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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Queridas(os) delegadinhas e delegadinhos, 

Olhaaaa ela chegando novamenteee: a Mini SOI! Mais esperada que o aniversário de 18 

anos, que a carteira de motorista, que feriado em meio de semana, WhatsApp do contatinho ou 

a curtida na foto pelo crush. 

Pedimos licença para trazermos verdades e derrubarmos forninhos. Se segura! 

Como já virou tradição, resolvemos apresentar para vocês todas(os) as(os) 

diretoras(es)que compõem a Mini SOI, e não somente os do seu comitê. Além disso, não 

poderíamos deixar de falar dos(as) tutores(as), como também de alguns mitos que fazem parte 

da nossa história. Com o passar dos anos, a Mini SOI se tornou uma família e, como em 

qualquer família, temos nossas diferenças e características, mas que são fundamentais para 

tornar o projeto tão singular. Cada uma dessas pessoas que serão apresentadas trabalhou com 

toda dedicação e carinho para construir esse projeto. Então, caras(os) delegadinhas(os), 

apresentamos a vocês a família Mini SOI 2018: 

Para começar uma carta de apresentações, ninguém melhor do que Ângelo Menezes, 

dono e proprietário da Janelinha Mágica® (inclusive, tatuada no seu corpo para 2018). O diretor 

dos balõezinhos vermelhos transforma a Mini SOI, a cada ano (e botem anos nisso), em um 

projeto leve e cheio de amor. O Pofexô, como é carinhosamente chamado por todos nós, não só 

é mestre em Direito Constitucional, doutorando e Professor da UFRN, como também 

especialista em transporte de alta velocidade, tendo em vista que, no intervalo de 30 minutos, 

deslocou-se das ladeiras de Olinda para o Atacadão da BR-101 em Natal (ou, pelo menos, 

insistiu nesta versão dos fatos). Sempre preocupado com a efetivação dos direitos fundamentais 

de amar e sonhar, o passar dos anos - para além de levar consigo boa parte dos cabelos do Vovô 

da Mini SOI -  foi crucial para que ele desenvolvesse a técnica do melhor cheesecake da região. 

Em seguida nosso vice-secretário geral: Antonio Gurgel – vulgo Tonhão, Tontz ou 

Tonton. Não é por que está no secretariado que esse querido perdeu as raízes, ele continua 

cantando seus hits polêmicos pelos quatro cantos. Por falar em Quatro Cantos, dizem que no 

carnaval de Olinda ele estava fantasiado de Hulk, mostrando todo o poder da sua dança (sdds 

Oudri Kanda Larrai) e dos seus cachos. E se você quer um super-herói @, então ele é a pessoa 

certa, pois Tontz tem o grande poder de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, 

resolver todo tipo de problema e fazer tudo com muita competência. Além disso, o seu super 

trunfo é a risada escandalosa – que faz com que você se greie instantaneamente – assim como 

o super latido, o qual é capaz de fazer você se mijar de rir #cuidado. E se você acha que Antonio 

tinha como meta de vida o secretariado, você está muito enganado, por vários anos ele sonhou 

com o #DireFashion, mas o prêmio não veio. Esses golpes o traumatizaram, mas a mensagem 

que fica é que “quem acredita sempre alcança”, e como ele gosta de dizer “vdc”. 

Apresentaremos agora o Comitê que veio com uma única missão: a de questionar "que 

tiro foi esse?". Ele mesmo, o CDSI: 

E para começar a responder, viemos apresentar a tutora braba desta pequena família, 

Bárbara Bruna ou Babi (apenas para os que dizem ser amigos dela). Formada em Gestão de 

Políticas Públicas, nossa amada tutora é um exemplo de determinação, atenção e dedicação para 

todos, além de ser muito organizada e ter garantido a casa da Mini SOI em Olinda. “Se for pra 
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cima dela, melhor sair por baixo” é seu lema, pois apesar de gostar dos minions e ter uma 

carinha de super fofinha, não tem medo de dar um sermão bem dado quando necessário. Mesmo 

com uma vida de mestranda na UFRN, Babi é #GenteComoAGente e se diverte bastante 

assistindo a todos os Reality Shows disponíveis na Televisão Brasileira, sempre arranjando um 

tempo para comentar e torcer pelos participantes no seu twitter (#GleiciCampeã).  

