, que 

instituições com certo grau de autonomia - como os conselhos deliberativos, conselhos 

profissionais, Defensoria Pública, Ministério Público e universidades - representam cerca de 

40% das autoras das normas. Apenas 4% das normas foram elaboradas pelo Legislativo. 

Algumas considerações devem ser feitas os dados coligidos. O fato de a grande 

maioria das normas não ter sido elaborada pelo Poder Legislativo traz subsídios sobre a 

precariedade imposta a travestis e transexuais pelas estruturas normativas, que será melhor 

aprofundada no item sobre os tipos de desenhos normativos. Apesar de existirem projetos 

de lei7 em andamento, nenhum deles foi ainda aprovado. Essa omissão legislativa é 

relevante, pois: 

(...) produz consequências sérias, contribuindo para a marginalização da pessoa 

transexual, na medida em que a mantém invisível perante as instituições de Direito 

de seu país, tratada como senão existisse. Acentua, também, a vulnerabilidade do 

transexual, na consideração de que a menos-valia resultante da omissão estatal não 

passa despercebida pela sociedade, acabando por fomentar a violência e a 

discriminação. A ausência de legislação, outrossim, estimula o preconceito e a 

intolerância por revelar a incapacidade do sistema para gerir, respeitar e assimilar 

a diferença. (GONÇALVES, 2014, p. 273) 

Os não ditos pelo Poder Legislativo contribuem para a permanência de uma condição 

de anomia legislativa: como se essa população, apesar de todas as demandas apresentadas e 

da alta vulnerabilidade a que é submetida no Brasil, não fosse digna de proteção jurídica ou 

ainda não tivesse o direito de terem seu luto vivenciado ou suas dores sentidas, nas palavras 

de Judith Butler. 

Outro elemento significativo é a elaboração das normas, majoritariamente, por 

secretarias específicas, o que demonstra uma fragmentação normativa. Um direito pode valer 

em uma porta de um ente estatal, e não em outra. Essa fragmentação normativa traz 

precariedade ao reconhecimento de direitos, tendo em vista que não os assegura de modo 

                                                            
 

7 Conforme pesquisa na página da Câmara dos Deputados, identifiquei, para assegurar direitos a travestis e 

transexuais, os seguintes projetos de lei em andamento: PL 5002/2013, PL 6424/2013, PL 4870/2016, PL 

8032/2014, PL 2976/2008, PL 6655/2006. Acesso em 15 jul. 2017. No Senado Federal, encontrei o projeto de 

lei PLS 658/2011, para garantir direitos a travestis e transexuais. Acesso em 15 jul. 2017. 
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pleno, mas apenas em um definido e restrito segmento da estrutura administrativa. Uma 

pessoa transexual pode, assim, por exemplo, ter seu nome reconhecido em um equipamento 

de saúde, mas não na escola que frequenta cotidianamente, a depender da existência ou não 

dessas normas reguladoras. 

Mapeei, ainda, a produção normativa por região, obtendo o seguinte panorama: 

 

Fonte: elaboração própria. 

Conforme se observa, a região Centro-Oeste (22%) apresenta a maior produção de 

normas, seguida daquelas produzidas pela União (21%). As regiões Centro Oeste, Norte e 

Nordeste, conforme se observa, apresenta produção normativa mais acentuada que as regiões 

Sudeste e Sul. 

Há várias possibilidades de leitura desse dado. Assim, pode-se ter como hipótese que 

os movimentos sociais sejam mais atuantes nas regiões com maior produção normativa; ou, 

ainda, a quantidade de Estados em cada região ou ainda a prevalência de posições políticas 

mais conservadoras no Sudeste e Sul. Deve-se considerar na análise, ainda, o fato de que o 

Distrito Federal é responsável por 23 das 33 normas mapeadas, tendo em vista que optei por 

normatizar, por instrumentos normativos diversos, o âmbito de distintas secretarias e entes 

pertencentes a sua estrutura normativa e, em 2017, ainda publicou uma norma administrativa 

geral, o Decreto 37982 (DISTRITO FEDERAL, 2017). No entanto, como já afirmado, esse 

dado pode decorrer de uma conjugação de vários fatores. Merece, portanto, uma investigação 

mais aprofundada em outra sede. 
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3.2.1.3. Desenhos normativos 

 

O panorama da produção normativa, de acordo com os modelos normativos adotados 

é o seguinte: 

 

Fonte: Depreende-se, do quadro exposto, que geralmente os modelos normativos 

adotados são “resolução” (39%) e “portaria” (36%)8, totalizando ambas cerca de 75% do 

conjunto das normas. Apenas 4% das normas foram produzidas sob a forma de lei. Outras 

                                                            
 

8 Resolução e portaria, conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2016, p. 278), seriam os atos emanados de 

outras autoridades que não o Chefe do Executivo. Para José dos Santos Carvalho Filho (2016, p. 141), as 

resoluções pressupõem sempre “a existência de lei ou outro ato legislativo a que estejam subordinadas”. 
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arquiteturas normativas também foram utilizadas como decretos9 (13%), deliberação10 (3%), 

ato (2%), instrução normativa11 (2%), ordem (1%) e carta circular (1%). 

Constata Luiz Mello:  

(...) os documentos que prevêem ações e programas direcionados à população 

LGBT, nos três níveis de governo, geralmente assumem a forma de atos 

normativos secundários, oriundos do Poder Executivo – decretos, portarias, 

resoluções, recomendações e instruções –, dotados de menor “força” normativa, 

quando comparados a leis, ou mesmo de nenhum caráter normativo, quando não 

passam de documentos divulgados de maneira absolutamente informal, como foi 

o caso do Brasil sem Homofobia e do Plano Nacional LGBT, por mais que 

resultem de demandas e pressões de grupos da sociedade civil. (2012, p. 417). 

O autor ainda destaca a “dificuldade de se assegurar efetividade aos atos normativos 

secundários antes referidos, o que traz grande insegurança jurídica, já que podem ser 

sumariamente revogados por vontade do governante da vez” (MELLO, 2012, p. 424). Expõe 

Mello considerações aplicáveis ao contexto normativo analisado neste estudo: 

(...) é uma estratégia que contribui para ampliar as possibilidades de garantia de 

seus direitos humanos e de cidadania, pelo menos por duas razões principais. 

Primeiro, por proporcionar a ampliação, para além das esferas de competência dos 

poderes Legislativo e Judiciário, do campo das possibilidades de efetivação de 

direitos para esses segmentos. E, em segundo lugar, por favorecer a construção de 

uma cultura política compromissada com a superação dos preconceitos, 

discriminações e exclusões na esfera dos direitos sexuais, que atinge 

principalmente, mas não só, a população LGBT. Nesse contexto, a promoção de 

valores e práticas de respeito à diversidade de orientações sexuais e identidades de 

gênero seguramente é um mecanismo importante para que diferentes grupos 

sociais passem a ter uma visão de mundo menos heteronormativa, o que amplia as 

                                                            
 

9 Decreto seria, conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2016, pp. 277/278), “a forma de que se revestem os 

atos individuais ou gerais, emanados do Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governador e 

Prefeito)”. Ele pode abrigar, do mesmo modo que a lei, “regras gerais e abstratas que se dirigem a todas as 

pessoas que estão na mesma situação” ou ser direcionado a “pessoa ou grupo de pessoas determinadas”. Só 

seriam admissíveis, no ordenamento brasileiro, conforme o artigo 84, incisos IV e VI da Constituição de 1988, 

o decreto regulamentar ou de execução, que visa a “fiel execução da lei” e o decreto independente ou autônomo, 

se não ensejar aumento de despesa, criação ou extinção de cargos públicos. O decreto geral, conforme sustenta 

a autora, assemelha-se, quanto ao conteúdo e aos efeitos, à lei. Há parte da doutrina que entende que os decretos 

autônomos não seriam compatíveis com o ordenamento constitucional brasileiro. É a posição, por exemplo, de 

Carvalho Filho (2016, p. 66-67), para quem, no sistema político brasileiro, “ao Executivo foi apenas conferido 

o poder regulamentar derivado, ou seja, aquele que pressupõe a edição de lei anteriormente promulgada, que 

necessite do seu exercício para viabilizar a efetiva aplicação de suas normas”, especialmente porque, no artigo 

5º, inciso II, da Constituição, é prevista a exigência de lei para que determinada obrigação seja exigível. Para 

destoar desta previsão, segundo o autor, há a necessidade de previsão constitucional “clara, nítida, indubitável”, 

pois, do contrário, “decretos e regulamentos autônomos estampariam poder legiferante indireto e simulado, e 

este não encontra suporte na Constituição”. Carvalho Filho, porém, abre a possibilidade para que esses atos 

tenham validade no caso de “atos de organização e funcionamento”, que ordenam internamente a 

Administração, dispondo sobre seus serviços e órgãos. 
10 Deliberações, conforme Carvalho Filho (2016, p. 138 e 142), seriam “atos oriundos, em regra, de órgãos 

colegiados, como conselhos, comissões, tribunais administrativos etc.”. 
11 As Instruções, por sua vez, compõem o que Carvalho Filho (2016, p. 142), aponta como atos que tem como 

função a organização das atividades da administração e de seus órgãos, mas que, muitas vezes, acabam 

desempenhando papel normativo, impondo regras gerais e abstratas. O mesmo pode ser dito dos Atos. 
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possibilidades de formação de uma opinião pública mais favorável, inclusive, à 

aprovação de leis que assegurem cidadania plena à população LGBT. 

Como consideração final cabe ainda repetir o paradoxo presente nas conclusões 

do estudo que deu base a este artigo: no que diz respeito à implementação de 

políticas públicas para a população LGBT no Brasil, a despeito dos avanços 

recentes nas iniciativas governamentais, o que se observa é que nunca se teve tanto 

e o que há é praticamente nada (MELLO, 2012, p. 423-425). 

A partir da análise das justificativas, que será realizada adiante, é possível verificar 

que o Estado, ao editar essas normas, tem realizado ampla tarefa argumentativa, em seus 

“considerandos”, e buscado fundamentos jurídicos, especialmente constitucionais, para 

essas previsões. Além disso, geralmente versam os instrumentos normativos sobre 

organização e funcionamento da administração, matérias que podem ser reguladas por 

portarias e resoluções. É possível afirmar, assim, a legitimidade jurídica desses atos. No 

entanto, mesmo legítimos, são frágeis. 

O Estado tem buscado - por meio de outros instrumentos que não somente a lei 

formal, a qual demanda processo complexo para ser aprovada e está sujeita a pressões de 

diversos setores sociais, inclusive políticos e religiosos, de caráter conservador - dar 

respostas às demandas sociais de travestis e transexuais. Por um lado, esses instrumentos são 

capazes de fornecer respostas mais rápidas para os problemas sociais e, em casos 

contramajoritários como a questão aqui tratada, podem contornar os meandros e dificuldades 

dos caminhos dos Poder Legislativo, por outro lado, são escolhas frágeis, que podem ser 

alteradas de uma hora para outra, por meio da edição de outras normas. 

A opção por outros instrumentos normativos, diversos da lei, para a previsão, 

alteração e concretização de políticas públicas é fato tem sido percebido pelos estudos 

jurídicos. Conforme destaca Felipe de Paula (2016, p. 64): 

Não se nega, de forma alguma, o respeito à legalidade administrativa que rege a 

atuação estatal. Contudo, há que se ter cuidado para não se estabelecer como 

obrigatória e necessária a exigência de leis específicas e em sentido estrito para 

cada política pública em espécie. (...) Algumas políticas públicas brasileiras 

importantes não estão lastreadas em lei específica em sentido estrito. Foram 

criadas ou ajustadas, por exemplo, por decretos autônomos, ou mesmo por outros 

atos infra-legais. 

No âmbito da Administração Pública Federal Cecília Lois et alli (2009, p. 51) 

analisaram atos normativos similares aos aqui encontrados e concluíram o seguinte: 

Após a análise de todos os decretos que estabelecem (ou operam ajustes em) 

políticas, programas e ações governamentais, pôde-se encontrar, ainda que de 

forma não tão simples, um denominador comum: são todos decretos que instituem 

programas, planos, políticas, sistemas, estratégias e ações no âmbito da 

Administração pública federal, vale dizer, tais decretos não se destinam à geração 

de efeitos externos, mas orientam, direcionam as ações dos próprios órgãos da 

Administração, já dentro de seus âmbitos de competência, na consecução dos 
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objetivos ali expostos. Em outras palavras, são atos administrativos de eficácia 

espacial restrita aos muros da Administração pública federal e de eficácia subjetiva 

limitada aos agentes do Executivo Federal. 

Concluíram, porém, que: 

Em que pese o acima exposto, considera a equipe ser preferível – em especial 

tendo em vista os amplos poderes Legislativos atribuídos ao Presidente da 

República no Brasil – que a discussão sobre Programas, Planos e Políticas se dê 

no seio do Congresso Nacional, o locus específico de debate das questões 

nacionais nas democracias constitucionais. (2009, p. 52). 

Paula enxerga, com maior flexibilidade, a possibilidade de utilização de outros 

instrumentos normativos diversos da lei para regular políticas públicas. Compreende que a 

utilização ou não do “instrumento normativo da lei específica em sentido estrito” não diz 

respeito a uma atuação dentro ou fora da arena da legalidade. Trata-se de “uma questão mais 

afeta ao grau de institucionalização da política do que, propriamente, à sua legitimidade 

jurídica” (2016, p. 66).  Sustenta ele que  

parece existir nos desenhos contemporâneos certa margem de atuação estatal que 

deve ser aceita, desde que plenamente respeitada a legalidade em sentido amplo 

(competência, legislação orçamentária etc), sob pena de completo engessamento 

do aparato estatal (PAULA, 2016, p. 66). 

A partir das considerações feitas, é possível concluir pela plena legitimidade jurídica 

dos atos normativos infralegais, porém, não se deve perder de vista o alerta de Lois et alli, 

sobre a fragilidade normativa desses atos. É possível a alteração de portarias, resoluções, 

decretos e outras normas similares sem muitas formalidades, assim como também estas não 

são exigidas para que entrem em vigor. Nesse sentido, é possível identificar certa 

precariedade na proteção jurídica de travestis e transexuais no Brasil, pois as normas que 

lhes asseguram direitos podem ser revogadas de acordo com a linha político-ideológica 

presente na Administração do momento. 

Uma maior institucionalização, por meio da via legislativa, seria recomendável, mas 

há empecilhos. Observa-se que, nos últimos tempos, os caminhos legislativos estão 

praticamente fechados para a proteção de grupos vulneráveis. Travestis, transexuais e outras 

pessoas que divergem do padrão heteronormativo, patriarcal, cisgênero e branco não têm 

encontrado respaldo para suas demandas em âmbito legislativo. As vidas precárias que 

dependem do Estado - que, muitas vezes, as oprime - não têm voz quando se trata de garantir 

direitos, de modo pleno. Observa-se, ainda, nesse contexto, uma evidente disparidade de 

participação, tendo que em vista que esses grupos conseguem conquistas normativas 

infralegais, mas enfrentam elevadas dificuldades para alcançar instrumentos protetivos que 

asseguram direitos de modo mais estruturado, estável e cuidadoso. 
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3.2.1.4. Âmbitos regulados 

 

O cenário dos âmbitos regulados pelas normas mapeadas assim se delineia: 

 

Fonte: elaboração própria. 

Como se percebe a produção normativa se verifica para regular, especialmente, o 

cotidiano das universidades e das escolas. A garantia de direitos no âmbito da estrutura do 

Executivo, em geral, também é realizada, com grande frequência, pelas normas. A regulação 

aplicada de forma geral se concretiza por parcela pequena das normas. 

 

3.2.2. Conteúdo 

 

3.2.2.1. Justificativas 

 

As justificativas apresentam fundamentos bastante diversos. Sistematizei-as de 

acordo com os seguintes tipos de fundamentos: instrumentos internacionais12, normas 

constitucionais13, leis14, normas infralegais15, planos e políticas públicas16, demandas 

                                                            
 

12 Cf. Tabela 3, no apêndice. 
13 Cf. Tabela 4, no apêndice. 
14 Cf. Tabela 5, no apêndice. 
15 Cf. Tabela 6, no apêndice. 
16 Cf. Tabela 7, no apêndice. 
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populares ou por via de instrumentos de participação popular17, atuações do sistema de 

justiça18, necessidades do atendimento19 e outras justificativas diversas20. Elas estão 

detalhadas nas tabelas contidas no apêndice indicadas nas notas de rodapé. 

Uma análise global delas demonstra o seguinte cenário: 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme se observa, as justificativas dos atos normativos mapeados baseiam-se, em 

sua maioria, em normas constitucionais, que ocupam a primeira posição. Em segundo lugar, 

são utilizadas justificativas diversas. Em terceiro lugar, são empregadas normas infralegais. 

Em quarto lugar, leis e, em quinto lugar, instrumentos internacionais. Poucos atos 

normativos têm como fundamentos planos e políticas públicas, demandas populares, 

necessidades do atendimento e atuações do sistema de justiça. 

A análise das justificativas dos atos normativos não possibilita uma avaliação exata 

do histórico dos atos normativos e de seus fundamentos. Para isso, conforme já afirmado na 

parte metodológica, seria necessária a aplicação de outros métodos de pesquisa, que 

possibilitassem um exame mais detalhados das origens de cada ato normativo, que não 

                                                            
 

17 Cf. Tabela 8, no apêndice. 
18 Cf. Tabela 9, no apêndice. 
19 Cf. Tabela 10, no apêndice. 
20 Cf. Tabela 11, no apêndice. 
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poderá ser realizada neste trabalho. É possível, no entanto, visualizar, em quais instrumentos 

o Estado tem buscado suporte para as normas encontradas. 

Interessante observar que, apesar de a maioria dos atos normativos levantados serem 

infralegais, o Estado tem buscado, com mais frequência para a edição normativa, suporte 

direto na Constituição. Os fundamentos constitucionais mais comumente utilizados são: o 

artigo 5º, de modo geral; a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III); o objetivo 

fundamental da República de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (artigo 3º, inciso IV) e o direito 

à igualdade (artigo 5º, caput). 

As normas infralegais utilizada mais frequentemente são: o Decreto Federal n.º 8.727 

de 28 de abril de 2016, que 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; a Portaria n.º 223, de 18 de maio de 2010, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que garante, no âmbito de seus espaços 

institucionais, o direito ao nome social e a Portaria GM/MS n.º 675, de 30 de março de 2006, 

que assegura ao cidadão a identificação pelo nome e sobrenome, devendo existir em todo 

documento de identificação do usuário um campo para se registrar o nome pelo qual prefere 

ser chamado, independentemente do registro civil. Interessante notar que esses atos 

normativos emitidos pelo governo federal, dentre outros, mesmo que incidentes no âmbito 

delimitado do próprio governo, atuam como fomentadores de atos normativos estaduais e os 

embasam. Verifica-se, assim, que o governo federal, ao se posicionar sobre o tema, exerce 

importante papel no sentido de estimular que outros entes federativos também o façam. A 

maior demonstração disso é o Decreto 8727/2016, aprovado após a 12ª Conferência Nacional 

dos Direitos Humanos e após intensa luta dos movimentos sociais, que é mencionado por 

outras sete normas mapeadas. 

A lei mais presente na fundamentação dos atos normativos é a Lei 9394, de 1996 (Lei 

de diretrizes e bases da educação nacional - LDB), o que se coaduna com a identificada 

produção normativa mais dinâmica no âmbito educacional. De fato, a LDB traz uma série 

de dispositivos que realçam a importância do respeito e da solidariedade na educação. É o 

que dispõe, por exemplo, os artigos 2º (“A educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”) e 3º (“O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - 
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igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de 

idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância”). 

Entre os instrumentos internacionais mencionados nas justificativas, os mais 

reiterados são: os Princípios de Yogyakarta21 sobre a aplicação da legislação internacional 

de Direitos Humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero; Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948); e a Declaração da Conferência Mundial contra o 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001)22. 

As justificativas fazem ainda alusão a planos e políticas públicas. Assim, o Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transgêneros e Transexuais (PNLGBT); os Planos Estaduais de Políticas Públicas para 

Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais;  o 

Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2010 (PNDH 3), relativas ao Eixo Orientador 

III: Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades; o  Programa de Combate à 

Violência e à Discriminação contra Lésbicas, Gays, Transgêneros, Transexuais, Travestis e 

Bissexuais e de Promoção da Cidadania, denominado “Brasil Sem Homofobia”, proposto 

pelo Governo Federal” e a Política Nacional de Assistência Social. A alusão a esses planos 

e políticas, mais uma vez, demonstra a importância de iniciativas federais sobre o tema que, 

                                                            
 

21 Os Princípios de Yogyakarta são interpretações doutrinárias realizadas por especialistas em direitos 

humanos. Como a própria introdução do documento afirma,  “(...) Um grupo eminente de especialistas em 

direitos humanos preparou um documento preliminar, desenvolveu, discutiu e refinou” um conjunto de 

“princípios jurídicos internacionais sobre a aplicação da legislação internacional às violações de direitos 

humanos com base na orientação sexual e identidade de gênero, no sentido de dar mais clareza e coerência às 

obrigações de direitos humanos dos Estados". Sustenta, ainda, o documento que “(...) Depois de uma reunião 

de especialistas, realizada na Universidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 de novembro 

de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento relevante das 

questões da legislação de direitos humanos, adotaram por unanimidade os Princípios de Yogyakarta sobre a 

Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação à Orientação Sexual e Identidade de 

Gênero”. Consistem, assim, os Princípios de Yogyakarta em “um amplo espectro de normas de direitos 

humanos e de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Os Princípios afirmam a 

obrigação primária dos Estados de implementarem os direitos humanos. Cada princípio é acompanhado de 

detalhadas recomendações aos Estados”. Afirmam, ainda os especialistas que os princípios “refletem o estado 

atual da legislação internacional de direitos humanos relativa às questões de orientação sexual e identidade de 

gênero” e “afirmam normas jurídicas internacionais vinculantes, que devem ser cumpridas por todos os 

Estados”. Realmente, as normas sobre as quais versam são normas internacionais, de caráter vinculante, porém 

os princípios são interpretações sobre as normas possuem peso no Direito Internacional, porém não são 

vinculantes por si só. 
22 A Declaração versa sobre a discriminação racial e, em tese, não teria aplicabilidade a discriminação em razão 

da identidade de gênero. 
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mesmo não vinculantes aos Estados, muitas vezes são reproduzidas por eles. A elaboração 

de políticas públicas, em âmbito federal, acaba por fomentar atuações em âmbito estadual. 

