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Resumo 

A partir da noção de dignidade da pessoa humana, neste trabalho analiso os conteúdos jurídicos 
de igualdade relacionados com o princípio da proibição da discriminação em decorrência da 
orientação sexual e da identidade de gênero. O contexto embasador da discussão é o brasileiro, 
especialmente relacionado aos recorrentes relatos de situações de discriminação ocorridas em 
ambiente escolar em face da orientação sexual e da identidade de gênero não conforme ao padrão 
heterossexual predominante. Argumento que o desrespeito ao direito à igualdade e a não 
discriminação constitui a base para a ocorrência de diversas violações a direitos fundamentais. 

Palavras-chave: orientação sexual; identidade de gênero; proibição da discriminação.  

Abstract 

From the notion of human dignity, in this paper I analyze the legal equality of content related to the 
principle of prohibition of discrimination due to sexual orientation and gender identity. The embasador 
context of the discussion is the Brazilian, especially related to recurring reports of situations of 
discrimination occurring in school environment in the face of sexual orientation and gender identity 
does not conform to the prevailing standard. I argue that the disregard of the right to equality and non-
discrimination is the basis for the occurrence of multiple violations of fundamental rights. 

Keywords: sexual orientation; gender identity; prohibition of discrimination. 

 

 

Introdução 

Nos últimos três anos estou a me dedicar à elaboração de uma tese de doutoramento, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, acerca do tráfico humano 
para exploração sexual que envolve travestis1 e transmulheres2 numa rota que ficou conhecida no 
Brasil em 2011 e acontece entre as cidades de Belém (estado do Pará) e São Paulo (capital). 

O esforço de produção do trabalho envolve um profundo e interdisciplinar estudo teórico, mas 
também a realização de entrevistas com travestis e transmulheres que viveram a condição de 
traficadas na rota acima identificada.  

É nesse momento, do diálogo conduzido por um roteiro pré-fixado, porém aberto, que os relatos 
acerca das motivações que as levaram a sair de Belém se cruzam com experiências de tratamento 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Travestis, de acordo com Don Kulick (2008), são pessoas que nasceram com corpos ditos masculinos, mas investem 
muito na sua modificação para a aquisição de feições mais femininas, porém não se identificam como mulheres e nem 
manifestam o desejo de se submeterem à cirurgia para a redesignação sexual. 

2 Adoto o termo transmulheres a partir da articulação das argumentações apresentadas por Simone Arán (2013) e Berenice 
Bento (2008), de cuja leitura se depreende que a transexualidade não deve ser tomada como um adjetivo que se atribui à 
pessoas, mas como uma característica do sujeito, daí o termo transmulheres ser mais adequado, pois “[...] se torna um 
substantivo” (Arán, 2013, p. 113). 
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desigual e violento – em várias nuances – que receberam na infância e na juventude, em maior parte 
decorrente de discriminações sofridas em face de suas identidades de gênero e sexuais, 
principalmente nos ambientes familiar e escolar. 

Ao tomar em conta os relatos oferecidos pelas interlocutoras da minha pesquisa doutoral, busco 
refletir neste trabalho sobre os conteúdos jurídicos de igualdade e proibição da discriminação para 
problematizar os enlaces existentes entre discriminação acima apontada e violações de direitos 
fundamentais. 

1. Notas iniciais sobre identidades de gênero e sexuais e o contexto escolar 
brasileiro 

A partir do entendimento de Guacira Lopes Louro de que “a sexualidade não é apenas uma 
questão pessoal, mas é social e política” (2010, p.11), é possível compreender que o pensamento 
acerca da suposta “naturalidade” com que os corpos vivem a sexualidade não se sustenta.  

O significado que se confere ao corpo, suas possibilidades e limites, é fruto de interações 
históricas, sociais, culturais e de poder. E é nesse contexto que a afirmação da descontinuidade entre 
corpo, sexo e desejo torna-se relevante, conforme leciona Judith Butler, pois “Supondo por um 
momento a estabilidade do sexo binário, não decorre daí que a construção de ‘homens’ aplique-se 
exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo ‘mulheres’ interprete somente corpos femininos” 
(2010, p. 24). 