Pra não dizer que não falei das flores, agora é a vez de Bia Tulipa, também conhecida 

como Bia Azevedo. Trabalhadíssima no Black&White, reza a lenda que se você abrir o guarda 

roupa dela só tem preto com uns poucos pontinhos brancos. Nossa Woman in Black é também 

fechada com a militância - liberalismo e o patriarcado são com certeza as coisas que mais a 

irritam no mundo. Inclusive, prestem atenção nas expressões faciais da nossa florzinha: 

garantimos que vai valer a pena. Por outro lado, se quiserem ver essa tulipa desabrochar, aqui 

vai o segredo: coloque um copinho de shot com qualquer coisa dentro na frente dessa flor que 

o jardim chega brilha. Nossa frô é também cantora, mas vocês só vão vê-la cantando de 

madrugada nos vídeos que ela posta no Instagram e apaga um minuto depois. Por fim, a receita 

pra conquistar o coração dessa garota é inteligência, uma carinha de heterotop e uma 

musiquinha de Chico Buarque. 

A próxima Diretora a ser apresentada é... mais uma Bia! Estreando em seu primeiro ano 

de Mini SOI, Bia Soares, é um exemplo de organização e pontualidade da SOIzinha, 

conseguindo cativar todos a sua volta com bastante calma e sensibilidade. Não é de falar muito, 

mas se ela falar (#atenção) é porque é uma coisa muito importante. Conhecida por sua extrema 

dificuldade em resumir e sintetizar (que a fez, inclusive, reduzir as margens da página para 

“diminuir o guia” #fraude), Bia também tem uma técnica infalível para entender um texto, caros 

delegados: ler em silêncio. Nossa querida diretora pode ser facilmente encontrada em 

restaurantes, sobretudo de Sushi, ou no drive do MC Donalds, mas não se engane, essa é a líder 

do time Fit do comitê e tem uma alimentação mega saudável. Descendente da Realeza britânica, 

nossa dear diretora ama tudo que vem do Reino Unido, sendo, inclusive sua mãe uma grande 

incentivadora do projeto.  

Clara Rocha, mais conhecida nas ladeiras de Olinda como Clarroxa (e as pilastras do 

paçoca de pilão que o digam...), dá o que falar com suas fantasias super elaboradas para os 

carnavais, tendo sido a mais icônica delas a fantasia de uva. Nossa Rainha dos Memes adora 

gerar uma grea e criar paródias, dizem as más línguas que um dia Clara bebeu tanto suco gummy 

que deixou as veias roxas! Sim, isso mesmo. A nossa querida diretora depois da Calourada foi 

bater direito na Urgência de Pirangi preocupada com a saúde de seu corpo (alow dr. Diego). 

Quando bebe muito, Clarroxa fica bastante emotiva não parando de chorar, mas é só passar um 

pozinho na cara e falar “levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai” que ela está pronta para 

outra. Muito gentil e prestativa, Clarinha com certeza é aquela pessoa que você deseja manter 

sempre por perto... mas devemos logo avisar que ela só toma banho se suar.  

E chegamos a ele, o bendito fruto do comitê: Luís Felipe. Estreante na Mini SOI, esse 

querido diretor é um viajante nato, sendo sempre possível vê-lo pelo mundo afora. Nessas 

viagens, ele aproveita para repor a sua extensa coleção de... agendas. Luís tem atualmente três 

agendas, e não, não é pra organizar seus contatinhos, pois seu coração já tem dona. Além disso, 

vale ressaltar que ele criava abelhas (sim, juramos), tendo como mantra "quando o mel é bom 

a abelha sempre volta". Nos seus tempos áureos como delegado da Mini SOI, Luís adorava 
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tumultuar e cantar hits de bandas nacionais muito conhecidas (eu falei faraó, êeeh faraó), mas 

hoje espera que nenhum delegadinho o copie (ok? ok.). Caso você tenha alguma dúvida sobre 

História pode perguntar a ele, pois nosso amigo será o melhor historiador que vocês conhecerão. 