Demandas populares ou instrumentos de participação popular são, ainda, veiculados 

nas justificativas como o II Encontro Nacional Ministério Público e Movimentos Sociais: 

em defesa dos direitos fundamentais, ocorrido em Brasília, nos dias 5 e 6 de Novembro de 

2014, promovido pela Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do 

Ministério Público, que foi mencionada em quatro normas; as Conferências Nacionais de 

Educação e Saúde; e as Conferências Nacionais e Estaduais LGBT, mencionadas por seis 

normas.  Deflui-se dessas menções a relevância desses canais de participação popular para 

a indução da produção normativa. 

Outras justificativas, em menor medida, mencionam necessidades especiais do 

atendimento e atuações do sistema de justiça, especialmente do Ministério Público. 

Muitas das justificativas não puderam ser enquadradas em categorias, pois são muito 

heterogêneas. De modo geral, referidas justificativas enfatizam a necessidade de se evitar 

constrangimentos em razão do nome a travestis e transexuais, de construir políticas públicas 

que promovam o respeito às diferenças bem como afirmam os direitos da “diversidade 

sexual” como direitos humanos. Algumas, porém, mencionam a necessidade de proteção da 

“diversidade sexual”. Contudo, tratando-se de direitos de travestis e transexuais, o mais 

adequado é se falar em proteção de “identidades de gênero” e não “identidades sexuais”, 

conforme explanado no início. Do mesmo modo, não se mostra adequado fazer alusão à 

“homofobia” (aversão a homossexuais), em normas protetivas de direitos de travestis e 

transexuais, conforme se observa em algumas justificativas, mas, sim, à transfobia (aversão 

a travestis, transexuais e transgêneros). Outras justificativas são ainda mais explícitas na 

confusão entre os conceitos, utilizando termos como “direito à livre orientação sexual”; 

“direito à liberdade sexual”; “direito de escolher a identidade sexual”; “dados de 

homofobia”; dever de respeito à “opção sexual do cidadão”; “dia 28 de Junho (Dia 

Internacional contra a Homofobia)”. A utilização desses termos demonstra uma inadequada 

compreensão sobre a distinção entre identidade de gênero e orientação sexual. Em algumas 

justificativas há, ainda, a utilização apenas do pronome masculino ou apenas do pronome 

feminino para se referir a travestis e transexuais, desrespeitando-se, assim, a identidade de 

gênero no próprio texto normativo. 
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Há, também, confusões acerca da própria finalidade do nome social como direito de 

travestis e transexuais, como se verifica nessa justificativa: “Nome social é uma riqueza e 

muitas vezes chega a ser um legado, como é o caso de filhos de pessoas do meio artístico, 

cultural e político, que pretendem prosseguir na mesma carreira de seus pais, e que herdam 

a força e a credibilidade que o nome social carrega”, conforme de observa na Portaria 110 

(ALAGOAS, 2016). 

 

3.2.2.2. Direitos assegurados 

 

Os direitos assegurados pelas normas mapeadas estão assim configurados: 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.2.2.2.1. Nome social 

 

Conforme se observa do gráfico 7, a maioria das normas mapeadas versam sobre 

nome social e 10 normas estabelecem o nome social em carteira própria.  

Passo a analisar como se tem configurado o direito ao nome social na produção 

normativa mapeada, ressaltando a dificuldade de sistematização dos dados em razão da 

diversidade das previsões nos atos normativos mapeados. 

Em relação à forma de requerimento, conforme se observa da tabela 12, comum é, 

nas normas mapeadas a previsão da necessidade de requerimentos formais (53 menções). Há 
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43 menções a requerimentos, sem o detalhamento de alguma forma específica. Há 2 menções 

à possibilidade de requerimento verbal. Há 39 menções a outras formas de requerimento, 

como indicação em formulários; registro no ato de entrada, como se dá, entre outros casos, 

no ingresso em unidades prisionais; apresentação para atendimento; requerimento no 

decorrer do atendimento, entre outros. 

Tabela 12: Formas de requerimento para uso do nome social 

FORMAS DE 

REQUERIMENTO 

QUANTIDADE DE NORMAS 

USUÁRIO ALUNO/A 
FUNCIONÁRIO

/A 

TODAS AS 

PESSOAS  

Requerimento (de forma 

geral) 17 4 10 12 

Requerimento 

escrito/formal 12 23 9 9 

Requerimento verbal 2    

Indicação da pessoa ou 

acompanhante no 

preenchimento de 

cadastros ou 

formulários/apresentaçã

o para atendimento/ato 

de entrada/decorrer do 

atendimento 39    

Sem previsão (para 

qualquer pessoa) 36    

Fonte: elaboração própria. 

No que tange à forma de requerimento, há um condicionamento excessivo ao direito 

ao nome social pela exigência de requerimentos escritos ou formais, mesmo em situações de 

atendimentos pontuais ou relações não duráveis junto à Administração Pública. 

Em referência à relação do nome social com o nome civil, as normas se configuram 

dessa maneira: 

Tabela 13: Relação do nome social com o nome civil/ Formas de inscrição do nome social 

RELAÇÃO NOME SOCIAL x NOME CIVIL/ 

FORMAS DE INSCRIÇÃO DO NOME SOCIAL 
QUANTIDADE DE NORMAS 

Nome civil em conjunto com nome social em alguns tipos de 

documentos (natureza legal, oficiais, processos administrativos, ata de 

colação, direitos de terceiros, interesse público, prejuízo ao direito)  89 

Apenas nome civil em alguns tipos de documentos (natureza legal, 

oficiais, processos administrativos, ata de colação, direitos de 

terceiros, interesse público, prejuízo ao direito)  60 
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Nome civil apenas para uso interno/administrativo da instituição  25 

Uso exclusivo do nome social em documentos internos (incluindo de 

identificação) 23 

Previsão genérica (direito/possibilidade do uso do nome 

social/inserção nome social)  15 

Outorga da colação de grau será feita conforme o nome social, mas a 

ata da cerimônia registrará o nome civil (exclusivamente ou não) 14 

Nome social entre parênteses  11 

Impossibilidade de alteração do sobrenome  8 

Prévia identificação civil (no estado da federação ou não) 5 

Impossibilidade de alteração posterior  5 

Nome social entre aspas  4 

Nome civil entre parênteses  4 

Limite de trinta caracteres  1 

Até três elementos de identificação  1 

Impossibilidade de uso de dependências específicas conforme gênero  1 

Uso exclusivo do nome social  0 

Sem previsão 18 

  

Fonte: elaboração própria. 

Conforme se observa da tabela 13, os obstáculos ao exercício do direito são grandes, 

por vezes praticamente tornando o exercício sem nenhuma efetividade e perpetuando a 

situação de constrangimento a que travestis e transexuais em razão do nome diverso daquele 

com o qual se identificam. As mais gravosas exigências para o acesso ao direito ao nome 

social encontradas foram: a aposição do nome social em conjunto com o nome civil, 

inclusive com a utilização de aspas ou parênteses; a preferência ao nome civil em detrimento 

do nome social para salvaguardar direitos de terceiros; e a preferência ao nome civil em 

detrimento do nome social quando necessário ao interesse público. São exigências que 

constituem obstáculos excessivos ao acesso ao direito e não passam pelo crivo da paridade 

participativa. Ainda expõem os destinatários à precariedade, por não assegurarem um direito 

pleno, mas, sim, repleto de limitações e condicionamentos. 

A inscrição do nome social, em conjunto com o nome civil, previsão encontrada em 

diversas normas, implica, paradoxalmente, a manutenção do constrangimento a travestis e 

transexuais, um dos objetivos que as normas visam a atingir, conforme se constata a partir 

da análise das justificativas das normas pesquisadas. Muitas vezes, inserir o nome social em 

conjunto com o nome civil pode ser tão ou mais constrangedor que a utilização somente do 
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nome civil, tendo em vista que o procedimento escancara imediatamente a condição de 

travesti e transexual que a pessoa não deseja expor. Mais problemáticas, ainda, são outras 

previsões, que, porém, são menos frequentes: inserir nome social ou nome civil entre aspas 

ou entre parênteses, o que realça, ainda mais expressa e indesejavelmente, a duplicidade de 

nomes nos documentos.  

O registro do nome civil - para a tutela de direitos de terceiros e para resguardar o 

“interesse público”, de forma geral ou indeterminada - não assegura também a importante 

proteção ao direito ao nome de travestis e transexuais. Isso ainda permite que sejam 

utilizados argumentos ilimitados para restringir o acesso a esse direito. 

Beatriz Aguinsky et ali – na análise sobre a carteira do nome social do Rio Grande 

do Sul questiona – questionam a discrepância entre a carteira de identidade e a carteira de 

nome social, bem como a necessidade de utilização concomitante do nome social com o 

nome civil, o que se traduz em situações constrangedoras e discriminatórias a travestis e 

transexuais. A mesma crítica pode ser realizada à duplicidade de nomes em determinados 

documentos, como se um fosse o verdadeiro; e outro, o falso. Os autores dizem: 

Como outra face do critério estatal de dupla apresentação dos documentos, 

observa-se a abertura a espaço de constrangimento à travesti ou transexual, na 

medida em que se opera a coerção de contradizer-se – como se a fim de exigir o 

justo tratamento verbal calcado em determinada identidade de gênero, fosse 

preciso afirmar a existência anterior e formalizada de outro. Tal violência 

simbólica, assim, não se limita a constatar a diferença e reconhece-la enquanto 

socialmente válida: ela a interpreta e traduz como desigualdade, na qual, por 

óbvio, o documento oficializado prevalece, posto que legal e tradicionalmente 

legítimo. A partir de então, evidencia-se uma clara oposição entre o nome que se 

situa no plano formal e oficial e aquele que ocupa o espaço informal e não oficial. 

A questão é apontada por um dos técnicos do sistema de segurança pública, ao 

dizer que “Se entendeu que o nome social é um nome fictício, então não 

acompanharia o nome de registro, o sobrenome de registro [...] era pra não haver 

uma confusão, uma identificação com o nome do registro civil. (TC01). (2013, p. 

7-8). 

Há tantas outras disposições cuja sua pertinência pode ser debatida. Assim: 

documentos oficiais com nome civil; documentos oficiais com nome civil e nome social; 

outorga da colação de grau conforme o nome social, mas a ata da cerimônia com o nome 

civil; identificação do nome civil junto ao nome social em documentos em que isso seja 

imprescindível, dada sua natureza legal; identificação do nome civil junto ao nome social 

em processos administrativos; anotação do nome civil no verso, em documentos como 
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carteiras e certificados. De fato, diante do atual contexto jurídico23, pode ser que ainda se 

entenda como necessária a utilização do nome civil, em determinados documentos, como o 

próprio registro civil e certificados educacionais. No entanto, mesmo nesses casos, o uso do 

nome civil ou conjunto dos dois nomes mostra-se constrangedor. Conforme questiona 

Maranhão (2013, p. 71): se é constrangedor identificar-se socialmente a partir do nome civil, 

ter um documento oficial com o mesmo também não seria? Essa incongruência comprovaria 

o caráter meramente paliativo desta medida. É possível se pensar em outras medidas menos 

constrangedoras e discriminatórias paras as pessoas travestis e transexuais, como a 

identificação administrativa apenas interna do nome civil junto ao nome social, o que já é 

previsto em algumas normas, ou mesmo se assegurar, a partir de uma interpretação 

constitucional da legislação, a possibilidade de alteração facilitada dos documentos24. 

Outras limitações observadas nas normas, embora mais raras, são também excessivas 

e injustificadas: limite de trinta caracteres; impossibilidade de alteração posterior; até três 

elementos de identificação e impossibilidade de alteração do sobrenome. 

Em relação ao uso do nome social por travestis e transexuais menores de 18 anos há, 

também, vários limites, conforme se observa da tabela abaixo: 

Tabela 14: Uso do nome social por menores de 18 (dezoito) anos 

FORMAS DE AUTORIZAÇÃO QUANTIDADE DE NORMAS 

Declaração/autorização dos pais ou responsáveis legais de menores de 

dezoito anos  27 

Não autorizado  9 

Decisão judicial  6 

Requerimento protocolado/ emitido pelos pais ou responsáveis de 

menores de dezoito anos  5 

Declaração/autorização dos pais ou responsáveis legais de menores de 

dezoito anos devidamente reconhecida em cartório  2 

Desnecessidade de autorização dos pais  2 

                                                            
 

23 A Lei 6015, interpretada literalmente, permite a alteração do prenome no registro civil apenas por via judicial, 

salvo a exceção do artigo 56, que permite que a pessoa interessada, no primeiro ano após ter atingido a 

maioridade civil, altere o nome por via administrativa.  
24 A Defensoria Pública da Bahia já criou tese jurídica defendendo a possibilidade de alteração administrativa 

de documentos por travestis e transexuais. Cf. 

<https://www.anadep.org.br/wtksite/Livro_Congresso_2017.pdf>. Acesso em 29 dez. 2017. 

https://www.anadep.org.br/wtksite/Livro_Congresso_2017.pdf
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Declaração dos pais ou responsáveis legais de menores de doze anos  1 

Autorização dos pais ou responsáveis para menores da faixa etária 

entre 14 e 18 anos 1 

Presença de pais ou responsáveis para menores de 16 anos 1 

Sem previsão 96 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Existem tanto normas que não autorizam o uso do nome social nesses casos quanto 

outras que condicionam o direito, exigindo declaração dos pais ou responsáveis legais de 

menores de doze anos, declaração dos pais ou responsáveis legais de menores de dezoito 

anos, declaração dos pais ou responsáveis legais de menores de dezoito anos devidamente 

reconhecida em cartório, requerimento protocolado pelos pais ou responsáveis de menores 

de dezoito anos ou decisão judicial. Poucas normas dispensam expressamente a necessidade 

de autorização dos pais e muitas não trazem previsões específicas. 

Muitas vezes, as pessoas travestis e transexuais são discriminadas pela própria 

família, apresentando, assim, grandes dificuldades para obter autorizações de pais ou 

responsáveis ou mesmo para que a família faça requerimento por elas. Essa condição 

especial de vulnerabilidade, ainda mais no caso de crianças e adolescentes, deve ser tida em 

consideração para afastar essa exigência de autorização familiar ou, ao menos, para exigi-la 

apenas em casos nos quais seja inegavelmente imprescindível. A previsão de decisão judicial 

é ainda mais onerosa e exagerada, pois obriga crianças e adolescentes a recorrer ao Poder 

Judiciário. A providência, certamente, exigiria o suporte familiar, que, como dito, inexiste 

em muitos casos. Assim é a crítica de Maranhão (2013, p. 72): 

se grande parte das pessoas entre-gêneros se identificam transexuais ou travestis 

antes dos 18 anos, o alcance de tais leis não é bastante restrito? O que esperar? 

Que tais pessoas abandonem a escola e após a maioridade retornem aos bancos 

escolares? A partir de que idade a pessoa está apta a decidir sobre como prefere 

ser chamada e reconhecida?. 

De fato, conforme se observa, o estado atual da normatização do nome social é 

precário - com tantos requisitos, limitações e obstáculos, requisitos - e ainda não propicia a 

devida paridade participativa a travestis e a transexuais. Como a própria análise das normas 

demonstra, muitas são as condicionantes ao exercício do direito pleno à identidade de gênero 

por meio do “nome social”. É possível, inclusive, contestar a utilidade, para coibir a 

discriminação, de ser aposto o nome social junto com o nome civil em alguns documentos, 
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podendo até mesmo implicar situação tão ou mais vexatória do que a menção apenas ao 

nome civil, conforme afirmado. 

Embora assegurar o uso do nome com o qual pessoas travestis e transexuais se sentem 

identificadas seja medida imperativa e que deve ser facilitada, a forma como se dá a 

concretização desse direito, representa, hoje, de fato, uma “cidadania precária”, nas palavras 

de Berenice Bento. Conforme afirma Maranhão trata-se ainda de “uma inclusão ‘entre 

aspas’, em razão de seu “caráter limitado e paliativo” (2013, p. 72). 

 

3.2.2.2.2.  Enfrentamento à discriminação 

 

A Lei 10948 (SÃO PAULO, 2001), primeira a mencionar a proteção a pessoas 

transexuais e travestis no Brasil, pune “toda manifestação atentatória ou discriminatória” a 

elas direcionada. Os “atos atentatórios e discriminatórios dos direitos individuais e coletivos 

dos cidadãos (...) transgêneros”, segundo o artigo 2º da lei, são: 

I - praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou 

vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica; 

II - proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento 

público ou privado, aberto ao público; 

III - praticar atendimento selecionado que não esteja devidamente determinado em 

lei; 

IV - preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou 

similares;  

V - preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição, arrendamento ou 

empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade;  

VI - praticar o empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta, 

em função da orientação sexual do empregado; 

VII - inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer 

estabelecimento público ou privado em função da orientação sexual do 

profissional;  

VIII - proibir a livre expressão e manifestação de afetividade, sendo estas 

expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos. 

Podem ser punidos, em consonância com o artigo 3º da lei, “o cidadão, inclusive os 

detentores de função pública, civil ou militar, e toda organização social ou empresa, com ou 

sem fins lucrativos, de caráter privado ou público”, instaladas no Estado. 

A Lei Ordinária 3079 (AMAZONAS, 2006) dispõe sobre “o combate à prática de 

discriminação em razão de orientação sexual do indivíduo” e sobre “a aplicação das 

penalidades decorrentes”. Define, em seu artigo 1º, que “toda e qualquer forma de 
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discriminação, prática de violência, seja de ordem física, psicológica, cultural e verbal ou 

manifestação de caráter preconceituoso contra pessoa por motivos derivados de sua 

orientação sexual e gênero, feminino ou masculino (...), deve ser combatida e punida”, na 

forma da Lei. No artigo 3º, considera-se como discriminação “qualquer ação ou omissão 

que, motivada pela orientação sexual, causar constrangimento, exposição à situação 

vexatória, tratamento diferenciado, cobrança de valores adicionais ou preterição no 

atendimento a gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e travestis”.  

A Resolução 2735 (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO 

SANTO, 2011), no artigo 3º, prevê que “os professores e demais profissionais da educação 

devem estar atentos para evitar toda e qualquer forma de discriminação e preconceito que 

traga constrangimento para o(a) aluno(a)”. 

O artigo 2º, §2º, da Portaria 574 (RIO DE JANEIRO, 2012) estabelece que “na 

hipótese de suspeita de a infração penal ter sido praticada por motivo de preconceito ou 

discriminação quanto à orientação sexual ou quanto à identidade de gênero, deverá o policial 

civil, responsável pelo registro de ocorrência, fazer constar o termo “homofobia” no campo 

referente ao motivo presumido”. 

A Portaria 766 (BRASIL, 2013) institui “o Sistema Nacional de Promoção de 

Direitos e Enfrentamento à Violência Contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais - LGBT”. Em conformidade com o artigo 4º dessa Portaria compete ao Sistema 

Nacional LGBT: 

I - incentivar e apoiar a instalação de Conselhos Estadual, Distrital e Municipal 

LGBT; 

II - incentivar e apoiar a instalação de Coordenadorias estaduais, distrital e 

municipais LGBT, assim como, de políticas públicas voltadas para este público, 

como forma de enfrentamento à violência contra LGBT; 

III - aplicar e monitorar o Objetivo Estratégico V do Programa Nacional de 

Direitos Humanos - PNDH3 

IV - promover a equidade social através da cidadania e direitos de LGBT e o 

enfrentamento à violência resultante do preconceito em razão da orientação Sexual 

e identidade de gênero, inclusive mediante adoção de politicas afirmativas; 

V - formular políticas que enfrentem os determinantes econômicos, sociais, 

culturais e ambientais da violência contra LGBT; 

VI - implementar ações específicas para LGBT, levando em conta a inclusão social 

e o desenvolvimento humano, por meio do envolvimento dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios; 

VII - articular políticas públicas, ações e mecanismos voltados à promoção de 

direitos de LGBT; 
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VIII - promover a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a 

implementação das políticas afirmativas, bem como o cumprimento das metas a 

serem estabelecidas; 

IX - monitorar os casos de violência contra LGBT, bem como, as medidas 

adotadas para seu enfrentamento; 

X - promover a troca de experiências exitosas de combate à violência e de 

promoção de direitos de LGBT no âmbito da união, estados, distrito federal e 

municípios; e 

XI - monitorar, por meio dos Conselhos nacional, estaduais, distrital e municipais, 

as políticas públicas de promoção de direitos de LGBT, implementadas no país, 

sistematizando dados para produção de indicadores e socialização de boas práticas 

entre os entes federados; 

XII - assegurar aa participação da sociedade civil o acompanhamento da 

implementação de políticas, por meio dos Conselhos nacional, estadual, distrital e 

municipal LGBT; e 

XIII - promover a interlocução permanente com os Poderes Legislativo e 

Judiciário, bem como com o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

O artigo 9º ainda estabelece que: 

 o Sistema Nacional LGBT deverá participar da organização, do desenvolvimento, 

da avaliação e do monitoramento de políticas públicas relativas a LGBT nas 

esferas federal, estadual, distrital e municipal, de forma que a perspectiva do 

Programa Nacional de Direitos Humanos - Objetivo estratégico V, seja 

incorporada em todas as fases. 