Assim, as identidades de gênero e sexuais são produzidas a partir do sexo determinado no 
nascimento com a averiguação da genitália do corpo − dentro da norma heterossexual predominante 
− e a consequente construção da existência de uma correspondência direta entre o sexo e o desejo, 
pelo que foram cunhados entendimentos de que o desejo sexual pode ser orientado para pessoas 
com o mesmo sexo, do sexo dito oposto ou ambos. 

Portanto, a identidade sexual pode ser heterossexual (que se caracteriza pela “natural” destinação 
do desejo sexual às pessoas ditas do sexo oposto), homossexual (caracterizada pela “anormal” 
destinação do desejo sexual a pessoas do mesmo sexo) ou bissexual (quando o desejo sexual é 
orientado tanto para pessoas do mesmo sexo, quanto para pessoas do sexo considerado oposto). 

Porém, cabe lembrar a observação feita por Weeks de que: 

“[...]	  o	  mundo	  real	  nunca	  é	  assim	  tão	  ordenado	  e	  a	  pesquisa	  histórica	  recente	  tem	  
demonstrado	  que	  não	  apenas	  outras	  culturas	  não	  têm	  essa	  forma	  de	  ver	  a	  sexualidade	  
humana,	  como	  também	  não	  a	  tinham	  as	  culturas	  ocidentais,	  até	  mais	  ou	  menos	  
recentemente”	  (2010,	  p.63).	  

Quanto à identidade de gênero, utilizo os ensinamentos de Butler, a qual defende que gênero 
significa “[…] a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma 
estrutura reguladora altamente rígida” (2010, p.59),  entendimento embasador da sua teoria da 
performatividade. Assim, o masculino e o feminino são representações identificadas a partir de 
determinadas práticas que servem para definir a um e a outro gênero. 

Partindo desse entendimento, a mesma autora constrói a categoria de “gêneros inteligíveis”, pois, 
considerando que a significação dada aos corpos e aos comportamentos é construída a partir do 
relacionamento social, estes somente são compreendidos dentro dos padrões sociais constituídos 
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àqueles gêneros que apresentam coerência com as normas existentes, notadamente quanto à 
relação estreita entre “[…] sexo, gênero, prática sexual e desejo” (Butler, 2010, p.38). 

Considerando que as sociedades ocidentais possuem forte característica heteronormativa, em que 
o padrão acima estabelecido é o heterossexual, torna-se inteligível o gênero masculino e o feminino 
quando são orientados à manifestação do desejo sexual pelo sexo oposto.  

Assim, todos aqueles que não se “encaixam” nessa fórmula passam a ser incoerentes, o que cria 
o ambiente propício ao não reconhecimento como pessoa no sentido da identidade de gênero 
lecionada por Butler (2010). 

O contexto apresentado em relação às sociedades contemporâneas, ao produzir os corpos 
considerados “normais” (heterossexuais), dá origem a uma gama variada de “outros” corpos 
constituídos como anormais e abjetos, o que serve de base para as discriminações relatadas por 
minhas interlocutoras, geralmente relacionadas às violências (simbólicas, psicológicas e físicas) 
praticadas por outros jovens que frequentam as escolas e também pelo corpo funcional da instituição. 

Os casos mais frequentes são de agressões verbais, ofensas a partir da utilização de termos 
depreciativos como “viado, bicha e bichinha”. As lesões físicas também são apontadas como 
frequentes, pois socos, chutes e pontapés são utilizados por outros jovens para machucar as pessoas 
que eles consideram gays, travestis ou transexuais. 

Chama atenção o relato de violências sexuais perpetrados pelos jovens alunos nos banheiro das 
escolas contra meninos que acreditam não serem heterossexuais.  