Agora chegou a hora de falar sobre a nossa pequena grande diretora: Lara Lemos. Ela 

ostenta um rostinho angelical, uma voz suave e uma estatura que lhe farão questionar a sua 

maioridade, mas, não se deixe enganar, nobre Leitor, Lara já tem 20 anos (suspeita-se que seus 

documentos tenham sido falsificados, mas ela nega tudo!). Feminista e defensora assídua dos 

Direitos Humanos, nossa colega está sempre preparada para discutir suas ideias com firmeza, 

determinação e respeito. Nas horas vagas, você pode encontrá-la dançando ballet no Teatro 

Alberto Maranhão, nas mesas do Mahalila ou, ainda, nas dependências do Casanova ou Ateliê 

Bar. Nestes últimos lugares, inclusive, Lara costuma chamar a atenção dos presentes devido ao 

seu desempenho matemático, uma vez que tem a habilidade de executar a operação do 

quadradinho de oito com perfeição. 

Ana Cecília, para os íntimos apenas Ceci, é uma diretora extremamente eficiente e 

organizada. Dona e proprietária da empresa ABNT, não deixa passar nenhuma referência, nota 

de rodapé ou espaçamento entre linhas em suas correções. Esse fato soma-se ainda a infância 

atípica que nossa querida diretora teve na sua terra natal, o país de Pau dos Ferros. Enquanto as 

crianças brincavam na rua, Cecsi se divertia em casa brincando de jogos gramaticais (se isso é 

bom ou ruim não podemos garantir, mas temos certeza que após a correção dos guias seu comitê 

jamais esquecerá o que é uma próclise, mesóclise e ênclise). Caso você esteja com pressa, 

aconselhamos não andar de carona com Ceci, pois sua prudência não a deixa passar dos 20km/h, 

além, claro, de parar em todo e qualquer cruzamento (mesmo tendo a preferência). Consegue 

colocar qualquer um pra cima com suas palavras de incentivo, é dona de um coração enorme e 

uma competência admirável. Seu futuro como Ministra do STF está garantido. 

Renata Alecrim é diretora acadêmica do CDSI e uma apaixonada pelas simulações. 

Dona de um olhar profundo e um sorriso marcante, é uma diretora com alma de delegada. 

Especialista em Documentos de Trabalho, Tinha, como carinhosamente é chamada na Mini 

SOI, é determinada e corre atrás do que quer, chegando a fazer uma apresentação de slides para 

convencer os pais para participar de um show (#ficaadica). Animada em shows, calouradas e 

Carnatal, é sempre possível observar sua felicidade nesses ambientes, chegando a se emocionar 

em diversos momentos (vide pisões no pé e banhos de cerveja). Além de sua competência 

notável como diretora, Tinha é uma famosa defensora dos Direitos Humanos e apaixonada pela 

Defensoria (patrocínio da “família DPU”). Como podemos perceber, temos uma diretora 

movida por muitas paixões, mas não se enganem: toda energia desta mulher incrível, vem de 

uma bebida que começa com Ca e termina com Fé. Como uma taurina que se preze, Tinha é 

conhecida por sua fome de leão, dando prejuízo em muito rodizio por aí #pas. Dizem que ela 

está ansiosa para gritar É TETRAA! E por isso vai com tudo para ganhar o seu 4º título de 

#Diregata. 

Chegando agora no comitê mais colorido da Mini SOI; o comitê das bi, das gay, das 

sapa, das trans.. O nosso querido Conselho de Direitos Humanos – CêDêAgá para xs intímxs. 

Começando com ela, que além de tutora desse belíssimo comitê, é também uma verdadeira 

personalidade da Mini SOI, compondo seu quadro de diretores há muitos anos. Isso mesmo! 