O Decreto nº 34.350 (DISTRITO FEDERAL, 2013) “regulamenta a Lei nº 2.615, de 

26 de outubro de 2000, que dispõe sobre sanções às práticas discriminatórias em razão da 

orientação sexual das pessoas no âmbito do Distrito Federal”. O artigo 1º aduz que a norma 

“estabelece normas e procedimentos para a aplicação de sanções administrativas às práticas 

discriminatórias cometidas em razão de orientação sexual de que trata a Lei nº 2.615, de 26 

de outubro de 2000, além de dispor sobre o tratamento nominal, inclusão e uso do nome 

social de travestis e transexuais nos registros relativos a serviços públicos prestados pelo 

Poder Executivo do Distrito Federal”. 

No 2º, define-se como discriminação “qualquer ação ou omissão que, motivada pela 

orientação sexual, causar constrangimento, exposição à situação vexatória, tratamento 

diferenciado, cobrança de valores adicionais ou preterição no atendimento a lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, sendo vedadas, entre outras, as seguintes condutas: I - 

constrangimento ou exposição ao ridículo; II - proibição de ingresso ou permanência; III - 

atendimento diferenciado ou selecionado; IV - preterimento quando da ocupação de 

instalações em hotéis ou similares, ou a impressão de pagamento de mais de uma unidade; 

V - preterimento em aluguel ou aquisição de imóveis para fins residenciais, comerciais ou 

de lazer; VI - preterimento em exame, seleção ou entrevista para ingresso em emprego; VII 
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- preterimento em relação a outros consumidores que se encontrem em idêntica situação; 

VIII - adoção de atos de coação, ameaça ou violência”. 

O Decreto 8727 (BRASIL, 2016), no artigo 2º, parágrafo único, veda o “uso de 

expressões pejorativas ou discriminatórias para referir-se a pessoas travestis ou transexuais”. 

O mesmo é garantido pelo artigo 4º da Portaria 6997 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, 

2016), pelo §4º do artigo 1º da Instrução 337 (DISTRITO FEDERAL, 2016), pelo § 3º da 

Portaria 245 (DISTRITO FEDERAL, 2016) pelo parágrafo único do artigo 2º da Portaria 07 

(DISTRITO FEDERAL, 2016), pelo artigo 2º, em seu § 2º, da Resolução 70 (SANTA 

CATARINA, 2017), pelo artigo 7º da Portaria Conjunta 03 (DISTRITO FEDERAL, 2017), 

pelo parágrafo único do artigo 2º do Decreto 32226 (CEARÁ, 2017). 

A Resolução 558 (RIO DE JANEIRO, 2015), do Rio de Janeiro, traz previsão geral, 

no artigo 1º, acerca da vedação a toda e qualquer forma de discriminação por parte de 

funcionários da administração penitenciária ou de particulares fundada na orientação sexual 

ou na identidade de gênero da pessoa privada de liberdade, assegurando-se aos presos e 

presas o respeito à sua liberdade de autodeterminação. 

 

3.2.2.2.3.  Uso de espaços marcados pela divisão de gênero 

 

A Resolução 120 (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, 2013), 

no artigo 4º, determina que “nas unidades de ensino, os espaços separados por sexo sejam 

utilizados de acordo com a autoidentificação de gênero de cada pessoa”. 

A Resolução 06 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, 2015) garante, nos 

§§ 1º e 2º do seu artigo 2º, “o direito à utilização de todos os espaços segregados por gênero 

de acordo com sua identidade de gênero”, compreendendo-se como tal “espaços segregados 

por gênero inclusive toaletes, vestiários e qualquer área segregável por gênero que vier a 

surgir”. 

O artigo 6º da Resolução 12 (CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À 

DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÕES DOS DIREITOS DE LÉSBICAS, GAYS, 

TRAVESTIS E TRANSEXUAIS, 2015) garante, no sistema escolar, “o uso de banheiros, 

vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a 

identidade de gênero de cada sujeito”. A mesma disposição é reproduzida, em seus âmbitos 

de incidência, pela Resolução 108 (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2015), em seu 
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artigo 4º; pela Portaria 479 (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, 2015), 

em seu artigo 9º; pela Portaria 57 (DISTRITO FEDERAL, 2016), em seu artigo 4º; pela 

Resolução 83 (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2016), em 

seu artigo 4º; pelo Decreto 7312 (ACRE, 2017) em seu artigo 4º; pela Resolução 70 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2017), em seu artigo 

4º; e pela Resolução 161 (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS, 

2017), em seu artigo 4º. 

A Portaria 31 (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

DISTRITO FEDERAL, 2016) garante, em seu artigo 6º, à “pessoa travesti ou transexual o 

direito ao uso das toaletes do sexo ao qual possui afinidade quanto à identidade de gênero”. 

A Portaria 05 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016), em seu artigo 2º, inciso V 

assegura a faculdade de utilização de “banheiros, vestiários e demais espaços segregados por 

gênero, quando houver”, conforme a identidade de gênero do (a) adolescente. 

A Portaria Conjunta 03 (DISTRITO FEDERAL, 2017) assegura, em seu artigo 6º, 

“o uso adequado dos banheiros nos órgãos da Administração Pública direta e indireta do 

Distrito Federal, respeitando-se a identidade de gênero das pessoas trans - travestis, 

transexuais e transgênero”. 

A Resolução 558 (RIO DE JANEIRO, 2015) traz previsão expressa, em seu artigo 

6º, sobre “banho de sol”, assegurando às pessoas travestis e às mulheres transexuais 

recolhidas em unidades prisionais o uso de uniforme feminino e aos homens transexuais o 

uso de uniforme masculino. Veda aos agentes penitenciários, em ambos os casos, impor 

exposição corporal vexatória como condição para o banho de sol. 

Embora seja adequada a previsão do direito ao uso do banheiro e outros locais 

marcados por divisões de gênero, de acordo com a identidade, deve-se mencionar a 

precariedade existencial expressada na necessidade de que haja norma expressa que garanta 

o uso desses espaços por travestis e transexuais, de acordo com suas identidades de gênero. 

Como bem adverte Elizabete Franco da Cruz (2011, p. 87), sobre o uso do banheiro em 

escolas, essa problematização é sintomática de algo muito mais profundo:  

No cotidiano, tematizamos seu banheiro, mas não sua expulsão velada e os 

resultados deste processo em sua vida, seja em termos de analfabetismo, 

dificuldades com a escolaridade ou ainda em relação ao que poderão dizer de si 

mesmas. Por que o banheiro a ser utilizado por uma travesti pode gerar mais 

polêmica do que o fato de que as escolas podem estar contribuindo para a exclusão 

(explicita ou implícita) de travestis?. 
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É necessário questionar a profunda violência que está contida no debate sobre se 

travestis e transexuais podem ou não utilizar o banheiro conforme sua identidade de gênero. 

O uso do banheiro, por qualquer pessoa, diz respeito a algo essencial em sua vida, à 

satisfação de uma necessidade básica. Seria possível negar algo tão fundamental a alguém? 

 

3.2.2.2.4.  Saúde 

 

Em 2008, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 1707, que instituiu, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), o processo transexualizador. As condições a serem 

observadas eram as da Portaria 1652, de 2002, do Conselho Federal de Medicina, conforme 

o artigo 1º do ato normativo. Referida Portaria regulava as hipóteses nas quais seriam 

autorizadas as cirurgias de “transgenitalização” como tratamento dos casos de 

“transexualismo”, termo utilizado pela norma. O artigo 2º define como princípios das ações 

para o processo transexualizador no âmbito do SUS:  

I - a integralidade da atenção, não restringindo nem centralizando a meta 

terapêutica no procedimento cirúrgico de transgenitalização e de demais 

intervenções somáticas aparentes ou inaparentes; II - a humanização da atenção, 

promovendo um atendimento livre de discriminação, inclusive pela sensibilização 

dos trabalhadores e dos demais usuários do estabelecimento de saúde para o 

respeito às diferenças e à dignidade humana; III - a fomentação, a coordenação a 

e execução de projetos estratégicos que visem ao estudo de eficácia, efetividade, 

custo/benefício e qualidade do processo transexualizador; e IV - a capacitação, a 

manutenção e a educação permanente das equipes de saúde em todo o âmbito da 

atenção, enfocando a promoção da saúde, da primária à quaternária, e interessando 

os pólos de educação permanente em saúde.  

O artigo 3º define, ainda, à  

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde - SAS/MS que, 

isoladamente ou em conjunto com outras áreas e agências vinculadas ao Ministério 

da Saúde, adote as providências necessárias à plena estruturação e implantação do 

Processo Transexualizador no SUS, definindo os critérios mínimos para o 

funcionamento, o monitoramento e a avaliação dos serviços. 

A Portaria 1652 (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002), na qual se 

baseava a Portaria 1707 (BRASIL, 2008), em seu artigo 3º, definia os seguintes critérios 

para o diagnóstico de “transexualismo”, termo utilizado pela norma:  

“1. Desconforto com o sexo anatômico natural; 2.   Desejo expresso de eliminar 

os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e 

ganhar as do sexo oposto; 3.   Permanência desses distúrbios de forma contínua e 

consistente por, no mínimo, dois anos; 4.   Ausência de outros transtornos 

mentais”. O artigo 4º desta Portaria condicionava, ainda, a realização da cirurgia 

de “transgenitalismo” à “avaliação de equipe multidisciplinar constituída por 

médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social”, 

“após, no mínimo, dois anos de acompanhamento conjunto” e preenchimento dos 
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seguintes requisitos: “1.   Diagnóstico médico de transgenitalismo; 2.   Maior de 

21 (vinte e um) anos; 3.   Ausência de características físicas inapropriadas para a 

cirurgia”. 

A Portaria 2836 (BRASIL, 2011) institui, também no âmbito do SUS, a Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política 

Nacional de Saúde Integral LGBT). A norma prevê direitos e objetivos gerais à população 

LGBT, aplicáveis também às travestis e transexuais, como:  

I – instituir mecanismos de gestão para atingir maior equidade no SUS, com 

especial atenção às demandas e necessidades em saúde da população LGBT, 

incluídas as especificidades de raça, cor, etnia, territorial e outras congêneres; II – 

ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo 

às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução 

de suas demandas e necessidades; III – qualificar a rede de serviços do SUS para 

a atenção e o cuidado integral à saúde da população LGBT; IV – qualificar a 

informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 

dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-

racial e territorial; V – monitorar, avaliar e difundir os indicadores de saúde e de 

serviços para a população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial; 

(...) X – oferecer atenção e cuidado à saúde de adolescentes e idosos que façam 

parte da população LGBT; XI – oferecer atenção integral na rede de serviços do 

SUS para a população LGBT nas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), 

especialmente com relação ao HIV, à AIDS e às hepatites virais; XII – prevenir 

novos casos de cânceres ginecológicos (cérvico uterino e de mamas) entre lésbicas 

e mulheres bissexuais e ampliar o acesso ao tratamento qualificado; (...) XIV – 

garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS; 

XV – buscar no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura 

dos planos e seguros privados de saúde ao cônjuge dependente para casais de 

lésbicas, gays e bissexuais; XVI – atuar na eliminação do preconceito e da 

discriminação da população LGBT nos serviços de saúde; (...) XVIII – fortalecer 

a participação de representações da população LGBT nos Conselhos e 

Conferências de Saúde; XIX – promover o respeito à população LGBT em todos 

os serviços do SUS; XX – reduzir os problemas relacionados à saúde mental, 

drogadição, alcoolismo, depressão e suicídio entre lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais, atuando na prevenção, promoção e recuperação da saúde; 

XXI - incluir ações educativas nas rotinas dos serviços de saúde voltadas à 

promoção da autoestima entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e 

à eliminação do preconceito por orientação sexual, identidade de gênero, raça, cor 

e território, para a sociedade em geral; XXII – incluir o tema do enfrentamento às 

discriminações de gênero, orientação sexual, raça, cor e território nos processos 

de educação permanente dos gestores, trabalhadores da saúde e integrantes dos 

Conselhos de Saúde; (...) e XXIV – realizar estudos e pesquisas relacionados ao 

desenvolvimento de serviços e tecnologias voltados às necessidades de saúde da 

população LGBT. 

Em relação às especificidades de travestis e transexuais, prevê a política os seguintes 

direitos:  

(...) VI – garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes 

regulamentados; VII – promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer 

atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e 

masculinos para travestis e transexuais; VIII – reduzir danos à saúde da população 

LGBT no que diz respeito ao uso excessivo de medicamentos, drogas e fármacos, 

especialmente para travestis e transexuais; IX – definir estratégias setoriais e 

intersetoriais que visem reduzir a morbidade e a mortalidade de travestis; (...) XIII 

– prevenir novos casos de câncer de próstata entre gays, homens bissexuais, 

travestis e transexuais e ampliar acesso ao tratamento; (...) XVII – garantir o uso 
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do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos 

Usuários da Saúde; (...) XXIII – promover o aperfeiçoamento das tecnologias 

usadas no processo transexualizador, para mulheres e homens. 

Na elaboração de planos, programas, projetos e ações de saúde estabelece o artigo 3º 

da referida Portaria as seguintes diretrizes: 

I - respeito aos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais, contribuindo para a eliminação do estigma e da discriminação 

decorrentes das homofobias, como a lesbofobia, gayfobia, bifobia, travestifobia e 

transfobia, consideradas na determinação social de sofrimento e de doença; II - 

contribuição para a promoção da cidadania e da inclusão da população LGBT por 

meio da articulação com as diversas políticas sociais, de educação, trabalho, 

segurança; III - inclusão da diversidade populacional nos processos de formulação, 

implementação de outras políticas e programas voltados para grupos específicos 

no SUS, envolvendo orientação sexual, identidade de gênero, ciclos de vida, raça-

etnia e território; IV - eliminação das homofobias e demais formas de 

discriminação que geram a violência contra a população LGBT no âmbito do SUS, 

contribuindo para as mudanças na sociedade em geral; V - implementação de 

ações, serviços e procedimentos no SUS, com vistas ao alívio do sofrimento, dor 

e adoecimento relacionados aos aspectos de inadequação de identidade, corporal 

e psíquica relativos às pessoas transexuais e travestis; VI - difusão das informações 

pertinentes ao acesso, à qualidade da atenção e às ações para o enfrentamento da 

discriminação, em todos os níveis de gestão do SUS; VII - inclusão da temática da 

orientação sexual e identidade de gênero de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais nos processos de educação permanente desenvolvidos pelo SUS, 

incluindo os trabalhadores da saúde, os integrantes dos Conselhos de Saúde e as 

lideranças sociais; VIII - produção de conhecimentos científicos e tecnológicos 

visando à melhoria da condição de saúde da população LGBT; e IX - 

fortalecimento da representação do movimento social organizado da população 

LGBT nos Conselhos de Saúde, Conferências e demais instâncias de participação 

social. 

Os demais artigos da Portaria delimitam as competências do Ministério da Saúde 

(artigo 4º), dos estados (artigo 5º), dos municípios (artigo 6º), do Distrito Federal (artigo 7º) 

e da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde (artigo 8º). 

Em relação à Política Nacional de Saúde Integral LGBT destaca Keila Simpson, 

ativista transexual, (2015, p. 13-14): 

Ainda estamos longe de ter uma saúde ou um atendimento com qualidade integral, 

universal e equânime, mas vale destacar a importância das políticas específicas, 

pois foi a partir delas que se trabalhou com a chamada inclusão. É preciso lembrar 

que travestis e transexuais são ainda as populações mais distanciadas dos serviços 

de saúde, e isso ocorre especialmente por falta de mecanismos específicos que 

venham facilitar o acesso dessa população aos serviços. 

Mas a implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT trouxe, cada 

dia mais, ações para que essas populações pudessem transitar mais tranquilamente 

nas dependências do SUS, para que tratem sua saúde em espaços que outrora era 

impensável encontrar esses dois grupos populacionais: travestis e transexuais. 

Em 2013, a Portaria 2803 redefiniu e ampliou o processo transexualizador no SUS. 

O artigo 2º da Portaria estabelece como “diretrizes de assistência ao usuário(a) com demanda 

para realização do Processo Transexualizador no SUS:  
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I – integralidade da atenção a transexuais e travestis, não restringindo ou 

centralizando a meta terapêutica às cirurgias de transgenitalização e demais 

intervenções somáticas; II – trabalho em equipe interdisciplinar e 

multiprofissional; III – integração com as ações e serviços em atendimento ao 

Processo Transexualizador, tendo como porta de entrada a Atenção Básica em 

saúde, incluindo-se acolhimento e humanização do atendimento livre de 

discriminação, por meio da sensibilização dos trabalhadores e demais usuários e 

usuárias da unidade de saúde para o respeito às diferenças e à dignidade humana, 

em todos os níveis de atenção”. O parágrafo único do mencionado artigo 

compreende como “usuário(a) com demanda para o Processo Transexualizador os 

transexuais e travestis. 

A linha de cuidado, conforme o artigo 3º da referida Portaria, abrange: 

 I – Atenção Básica: (...) responsável pela coordenação do cuidado e por realizar 

a atenção contínua da população que está sob sua responsabilidade, adstrita, além 

de ser a porta de entrada prioritária do usuário na rede; e II – Atenção 

Especializada: (...) conjunto de diversos pontos de atenção com diferentes 

densidades tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, 

ambulatorial especializado e hospitalar, apoiando e complementando os serviços 

da atenção básica de forma resolutiva e em tempo oportuno. 

O artigo 4º prevê “a integralidade do cuidado aos usuários e usuárias com demanda 

para a realização das ações no Processo Transexualizador no Componente Atenção Básica”, 

garantida por: “I - acolhimento com humanização e respeito ao uso do nome social; e II - 

_encaminhamento regulado ao Serviço de Atenção Especializado no Processo 

Transexualizador”. 

O artigo 5º, por sua vez, estabelece que, no Componente Atenção Especializada, o 

cuidado se dará por meio das seguintes modalidades:  

I - Modalidade Ambulatorial: consiste nas ações de âmbito ambulatorial, quais 

sejam acompanhamento clínico, acompanhamento pré e pós-operatório e 

hormonioterapia, destinadas a promover atenção especializada no Processo 

Transexualizador (...); e II - Modalidade Hospitalar: consiste nas ações de âmbito 

hospitalar, quais sejam realização de cirurgias e acompanhamento pré e pós-

operatório, destinadas a promover atenção especializada no Processo 

Transexualizador (...). 

Os demais artigos definem formas de habilitação dos serviços (artigos 7º, 8º, 9º, 10º 

e 16º); formas de regulação, controle e avaliação estabelecimentos de saúde autorizados a 

prestarem assistência a transexuais e travestis no âmbito do SUS (artigo 11º); regulação do 

acesso a procedimentos cirúrgicos (artigo 12º); tabela de serviços (artigo 13º); tabela de 

procedimentos e medicamentos (artigo 14º); custeio (artigo 17º) e anexos com normas de 

habilitação e modelos de “termo de vistoria” (artigo 18º). 

Os procedimentos previstos (artigo 14º) são realizados após o diagnóstico da pessoa 

como portadora de “transtornos da identidade sexual” (F 64.0 do CID 10). 
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O § 2º do artigo 14º prevê a possibilidade de início da hormonioterapia a partir dos 

18 (dezoito) anos de idade do paciente no processo transexualizador e de início dos 

procedimentos cirúrgicos a partir de 21 (vinte e um) anos de idade do paciente no processo 

transexualizador. A realização dos procedimentos cirúrgicos está condicionada à “indicação 

específica e acompanhamento prévio de 2 (dois) anos pela equipe multiprofissional que 

acompanha o usuário (a) no Serviço de Atenção Especializada no Processo 

Transexualizador”. 

O artigo 15 prevê a realização de procedimentos cirúrgicos para “readequação” ao 

fenótipo masculino, em caráter experimental, em “estabelecimentos definidos como 

hospitais de ensino”, “a partir da assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

pelo paciente”. 

A Portaria 2803 (BRASIL, 2013) é informada pela Portaria 1955 (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2010). A norma do Conselho Federal de Medicina prevê, em 

seu artigo 1º, a “cirurgia de transgenitalização” como tratamento dos casos de 

“transexualismo”. Este ato normativo traz, em seu artigo 3º, a mesma definição de 

“transexualismo” contida na Portaria 1652 (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2002), ou seja 

1) Desconforto com o sexo anatômico natural; 2)Desejo    expresso    de    eliminar    

os    genitais,    perder    as características primárias e secundárias do próprio sexo 

e ganhar as do sexo oposto; 3) Permanência  desses  distúrbios  de  forma  contínua  

e  consistente por, no mínimo, dois anos; 4) Ausência  de  outros  transtornos  

mentais”. Nesse último item passou a contar com o seguinte comentário “Onde se 

lê “Ausência de outros  transtornos  mentais”,  leia-se  “Ausência  de  transtornos 

mentais”). 

O artigo 4º da Portaria 1955 traz os mesmos condicionamentos à cirurgia de 

“trangenitalismo”, ou seja, “Diagnóstico médico de transgenitalismo; 2) Maior de 21 (vinte 

e um) anos; 3) Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia”. 

Interessante observar que, antes da entrada em vigor da Portaria 2803 (BRASIL, 

2013), foi publicada a Portaria 859 (BRASIL, 2013). Esta, no artigo 11º, previa a 

possibilidade de hormonioterapia a partir da idade de 16 (dezesseis) anos ou mais, nos casos 

indicados pela “avaliação e consenso da equipe multiprofissional que acompanha o/a 

usuário/a no Serviço de Atenção Especializada no Processo Transexualizador, desde que 

houvesse “consentimento informado e autorização dos pais ou responsável legal”, bem como 

de realização de procedimentos cirúrgicos a partir da idade de 18 (dezoito) anos ou mais, 

desde que com “indicação específica e acompanhamento prévio de 02 (dois) anos pela 
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equipe multiprofissional que acompanha o/a usuário/a no Serviço de Atenção Especializada 

no Processo Transexualizador”. Essa Portaria, porém, foi revogada no dia seguinte pela 

Portaria 1579 (BRASIL, 2013), certamente em razão de pressões conservadoras que se 

manifestaram contra a previsão de procedimentos transexualizadores em crianças e 

adolescentes. 

Há algumas normas que trazem previsões para a efetivação do direito à saúde a 

travestis e transexuais, no âmbito do sistema carcerário. 