Por outro lado, as pessoas que trabalham nas escolas ofendem os/as alunos/as não 
heterossexuais com a articulação de “piadas” de cunho homofóbico, rejeição em utilizar o nome social 
e omissão diante de casos de violências praticados pelos demais alunos. 

O quadro é analisado por Louro como sendo parte de uma atuação das escolas para produzir 
corpos cuja sexualidade é considerada “normal”, já que “a escola é, sem dúvida, um dos espaços 
mais difíceis para que alguém ‘assuma’ sua condição de homossexual ou bissexual” (2010, p.30), 
pois: 

	  “[...]	  a	  escola	  nega	  e	  ignora	  a	  homossexualidade	  (provavelmente	  nega	  porque	  ignora)	  
e,	  desta	  forma,	  oferece	  muito	  poucas	  oportunidades	  para	  que	  adolescentes	  ou	  adultos	  
assumam,	  sem	  culpa	  ou	  vergonha,	  seus	  desejos.	  O	  lugar	  do	  conhecimento	  mantém-‐se,	  
com	  relação	  à	  sexualidade,	  como	  o	  lugar	  do	  desconhecimento	  e	  da	  ignorância”	  (Louro,	  
2010,	  p.30).	  	  

Assim, torna-se imprescindível analisar a questão à luz do direito à igualdade e à proibição da 
discriminação com o fim de garantir a todas as pessoas tratamento digno no ambiente escolar. 

2. O direito à igualdade e a proibição da discriminação por orientação sexual e 
identidade de gênero  

A discussão sobre o direito à igualdade e a proibição da discriminação por orientação sexual e 
identidade de gênero que apresentarei é a defendida por Roger Raupp Rios em seu livro intitulado “O 
Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual: a Homossexualidade no Direito 
Brasileiro e Norte-Americano” (2002). 
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O autor apresenta a igualdade como princípio jurídico, entendida em duas perspectivas: a 
igualdade formal e a igualdade material. No caso da primeira, verifica-se a necessidade de “... igual 
aplicação do direito vigente sem distinção com base no destinatário da norma jurídica, sujeito aos 
efeitos jurídicos decorrentes da normatividade existente” (Raupp Rios, 2002, p. 31). A segunda 
hipótese “[...] exige a igualdade de tratamento dos casos iguais pelo direito vigente, bem como a 
diferenciação no regime normativo em face de hipóteses distintas” (Raupp Rios, 2002, p. 31). 

Das alegações acima, depreende-se que, no caso da igualdade formal, o aplicador da lei não 
considera as qualidades dos sujeitos de direitos, o que caracteriza premissa básica para o alcance da 
igualdade material, a qual é completada pela noção de que é proibida a prática de discriminações de 
forma arbitrária. 

Assim, uma ampla dimensão do princípio da igualdade seria a não discriminação, pois da 
compreensão da igualdade formal têm-se que esta impõe o tratamento de todos da mesma forma 
pela lei, impedindo assim a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. 
E da apreensão dos componentes da igualdade material, deduz-se que esta serve para tratar casos 
semelhantes, do que somente se admite diferenciação em casos justificados, não configurando a 
orientação sexual e a identidade de gênero motivo justificador de discriminações. 

Nos ensinamentos de Amartya Sen (2008) acerca da igualdade, encontra-se a defesa de que esta 
deve ser entendida na base da igual consideração acerca da capacidade de realizar funcionamentos, 
isto é, como a combinação de vários estados e ações que uma pessoa pode realizar, refletindo a 
liberdade que ela tem para levar um ou outro tipo de vida. Importa frisar que o autor assegura que 
dentro do entendimento da igual consideração a pluralidade joga papel muito importante, uma vez 
que é por meio do seu reconhecimento que se torna possível a comparação entre as vantagens 
individuais, estabelecendo o que é justo e o que não é. 