Estamos falando de ninguém mais ninguém menos que Flora Assaf! Florinha – para os 
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#chegados – é uma pessoa doce e extremamente dedicada quando se trata de sua vida 

profissional. A nossa querida professora, além de ter uma didática incrível – e uma paciência 

ainda mais incrível – é a guardiã de todas as normas técnicas da ABNT. Porém, muito embora 

a nossa camaleoa de cabelos domine tantas técnicas de ensino-aprendizagem, tem certos 

problemas quando o assunto é manter-se em pé, sendo também detentora de um arsenal de 

quedas dignas de Oscar! #RIPLollapalooza2016  

A próxima é a romântica incurável do comitê, a nossa canceriana Brena Monice – 

também conhecida como Berenice ou Berê. Brena, que respira poesia, acredita muito no amor 

e sempre que pode o expressa em seus textinhos e poemas, que são ~de arrepiar~ (literalmente). 

Mas não se engane com a descrição dada até aqui, porque basta essa garota tomar alguns copos 

de cerveja que você poderá vê-la com os cachos amarrados no topo da cabeça enquanto milita 

em prol da causa LGBT pelos bares afora. Também não ache que tudo é amorzinho quando se 

trata de Berenice, porque a nossa feminista militante Convicta tem o seu Vênus no signo de 

Gêmeos, de modo que a sua participação ativa nas calouradas e demais rolés está mais do que 

patrocinada; e a sua bissexualidade, VIVÍSSIMA! 

Vamos agora falar do MITO chamado Thalita Marianne. Ela que é Sapatão Convicta e 

responsável por encabeçar comitês LGBT pela SOI Universitária e por outras simulações 

mundo afora faz também parte do queridíssimo CDH da Mini SOI 2018. Além de ter as mais 

loucas histórias de rebu de todo o comitê, Thalita é conhecida por virar 1L de qualquer bebida 

alcoólica que você forneça em menos de 3min. O nosso querido fusquinha – que bebe desde 

acetona até gasolina – possui também poderes sobrenaturais, que a permitem morrer e 

ressuscitar no curto intervalo de tempo de uma calourada Habeas Copus. Mas não ache que é 

apenas isso. A nossa Marília Mendonça – sim, ela canta! – está sempre plenamente disposta a 

dar o sangue e o sono pela MiniSOI, também estando sempre disponível para auxiliar você, 

carx delegadinhx.  

Mais uma das grandes estrelas que compõe o CêDêAgá é Tépora Donidinha, a uma das 

mais novas LGBTs da Mini SOI, é dona de um coração gigante, bem como, é uma ariana 

MUITO FIEL, pois sua carinha de anjo engana o fato de ela ser MUITO BRIGUENTA, sendo 

movida por ÓDIO mas é uma das mais choronas de todas as nossas estrelas, como de praxe 

também ama uma caninha (pré-requisito pra ser do CDH), é a rainha do karaokê claramente 

sendo filha da nossa Marilia Mendonça das simulações!! Débora é uma das preciosidades que 

a MiniSOI ganhou no ano de 2018, com sua carinha de anjo e seu jeito quietinho, mas muito 

disposta ela está mais que pronta para auxiliar todxs xs delegadinhxs!!  

Sendo ela a cota hétero desse comitê, Raíssa Garcia é uma das pessoas de sorriso mais 

encantador que os senhores conhecerão. Essa princesa amorosa, carinhosa e fofinha é de pau 

dos ferros (O POVO DESSA CIDADE VAI DOMINAR O MUNDO!!!), e também é 

extremamente inconstante – vai de crises de riso a prantos em questão de segundos. Raíssa 

também faz jus ao C de Corajosas do CDH, sendo uma amante de cães ferozes (SÓ QUE NÃO). 

Mas não se engane. A nossa torcedora fanática do Flamengo e amante do Samba do Ateliê Bar 

e Petiscaria é braba de verdade e, quando se irrita, pode ser fatal!!! E, como todas as rainhas 

desse comitê foram escolhidas A DEDO, Raíssa é baladeira, forrozeira, quase um frasco de 

glitter ambulante (quando você encontra com ela nas baladinhas por aí, ela está mascarada atrás 

de uma grande e grossa camada do pózinho brilhante) e tem um sorriso iluminador. Raíssa é a 
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nossa cotinha incrível e maravilhosa, extremamente preparada e prontíssima para ajudar e 

auxiliar no que for preciso! 