Assegura a Resolução 01 (BRASIL, 2014) à população LGBT em situação de 

privação de liberdade a atenção integral à saúde, atendidos os parâmetros da Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT 

e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional – PNAISP (artigo 7º). Devem ser garantidos à pessoa travesti, mulher ou 

homem transexual em privação de liberdade, a manutenção do seu tratamento hormonal e o 

acompanhamento de saúde específico (artigo 7º, parágrafo único).  

A Portaria 41 (MARANHÃO, 2014) traz previsão similar à da Resolução federal, em 

seu artigo 8º, porém acrescenta, no § 1º do referido artigo, que, visando à redução de riscos 

e à avaliação de indicação para eventual consulta médica o indivíduo preso “deverá relatar 

aos técnicos que o atenderem se iniciou algum tipo de tratamento hormonal, com ou sem 

acompanhamento médico”. Prevê, ainda, em seu § 3º, a garantia de “ apoio médico, 

psicológico e social para o indivíduo LGBT, custodiado em suas dependências, que 

apresente sinais ou sintomas de uso ou abuso de medicamentos”. 

A Resolução 558 (RIO DE JANEIRO, 2015) também é bastante similar à resolução 

federal, reproduzindo o nela previsto em seu artigo 9º. Garante-se, ainda, no § 2º, a 

distribuição de preservativos e de gel lubrificante. No § 3º estabelece que a SEAP deverá - 

através da Subsecretaria de Tratamento Penitenciário e das Coordenações de Saúde, 

Psicologia e Serviço Social, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro - viabilizar estudos para a efetivação desse direito. Isso permite concluir que o direito 

não é plenamente efetivado. 

A Resolução Conjunta 01 (MINAS GERAIS, 2013) condiciona, em seu artigo 1º, a 

promoção da saúde de homossexuais masculinos e travestis, privados de liberdade à 

participação no “Programa de Reabilitação, Reintegração Social e Profissionalização”, 



87 
 

criado pela referida norma. O artigo 7º desse ato normativo exclui da participação desse 

programa  

(...) os homossexuais masculinos e travestis privados de liberdade: I – que não 

assinaram o Termo de Solicitação de Participação e Ingresso e/ou Termo de Auto 

Declaração de Homossexualidade; II – que não se sujeitaram, integral ou 

parcialmente, ao Termo de Solicitação de Participação e Ingresso; III – que não se 

sujeitarem às normas de disciplina e ressocialização, estudo, capacitação e 

trabalho; IV – que não possuem estereótipo ou prática sexual condizente com o 

perfil de preso a que se destina o PRRSP.  

O acesso a atendimentos específicos de saúde a travestis e transexuais, portanto, está 

condicionado à participação no referido programa e, ao mesmo tempo, a não frequência 

nessas atividades pode ensejar o desligamento da pessoa da política. 

A Resolução 11 (SÃO PAULO, 2014), no artigo 7º, estipula que o setor de saúde da 

unidade prisional deve tomar providências para garantir atenção à saúde e cuidado dos (as) 

presos (as) transexuais e travestis, conforme as suas necessidades. Atribui, ainda, no 

parágrafo único do mesmo artigo, à Coordenadoria de Saúde da Secretaria de Administração 

Penitenciária a função de “definir e harmonizar os procedimentos a serem adotados em todas 

as unidades prisionais paulistas, respeitando à diversidade, articulando com a rede de saúde 

para adequado atendimento da demanda”. Disposição similar encontra-se no artigo 8º da 

Portaria 202 (ALAGOAS, 2017). 

O artigo 2º, inciso XI, da Portaria 05 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016) assegura a 

promoção do “acompanhamento das necessidades de saúde dos socioeducandos travestis e 

transexuais, respeitados os princípios dispostos no SINASE e invocando intersetorialidade 

das políticas socais, através do Sistema Único de Saúde (SUS)”, bem como o favorecimento 

do tratamento específico aos socioeducandos que se utilizam de uso hormonal, desde que 

possua idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, já que tal tratamento não pode ser 

aplicado adolescente, por força no disposto no art. 14, tabela II, da Portaria 2.013/2013, do 

Ministério da Saúde”. 

Conforme se observa, ainda, há um forte controle sobre os corpos de travestis e 

transexuais na efetivação do direito à saúde, especialmente quando reivindicam o acesso a 

procedimentos e intervenções específicas. Realmente, muitos são os relatos de pessoas que, 

no acompanhamento pela equipe interdisciplinar prevista pela norma são instadas a 

responderem perguntas que, dependendo da resposta, podem conduzi-las ao “diagnóstico” 

como travestis ou transexuais ou não, e representar o acesso ou exclusão da política pública 

específica de saúde. Conforme alerta Jorge Leite Jr. (2011, p. 218/219): 
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A pessoa transexual (...) é convocada a se adaptar às normas de gênero do período; 

se sua performatividade de gênero for vista como convincente – segundo os 

padrões muitas vezes inconscientes da equipe clínica que a julga – receberá sua 

recompensa: a autorização legítima e legal para a cirurgia. Esta forma de 

autorização, ao passar pelo crivo ideológico e burocrático da ciência médica, 

expressa a “inclusão social” da pessoa transexual no campo das mulheres ou 

homens “de verdade” deixando para trás os incômodos e perigos associados à 

ambiguidade. 

(...) 

É importante ressaltar a abrangência e sutileza do poder do discurso médico em 

qualificar e validar normas e performatividades de gênero. Assim, são excluídas 

da categoria transexual as pessoas que consideram a si mesmas como transexuais, 

mas que não necessariamente desejam a cirurgia de transgenitalização (...), 

procurando apenas o acompanhamento terapêutico psíquico e hormonal. 

 

3.2.2.2.5.  Uso de caracteres de gênero 

 

A Resolução 01 (BRASIL, 2014), em seu artigo 5º, faculta à pessoa travesti ou 

transexual o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de 

cabelos compridos, se os tiver. Garante, ainda, a permanência dos caracteres secundários de 

acordo com a identidade de gênero da pessoa. 

A Resolução 12 (BRASIL, 2015), que “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”, prevê, em seu artigo 7º, que, 

“caso haja distinções quanto ao uso de uniformes e demais elementos de indumentária, deve 

ser facultado o uso de vestimentas conforme a identidade de gênero de cada sujeito”. A 

Portaria 41 (MARANHÃO 2014) traz previsão similar à Resolução 01 (BRASIL, 2014), 

ressalvando, porém, em seu artigo 5º, o “uso de uniforme adotado pela Unidade de 

Custódia”. 

Em seu artigo 1º, §1º, a Resolução 11 (SÃO PAULO, 2014), assegura às pessoas 

travestis e transexuais o uso de peças íntimas, feminina ou masculina, conforme seu gênero. 

Faculta, ainda, às travestis e transexuais femininas a manutenção do cabelo na altura dos 

ombros (artigo 1º, §2º). Condiciona, porém, o exercício desses direitos à observância de 

critérios de segurança e disciplina, considerando as particularidades de cada estabelecimento 

prisional (artigo 1º, §3°). A Portaria 202 (ALAGOAS, 2017) traz a mesma previsão, em seu 

artigo 2º. 
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A Resolução 558 (RIO DE JANEIRO, 2015), em seu artigo 5º, autoriza à pessoa 

travesti ou mulher transexual e ao homem transexual em privação de liberdade o uso de 

roupas íntimas femininas ou masculinas, bem como a manutenção de cabelos compridos, se 

os tiver, garantindo seus caracteres secundários de acordo com sua identidade de gênero. O 

dever de respeito da manutenção de cabelos femininos das pessoas travestis e das mulheres 

transexuais abrange a porta de entrada, as transferências e o período durante a permanência 

no sistema penitenciário (artigo 5º, parágrafo único). 

Faculta a Portaria 05 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016), em seu artigo 2º, inciso 

VI, no que tange ao “uso de uniforme e demais elementos de indumentária”, o “uso de 

vestimentas conforme a identidade de gênero de cada adolescente”. Estabelece, ainda, em 

seu artigo 2º, inciso X, “a faculdade do adolescente travesti ou transexual usar roupa 

femininas ou masculinas e cabelos longos ou curtos, conforme a identidade do gênero”. 

No Maranhão, ainda, a Portaria 526, de 2016 estabelece que “finalizado os 

procedimentos de entrevista e identificação, o preso do sexo masculino terá o cabelo cortado, 

tendo como padrão o corte tipo social, bem como a barba raspada e bigode aparado, medidas 

que não se aplicam a transexuais ou travestis, conforme regulação específica”. 

Nesta questão, o condicionamento a critérios de segurança e disciplina pode restringir 

o campo de incidência da proteção normativa ou até mesmo inviabilizar o exercício do 

direito. Trata-se, ainda, de grave expressão do controle disciplinar dos corpos, deixando ao 

arbítrio do gestor o exercício ou não das expressões decorrentes da identidade de gênero da 

pessoa. Esta é, assim, profundamente privada de direitos, não somente à liberdade, mas, 

sobretudo, também do direito a existir. 

 

3.2.2.2.6.  Educação e trabalho 

 

Como se enunciou, no começo, apenas nos sistemas de privação de liberdade, são 

assegurados expressamente os direitos à educação e ao trabalho a travestis e transexuais. 

Garante a Resolução 01 (BRASIL, 2014) à pessoa LGBT, em igualdade de 

condições, o acesso e a continuidade da sua formação educacional e profissional sob a 

responsabilidade do Estado (artigo 8º).  
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A mesma previsão da Resolução federal é trazida pela Portaria 41 (MARANHÃO, 

2014) e pelo artigo 11º da Resolução 558 (RIO DE JANEIRO, 2015). O parágrafo único do 

referido artigo da Resolução do Rio de Janeiro prevê que “a SEAP, através da Subsecretaria 

de Tratamento e da Coordenação de Inserção Social, deverá, em parceria com Secretaria 

Estadual de Educação do Rio de Janeiro, viabilizar estudos para a efetivação desse direito”, 

o que permite concluir que ainda não se trata de direito plenamente respeitado.  

A Resolução Conjunta 01 (MINAS GERAIS, 2013) condiciona, em seu artigo 1º, a 

promoção do ensino e capacitação de homossexuais masculinos e travestis, privados de 

liberdade à participação no “Programa de Reabilitação, Reintegração Social e 

Profissionalização”, instituído pela própria norma. O artigo 7º desse ato normativo exclui da 

participação desse programa “(...) os homossexuais masculinos e travestis privados de 

liberdade: I - que não assinaram o Termo de Solicitação de Participação e Ingresso e/ou 

Termo de Auto Declaração de Homossexualidade; II- que não se sujeitaram, integral ou 

parcialmente, ao Termo de Solicitação de Participação e Ingresso; III- que não se sujeitarem 

às normas de disciplina e ressocialização, estudo, capacitação e trabalho; IV- que não 

possuem estereótipo ou prática sexual condizente com o perfil de preso a que se destina o 

PRRSP”. A participação em atividades de ensino e capacitação, portanto, está condicionada 

à participação no referido programa e, ao mesmo tempo, a não frequência nessas atividades 

pode ensejar o desligamento da pessoa da política. 

A Resolução 11 (SÃO PAULO, 2014), em seu artigo 8º, determina a adoção das 

providências necessárias para “assegurar a participação de travestis e transexuais presas (os), 

assim como da população homossexual e bissexual, em cursos de educação e qualificação 

profissional, ofertados pela Administração ou instituições parcerias, bem como a ocupação 

visando à geração de renda, conforme área de interesse e competências do usuário (a) e 

demandas do mercado de trabalho, de modo a contribuir para o processo de reintegração e 

construção de sua autonomia social e econômica”. A mesma disposição é reproduzida pelo 

artigo 9º da Portaria 202 (ALAGOAS, 2017). 

A Portaria 05 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016) assegura, em seu artigo 2º, inciso 

XII, ao adolescente LGBT a promoção do “acesso ao Sistema Educacional, de forma 

igualitária, sem discriminação ou preconceito, assim como sua inserção em cursos de 

profissionalização, conforme sua aptidão, em articulação com os subsistemas de garantias 

de direitos”. 
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Nesse ponto, é interessante observar que, embora educação e trabalho ainda sejam 

direitos fundamentais reiteradamente negados a travestis e transexuais durante toda sua 

existência, não são realizadas políticas públicas para assegurá-los com exceção do contexto 

carcerário. Assegurar estes direitos apenas no cárcere, certamente, evidencia a precariedade 

a que são submetidas travestis e transexuais no Brasil. 

 

3.2.2.2.7.  Alocação em cela ou ala específica 

 

No âmbito do sistema privativo de liberdade, sete das normas pesquisadas regulam a 

alocação de travestis e transexuais em alas específicas. 

Determina a Resolução 01 (BRASIL, 2014), em seu artigo 3º, que sejam oferecidos 

espaços de vivência específicos às travestis e aos gays privados de liberdade em unidades 

prisionais masculinas, considerando a sua segurança e especial vulnerabilidade. Trata-se, 

porém, de oferta, e não imposição, conforme preceitua o artigo 3º, §2º, ao condicionar 

eventual inserção nesse espaço específico à concordância e  à escolha da pessoa a quem se 

destina o direito, exigindo expressa manifestação de vontade dela. Referidos espaços, 

conforme o artigo 3º, §1º, não devem destinar-se à aplicação de medida disciplinar ou de 

qualquer método coercitivo.  Ademais, conforme previsão expressa do artigo 8º da 

Resolução, eventual transferência compulsória entre celas e alas ou quaisquer outros castigos 

ou sanções em razão da condição de pessoa LGBT são considerados tratamentos desumanos 

e degradantes. A Portaria 41 (MARANHÃO, 2014) reproduz o contido na Resolução federal 

sobre o tema em seus artigos 3º e 9º. 

A Resolução 11 (SÃO PAULO, 2014), em seu artigo 2º, por sua vez, autoriza que as 

unidades prisionais, após análise de viabilidade, implantem cela ou ala específica para 

população de travestis e transexuais, a fim garantir sua dignidade, individualidade e 

adequado alojamento. Na implantação dessas alas específicas, deve-se observar o interesse 

da população assistida, a fim de evitar segregação social ou quaisquer formas de 

discriminação negativa em razão da identidade de gênero ou orientação sexual, conforme 

preceitua o artigo 2º, parágrafo único. Previsões similares são trazidas pela Resolução 558 

(RIO DE JANEIRO, 2015), em seu artigo 3º e pela Portaria 202 (ALAGOAS, 2017), 

também em seu artigo 3º. A resolução fluminense, traz, porém, avanços em relação à 

Resolução federal, ao prever, em seu artigo 10º, que “a transferência compulsória entre celas 
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e alas ou qualquer outra sanção, em razão da condição de pessoa LGBT”, além de ser 

considerada “tratamento desumano e degradante”, acarretará também a aplicação das 

sanções disciplinares previstas em lei no caso de cometimento de faltas. 

A Resolução Conjunta 01 (MINAS GERAIS, 2013), porém, destoa muito das normas 

acima. Em seu artigo 1º, inciso I, dispõe sobre a “disponibilização de ala ou pavilhão 

específico” para “detentos homossexuais masculinos e travestis”. A inserção nesses locais 

específicos está condicionada, todavia, conforme o artigo 3º da norma, à “participação no 

PRRSP” (Programa de Reabilitação, Reintegração Social e Profissionalização), que tem 

como objetivo a “a promoção da saúde, do trabalho, ensino e capacitação bem como 

assegurar a manutenção da integridade física dos detentos homossexuais masculinos e 

travestis” (artigo 1º). A permanência nesse espaço “está condicionada à observância irrestrita 

das normas disciplinares e aproveitamento adequado das atividades e cursos de 

profissionalização, programas de ensino e capacitação” (artigo 4º). O artigo 6º da Resolução 

prevê o desligamento do programa “quando o preso pleitear e manifestar o desejo de não 

participar das atividades e cursos de profissionalização, programas de ensino e capacitação” 

(inciso I) e “quando o preso não observar as normas disciplinares determinadas pela SUAPI 

e/ou apresentar indisponibilidade para o desempenho das atividades e cursos de 

profissionalização, programas de ensino e capacitação” (inciso II). O artigo 7º da Resolução 

estabelece que  

Não serão aceitos os homossexuais masculinos e travestis privados de liberdade: I 

– que não assinaram o Termo de Solicitação de Participação e Ingresso e/ou Termo 

de Auto Declaração de Homossexualidade; II – que não se sujeitaram, integral ou 

parcialmente, ao Termo de Solicitação de Participação e Ingresso; III – que não se 

sujeitarem às normas de disciplina e ressocialização, estudo, capacitação e 

trabalho; IV – que não possuem estereótipo ou prática sexual condizente com o 

perfil de preso a que se destina o PRRSP. 

Para garantir que o preso possui o “estereótipo ou prática sexual condizente” com o 

público destinatário da política, há a necessidade de preenchimento do seguinte “termo de 

autodeclaração de homossexualidade”, previsto no anexo II da norma: 

 

Fotografia 1: Termo de autodeclaração de homossexualidade 
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Fonte: Diário do Executivo, caderno 1, Minas Gerais, 23 de janeiro de 2013. 

A Portaria 05 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016), por sua vez, estabelece, em seu 

artigo 2º, inciso VIII, a garantia, dentre as ações socioeducativas, de “espaços físicos e/ou 

horários alternativos para participação da população LGBT, sem prejuízo das atividades, a 

fim de preservar sua integridade física, moral e social”. 

A criação das denominadas “alas LGBT” consiste, provavelmente, na disposição 

presente nas normas analisadas, que mais gera debate. Por um lado, observa-se uma 

preocupação, que orienta a criação dessas alas, com a possibilidade de práticas violentas em 

face da população LGBT presente no cárcere. No entanto, já há posicionamentos críticos 

sobre elas, como o de Márcio Zamboni  

Analisando a dinâmica de unidades prisionais nos quais esse tipo de política ainda 

não foi implementada, é possível observar que existem formas de segregação 

espacial que já operam com base em diferenças sexuais e de gênero – e que essas 

políticas públicas podem acabar por reforçar certas formas de discriminação. Além 

disso, é preciso compreender que a convivência entre esses presos vistos pelo 

Estado como LGBT e o restante da população carcerária permite certas formas de 

agência fundamentais para esses sujeitos – seja para as suas condições materiais 

de existência (por meio das diversas formas de ativa, em especial a prostituição), 

ou seja, para a sua realização afetiva e sexual (por meio de relações com homens 

que não necessariamente se identificam como parte de uma população LGBT). 

(2017, p. 113-114): 

Inicialmente, verifica-se, a partir da análise normativa, uma necessária etiquetação 

do indivíduo como “LGBT”, categoria menos sólida do que parece ser, para fins de aplicação 

da política. Em alguns casos como o de Minas Gerais (Resolução Conjunta nº 01/2013), esta 

classificação opera de modo mais acentuado, contando até mesmo com um anexo na 

Resolução denominado “Termo de autodeclaração de homossexualidade”, que, além de 

inserir na categoria “homossexual” uma gama de identidades, é perturbador na medida que, 

para ter acesso a uma política, a pessoa tem de declarar-se como pertencente a uma 

identidade rígida. Além disso, exclui do direito ao acesso a esse espaço específico, no caso 

de manifestação de vontade, aqueles que “não possuem estereótipo ou prática sexual 

condizente com o perfil de preso a que se destina o PRRSP”. 
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De modo diverso, há o risco de se incentivar a discriminação desses sujeitos pelos 

demais integrantes da população carcerária, pois se excluem as múltiplas possibilidades 

relacionais, inclusive afetivas e sexuais, presentes no ambiente carcerário, reforçando o 

isolamento dessas pessoas e o eventual afastamento das “redes de proteção” formatadas no 

âmbito do sistema penitenciário. 

Amilton Gustavo da Silva Passos que analisou a “ala para travestis, gays e seus 

maridos” no Presídio Central de Porto Alegre afirma ser complexo afirmar que a ala GBT 

seja uma medida benéfica ou prejudicial. Segundo ele: 

talvez, assumir que esse espaço seja completamente benéfico para os indivíduos 

que o habitam, bem como afirmar o sucesso funcional dessa prática institucional 

seja ignorar as fortes condicionantes que atravessam tanto a existência da ala GBT 

quanto aqueles que lá residem (2014, p. 98).  

Por um lado, não se pode afirmar, com certeza que, por meio dessa prática 

institucional o risco à vida desses sujeitos é neutralizado, por outro “ao chegar nesse espaço, 

cada interno passa a sofrer regulações infinitesimais sobre seus corpos. Práticas de governo 

que os vigiam minuciosamente a cada momento” (PASSOS, 2014, p. 100).  

O controle dos corpos, já fortemente presente em todo o espaço carcerário, nessas 

alas, conforme descreve o autor, é ainda mais acentuado. O desvio é sancionado com 

eventual retirada da ala e sujeição ao risco imediato à vida ou à integridade física. É o que 

se observa, claramente, da análise da Resolução conjunta 01 (MINAS GERAIS, 2013) que 

condiciona, expressamente, a permanência no espaço de vivência específico à observância 

de regras disciplinares bem como à disponibilidade para o “desempenho das atividades e 

cursos de profissionalização, programas de ensino e capacitação”. 

A ala específica talvez permita um melhor enfrentamento das condições prisionais, 

no caso de ambientes onde o risco à essa população é acentuado. No entanto, por vezes, pode 

implicar outras violações, dependendo da realidade carcerária de cada local, como “o não 

acesso à educação e ao trabalho dentro do cárcere; na relação com os outros presos e na 

transfobia institucional; nos modelos de comportamento ditados; no abandono familiar; no 

aumento de controle penal” (GOMES FERREIRA, 2014, p. 121 e, no mesmo sentido, 

EUSTAQUIO JR.; BREGALDA e SILVA, 2015). 
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3.2.2.2.8.  Direito à visita e forma das revistas 

 

O direito à visita íntima é assegurado por seis das normas pesquisadas. 