 Sales (2007) informa que, na luta pela construção dos direitos humanos, parte importante dessa 
afirmação é consequência do reconhecimento das diferenças, e que uma importante diferença que 
tem sido renegada pelos Estados são a orientação sexual e a identidade de gênero, o que provoca a 
persistência de discriminações, violência e intolerância contra pessoas do grupo LGBTT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais) no país. Propugna-se, pois, pelo reconhecimento do direito 
à visibilidade enquanto afirmação dos direitos humanos a essa parcela da população, incluído nele o 
direito à livre manifestação do afeto e à diversidade sexual.  

No mesmo passo, Lopes (2007) manifesta-se no sentido de que a preservação da igualdade, em 
relação à população LGBTT requer que o direito à diferença seja garantido, sendo este entendido 
como uma luta por um comportamento social, o respeito. O respeito às identidades gera a igual 
consideração pelas pessoas, o que implica na estipulação de proteção jurídica.  

Somente com a apreensão desses conteúdos será possível ampliar a todas as pessoas a 
possibilidade de verem respeitadas suas vidas com dignidade, o que para Ingo Sarlet só é possível se 
for reconhecido que a dignidade da pessoa humana constitui: 
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“[...]	  a	  qualidade	  intrínseca	  e	  distintiva	  de	  cada	  ser	  humano	  que	  o	  faz	  merecedor	  de	  
respeito	  e	  consideração	  por	  parte	  do	  Estado	  e	  da	  comunidade,	  implicando	  neste	  
sentido,	  um	  complexo	  de	  direitos	  e	  deveres	  fundamentais	  que	  asseguram	  a	  pessoa	  
tanto	  contra	  todo	  e	  qualquer	  ato	  de	  cunho	  degradante	  e	  desumano,	  como	  venham	  a	  
lhes	  garantir	  as	  condições	  existenciais	  mínimas	  para	  uma	  vida	  saudável,	  além	  de	  
propiciar	  e	  promover	  sua	  participação	  ativa	  e	  co-‐responsável	  nos	  destinos	  da	  própria	  
existência	  e	  da	  vida	  em	  comunhão	  com	  os	  demais	  seres	  humanos”	  (Sarlet,1993,	  p.472).	  

Diante do quadro, torna-se evidente a necessidade urgente da adoção de medidas pelo Estado 
que atuem positivamente na proteção ao direito de igualdade e não discriminação, por todas as 
razões acima expostas e, inclusive, porque a omissão diante da situação mantém o quadro de 
violação àquilo que Gamboa (2005) define como dano ao projeto de vida, construção jurisprudencial 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos que atribui aos atos que impedem o exercício das 
liberdades de cada pessoa em escolherem a vida que querem ter a classificação como um dano que 
provoca a necessidade de reparações eficientes para proteger e restaurar a integralidade da vida 
humana. 

3.  Finalizando, sem concluir 

O quadro esboçado acerca das discriminações sofridas em ambiente escolar pelas pessoas que 
compõem o grupo de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis no Brasil, demonstra que o 
não tratamento com igual consideração dispensado a essas pessoas por razões de ordem religiosa e 
moral (Weeks, 2010) serve de terreno fértil para o cometimento, contra elas, de diversas violências 
praticadas por aqueles considerados “normais”. 

A deficiência de instrumentos normativos e práticas estatais que busquem a alteração do quadro, 
para provocar o fim dessas violações e remover do âmbito social novas ocorrências, mantém as 
pessoas com orientação sexual e identidade de gênero diferenciadas alijadas da possibilidade de 
viverem com liberdade sua vida privada e serem respeitadas por sua orientação sexual e identidade 
de gênero, posto que se apresentam como não conformes ao padrão heterossexual. 

Fica evidente que tal situação não encontra razão de ser, uma vez que a orientação sexual e a 
identidade de gênero não constituem fator justificante para o tratamento diferenciado entre as 
pessoas num determinado Estado. 

Assim, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento do debate e cobrança de uma agenda 
política extensiva a esta parcela da população com estratégias de alteração da realidade apresentada 
a médio e longo prazo, com fortes componentes que orientem as mudanças culturais e sociais 
necessárias para reorientar as relações entre os membros das diversas comunidades escolares ao 
longo do território nacional. 
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