E COMO NÃO PODERIA FALTAR NOS COMITÊS DA Mini SOI 2018, temos 

também UMA BIA!!! Nossa queridinha, Bia Araújo, é a croixfiteira do rolê; rainha fit; famosa 

pelos seus “nunca mais eu vou beber” nas suas ressacas incuráveis. É a baladeira mais top do 

comitê. Reza a lenda que ela é a Rainha de Muriú depois de ter dado um PT épico após um litro 

de vodka (quer dizer que temos mais de um fusquinha no nosso comitê?). Os relatos são de que 

a jovem caçou vodka pela casa inteira e, após achar uma quantidade ínfima dessa bebida 

sagrada, ela se abraçou ao litro e chorou de emoção – tendo morrido após esse momento 

incrível. É a Rainha Máxima do CDH ao falar do Samba do Ateliê, então, se você já viu essa 

menina por aí, certamente foi dando show no Ateliê em uma quinta-feira rotineira. Contudo, 

Bia Araújo é mais uma peça fundamental para montar esse comitê incrível e estará disponível 

para auxiliar você o tempo todo! 

Caio Fernandes, nossa cota homem do CDH, é o diretor mais gato da SOI (segundo ele 

mesmo). Você vai reconhecê-lo pela marquinha de biquíni de fita isolante e os dizeres “Vai 

malandra” que ficaram bronzeados em sua pele desde o carnaval, ou pelo som da sua voz, 

possível de ser escutada no raio de 1km. Capitão Caio, que desbravou os sete mares de Olinda 

com seu tapa-olho, é o maior cambista que você respeita. Ele não só vende senhas para todas 

as festas de Natal como frequenta cada uma delas. Mas nem só de senhas vive um homem, por 

isso que Caio, nas horas vagas, também faz pastéis. Todas essas ocupações não impedem ele 

de ser um diretor maravilhoso, dedicado e com um coração enorme para caber todos os 

delegados e delegadas do comitê. Caso você esteja pensando em uma maneira de agradecer a 

esse diretor tão top pela sua maravilhosa orientação, fica a dica: o seu chocolate preferido é o 

Ouro Branco.  

Krysna Paiva (Crygina para os íntimos) tem zero juízo. Nada. Nem um tiquinho. E por 

isso ela proporciona as melhores greas de todo o CDH. Segundo fontes seguras (GLOSS, 2018), 

Nego do Borel teria se inspirado na carreira de Krysna para escrever os versos “No fim de 

semana tá tudo enrolado/tem tanto esquema, não dá pra contar”. Apesar da homenagem, sua 

artista preferida é a Miley Cyrus, e Krysna vive intensamente a filosofia da cantora de “this is 

the best of both worlds”. Dizem que ela finalmente encontrou Jesus no ano passado – quando 

saiu rolando nas ladeiras de Olinda e ele lhe ajudou a levantar. Krys é uma mulher 

inteligentíssima (geminiana, claro), mas tem um sério problema em achar as coisas. Correm 

boatos que durante dois dias ela ficou procurando um chuchu. Porém, não se engane, o que 

nossa líder suprema tem de resenha, tem de competente, e não vai medir esforços pra te ajudar 

durante a simulação! 

Partindo para o comitê que reúne assessoria jurídica, médica e psicológica em um só 

lugar – cujos diretores nas horas vagas fazem bico de operador de carrinho bate-bate – temos a 

Organização Mundial da Saúde – OMS! Iniciando pelo nosso tutor, esse homem fino. Delicado. 

Sutil. Suave. Apenas algumas das palavras utilizadas para descrever o papel de enrolar prego 

que é Daniel Augusto, o famoso Gugu. Talvez conhecido de vocês pela sua participação no 

filme “A Branca de Neve e os Sete Anões” como o Anão Zangado. Super fotogênico, esse tutor 

tem um histórico lendário no que se trata de Mini SOI, tendo sido coroado DireGato por diversas 

vezes, inclusive em um comitê do qual ele nem fazia parte. Hoje aposentado da vida de balada, 
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passa seus dias como cinéfilo inveterado e fazendo bico de Seu Lunga. Apesar desse seu jeitão, 

Gugu é muito querido por todos que o conhecem, e promete agradar a todos com sua delicadeza 

marcante e piadas de qualidade duvidosa em mais uma edição da Mini SOI.  