A Resolução 11 (SÃO PAULO, 2014), no artigo 6º, determina que os procedimentos 

de ingresso na unidade prisional, de visitantes devidamente cadastrados no rol dos presos e 

que sejam travestis ou transexuais, para realização de visita comum ou íntima, seguirá o 

disposto no Regimento Interno Padrão (RIP). A revista será realizada por agente de 

segurança penitenciária conforme sexo biológico. Na hipótese de a pessoa visitante ter feito 

a “cirurgia de transgenitalização”, deve ser identificada e revistada por integrante do corpo 

funcional do mesmo sexo (artigo 6º, §1º). Estabelece, ainda, em seu artigo 6º, § 2º que “o 

processo de revista deve evitar qualquer forma de constrangimento para os servidores e 

população assistida, sendo oportuno registrar ocorrências existentes em local apropriado, 

sendo imediatamente comunicado ao gestor responsável para as medidas cabíveis”. A 

Portaria 202 (ALAGOAS, 2017) traz previsões similares à norma paulista. Assegura, em seu 

artigo 7º, a visita comum ou íntima às pessoas presas, trazendo as mesmas condições da 

Resolução 11, apenas não se referindo ao RIP. 

Garante-se na Resolução 01 (BRASIL, 2014) o direito à visita íntima à população 

LGBT (artigo 6º). Dispositivo com a mesma redação encontra-se no artigo 6º da Portaria 41 

(MARANHÃO, 2014). 

A Resolução 558 (RIO DE JANEIRO, 2015), em seu artigo 7º, veda a realização da 

revista íntima na travesti ou nas mulheres e homens transexuais em ambiente público, que 

permita a exposição da nudez da pessoa revistada diante dos demais presos. A revista íntima 

deve ser realizada em ambiente reservado, que assegure a privacidade. Preceitua, ainda, que 

“os/as internos/as LGBT serão revistados seguindo as normas de revistas íntimas, sem 

nenhuma discriminação”. No artigo 8º da Resolução fluminense, garante-se, ainda, o direito 

à visita íntima para a população LGBT. No entanto, no parágrafo único do referido artigo, 

dispõe que a SEAP, através da Subsecretaria de Tratamento Penitenciário e a Subsecretaria 

de Gestão Operacional, deverá, em parceria com o CELGBT/RJ, viabilizar estudos para a 

efetivação desse direito, o que permite concluir que ainda não é, ainda, um direito 

plenamente observado. 

A Portaria 05 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016), em seu artigo 6º, assegura a 

travestis e transexuais adolescentes que estejam cumprindo medida socioeducativa de 
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internação o direito à visita intima, desde que “observado rigorosamente o disposto nos 

artigos 67 a 70, da Lei do SINASE, devendo as unidades de atendimento dispor de espaço 

físico adequado para tal finalidade”.”. 

 

3.2.2.2.9.  Alocação em unidades prisionais específicas  

 

Seis das normas mapeadas trazem a possibilidade de alocação de pessoas travestis e 

transexuais presas em unidades prisionais específicas, de acordo com a identidade de gênero: 

a Portaria 202 (ALAGOAS, 2017), a Portaria 41 (MARANHÃO, 2014), a Resolução 558 

(RIO DE JANEIRO, 2015), a Resolução 11 (SÃO PAULO, 2014), a Portaria 05 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2015) e a Resolução 01 (BRASIL, 2014). 

Segundo a Resolução 01 (BRASIL, 2014) (artigo 4º), as pessoas transexuais 

masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. 

Assegura, nessas unidades, o tratamento isonômico entre as mulheres transexuais e as 

demais mulheres em privação de liberdade. Não se menciona a mesma garantia de 

tratamento isonômico aos homens trans. Disposição com a mesma redação encontra-se no 

artigo 4º da Portaria 41 (MARANHÃO, 2014). 

A Resolução 11 (SÃO PAULO, 2014) prevê que apenas “as pessoas que passaram 

por procedimento cirúrgico de transgenitalização” podem ser incluídas em “Unidades 

Prisionais do sexo correspondente” (artigo 3º). A Portaria 202 (ALAGOAS, 2017) traz a 

mesma previsão. 

A Resolução 558 (RIO DE JANEIRO, 2015), apresenta, em seu artigo 4º, disposição 

similar à da Resolução federal, em seu artigo 4º, utilizando, porém, a nomenclatura mais 

adequada “mulheres transexuais” e “homens transexuais”. 

O artigo 2º, inciso IX, da Portaria 05 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016), possibilita, 

“quando solicitada pelo Diretor da Unidade, a transferência do socioeducando transexual 

para unidade de atendimento (masculino ou feminino) correspondente ao gênero com qual 

identifica”. Condiciona, porém, essa transferência, “à prévia autorização da Autoridade 

Judiciária”, que “para tanto poderá solicitar prévio parecer técnico da equipe multidisciplinar 

da unidade”. 
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A limitação da alocação em unidades conforme a identidade de gênero apenas a 

pessoas que passaram pela cirurgia de transgenitalização consiste em clara violação à 

identidade de gênero, que independe da realização de modificações corporais. Trata-se de 

grave violência estatal a exigência de intervenções cirúrgicas para que haja o devido 

reconhecimento jurídico da identidade de gênero, consistente na “necessidade de ser operado 

para ser reconhecido” (GONÇALVES, 2014, p. 218). Como adverte a autora: 

Nessa hipótese, a cirurgia, ao invés de concretizar o exercício da liberdade e do 

direito à integridade psicofísica, em prol do desenvolvimento da personalidade, 

realizar-se-ia como forma de evitar a discriminação; ou seja, acabaria consistindo 

em uma segunda violação de direitos, agora sobre a integridade física, de quem já 

se sentia discriminado por conta da identidade de gênero (GONÇALVES, 2014, 

p. 218). 

 

3.2.2.2.10. Lei 11340/06 e reforço de sua aplicação 

 

A Lei 11340 (BRASIL, 2006), em seu artigo 5º, assenta que “configura violência 

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero”. Embora 

não faça alusão explicitamente a travestis e a transexuais, a lei foi inserida no mapeamento, 

em razão da sua importância como a lei federal que define a violência contra a mulher como 

a violência baseada no gênero e não no sexo biológico, o que tem permitido a devida 

aplicação também em casos envolvendo essa população. 

Três das normas pesquisadas reafirmam a possibilidade de aplicação da Lei 11340/06 

ou a concretizam, por meio de normas mais específicas. 

A Portaria 272 (ACRE, 2017) amplia,  

no que concerne ao atendimento especializado das Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher – DEAMs, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a atribuição 

para a apuração dos crimes de violência doméstica, assim definidos na Lei nº 

11.340/2006, bem como a adoção das respectivas medidas protetivas, naquilo que 

competir à autoridade policial, às mulheres transexuais e travestis, em situação de 

violência doméstica e familiar (artigo 1º).  

Define, ainda, que, “nos municípios do interior do Estado do Acre, onde não há 

Delegacias Especializadas, adotar-se-ão os mesmos critérios para apuração dos crimes de 

violência doméstica”. Trata-se, assim, de reiteração do já disposto na Lei 11340/06. 

A Portaria 30 (CEARÁ, 2017), do mesmo modo que a anterior, amplia “o 

atendimento especializado nas DDM´s, no Estado do Ceará, às mulheres travestis e 

transexuais, em situações de violência doméstica e familiar”. 
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A Portaria 17 (PIAUI, 2016) institui protocolo de atendimento, prevendo sua 

aplicabilidade também a travestis e transexuais. 

Embora sejam relevantes essas normativas, também demonstram o que já se abordou 

antes: por vezes, são necessárias normas infralegais para que um direito seja realmente 

cumprido, mesmo existindo lei hierarquicamente superior a ela já dizendo o mesmo, como 

é o caso da Lei 1134/06. 

 

3.2.2.2.11. Direitos previdenciários 

 

Assegura a Resolução 01 (BRASIL, 2014) o benefício do auxílio-reclusão aos 

dependentes da pessoa privada de liberdade, inclusive ao (à) cônjuge ou companheiro (a) do 

mesmo sexo (artigo 11º). 

A Portaria 41 (MARANHÃO, 2014), assenta, em seu artigo 12º, que “A SEJAP 

promoverá os meios para se garantir à pessoa LGBT, em igualdade de condições, o benefício 

do auxílio-reclusão aos dependentes, legalmente reconhecidos, do segurado recluso, 

inclusive ao cônjuge ou companheiro do mesmo sexo, em união estável, mediante ações das 

Assistências pertinentes”. 

 

3.2.2.2.12. Inserção dos campos “orientação sexual” e “identidade de gênero” 

 

A Resolução 11 (UNIÃO, 2014) “estabelece os parâmetros para a inclusão dos itens 

‘orientação sexual’, ‘identidade de gênero’ e ‘nome social’ nos boletins de ocorrência 

emitidos pelas autoridades policiais no Brasil”. 

Segundo a Resolução, “a informação sobre a orientação sexual ou identidade de 

gênero do/da noticiante pode ser auto declarada e, nesse caso, isso deverá ser informado no 

momento do preenchimento do boletim de ocorrência pela autoridade policial” (artigo 2º). 

Interessante observar que essa resolução federal se funda na autodeclaração da 

orientação sexual ou da identidade de gênero. 

Referidos campos são importantes para que se obtenham dados mais seguros: por 

exemplo, sobre a prática de crimes motivados pela condição da vítima. Hoje, há uma grande 
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escassez de dados no Brasil sobre as várias formas de violências praticadas em razão da 

orientação sexual ou da identidade de gênero da pessoa ofendida. 

Embora seja de enorme relevância, inclusive para se definir a forma de elaboração 

de políticas públicas, apenas uma norma traz essa previsão. 

 

3.2.2.3.  Sanções e Mecanismos de efetivação 

 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

Conforme se observa dos gráficos, os mecanismos para assegurar a efetivação das 

previsões contidas nas normas são frágeis. A maioria das normas mapeadas não apresentam 

a previsão de sanções. Grande parte das normas não apresentam a previsão de instrumentos 

que garantam a respectiva concretização. Algumas estabelecem a necessidade de divulgação 

do conteúdo normativo e parcela menor institui a obrigação de capacitação daqueles que 

terão de efetivar as prescrições normativas.  

Observa-se que, muitas vezes, os atos normativos não são concretizados porque 

travestis e transexuais sequer conhecem os direitos ali assegurados. Além disso, muitas 

vezes, quando buscam valer seus direitos, essas pessoas deparam-se com ausência de 

orientação e capacitação dos responsáveis pela dos direitos em si. Conforme destaca 

Maranhão (2012, p. 70) “é preciso que se realizem projetos pedagógicos que treinem os 

sujeitos encarregados da prestação de serviços a tais pessoas”.  

Interessante observar a experiência mencionada por Lima, sobre a implantação da 

Portaria 16 (PARÁ, 2008): enquanto havia na Secretaria de Educação do Pará, uma pessoa 

transexual interessada na concretização da norma, houve um trabalho de divulgação e 

sensibilização sobre ela; porém, com a saída dessa pessoa do órgão público, o processo foi 

interrompido. Conforme destaca a autora, em 2011, ao solicitar dados sobre requerimentos 

ao uso do nome social para a Secretaria Estadual de Educação, nenhuma solicitação de uso 

Não Sim

Quantidade 137 11

93%

7%

GRÁFICO 9:

POR SANÇÃO
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do nome social havia sido feita, certamente em razão do desconhecimento do ato normativo 

(2013, p. 95-96). 

A partir de entrevistas, Lima aponta alguns fatores que podem ter contribuído para a 

pouca efetividade prática da medida normativa e que podem servir para compreender o 

processo de concretização dos outros normativos mapeados nesta pesquisa. Entre os 

motivos, figuram: o voluntarismo de uma pessoa transexual no processo de divulgação e 

sensibilização sobre a portaria, que foi cessado quando houve mudança na gestão da 

secretaria e a pessoa foi afastada do cargo; o desconhecimento da portaria; a dificuldade de 

permanência de travestis e transexuais nas escolas, por vezes, inclusive por precisarem 

exercer a prostituição para sobreviverem; a presunção de que não conseguirão um emprego 

formal; o preconceito e a discriminação direcionado a travestis e a transexuais por aqueles 

que deveriam cumprir a norma; a não previsão de sanções; e a ausência de sensibilização 

para a mudança de concepções (2013, p. 95-104). 

Uma das entrevistadas por LIMA afirma textualmente: 

Aí vem o problema: o Pará foi o primeiro Estado a criar essa portaria, o pioneiro, 

que foi aplaudido pelo Brasil inteiro, e é o primeiro Estado onde não consegue... 

Os professores não conseguem obedecer a lei. Muitos professores, a maioria, não 

que chamar nós [sic] pelo nome social. A maioria chama pelo número ou nem 

chama. Dizem que a secretária [de Educação] tinha coisa mais importante para 

fazer do que se preocupar com viado [sic] (2013, p. 99). 

A autora identifica ela que os movimentos sociais do Pará passaram a exercer, na 

ausência de outros atores estatais, o papel de fiscalização da implementação da política de 

nome social “de forma aleatória e assistemática”, inclusive recebendo denúncias acerca do 

descumprimento da regulamentação estatal (LIMA, 2013, p. 97). 

Conforme se percebe do valioso relato realizado por Lima, muitas vezes, os atos 

normativos entram em vigor isoladamente, sem o suporte de uma política pública ampla, que 

garanta a sua divulgação, a capacitação e a sensibilização daqueles que irão aplicá-la, sem 

as consequências para o caso de descumprimento de suas previsões, o que compromete 

gravemente a sua efetividade. Como se percebe da análise do gráfico acima, sequer na 

própria norma esses mecanismos se encontram estabelecidos. 

Outra questão relevante, que se repete no processo de criação e implementação de 

muitas das normas, conforme a mim relatado, é a necessidade de que haja uma pessoa 

travesti ou transexual ou alguém sensibilizado a essa luta nas gestões, para que as normas e 

as políticas públicas sejam concretizadas. Além disso, as próprias pessoas travestis e 
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transexuais, na omissão estatal, passam a ter de fiscalizar o cumprimento das normas e a 

divulgá-las ou elas são relegadas ao esquecimento. Essa circunstância traz luz sobre a 

precariedade das vidas transexuais e travestis e sobre os frágeis direitos conquistados após 

intensa reivindicação.  

 

3.3. AVALIAÇÃO CRÍTICA DA PRODUÇÃO NORMATIVA, A PARTIR DOS CONCEITOS DE 

PARIDADE PARTICIPATIVA E DE PRECARIEDADES 

 

A produção normativa mapeada representa importante conquista na luta por 

reconhecimento de travestis e transexuais no Brasil. Como se percebe a partir do 

mapeamento normativo realizado, a criação de normas para garantia de direitos a essa 

população tem sido profícua. O Estado, a partir de provocações de movimentos sociais e 

indivíduos, tem-se mobilizado para construir estruturas normativas que atendam às 

demandas sociais. Importantes direitos, ao longo do tempo, foram alcançados, ao menos 

abstratamente. Assim, especialmente, a garantia da observância do nome com o qual as 

pessoas travestis e transexuais se identificam em diversos espaços. Também se normatizou 

o acesso à saúde, assegurando-se especialmente intervenções cirúrgicas e terapias 

hormonais, para a promoção de alterações físicas. No entanto, a partir dos padrões 

normativos apurados no mapeamento normativo realizado, é possível questionar, mais 

detidamente, se essa produção normativa atende a critérios de justiça, entendida conforme a 

concepção ampla de Nancy Fraser. É preciso, indagar, ainda, se os direitos assegurados 

representam – ou não - uma “cidadania precária”, conforme as palavras de Berenice Bento, 

inspirada na precariedade conceituada por Judith Butler. 

Conforme afirmado no início desse trabalho, Nancy Fraser propõe uma concepção 

de justiça tridimensional, que garanta – para os problemas sociais enfrentados por grupos 

sociais discriminados, vulneráveis e subalternizados, como é o caso da população de 

travestis e transexuais - três tipos de remédios: reconhecimento, redistribuição e 

participação. O princípio comum que unifica essas dimensões, na concepção da autora, é a 

paridade de participação. O princípio da paridade participativa, ainda conforme Fraser, 

requer “arranjos sociais que permitam a todos os membros (adultos) da sociedade interagir 

entre si como pares” (2002, p. 13). Para a autora, são necessárias para assegurar essa paridade 

participativa: 
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Primeiro, deve haver uma distribuição de recursos materiais que garanta a 

independência e “voz” dos participantes. Esta condição impede a existência de 

formas e níveis de dependência e desigualdade econômicas que constituem 

obstáculos à paridade de participação. Estão excluídos, portanto, arranjos sociais 

que institucionalizam a privação, a exploração e as flagrantes disparidades de 

riqueza, rendimento e tempo de lazer que negam a alguns os meios e as 

oportunidades de interagir com outros como pares. Em contraponto, a segunda 

condição para a paridade participativa requer que os padrões institucionalizados 

de valor cultural exprimam igual respeito por todos os participantes e garantam 

iguais oportunidades para alcançar a consideração social. Esta condição exclui 

padrões institucionalizados de valor que sistematicamente depreciam algumas 

categorias de pessoas e as características a elas associadas. Portanto, excluem-se 

padrões institucionalizados de valor que negam a alguns o estatuto de parceiros 

plenos nas interacções – quer ao imputar-lhes a carga de uma “diferença” 

excessiva, quer ao não reconhecer a sua particularidade. (FRASER, 2002, p. 13) 

Duas condições são, já de início, imprescindíveis para promover a paridade 

participativa. Em primeiro lugar, a distribuição de recursos materiais. Acrescente-se que os 

“padrões institucionalizados de valor cultural” promovam igual respeito a todas as pessoas 

e iguais oportunidades para obter consideração social, vedando-se excessivas cargas de 

diferença ou o não reconhecimento de especificidades. Após inserir a representação em sua 

teoria, Nancy Fraser também prescreve – em sua teoria, como elemento a ser considerado 

para a promoção da paridade participativa - “a igual capacidade de expressão nas 

deliberações públicas e representação justa no processo público de tomada de decisão” 

(2009, p. 20). 

Para atender ao objetivo de paridade participativa, é possível concretizar mais do que 

apenas uma possibilidade de arranjo institucional e político, mas nem todos atenderão as 

exigências de justiça. É o caso da equiparação entre as uniões entre casais homossexuais e 

heterossexuais. Para promover a igualdade de participação social entre os sujeitos, não seria 

admissível outra modalidade de união apenas para os homossexuais. Como bem apontado 

no aporte teórico: “embora tais reformas representem um claro avanço em relação às leis 

existentes e possam criar apoio em campos táticos como medidas transitórias, elas não 

satisfazem as exigências de justiça tal como entendida pelo modelo de status” (FRASER, 

2007, p. 127-128). 

Passo a analisar o enquadramento da produção normativa pesquisada nos requisitos 

apresentados pela autora. 

Quanto à distribuição de recursos materiais (distribuição), considerando nessa 

categoria, de modo simplificado, a promoção de direitos sociais, a produção normativa é 

extremamente insuficiente. Como examinado, apesar da grave exclusão social que assola 

travestis e transexuais – ainda desdobrada na dramática privação dos direitos básicos ao 
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trabalho e à educação que atinge essa população - raras são as normas que assegurem 

condições específicas de acesso a esses direitos sociais. Embora muitas das normas garantam 

o direito ao nome social no âmbito da educação (em escolas e em universidades), a medida 

é insuficiente, na condição de política pública, para, de fato, promover a inserção e a 

permanência escolar, especialmente para um público imensamente vulnerável que apresenta 

altos índices de exclusão e de não permanência escolar, decorrentes, principalmente, do 

preconceito e da discriminação a que são submetidas nesse contexto. 

A mesma insuficiência persiste na inserção laboral dessa população. Não foram 

constatadas previsões normativas que busquem superar a condição de quase total negação 

do direito ao trabalho a que submetem essas pessoas. É apenas nos contextos extremos de 

privação de liberdade, que pequena parcela das normas reitera as garantias abstratas do 

direito à educação e ao trabalho, sem previsão de medidas específicas para efetivá-lo. Além 

disso, adiante será melhor discutida a precariedade envolvida em se assegurar esses direitos 

sociais expressamente apenas nos sistemas de privação de liberdade, e não como parte de 

políticas públicas amplas e transversais. 

No que tange à promoção do direito à saúde, a Política Nacional de Saúde Integral 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, parece ser adequada, como estrutura 

normativa, para promover a paridade participativa. Isso porque o programa parece, de fato, 

contemplar a integralidade, a universalidade e a equidade do direito à saúde, ao prever 

mecanismos para isso. Na prática, contudo, há problemas na efetivação estatal de suas 

previsões.  

De modo diverso, todavia, as normas que estabelecem as formas de realização do 

processo transexualizador parecem não passar plenamente pelo crivo da paridade 

participativa, tendo em vista que, ainda, impõem condicionamentos excessivos ao acesso a 

intervenções hormonais e cirúrgicas. Há, de plano, limitação – injustificadamente – etária. 

A inserção no processo é restrita, conforme apresentado, a pessoas com mais de 18 (dezoito) 

anos de idade; e os procedimentos cirúrgicos decorrentes do processo transexualizador são 

garantidos apenas a pessoas com mais de 21 (vinte e um) anos de idade, mesmo a maioridade 

civil ocorrendo aos 18 (dezoito) anos. A realização de cirurgias está condicionada à 

indicação específica e ao acompanhamento prévio de longos 2 (dois) anos por equipe 

multiprofissional, mesmo havendo a prévia manifestação de vontade livre e esclarecida pela 

pessoa que deseja submeter-se a esse procedimento. Os cuidados de saúde próprios do 

processo transexualizador, mesmo os procedimentos reversíveis, são praticamente vedados 
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a crianças e a adolescentes. Ignora-se, assim, o sofrimento dessas pessoas, especialmente na 

puberdade, quando passam a apresentar características físicas diversas do gênero com o qual 

se identificam. Não se descarta a possibilidade de que se estabeleçam requisitos para 

determinados procedimentos de saúde em geral, conforme sejam necessários. No entanto, a 

partir especialmente de relatos de travestis e transexuais, observo que os limites normativos 

impostos se mostram exacerbados. Por fim, a necessidade de patologização ou de 

enquadramento das identidades travestis e transexuais a comportamentos próprios do 

“feminino” ou do “masculino”, para que haja o acesso a medidas específicas de saúde não 

representa consistente promoção de respeito social a essas pessoas, pois perpetua – e perpetra 

– perspectivas estigmatizadas de pessoas doentes, transtornadas e abjetas. 

Portanto, a produção normativa pesquisada é significativamente falha, em um ponto 

crucial: na distribuição de recursos materiais a travestis e a transexuais. Na categoria, 

consideram-se a promoção de direitos sociais. Verifica-se, assim, que há omissão em 

oferecer respostas a problemas de grande relevância, como a acentuada exclusão de travestis 

e transexuais nos âmbitos escolar e laboral. Além disso, no que tange ao direito à saúde, 

muito embora já tenham ocorrido inegáveis conquistas, em termos de direitos e políticas 

públicas, ainda há muitos condicionamentos excessivos no acesso a procedimentos 

específicos. 

É igualmente insuficiente o necessário reconhecimento – traduzido no igual respeito 

e iguais oportunidades proporcionados pelos “padrões institucionalizados de valor 

cultural”: indiscutivelmente, a produção normativa ainda impõe cargas excessivas de 

diferenças a travestis e transexuais. Penso que, nesse quesito, o direito ao nome seja o mais 

reivindicado para propiciar o devido respeito social e a igualdade de oportunidades, pois 

reduz as possibilidades de discriminação e opressão dessas vivências, em diversos âmbitos, 

como nas escolas, nas universidades, no trabalho e na saúde. O direito ao reconhecimento, 

no caso de travestis e transexuais, talvez seja o direito de não ter visibilizadas as suas 

diferenças. E, nesse sentido, as normas não asseguram o pleno reconhecimento, a partir do 

aporte teórico trabalhado – já que são impostos requerimentos formais e excessivamente 

burocráticos; o nome social deve vir, em muitos casos, acompanhado do nome civil, como 

um reforço validativo da identidade; há previsão de inscrição do nome civil ou do nome 

social entre aspas ou entre parênteses como se não fosse o verdadeiro, ressaltando a 

“duplicidade” de nome; há a necessidade, em algumas normas, de autorizações familiares 

ou decisões judiciais, para menores de 18 (dezoito) anos; em certos casos, o nome social é 
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preterido em relação ao nome civil, sob a frágil escusa de evitar “prejuízos a terceiros” ou 

de atender o “interesse público”, dentre outras limitações mencionadas. Nada disso 

proporciona o devido respeito. Tampouco observa as especificidades e as necessidades de 

travestis e de transexuais. O direito ao nome, como visto, é muito importante para a plena 

efetivação do direito à identidade de gênero dessa população. No entanto, a forma como esse 

direito tem sido estabelecido na produção normativa analisada impõe injustificadamente 

condicionamentos excessivos à concretização do direito - e incompatíveis com as legítimas 

exigências de justiça abordadas por Fraser. 

Do mesmo modo insuficiente, nos sistemas de privação de liberdade, tampouco se  

promove o devido respeito e se reconhecem as especificidades de travestis e transexuais. 

Conforme a terminologia propugnada por Fraser, impõe-se em carga excessiva de diferença 

a essa população. Assim demonstra o condicionamento do uso de caracteres de gênero a 

critérios de segurança e disciplina, termos excessivamente abertos. Assim também a 

alocação, ainda que expressamente desejada, em alas específicas, sob as exigências de 

“estereótipo ou prática sexual condizente” com o público destinatário da política e de 

preenchimento de um “termo de autodeclaração de homossexualidade”, como observado em 

uma das normas. E ainda o alojamento em unidades conforme a identidade de gênero apenas 

a pessoas que passaram pela cirurgia de transgenitalização. 

Por fim, em relação à representação justa no processo público de tomada de decisão 

(participação), o que se verifica, ainda, é um déficit de participação de travestis e transexuais 

nos processos públicos decisórios. No presente estudo, o foco permaneceu na normativa 

produzida pelo Executivo e pelo Legislativo. A partir do exame da produção normativa 

mapeada, verificou-se que poucas são as normas que indicam, nas justificativas, alguma 

forma de participação ou intervenção popular na elaboração normativa. Esse dado, porém, é 

insuficiente para uma análise mais concreta do processo de construção normativa, pois, 

muitas vezes, o instrumento é arquitetado a partir de demandas e pressões sociais, que, 

porém, não são mencionadas nos “considerandos” das normas. Todavia - a partir de 

referências teóricas, de relatos de pessoas e do próprio mapeamento realizado -, observa-se 

que a participação popular tem impactado na elaboração normativa do Executivo, 

provavelmente até mais do que se depreende apenas da análise das justificativas dos atos 

normativos. No entanto, para se obter uma avaliação mais precisa desse dado seria necessária 

uma pesquisa mais detida sobre os processos de construção de cada instrumento normativo.  
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Com base apenas na análise das justificativas, porém, é possível depreender que 

muitas normas se originam de iniciativas estatais, que, provavelmente, são provocadas por 

indivíduos isolados e por movimentos coletivos. Algumas normas mapeadas afirmam 

expressamente, em suas justificativas, a influência de mecanismos de participação social em 

sua elaboração ou mesmo a criação a partir de demandas diretas de pessoas ou movimentos.  

Nesse sentido, são, por exemplo, mencionadas as conferências nacionais e estaduais LGBT, 

as conferências nacionais de educação e saúde, demandas de organizações não 

governamentais e as demandas apresentadas a partir de escutas públicas. No entanto, não se 

afere, com certeza, se esses mesmos ou outros indivíduos e movimentos são chamados a 

participarem ativamente no processo de elaboração do texto normativo. O mesmo impacto 

na produção normativa que se tem no Executivo não se verifica, porém, no âmbito do 

Legislativo, instância na qual as reivindicações dessa população têm tido pouca influência, 

conforme se conclui da reduzida presença de leis no acervo normativo pesquisado. 

Conforme exposto no capítulo 2, o fortalecimento desse movimento social não se deu 

de modo plenamente autônomo, pois teve profunda ingerência estatal. Assim identificaram 

Júlio Simões e Regina Facchini (2009, p. 144-145): a conquista adveio – especialmente, no 

início - do financiamento de encontros e eventos com recursos da prevenção ao HIV/AIDS 

e da criação do programa Brasil sem Homofobia, em 2004, o que ensejou o planejamento e 

realização de atividades para a realização das metas pretendidas. Nesse sentido, observa-se, 

ainda, a partir do material pesquisado, uma dependência grande dos movimentos sociais de 

iniciativas estatais para veicularem suas demandas. É preciso, de fato, enfatizar e reconhecer 

a potência e a agência do movimento e do ativismo individual para que direitos sejam 

reconhecidos e efetivados para a proteção jurídica de travestis e transexuais. No entanto, um 

dado importante que deve ser considerado é a marcante influência estatal no fomento dessa 

participação. O Estado, portanto, por meio de políticas específicas, tem notável importância 

na concretização dessa paridade participativa e na concessão de voz a essa população. Esse 

dado indica, por um lado, a importância da adoção cada vez maior de políticas estatais que 

promovam o reconhecimento de travestis e transexuais, mas, por outro, gera um impasse, 

detalhado adiante, na análise das precariedades: o mesmo Estado que viola direitos é o 

responsável por promover o reconhecimento.  

Desse modo, no que tange à participação, tem sido garantida a travestis e transexuais 

a devida voz nos processos públicos decisórios, ainda de modo incipiente, sobretudo no 

âmbito do Legislativo. No âmbito do Executivo, ainda há, para fomentar essa participação, 
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a ingerência estatal, que envolve perdas e ganhos: a conquista de direitos, por um lado, e, 

por outro, a dependência do próprio Estado que viola e oprime. 

A partir do cotejo entre os requisitos trazidos por Nancy Fraser para a promoção da 

paridade participativa e a produção normativa pesquisada, verifica-se que a arquitetura 

normativa criada no Brasil para a proteção de travestis e transexuais predominantemente se 

expressa de forma insatisfatória. Conforme afirma Nancy Fraser, a produção normativa 

analisada pode representar avanços em relação às normas e políticas existentes e os direitos 

como previstos podem atuar como medidas estratégicas e transitórias para medidas mais 

significativas. Não se desconsideram, neste estudo, essas funções táticas. No entanto, 

conforme se observa, ainda são muito os limites à concretização de direitos de travestis e 

transexuais. Trata-se, de fato, de um reconhecimento ainda parcial, limitado ou precário. 

O aporte teórico de Nancy Fraser pode ser articulado com o conceito de precariedade 

de Judith Butler, também já delineado no início dessa investigação. Butler relaciona a 

ausência ou deficiência de representação com a noção de “vida precária”: 

Quando consideramos as formas comuns de que nos valemos para pensar sobre 

humanização e desumanização, deparamo-nos com a suposição de que aqueles que 

ganham representação, especialmente autorepresentação, detêm melhor chance de 

serem humanizados. Já aqueles que não têm oportunidade de representar a si 

mesmos correm grande risco de ser tratados como menos que humanos, de serem 

vistos como menos humanos ou, de fato, nem serem mesmo vistos. (BUTLER, 

2011, p. 24). 

Judith Butler ainda afirma que determinados esquemas normativos “estabelecem 

aquilo que será e não será humano, o que será uma vida habitável, o que será uma morte 

passível de ser lamentada” (2011, p. 28). Como visto, esses instrumentos normativos 

parecem não representar um reconhecimento jurídico pleno e não ser parte de políticas 

públicas efetivamente comprometidas com a retirada dessas pessoas da situação de 

vulnerabilidade e precariedade na qual se encontram. De fato, é possível identificar algumas 

potencialidades dessas normas na proteção jurídica de travestis e transexuais no Brasil. A 

própria produção normativa dinâmica demonstra avanços e conquistas na luta por 

reconhecimento dessa população. No entanto, as fragilidades normativas ainda são muitas e 

os instrumentos mapeados, em sua maioria, oferecem “solução” apenas provisória para as 

demandas de travestis e transexuais e impõe, como visto, elevadas “cargas de diferença” a 

essa população. 

Apesar de as normas poderem ser encaradas como “ganhos táticos”, trazem proteção 

precária a essas pessoas. A limitação verifica-se, especialmente, diante das seguintes 
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características identificadas: a fragilidade da maioria dos instrumentos normativos 

utilizados, que podem ser revogados com facilidade, dependendo da gestão do momento; a 

fragmentação normativa, que faz com que determinado direito seja garantido em uma porta 

da Administração pública, mas não em outra; a validade restrita da maioria dos atos 

normativos ao âmbito administrativo, não garantindo direitos em outros âmbitos relevantes, 

como as relações privadas, especialmente laborais; as diversas limitações à efetivação dos 

direitos previstos, como se observa no caso do direito ao nome social, que frequentemente 

vem acompanhado do nome civil como reforço validativo da identidade; a previsão de 

sanções e de mecanismos de efetivação apenas de modo excepcional; e os mecanismos de 

efetivação excessivamente centrados na divulgação das normas – oque, de fato, é relevante 

- mas pouco focados na sensibilização e capacitação daqueles que irão aplicá-las. 

Conforme afirma Guilherme Gomes Ferreira:  

as pessoas trans no Brasil experimentam o que José Martins (2002) chama de 

exclusão integrativa, quer dizer, não participam igualmente dos processos de 

decisão política, tampouco acessam bens e serviços como as pessoas cisgêneros. 

São incluídas no social, mas essa inclusão acontece de modo parcial, precário, 

perverso, subalternizado, expressando vidas precárias socialmente “lidas” e 

“interpretadas” como de pouca importância, humanamente menores, sendo em 

decorrência disso desqualificadas, desvalorizadas e colocadas no campo do que se 

considera abjeto (2014, p. 109). 

Conforme afirma Alice Hertzog Resadori, as normas que garantem direitos a travestis 

e transexuais no Brasil, geralmente, são portarias, resoluções, decretos, “cuja abrangência se 

esgota dentro das competências destes órgãos” ou possuem o “caráter de orientações”. Não 

há, ainda, nenhuma lei brasileira, em âmbito federal, que estabeleça, sem a fragilidade que 

se observa nos instrumentos normativos existentes, a forma de tratamento de travestis e 

transexuais, o respeito à sua identidade de gênero, especialmente pelo uso do nome e pela 

escolha de banheiros, o atendimento de saúde, a inclusão escolar e laboral dessa população 

e as garantias a que tem direito no recolhimento prisional. (2016, p. 99). Nesse mesmo 

sentido de insuficiência, Berenice Bento acertadamente afirma que: 

Embora se possa explorar e defender as potencialidades desse “jeitinho brasileiro” 

por 1) garantir ambientes menos hostis às pessoas trans e 2) fornecer argumentos 

locais e gerais contra a patologização, acredito que aqui ainda nos movemos em 

uma dimensão da cultura política brasileira onde cidadania é transmutada em 

dádiva. A aprovação do nome social, por exemplo, nas universidades não é uma 

garantia imediata de sua efetivação. Pelos relatos de pessoas trans em encontros 

nacionais, nota-se que há um segundo momento de luta: a implementação nas 

chamadas e em outros documentos. (2014, pp. 177-178) 
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A fragilidade persiste nas arquiteturas normativas adotadas. Estas - embora 

possibilitem uma maior agilidade no reconhecimento de direitos - são frágeis e podem ser 

diluídas de acordo com as ondas políticas que assumem a estrutura administrativa. As 

molduras normativas predominantes no assunto - portarias, resoluções e decretos – são 

facilmente revogáveis, no âmbito jurídico, por outros atos normativos da mesma espécie. Do 

ponto de vista político, muitas vezes, a mobilização social sustenta esses atos. É o que se 

deu, por exemplo, com o Decreto 8727 (BRASIL, 2016), aprovado após a Conferência 

Nacional de Direitos Humanos, pela presidenta Dilma Rousseff, que assegura “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”. Após o 

afastamento da presidenta - em razão do processo de impeachment que sofreu, em maio de 

2016 - houve um movimento para revogação desta norma por deputados contrários a ela. O 

embate representa evidente precariedade, pois mantém as pessoas travestis e transexuais 

como dependentes do contexto político, obrigando-as a uma penosa mobilização para manter 

o pouco que lhes é assegurado. O conflito – entre tantos outros similares - expõe os ataque 

a que se submetem determinados instrumentos normativos, que carecem de força normativa. 

O nome social como direito assegurado por quase a totalidade das normas mapeadas 

indica também como o reconhecimento de direitos se dá de forma precária, conforme aqui 

defendido. Isso porque, nos moldes coercitivos atuais, o nome social consiste em direito 

limitado: garantido apenas sob vários condicionamentos e sem uma solução definitiva para 

a assegurar o pleno respeito às identidades de gênero.  

Para além do nome social, outros direitos importantes são igualmente condicionados: 

assim o direito à saúde e o direito ao exercício da identidade de gênero, em locais de privação 

de liberdade. A patologização do direito à saúde ainda é regra para o acesso a procedimentos 

específicos. A título de exemplo, o acesso é gravemente restringido, como na vedação etária 

a menores de 18 (dezoito) anos, ou a pessoas que porventura não desempenhem o 

comportamento esperado por médicos e por outros profissionais, para que sejam 

consideradas como pessoas travestis e transexuais. Nos locais de privação de liberdade, 

também, como já demonstrado, é exigido o desempenho do estereótipo normativo para 

acessar determinados – e importantes – direitos, como a proteção em alas específicas. No 

mesmo sentido restrito, figura o exercício da identidade de gênero condicionado por regras 

desarrazoadas e indeterminadas de segurança e disciplina, em locais de privação de 

liberdade. 
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No mapeamento realizado, observou-se, ainda, que apenas uma norma traz a previsão 

de captação de dados e indicadores para avaliação das políticas públicas. Tamanha restrição 

demonstra a fragilidade das construções normativas, tendo em vista que não se haja dados 

suficientes para se aferir os problemas que demandam intervenção estatal. 

Por fim, os mecanismos de efetivação das normas também são demasiadamente 

frágeis. Fragilidade que já se consubstancia no que tange à previsão excepcional de sanções 

para o caso de descumprimento. Além disso, mais da metade das normas não investem em 

mecanismos de concretização das previsões, como a capacitação daqueles que irão aplicar o 

dispositivo normativo ou a divulgação dos preceitos à população. A busca da concretização 

das normas acaba ficando a cargo das próprias pessoas travestis e transexuais ou daquelas 

pessoas sensibilizadas à causa, o que as expõe à condição de precariedade. 

Para além das violações expostas, figura a “desumanização” de travestis e transexuais 

pelo aparato normativo. Diante do contexto exposto, são pessoas que se percebem como 

indivíduos com direitos inferiores àqueles atribuídos aos demais membros da comunidade. 

São pessoas que se percebem como alguém cuja perda não será sentida, cujo luto não se fará 

presente e cujo status de cidadania não se faz nos mesmos termos que as outras pessoas. A 

maior expressão dessa “desumanização” consiste na garantia de direitos sociais, como a 

educação e o trabalho, como política específica para um grupo vulnerável, apenas quando 

travestis e transexuais estão em locais de privação de liberdade. Embora o acesso à educação 

e ao trabalho para travestis e transexuais seja extremamente restrito, em razão especialmente 

da transfobia existente no ambiente escolar e no mercado de trabalho, não há nenhuma 

política pública efetiva, nos âmbitos federal e estadual, para enfrentar essa questão. As 

normas que resguardam, mesmo que de modo apenas enunciativo, estão presentes apenas 

nos contextos de privação de liberdade.  

É um dado chocante, pois demonstra que a essa população direitos são assegurados 

de forma mais ampla e transversal apenas na extrema privação de liberdade, o que ocorre, 

muitas vezes, justamente por terem sido negados a essas pessoas direitos fundamentais, 

situação que as colocou em condição de alta vulnerabilidade. 

Conforme destaca Silvana de Souza Nascimento (2011, p. 20): 

A relação crítica com as normas sociais depende de uma capacidade coletiva de 

elaborar uma visão alternativa de ideais e normas que os sustentem. É preciso pôr 

em cheque os termos pelos quais a vida é reprimida para dar lugar a condições de 

vida mais inclusivas ou, em suas palavras [de Judith Butler], que possam ampliar 

as fronteiras do “humano”.  
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Desse modo, não se pode deixar de denunciar as restrições do “humano” trazidas pela 

produção normativa pesquisada, que condicionam, de inúmeras formas, o exercício da 

identidade de gênero de travestis e transexuais. De fato, direitos são garantidos em profusão 

no Brasil, conforme demonstra a quantidade de atos normativos mapeados. Contudo, em sua 

maioria, não são instrumentos que garantem, com plenitude, a própria existência dessa 

população. São instrumentos, pelo contrário, que apenas asseguram e perpetuam uma 

existência precária. 

Retomando as palavras de Butler:  

Ampliamos nossas noções de direitos para incluir todo mundo, ou trabalhamos 

para construir noções de reconhecimento mais robustas que permitirão algum tipo 

de relacionamento recíproco e de harmonia futura. Se certas vidas são 

consideradas merecedoras de existência, de proteção e passíveis de luto e outras 

não, então essa maneira de diferenciar as vidas não pode ser entendida como um 

problema de identidade nem sequer de sujeito. Trata-se, antes, de uma questão de 

como o poder configura o campo em que os sujeitos se tornam possíveis ou, na 

verdade, como eles se tornam impossíveis. E isso implica uma prática crítica de 

pensamento que se recusa a aceitar sem discutir o enquadramento da luta 

identitária que pressupõe que os sujeitos já existem, que ocupam um espaço 

público comum e que suas diferenças podem ser reconciliadas se tivermos 

ferramentas adequadas para uni-los. A questão é, na minha opinião, mais extrema 

e exige um tipo de análise capaz de colocar em xeque o enquadramento que 

silencia a pergunta de quem conta como ‘quem’ – em outras palavras, a ação 

compulsória da norma ao circunscrever uma vida passível de luto (2015, p. 231). 

 

O reconhecimento previsto na produção normativa mapeada não representa o 

reconhecimento robusto por ela proposto. As vidas não são possíveis de serem plenamente 

vividas. São vidas que precisam adequar-se ao pouco que lhes é oferecido pelo Estado: 

geralmente direitos, em grande medida, precários. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pergunta que norteou a presente pesquisa foi como tem se dado a produção 

normativa para a proteção de travestis e transexuais no Brasil. Ela surgiu a partir da 

experiência no Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, onde percebi a fragilidade normativa envolvida na proteção 

de direitos dessa população. Além disso, em contato com ativistas e movimentos sociais, 

pude observar diversos relatos denunciando a precariedade dessas normas e a “gambiarra 

legal” que representam, na ausência de uma lei de identidade de gênero no Brasil. 

Para responder à pergunta proposta, adotei a metodologia de “avaliação normativa”, 

que se desdobrou em duas fases. A primeira de mapeamento normativo e a segunda de 

análise crítica das normas mapeadas. Para realizar o exame crítico, utilizei-me dos conceitos 

de paridade participativa de Nancy Fraser e de precariedade de Judith Butler.  

A escolha por esses conceitos como crivo avaliativo deu-se porque, por um lado, 

Nancy Fraser traz, por meio do seu conceito de paridade participativa traz elementos para 

avaliar se os remédios institucionais adotados para a proteção de direitos de grupos 

vulneráveis atendem a critérios de justiça e asseguram um reconhecimento pleno e, por outro 

lado, o conceito de precariedade de Judith Butler contribui para que se pense como as 

próprias normatividades podem contribuir, aliadas a outras condições, para que 

determinadas vidas sejam precárias e não sejam “passíveis de luto”. 