Andressa Brito, mais conhecida como Dulce Dessa, é uma fã sincera da banda Rebelde 

(RBD), sabendo cantar todas as músicas. Mas, o que realmente impressiona da nossa querida 

Dulce, é a sua capacidade de organizar qualquer coisa em uma planilha do Excel e transformá-

la em um evento de sucesso. Andressa tem uma forte tendência para organizar tudo o que 

acontece ao seu redor logisticamente e administrativamente, conquistando a admiração de toda 

a Mini SOI! Para além do curso de Direito, os seus dotes são conhecidos por todas as 

engenharias da UFRN, principalmente a de Produção. Entretanto, nem só de muito trabalho 

vive a mulher! Frequentadora assídua de calouradas e sambas no Ateliê, Dessa é referência aqui 

e em todo o Brasil de como se aproveitar bem uma festa. Rainha das micaretas, podem estar 

certos de que ela estará presente no Carnatal e no Carnaval de Olinda! Só não achem que será 

fácil encontrá-la... Sua dedicação e amor pela SOI são tão profundos que ela até tentou sair, 

mas nunca conseguiu. 

Em seguida, temos a representante da cota das Bias do nosso comitê (não poderíamos 

ficar sem uma) e dona dos cachos mais bonitos (sem química, vale ressaltar) de toda a Mini 

SOI. Beatriz Marinho ou Bia, para os íntimos, adora frequentar a gloriosa cidade de São Paulo, 

e refere que durante suas passagens pela dita Megalópole, amplifica seu sotaque potiguar, pois 

não nega suas raízes. Amante do Lollapalooza, cantora e blogueira, essa diretora multifacetada 

consegue cativar uma pessoa mesmo após regurgitar nela (de maneira acidental, claro) além de 

encantar até mesmo profissionais da saúde responsáveis por resgatar pessoas ébrias além da 

conta. É garantia de muita grea, diversão e aprendizado, e com certeza irá conquistar a todos 

nessa edição da Mini SOI. 

Isadora Martins, mais conhecida com IsaTORA (devido às suas peripécias na época da 

escola), aluna do 7º período do curso de Psicologia, é uma de nossas amadas diretoras. Sempre 

com um sorriso no rosto e disposta a ajudar quem precisa, ela é a psicóloga da OMS, mas além 

disso, IsaTORA goza de muitos talentos. Desde o bordado, até o canto, não há nada que essa 

exímia diretora faça mal. Ela é aquela pessoa que vai te escutar quando você estiver mal, que 

ficará acordada até tarde jogando UNO predatório e que encenará as brigas que você planeja 

ter com alguém com a ajuda de fantoches dos Três Porquinhos. Amiga para todas as horas, 

amante de Crepúsculo e fluente na língua francesa. Os delegadinhos que tiverem a sorte de ter 

essa diretora como tutora, serão agraciados não apenas com uma pessoa que exala competência 

em tudo que faz, mas que também coloca amor em todos os seus atos. 

Laura Beatriz, essa pessoa que leva a Fé como sobrenome na vida, figura-se dentre os 

componentes da OMS como a pessoa mais pontual do comitê (De acordo com o fuso horário 

de Tóquio). Alérgica a relógios, essa querida ex aspirante a jornalista tinha o grande sonho de 

apresentar um talk-show com duração de 24h, no qual ela seria a única atração. Diante da 

impossibilidade deste, decidiu partir para o único curso no qual falar palavras difíceis durante 

longas horas é aceitável, Direito. Nesta jornada, essa guerreira já enfrentou diversas batalhas, a 

maior delas sendo sair do banheiro do NPJ, onde ela ficou presa na cabine do banheiro. Para 

concluir essa missão, clamou pela ajuda de outros 3 integrantes do projeto, que tiveram a árdua 

tarefa de abrir a porta da cabine – que estava destrancada. 
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Lucas Maciel, ainda não possui apelidos na Mini SOI, então se sintam confortáveis em 