A concepção de justiça tridimensional de Nancy Fraser propõe que a justiça vista de 

forma ampla deve assegurar: reconhecimento, redistribuição e participação. O objetivo 

comum que unifica essas dimensões é promoção da paridade de participação. Para que os 

remédios institucionais assegurem a paridade participativa, eles devem, segundo a autora: 

promover a distribuição de recursos materiais; assegurar igual respeito a todas as pessoas e 

iguais oportunidades para obter respeito social, vedando-se excessivas cargas de diferença 

ou o não reconhecimento de especificidades, e garantir igual aptidão para intervenção nas 

deliberações públicas e “representação justa no processo público de tomada de decisão” 

(2009, p. 20). Judith Butler, por sua vez, realiza uma necessária crítica às normatividades, 

pois, segundo ela, há sujeitos que são elegíveis para o reconhecimento e outros não, 

conforme o “diferencial de poder” (BUTLER, 2015, pp. 198-199). Há “vidas”, segundo a 

autora, que “dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca – são reconhecidas como vidas”, que 

não serão enlutadas quando perdidas. Nesse sentido, é importante, sim, se pensar o 
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reconhecimento, porém, enquanto determinadas vidas não forem passíveis de luto, as 

políticas nunca concretizarão o reconhecimento adequado e pleno (2015, pp. 17, 30 e 33). 

Aliando os dois paradigmas teóricos, foi possível avaliar o como se dá o 

reconhecimento de travestis e transexuais no Brasil, tanto de um ponto de vista 

intranormativo, a partir dos elementos trazidos por Nancy Fraser, como também de um 

paradigma extranormativo, trazido por Judith Butler. 

A partir do mapeamento normativo realizado, foi possível traçar um perfil da 

produção normativa sobre a questão. Alguns pontos merecem destaque. 

Em relação ao ano de publicação das normas, é possível constatar um aumento 

significativo da produção normativa a partir de 2008, possivelmente em razão do início da 

realização dos ciclos de conferências de políticas públicas para LGBTs, em 2008, do 

programa Brasil sem Homofobia, em 2004, e do Plano Nacional de Promoção da Cidadania 

e Direitos Humanos de LGBT, em 2009. Percebe-se, assim, um protagonismo do Estado, 

naquela oportunidade, na criação de mecanismos de participação social e no fomento de 

políticas públicas. Esse protagonismo permanece até o marco final pesquisado (primeiro 

semestre de 2017), seja por meio da criação de normas seja pela promoção de espaços de 

apresentação de demandas sociais que podem ensejar a produção de normas e de políticas 

públicas. Muitos instrumentos normativos têm surgido a partir de demandas sociais, mas 

muitas dessas demandas são veiculadas por espaços criados pelo próprio Estado para a 

participação social. Por um lado, essa constatação aponta a importância da atuação estatal 

para a criação de direitos e políticas públicas para grupos vulneráveis, porém, por outro lado, 

pode implicar na dependência desses mesmo grupos do Estado. Desse modo, o mesmo 

Estado que oprime é aquele do qual os grupos oprimidos dependem para a garantia de 

direitos. 

Em relação aos autores das normas, verificou-se que a maioria das normas foram 

elaboradas por secretarias. Parcela significativa foi, ainda, elaborada, por instituições com 

certo grau de autonomia, como os conselhos deliberativos, conselhos profissionais, 

Defensoria Pública, Ministério Público e universidades. Apenas fração mínima das normas 

foram elaboradas pelo Legislativo, todas em âmbito estadual. A produção normativa por 

secretarias pode representar um problema, porque implica numa fragmentação normativa, 

que gera precariedade, na medida em que um determinado direito pode valer em uma porta 

da Administração e não em outra. Além disso, a escassa produção normativa pelo Legislativo 
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demonstra fragilidade normativa, pois os instrumentos normativos utilizados podem ser 

facilmente revogados conforme a vontade da gestão do momento. 

Analisando as normas por região, foi possível perceber uma maior produção 

normativa no Centro Oeste, no Brasil em geral, no Norte e no Nordeste. O Sul e o Sudeste 

apresentam a produção normativa bem menor em relação a essas outras regiões. Vários 

fatores podem contribuir para isso, como uma maior atuação do movimento social nas 

regiões com maior produção normativa, um maior conservadorismo daquelas com produção 

menor ou outras causas. A análise desse dado pode ser mais aprofundada em outra pesquisa, 

com outra metodologia. 

Os tipos de arranjos normativos mais comuns encontrados foram portarias e 

resoluções, que, além de representarem instrumentos normativos bem mais frágeis do que a 

lei, conforme afirmado, possuem âmbito de validade restrito às gestões que os elaboram. 

Além disso, muitos desses instrumentos são considerados mais como orientações do que 

normas vinculantes, de fato. 

Os âmbitos regulados mais comuns são as universidades, as escolas e a 

Administração Pública, de modo geral. A regulação geral é realizada por pequena parcela 

das normas. Conforme afirmado, esse dado é mais um indício da fragilidade das normas 

mapeadas, pois, até mesmo pela natureza delas, regulam o âmbito das gestões que as 

produziram e não produzem, em geral, efeitos externos em outros setores. 

As justificativas das normas fundam-se, geralmente, em argumentos constitucionais; 

em justificativas diversas não embasadas em standards jurídicos ou institucionais; em 

normas infralegais e em leis. 

Os direitos assegurados são: ao nome social, à não discriminação, ao uso de espaços 

conforme a identidade de gênero, à saúde, ao uso de caracteres de gênero, à alocação em 

cela ou ala específica, à educação, à visita íntima, ao trabalho, à alocação em unidades 

prisionais em conforme com a identidade de gênero, à incidência da Lei 11340/06; e a 

direitos previdenciários. Há também a previsão, em uma das normas, da inserção dos campos 

“orientação sexual” e identidade de gênero.  

O direito previsto, de modo mais expressivo nas normas, é o ao nome social. 

Avaliando o conteúdo das normas que estabelecem esse direito, muitas limitações foram 

constatadas, tais como: necessidade de requerimentos formais, em alguns casos; 
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acompanhamento do nome social pelo nome civil, como regra geral ou em determinados 

casos, como reforço validativo; utilização apenas do nome civil, em determinados casos; 

necessidade de declaração/autorização dos pais ou responsáveis legais para menores de 

dezoito anos ou decisão judicial. Em alguns casos, verificou-se até mesmo a inscrição do 

nome entre parênteses, entre aspas ou com limite de caracteres. 

Outros direitos previstos nas normas também apresentam condicionamentos 

excessivos, como é o caso do acesso a procedimentos de saúde específicos para a realização 

de alterações físicas em travestis e transexuais. Há a necessidade de indicação específica e 

acompanhamento prévio por equipe multiprofissional pelo prazo de dois anos para a 

realização de procedimentos cirúrgicos. Além disso a hormonioterapia somente pode ser 

realizada a partir dos 18 (dezoito) anos de idade e o a realização de procedimentos cirúrgicos 

apenas a partir de 21 (vinte e um) anos de idade, mesmo a maioridade civil sendo a partir 

dos 18 (dezoito) anos. Nos sistemas de privação de liberdade, o uso de caracteres de gênero 

é condicionado por critérios de “segurança e disciplina”. Há norma que exige a assinatura 

de “termo de autodeclaração de homossexualidade” para a permanência de travestis em alas 

específicas, que, além de confundir identidade de gênero com orientação sexual, impõe o 

enquadramento em um determinado estereótipo para ter acesso a esse direito. A alocação em 

unidade específica conforme a identidade de gênero é dependente da realização de 

procedimentos cirúrgicos, segundo algumas normas. 

No que se refere, por fim, às sanções, a grande maioria das normas mapeadas não 

traz consequências para o caso de descumprimento. Além disso, menos da metade das 

normas encontradas trazem a previsão de mecanismos de efetivação de seus preceitos. 

Geralmente, quando esses mecanismos são previstos, o foco é apenas a divulgação dos atos 

normativos e não a capacitação e sensibilização daqueles que irão aplicar a norma, medida 

mais eficaz na concretização das normas. 

Observei, ainda, que, apenas no sistema carcerário, são reafirmados os direitos à 

educação e ao trabalho, apesar do contexto de acentuada negação a travestis e transexuais 

desses direitos e, somente nesse contexto, os instrumentos normativos trazem prescrições 

intersetorais. 

Diante desse contexto normativo, aplicados os conceitos de Nancy Fraser e Judith 

Butler, é possível concluir o acerto da hipótese inicial apresentada na introdução: a 

convivência, na produção normativa mapeada, de conquistas com precariedades; de 
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reconhecimentos com autorizações e condicionamentos. No entanto, predomina, nos atos 

normativos pesquisados, um reconhecimento limitado e precariedades, como já advertido 

por Berenice Bento. 

A proteção normativa a travestis e transexuais no Brasil é realizada por meio de 

mecanismos jurídicos frágeis; normas de aplicabilidade restrita a determinadas áreas; 

prescrições limitadas, que esvaziam o direito previsto, especialmente o direito ao nome; uso 

predominante, e quase unânime, de normas administrativas, facilmente alteráveis; exclusão 

dessa população do debate público legislativo, na medida em que as normas são, 

principalmente, emanadas do Poder Executivo, que as edita para atender demandas sociais, 

mas também pode, conforme o gestor do momento, retirá-las, para se curvar a outros 

interesses. 

A precariedade que acompanha esses direitos traz à tona a “desumanização” dessa 

população. Autoriza a percepção por si mesmas e por outros como sujeitos a quem não foram 

atribuídos direitos de titularidade dos demais membros da comunidade, cuja perda não será 

sentida, cujo luto não se fará presente, cuja participação social não se faz nos mesmos termos 

que outras pessoas. 

A tentativa de promover direitos de uma população altamente vulnerável deve sim 

ser reconhecida, como mecanismo provisório de dar respostas a problemas imediatos e 

urgentes. Não proponho, de modo algum, o abandono destas políticas, pois ainda são o pouco 

concedido na luta por direitos. No entanto, não posso deixar de denunciar a precariedade que 

o Estado impõe a essas pessoas, por meio dessa frágil e limitada estrutura normativa que, ao 

mesmo tempo, silencia e acalma a luta pelo respeito efetivo. 

Quais vidas são passíveis de luto? É a pergunta de Judith Butler. A morte pode se dar 

de várias maneiras que não apenas a extinção do corpo físico. Quais vidas tem direito ao 

nome? Quais vidas tem direito a usar o banheiro? Que vidas o Direito, as leis, o Estado 

considera como dignas de serem vividas? Ter negados direitos tão fundamentais como o de 

existir de acordo com a própria identidade e com o nome com o que se reconhecem e até, 

por vezes, o direito de ir ao banheiro é similar a uma morte em vida. 
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APÊNDICES: 

 

TABELA 3 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Princípios de Yogyakarta sobre a aplicação da legislação internacional de Direitos 

Humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero 23 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 19 

Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001) 13 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)  6 

Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes 3 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 3 

Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos 3 

Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não 

Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok) 3 

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 2 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(1994) 1 

Protocolo de São Salvador (1988) 1 

Princípios de melhores práticas na proteção de pessoas privadas de liberdade nas 

Américas 1 

Artigo II da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 1 

Documento internacional conhecido como "100 Regras de Brasília sobre acesso à 

justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade" 1 

Resolução da ONU "Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero", 

aprovada em 17 de junho de 2011 1 

Resolução da OEA "Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero" 1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 4 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM NORMAS CONSTITUCIONAIS 

CONSTITUCIONAIS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Artigo 5º 50 

Dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III) 45 

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, inciso IV) 

41 

Igualdade (artigo 5º, caput) 36 

Cidadania (artigo 1º, inciso II) 23 
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Construir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I) 21 

Direito à educação (artigo 205) 14 

Princípios do ensino (artigo 206) 14 

Liberdade (artigo 5º, inciso II) 11 

Erradicação da pobreza e da marginalização, redução das desigualdades sociais e 

regionais (artigo 3º, inciso III) 

11 

Autonomia individual 10 

Prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, inciso II) 7 

Saúde como direito de todos e dever do Estado (artigo 196) 5 

A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais 

(artigo 5º, XLI) 

4 

Constituição como um todo 2 

Artigo 6º: direitos sociais 2 

Autonomia universitária (artigo 207) 2 

Proteção à família (artigo 226) 2 

Constituição do Estado do Mato Grosso (artigo 10, inciso III e 74, inciso III): cláusula de 

não discriminação e segurança pública 

2 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do 

art. 5º da CF, gozando de autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira. 

2 

Preâmbulo da CF 1 

Vedação à tortura e tratamento degradante (artigo 5º, inciso III) 1 

Intimidade (artigo 5º, inciso X) 1 

Vida privada (artigo 5º, inciso X) 1 

Princípios da administração pública (artigo 37) 1 

Segurança pública (artigo 144) 1 

Garantias do direito à educação (artigo 208) 1 

Constituição do Estado do Acre (artigo 133, Polícia) 1 

Constituição do Estado da Paraíba (artigo 3º, direitos fundamentais) 1 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro (artigo 179, §3º, Defensoria Pública) 1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 5 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM LEIS 
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LEGAIS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei 9.394/96) 32 

Lei Orgânica do Distrito Federal (Lei 65/2013) 9 

Lei Complementar Federal 80/1994 (Lei das Defensorias Públicas) 8 

Lei 11340: proteção contra violência doméstica e familiar baseada na identidade de 

gênero 

6 

A Lei Ordinária 4.176/08 do DF e a PNAS chamam atenção para as questões de ordem 

simbólica e psicossocial, principalmente no que diz respeito às identidades, quando 

definem que os cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 

riscos, tais como "família e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos e afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 

étnicos, culturais e sexuais". 

5 

Lei 8080/90 (Sistema único de saúde) 4 

Lei Ordinária 4.176/08 do Distrito Federal (Política de Assistência Social do Distrito 

Federal) 

4 

Lei 7210/1984 (Lei de Execução Penal) 4 

Lei 12.847/13: Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 3 

Lei 8.662/93 (Código de Ética do Assistente Social) 2 

Lei Estadual 5.916/2009 do Piauí (Nome social de travestis e transexuais) 2 

Lei 2.615/2000, do DF (Sanções a práticas discriminatórias) 2 

Lei 5.766/71 (Conselho Federal e Conselhos Regionais de Psicologia) 1 

Lei 6.206/75 (Carteiras profissionais) 1 

Código Civil 1 

Lei Complementar Estadual 129/2004 do Acre (Lei Orgânica da Polícia Civil) 1 

Lei Estadual de Alagoas 6.197/2000 (Educação, plano de cargos) 1 

Lei Estadual de Alagoas 6575/2005 (Quadro de pessoal) 1 

Lei Estadual de Alagoas 6754/2006 (Código de ética do servidor público) 1 

Lei Estadual de Alagoas 5247/1991 (Servidores públicos) 1 

Lei Complementar Estadual 6/77 do Estado do Rio de Janeiro (Defensoria Pública do 

estado do RJ) 

1 

Lei Estadual 7.584/11 do Pará (Segurança Pública) 1 

Lei Complementar Estadual 988/2006 (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) 1 

Lei Estadual 10.948/2001 de São Paulo (Sanções antidiscriminatórias) 1 

Lei Estadual 796/2010 de Roraima (Nome social de travestis e transexuais) 1 

Lei Municipal de Belém 9.199/2016 (Nome social de travestis e transexuais) 1 

Fonte: elaboração própria.  
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TABELA 6 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM NORMAS INFRALEGAIS 

INFRALEGAIS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Decreto Federal n.º 8.727 de 28 de abril de 2016, que 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 

7 

Portaria n.º 223, de 18 de maio de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, em que garantem, no âmbito de seus espaços institucionais, o mesmo direito em 

que essa resolução se pretende 

7 

Portaria GM/MS n.º 675, de 30 de março de 2006, que assegura ao cidadão a identificação 

pelo nome e sobrenome, devendo existir em todo documento de identificação do usuário 

um campo para se registrar o nome pelo qual prefere ser chamado, independentemente do 

registro civil 

5 

Decreto Estadual 1.676, de 24 de maio de 2009, do Estado do Pará 4 

Portaria n.º 1.612, de 18 de novembro de 2011, do Ministério da Educação 4 

Portaria GM/MS n.º 2.836, de 1º de dezembro de 2011, que institui no âmbito do SUS, a 

Política Nacional de Saúde Integral de LGBTTs 

4 

Resolução 12/2015 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos LGBT (CNCD/LGBT) 

4 

Decreto Federal 7.626/2011: Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional 3 

Decreto Federal 7.508/2011, que regulamenta a Lei 8.080/1990 3 

Decreto Estadual 13.684, de 12 de julho de 2013, do Estado do Mato Grosso do Sul 2 

Decreto Estadual 43.065, de 08 de julho de 2011, do Estado do Rio de Janeiro 2 

Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 

Atenção às Urgências 

2 

Portaria GM/MS n.º 1.707, de 18 de agosto de 2008, que define as diretrizes nacionais para 

o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde – SUS 

2 

Portaria GM/MS n.º 1.820, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres 

do usuário da saúde e assegura o uso do nome social no SUS 

2 

Portaria GM/MS n.º 2.803, de 19 de novembro de 2013, que redefine e amplia o Processo 

Transexualizador no Sistema Único de Saúde – SUS 

2 

Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção 

Psicossocial para Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental com Necessidades 

decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas no SUS 

2 

Portaria GM/MS n.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que prioriza a organização e 

implementação das Redes de Atenção à Saúde no país 

2 

Resolução 4, de 29 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) 

2 
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Resolução nº 2 da Comissão Intergestores Tripartite, de 06 de dezembro de 2011, que 

estabelece estratégias e ações que orientam o Plano Operativo da Política Nacional de 

Saúde Integral de LGBTTs do SUS 

2 

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) 273, de 13 de março de 1993 

(Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais) 

2 

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) 582, de 01 de julho de 2010 

(Consolidação das Resoluções do CFESS) 

2 

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) 615, de 8 de setembro de 2011, 

que dispõe sobre a inclusão e uso do nome social da assistente social travesti e do (a) 

assistente social transexual nos documentos de identificação profissional 

2 

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) 696, de 15 de dezembro de 2014, 

que normatiza o recadastramento nacional dos/das assistentes sociais 

2 

Resolução 120/2013 do Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia 2 

Resolução 1/2012 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação 2 

Resolução 1.652/2002 do Conselho Federal de Medicina 2 

Art. 47 do Decreto Federal 79.822/77 1 

Decreto Federal de 04 de junho de 2010 que institui o Dia Nacional de Combate à 

Homofobia 

1 

Decreto Federal 7.388/2010 1 

Art. 22 do Decreto Distrital (DF) nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015 1 

Decreto Distrital 37.982/2017 1 

Decreto Estadual 33.362, de 03 de abril de 2013, do Estado do Amazonas (Institui o Grupo 

de Trabalho Permanente para atuar contra a discriminação) 

1 

Decreto Estadual 13.954, de 6 de maio de 2014, do Estado do Mato Grosso do Sul 1 

Decreto Estadual 47.148, de 27 de janeiro de 2017, do Estado de Minas Gerais 1 

Decreto Estadual 41.798, de 02 de abril de 2009, do Estado do Rio de Janeiro 1 

Decreto Estadual 22.331, de 12 de agosto de 2011, do Estado do Rio Grande do Norte 1 

Decreto Estadual 48.118, de 27 de junho de 2011, do Estado do Rio Grande do Sul 1 

Decreto Estadual 55.588, de 2010, do Estado de São Paulo 1 

Decreto Estadual 55.589, de 17 de março de 2010, do Estado de São Paulo 1 

Decreto Estadual 55.839, de 18 de maio de 2010, do Estado de São Paulo 1 

Portaria 015-GDG/NA-16 do Piauí, que implementa o Plantão Policial Civil Metropolitano 

de Gênero 

1 

Portaria nº 442, de 2012, da DGPC/MA (Política Civil do Maranhão) 1 

Portaria SESAU do Estado de Alagoas nº 01/2017 (DOE 11.01.2017) 1 
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Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação nº1, de 15 de abril de 2014, que estabelece 

parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil. 

1 

Resolução n º 155 do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP) do Estado do 

Pará, que cria o Comitê Gestor do Plano Estadual de Segurança Pública de Combate à 

Homofobia  

1 

Resolução n º 210 do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP) do Estado do 

Pará, que institui a Carteira de Nome Social 

1 

Resolução 001/2013/GAB/Secretaria Estadual de Segurança Pública do MT, de 12 de 

Junho de 2013 

1 

Resolução 453, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 1 

Resolução CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) nº 4/2011 1 

Resolução nº 09/2011 da DPGE (Defensoria Pública do Estado do Maranhão) 1 

Resolução 183/2009 SEASDH/Rio de Janeiro 1 

Resolução 395/2011 SEAP/Rio de Janeiro 1 

Portaria SEE/AL nº 80/2005 1 

Portaria 766, de 3 de julho de 2013, da SNDH da Presidência da República 1 

Resolução 1.955/2010 do Conselho Federal de Medicina, que revoga a Res. 1.652/2002 1 

Resolução 33/2013 do Conselho Estadual de Educação do Amazonas 1 

Resolução do Conselho Federal de Psicologia 003/2007 1 

Resolução 11/2014 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos LGBT (CNCD/LGBT) 

1 

Deliberação de 24 de abril de 2012 do Conselho Universitário da Universidade Federal de 

Santa Catarina 

1 

Resolução 437/2012 do Conselho Estadual de Educação do Ceará 1 

Deliberação de 11 de abril de 2012 do Conselho Estadual de Educação do Ceará 1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 7 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM PLANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

PLANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transgêneros e Transexuais – PNLGBT e o Plano Estadual de Políticas 

Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

12 

Programa Nacional de Direitos Humanos 3, elaborado em 2010 (PNDH 3), relativas ao 

Eixo Orientador III: Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades 

10 
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Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra Lésbicas, Gays, Transgêneros, 

Transexuais, Travestis e Bissexuais e de Promoção da Cidadania, denominado “Brasil Sem 

Homofobia, proposto pelo Governo Federal” 

9 

Política Nacional de Assistência Social 7 

Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS 3 

Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 2 

Plano de Governo que prevê a ampliação do atendimento aos grupos vulneráveis 1 

Políticas Estaduais de Educação (Sistemas educacionais e suas respectivas bases 

normativas) 

1 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2012) 1 

Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT - São 

Paulo 

1 

Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos LGBTT do Mato 

Grosso 

1 

Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos LGBTT do Acre 1 

Programa Estadual Rio sem Homofobia (Decreto Estadual-RJ 40.822/2007) 1 

Grupo Estadual de Combate à Homofobia no âmbito da SSP do Estado do MT (Decreto 

Estadual 1.048/12) 

1 

Plano Estadual de Cidadania e Direitos Humanos LGBT do Estado do Maranhão 

("Maranhão Sem Homofobia") 

1 

Plano Estadual de Direitos LGBT 2016/2023 publicado pela Secretaria de Estado da 

Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas 

1 

Meta 9 do Plano Nacional de Educação 1 

Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 1 

Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS 1 

Comitê Estadual de Enfretamento à Homofobia por parte da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do Estado do Amazonas 

1 

A política estadual de respeito à pluralidade sexual 1 

O plano anual de modernização, expansão e humanização do sistema prisional 1 

Diretriz do governo federal de reduzir as desigualdades sociais por meio da formulação e 

implantação de políticas e ações pertinentes 

1 

Prioridade na implantação de políticas de promoção da equidade, garantidas no Plano 

Plurianual e nas diretrizes do Plano Nacional de Saúde 

1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 8 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM DEMANDAS POPULARES OU INSTRUMENTOS 

DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 
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INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR QUANTIDADE 

DE NORMAS 

II Encontro Nacional Ministério Público e Movimentos Sociais: em defesa dos direitos 

fundamentais (Brasília, 5 e 6 de Novembro de 2014) promovido pela Comissão de Direitos 

Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público 

4 

Conferência Nacional de Educação 3 

II Conferência Estadual LGBT – AM 2 

Demanda da Associação Garotos da Noite, do Amazonas 2 

II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT 2 

I Conferência Estadual LGBT – PE 1 

II Conferência Estadual LGBT – SP 1 

Escuta pública realizada por meio de audiência pública, no Amazonas 1 

Resoluções da Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010) quanto ao gênero e a 

diversidade sexual 

1 

2ª Reunião do Comitê de Articulação e Monitoramento do I Plano Distrital de Políticas para 

as Mulheres, instituído pelo Decreto Distrital 35.268/2014 

1 

13ª Conferência Nacional de Saúde 1 

O pleito do DCE e dos Movimentos Sociais da UESC 1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 9 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM ATUAÇÕES DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Enunciados 01 e 02/2015 do COPEDH e GNDH do Conselho Nacional de Procuradores 

Gerais (CNPG) 

5 

Recomendação Conjunta 06/2016 da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão e da 

Coordenação dos Núcleos de Direitos Humanos (MPDFT) 

4 

Nota técnica proposta pelo Plenário do CNMP no julgamento do Processo nº 529/2015-29, 

durante a 5ª Sessão Ordinária de 2016 (15.03.16) 

2 

Recomendação 001 de 29 de março de 2017, da 13ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio 

Branco – Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 

que versa sobre a ampliação do atendimento especializado nas Delegacias Especializadas 

no Atendimento à Mulher  

1 

Decisão judicial da Ação Civil Pública 2001.71.00.026279-9/RS, que versa sobre a 

implantação no SUS de cirurgias de readequação sexual 

1 

Fonte: elaboração própria.  
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TABELA 10 - JUSTIFICATIVAS BASEADAS EM NECESSIDADES DO ATENDIMENTO 

ATENDIMENTO QUANTIDADE 

DE NORMAS 

Necessidade de se dar tratamento isonômico aos assistidos, membros, servidores, 

terceirizados e estagiários 

5 

Necessidade de garantir atendimento a todos os segmentos populacionais 2 

Necessidade de definir parâmetros de qualificação do atendimento humanizado para a 

população, respeitando as diversidades culturais, ambientais e locais 

2 

Adequar o atendimento, priorizando a necessidade de fornecer um atendimento 

especializado e diferenciado às mulheres transexuais e travestis 

2 

Necessidade de garantir o atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo 2 

Ampliação do atendimento a grupos vulneráveis 1 

Necessidade de adoção de protocolos de atendimento e métodos de investigações que 

coíbam qualquer conduta que revitimize pessoa em situação de violência 

1 

Proporcionar aos administrados tratamento humanizado, comodidade, celeridade e acesso 

pleno ao serviço público 

1 

Necessidade de uniformização de instrumentais e procedimentos com as demais 

instituições da rede de atendimento 

1 

Fonte: elaboração própria.  

 

TABELA 11 - OUTRAS JUSTIFICATIVAS 

OUTRAS JUSTIFICATIVAS QUANTIDADE 

DE NORMAS 

O nome não pode ser indutor de constrangimentos e preconceitos 9 

A proteção dos direitos da diversidade sexual orientam a atuação do Estado e impõem a 

realização de políticas públicas destinadas à promoção da cidadania e respeito às diferenças 

humanas, incluídas as diferenças sexuais 

8 

Os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos e sua proteção requer ações 

efetivas do Estado no sentido de assegurar o pleno exercício da cidadania e a integral 

inclusão social da população LGBT 

8 

Pleno respeito às pessoas, independentemente de sua identidade de gênero 5 

Direito à livre orientação sexual, devendo o Poder Público resguardar o tratamento 

equânime das pessoas 

5 

Necessidade de se impedir o constrangimento de travestis e transexuais 4 

Toda pessoa tem direito ao tratamento correspondente ao seu gênero 3 

Assegurar, pelo Estado e pela sociedade, dentre outros, o direito à liberdade sexual 3 
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Tendo em vista que o sexo biológico e a identidade subjetiva nem sempre coincidem, razão 

pela qual, aquelas que têm identidade de gênero de mulheres, porém, identidade diferente 

do sexo designado em seu nascimento, não devem ser excluídas do amparo legal 

3 

Necessidade de apoiar os gestores do SUS na regulação, avaliação e controle da atenção 

especializada e na formação de profissionais de saúde, no que concerne ao Processo 

Transexualizador 

3 

Necessidade de garantir o acesso e a permanência dos/das estudantes travestis, transexuais 

e outros na escola e o êxito dessas pessoas no processo de escolarização e de aprendizagem  

3 

O Conselho Federal de Administração tem função uniformizadora dos Conselhos Regionais 

de Administração 

2 

As pessoas transexuais e travestis têm o direito de escolher a identidade sexual para a 

consecução de sua cidadania, sem olvidar os direitos que lhe são assegurados 

2 

Dados de homofobia referentes a 2012 que apontam 27,34 violações de direitos humanos 

de caráter homofóbico por dia 

2 

O Estado deve assegurar o pleno respeito às pessoas, independentemente da identidade de 

gênero, respeitando a igualdade, a liberdade e a autonomia individual, que devem constituir 

a base do Estado Democrático de Direito e nortear a realização de políticas públicas 

destinadas à promoção da cidadania e respeito às diferenças humanas, incluídas as 

diferenças sexuais 

2 

Normatizar o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 

travestis e transexuais 

2 

Premissa de que o Direito é dinâmico e está para regular as relações sociais, devendo ser 

respeitada a opção sexual do cidadão, para fins de utilização de nome social 

2 

No caso das pessoas trans ou travestis o nome social normalmente leva esses fatores em 

consideração e por esta razão confere dignidade, respeita a liberdade de escolha e fortalece 

a luta contra a discriminação 

2 

Necessidade de promover mudanças de atitude em todas as práticas de atenção e gestão que 

fortaleçam a autonomia e o direito do cidadão 

2 

A importância, pelas três esferas de governo e pela sociedade civil, do fortalecimento do 

SUS como política pública de saúde 

2 

Necessidade de identificar, estruturar, ampliar e aprimorar a rede de atenção à saúde e a 

linha de cuidado de transexuais e travestis 

2 

Necessidade de atualizar o processo de habilitação dos serviços que prestam assistência aos 

usuários com demanda para o Processo Transexualizador 

2 

Necessidade de estabelecer padronização dos critérios de indicação para a realização dos 

procedimentos previstos no Processo Transexualizador 

2 

Necessidade do respeito aos direitos humanos, à pluralidade e à dignidade da pessoa 

humana, a fim de garantir o ingresso, a permanência e o sucesso de todos no processo de 

educação 

2 

Orientar o Sistema de Ensino do estado da Bahia quanto aos procedimentos de inclusão do 

nome social dos/das estudantes travestis, transexuais e outros que desejem marcar suas 

identidades, no tratamento e nos registros escolares e acadêmicos das unidades de ensino, 

alcançando todos os seus níveis e modalidades 

2 
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Referência a processos administrativos internos (citando os números dos processos de 

forma genérica) 

2 

A matéria já foi regulamentada em diversos níveis da Administração Pública (justificativa 

genérica) 

2 

A cada dia a sociedade tem se organizado na busca de seus direitos 1 

A exclusão social decorrente do desemprego, da falta de acesso à moradia e à alimentação 

digna, bem como da dificuldade de acesso à educação, saúde, lazer, cultura interferem, 

diretamente, na qualidade de vida e de saúde 

1 

Compromisso do Ministério da Educação de desenvolver unidades em sua estrutura para o 

tratamento das questões de educação em direitos humanos 

1 

 Necessidade de se dar a máxima efetivação aos direitos fundamentais 1 

O primado da primazia da dignidade da pessoa humana busca uma justa eliminação das 

desigualdades sociais, a proteção de grupos sociais vulneráveis e de pessoas vítimas de 

violência, tortura, discriminação ou qualquer outra forma de opressão. 

1 

A legislação internacional de direitos humanos parte da premissa de que toda pessoa, não 

importando sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem o direito de desfrutar 

plenamente de todos os direitos humanos e que a aplicação das prerrogativas existentes de 

direitos humanos deve levar em conta as situações específicas e as experiências de pessoas 

de orientações sexuais e identidades de gênero diversas 

1 

Respeitar as escolhas e as diferenças das pessoas deveria ser uma característica de nossa 

humanidade e de nossa necessidade de evolução 

1 

Os transexuais são seres humanos detentores de direitos e deveres, e normalmente, 

portadores de diferenças. No entanto, essas diferenças não podem ser motivos para 

constrangimentos, preconceitos e banalizações. 

1 

O direito à livre orientação sexual e de identidade de gênero constituem direitos humanos 

de LGBTs e a sua proteção requer ações efetivas das entidades do Serviço Social no sentido 

de assegurar o pleno exercício da cidadania da população LGBT 

1 

Na definição do sexo precisamos levar em consideração não apenas as características 

anatômicas, mas também os fatores psicológicos, biológicos e culturais que nos identificam 

1 

Direito à busca de felicidade 1 

Construção de uma sociedade radicalmente justa e democrática sem preconceitos de 

origem, raça, etnia, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, cor, idade ou outras 

formas de discriminação 

1 

Para a construção de uma política pública estadual de combate à homofobia e a promoção 

da cidadania da população LGBT, é fundamental garantir a consolidação dos direitos LGBT 

na gestão pública do Estado do Rio de Janeiro 

1 

Capacitação e sensibilização de gestores públicos e construção de uma rede de proteção 

básica e promoção de ações afirmativas para travestis e transexuais a fim de fomentar sua 

inclusão social 

1 

Necessidade de atender a uma demanda social 1 

Necessidade de enfrentar a homo-lesbo-transfobia estrutural na sociedade brasileira, 

encontrada nos mais diversos espaços, que desumaniza as expressões de sexualidade 

divergentes da normatividade heterossexual, atingindo a população LGBT em todos os 

níveis 

1 
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Necessidade de se proporcionar mais espaços para superação das desigualdades 1 

Não se trata de aceitar ou não a diversidade de gênero, mas o reconhecimento de que ela 

existe em nossa sociedade 

1 

O apego a velhos conceitos que não mais correspondem ao indivíduo de referência deste 

século somente alimenta o medo e a violência, que em nada contribuem para a vida digna 

e satisfatória que todos almejam e merecem 

1 

As pessoas que compõem a população LGBT encontram especiais dificuldades para 

exercitar com plenitude ante o sistema de justiça os direitos reconhecidos pelo ordenamento 

jurídico, enquadram-se no conceito de pessoas em situação de vulnerabilidade  

1 

O não reconhecimento das identidades e possibilidade de gênero se caracteriza como uma 

forma de violência simbólica, sobremodo quando o nome constante no registro civil destoa 

da identidade de gênero da pessoa 

1 

Nome social é o nome pelo qual somos conhecidos e preferimos ser chamados, e que quase 

sempre difere do nome que consta de nosso registro civil. 

1 

Desde o final da década de 1980 o direito ao uso do nome social vem sendo uma conquista 

em países do Hemisfério Norte 

1 

Nome social é uma riqueza e muitas vezes chega a ser um legado, como é o caso de filhos 

de pessoas do meio artístico, cultural e político, que pretendem prosseguir na mesma 

carreira de seus pais, e que herdam a força e a credibilidade que o nome social carrega 

1 

Nome social integra o patrimônio das pessoas 1 

É cada vez mais comum que órgãos e entidades regulamentem em seus estabelecimentos o 

uso do nome social por travestis e transexuais 

1 

O primeiro órgão público que regulamentou o direito ao uso do nome social foi a 

Universidade Federal do Amapá, em idos de 2009. 

1 

Se chegamos a esse nível de compreensão e de resposta para os fenômenos de gênero, não 

há porque nos opor ao uso do nome social para pessoas trans e travestis (salientando que 

nome social não significa mudança em cartório de nome do registro civil de nascimento) 

em órgãos públicos. 

1 

A existência de dados que revelam a desigualdade de acesso aos serviços de saúde pelas 

lésbicas e mulheres bissexuais 

1 

A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação 

social da saúde, no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do 

estigma social reservado às populações de LGBTTs 

1 

Necessidade de promover a articulação entre as ações dos diversos órgãos do Ministério da 

Saúde e das demais instâncias do SUS na promoção de ações e serviços de saúde voltados 

à população LGBT 

1 

O desenvolvimento social é conquista imprescindível para a conquista da saúde 1 

Todas as formas de discriminação, como no caso das homofobias direcionadas à população 

LGBT (lesbofobia, gayfobia, bifobia, travestifobia e transfobia) devem ser consideradas na 

determinação social de sofrimento e de doença) 

1 

Necessidade de ampliação das ações e serviços de saúde especificamente destinados a 

atender às peculiaridades da população LGBT 

1 

Necessidade de atenção especial à saúde mental da população LGBT 1 
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Necessidade de fomento às ações de saúde que visem à superação do preconceito e da 

discriminação, por meio da mudança de valores, baseada no respeito às diferenças 

1 

Pelo Sistema Único de Saúde (SUS) já é possível submeter-se, com sucesso, à cirurgia e 

tratamento médico para ajuste e redesignação sexual. 

1 

Necessidade de regulamentação dos procedimentos de transgenitalização no SUS 1 

Necessidade de ampliação do acesso ao Processo Transexualizador já instituído no âmbito 

do SUS 

1 

Pactuação ocorrida na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite - CIT do dia 31 de 

julho de 2008 

1 

Necessidade de se estabelecerem as bases para as indicações, organização da rede 

assistencial, regulação do acesso, controle, avaliação e auditoria do processo 

transexualizador no SUS 

1 

Necessidade de aprimorar a linha de cuidado no Processo Transexualizador, em especial 

para pacientes que desejam a readequação para o fenótipo masculino, pelo SUS 

1 

Projeto ético e político do serviço social 1 

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) é o órgão que tem, no Estado do 

Piauí, a responsabilidade de implementar e efetivar o SUAS 

1 

Evitar que ocorra evasão escolar de quem se sentir violentado na sua individualidade 1 

Papel da universidade de defesa da ética, da cidadania e da justiça social, em contraposição 

aos processos históricos de exclusão e discriminação 

1 

O compromisso da Universidade Estadual de Alagoas de desenvolver políticas para o 

tratamento das questões de educação em Direitos Humanos 

1 

O pleno exercício da autonomia disposta em sede constitucional impõe a adoção de medidas 

administrativas, visando à otimização da prestação contínua e ininterrupta do serviço de 

assistência jurídica integral e gratuita aos juridicamente necessitados 

1 

A Defensoria Pública do Estado do ES possui como uma de suas missões institucionais o 

combate à transfobia, garantindo o direito à livre orientação sexual e identidade de gênero, 

sendo necessária a adoção de ações afirmativas que assegurem tais direitos 

1 

A Defensoria Pública do Estado do Ceará deve implementar medidas afirmativas que 

garantam o direito à livre orientação sexual dos assistidos e assistidas 

1 

O Sistema Integrado de Gestão Operacional possibilita a inclusão, junto aos dados 

cadastrais, de "Nome Social" de qualquer indivíduo que o solicitar 

1 

Necessidade de regulamentação administrativa em relação aos procedimentos e rotinas a 

serem observados na confecção e expedição da Carteira de Nome Social 

1 

Caberá ao Departamento de Identificação, órgão subordinado ao Instituto-Geral de Perícias, 

a confecção, expedição e entrega da Carteira de Nome Social 

1 

As travestis e as transexuais são público-alvo da atuação institucional desenvolvida pelo 

Núcleo de Defesa da População LGBT da Defensoria Pública do Estado do Maranhão 

1 

As travestis e as transexuais são público-alvo da atuação institucional desenvolvida pela 

Secretaria de Estado da Mulher (SEMU/MA) 

1 

É dever da Administração Pública zelar pela eficiência das atividades policiais 1 
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A segurança pública representa no Estado Democrático de Direito um instrumento de 

garantia e preservação de direitos e liberdades individuais resguardados 

constitucionalmente a todo cidadão 

1 

A necessidade de promover a dignidade para efetivação do caráter ressocializador da pena 1 

Imperativo da garantia da integridade física dos homossexuais masculinos e travestis 

privados de liberdade 

1 

A diversidade da população carcerária do Sistema Prisional de Alagoas, que assim como 

em outros setores da sociedade também é composta por LGBTTs. 

1 

Dever de urbanidade que deve pautar a conduta do servidor público estadual 1 

Necessidade de dar visibilidade para os crimes violentos praticados contra a população 

LGBT 

1 

Dia 28 de Junho (Dia Internacional contra a Homofobia) 1 

Parecer CEE/AL nº 115/2010 1 

Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a SDH da Presidência da República, o 

Ministério da Justiça e o Estado do Amazonas para articulação e implementação de políticas 

de enfrentamento à homofobia no Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 19 de 

setembro de 2012. 

1 

Indicação CEE/SP 126/14 1 

Deliberação do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem em sua 486ª Reunião 

Ordinária 

1 

Parecer Técnico 141/2009 do MEC 1 

Relatório do Processo 05/2012 do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP) do 

Estado do Pará 

1 

Relatório do Processo 05/2012, do Conselho Estadual de Segurança Pública do Pará 1 

Deliberação da 303ª Reunião Ordinária (23/07/14) do Conselho Universitário da UFFRJ 1 

A matéria já foi regulamentada no âmbito do SUS (justificativa genérica) 1 

A matéria já foi regulamentada no âmbito do Ministério da Educação (justificativa 

genérica) 

1 

A matéria já foi regulamentada no âmbito do ENEM (justificativa genérica) 1 

Parecer CEE/ES nº 2.575/2010 1 

Parecer 53/2009 emitido pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Assistência 

Social e Cidadania do Amazonas 

1 

Parecer nº 8/2013 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre a terapia hormonal 

para adolescentes, travestis e transexuais 

1 

Nota técnica do Ministério da Educação (MEC) nº 001/2012 1 

Nota técnica do Ministério da Educação (MEC) nº 015/2015 1 
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Relatório 54 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), 

de 07/12/12, que recomenda a incorporação de novos procedimentos relativos ao processo 

transexualizador no âmbito do SUS 

1 

Ofício-circular nº 64, de 30 de abril de 2010, da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação 

1 

Processo 23077.059152/2012-72 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN 1 

Parecer 293/2010 do Conselho Estadual de Educação do Maranhão 1 

Parecer 369/2010 do Conselho Estadual de Educação do Pará 1 

Parecer 21/2015 da Comissão de Legislação e Regimentos da Universidade Federal de 

Santa Maria 

1 

Processos 2014/00023520 e 2014/00033050 do Conselho Universitário da Universidade do 

Estado do Amazonas 

1 

Processo 49.0000.2014.001585-2 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 1 

Processo 23129.002548/2015-38 do Conselho Universitário da Universidade Federal de 

Roraima 

1 

Processo 110009/2015-49 da Universidade Federal do Maranhão 1 

Decisão de 17 de junho de 2011 do Plenário do Conselho Federal de Psicologia 1 

Parecer 115/2010 do Conselho Estadual de Educação de Alagoas 1 

Parecer 89/2010 do Conselho Estadual de Educação do Tocantins 1 

Parecer 29/2013 do Conselho Estadual de Educação do Amazonas 1 

Parecer 580/2009 do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina 1 

Parecer 01/2015 da Câmara Técnica de Articulação Institucional, Planejamento, 

Orçamento e Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos para LGBT, de 16/01/15 

1 

Parecer 005/16 do Conselho Estadual de Educação de Rondônia 1 

Decisão da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação do Amazonas 

de 02 de abril de 2013 

1 

A matéria já foi regulamentada no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (justificativa genérica) 

1 

Manifestação Jurídica 136/2016-V, do assessor Vitor Silva Alencar, acatada pelo colegiado 

do Conselho Federal de Serviço Social, reunido em 20 de novembro de 2016 

1 

Parecer 98/2010 da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas 1 

A orientação sexual e a identidade de gênero são fatores reconhecidos pelo Ministério da 

Saúde como determinantes e condicionantes da situação de saúde, não apenas por 

implicarem práticas sexuais e sociais específicas, mas também por expor a população 

GLBTT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais) a agravos decorrentes do 

estigma, dos processos discriminatórios e de exclusão que violam seus direitos humanos, 

dentre os quais os direitos à saúde, à dignidade, à não discriminação, à autonomia e ao livre 

desenvolvimento da personalidade 

1 
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O transexualismo trata-se de um desejo de viver e ser aceito na condição de enquanto pessoa 

do sexo oposto, que em geral vem acompanhado de um mal-estar ou de sentimento de 

inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico, situações estas que devem ser 

abordadas dentro da integralidade da atenção à saúde preconizada e a ser prestada pelo SUS 

1 

Fonte: elaboração própria.  

 