criar! Faz Medicina na UFRN, mas em hipótese nenhuma canta as baterias do seu curso em 

público. Lucas tem uma sorte singular e é um dos poucos capazes de bater o carro e tê-lo 

roubado no mesmo dia. É um frequentador assíduo de festas eletrônicas, recebendo cortesias 

recorrentemente para abrilhantar as festas da Praia da Pipa com sua presença. Doce como um 

limão, é conhecido por escolher palavras sempre muito sutis... Apesar de Natalense, o jovem é 

encantado mesmo pelas cidades de Caicó e Manaus! No carnaval do Seridó, é o maior 

especialista da região em economizar a água. Já no norte do país, o rapaz é lembrado como 

poucos na ponte aérea. Nosso querido diretor conheceu uma outra diretora da OMS em uma 

festa no Beach Club quando foi surpreendido por um jato de vômito, oportunidade em que 

cuidou da jovem. Ambos só descobriram o fato na primeira reunião do comitê! 
Diego Fernandes, conhecido como Doutorzinho do Amor por uns e, mais do que Batata, 

Potato, por outros é mais um medamigo da OMS. Detém vasto conhecimento jurídico e faz uso 

de palavras do mais elevado juridiquês, fazendo-nos questionar se ele faz mesmo medicina. Sua 

maior preocupação é a “tutela” de nossos delegados. Além disso, nosso querido Potato é 

campeão número 1 de DireHitler e DireChato em seus comitês, caso seja irritado, fica vermelho 

a ponto de explodir. Nos bares de Natal é conhecido por combinar os mais variados gêneros e 

sabores alimentícios, dando origem a pratos como: vaca atolada com farofa, vinagrete, língua e 

molho de alho. Já nas calouradas, difícil será encontrar o Doutorzinho do Amor com seu corpo 

coberto, os boatos são de que ele tem forte alergia a camisa. Chamar sua atenção é difícil, tendo 

em vista que ele está sempre atento aos jogos no celular. Mas, uma tutora da Mini SOI 

conseguiu não só seu coração, como seus dotes culinários, com direito ao pedido de namoro 

dentro de um pudim. 

Maíra Arcoverde, mais conhecida no submundo das simulações como Maria 

Ancoverde, é mais uma no time dos pilotos a lá Velozes e Furiosos da OMS. Motorista pródiga, 

possui cartão fidelidade das mais diversas oficinas natalenses, já tendo trocado os pneus do 

carro por 7 vezes apenas no ano de 2017. Para além disso, é uma menina super educada. Boatos 

que ela, ao visitar a casa de terceiros, atinge a incrível marca de pedir licença 7x/minuto “é mais 

forte do que eu” disse Maíra, após pedir licença para pedir licença. Por fim, é digno de nota que 

Maíra possui forte interesse pela astrologia, sendo dona orgulhosa de uma estrela, além da 

física, pois ela busca a motivação por detrás das suas frequentes quedas, que se tornaram uma 

verdadeira marca registrada dessa garota. Super dedicada, Maíra promete uma fornecer 

experiências verdadeiramente emocionantes, seja nas caronas ou na Mini SOI 2018! 

Vamos falar agora sobre o UNSC, o famoso e tão esperado english committee! 

Começando pela nossa tutora Carol Sedda, ela é 

forte candidata à comissão dos fosseis da SOI, Carolzinha é a empreendedora do insta 

@querogordices onde ela posta o seu trabalho com doces e faz inveja ao povo e não cobra os 

dois rins e um fígado por um bolo gourmet. Carol tem a maior paciência do mundo – menos 

quando não dão carona para delegadinhos - e é ótima de ser abraçada. Cozinha tão bem que até 

errando fica gostoso, dizem que se você pedir para ela acender a chama do fogão, já não tem 

como errar o prato. 

 Amanda Bezerra ou Mandy é uma pessoa muito responsável e dedicada ao que faz, ela 

pode até parecer um pouco bossy, mas, é para o bem da produtividade. Dona de um coração de 
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ouro, cheio de muito amor e é uma verdadeira manteiga derretida. Após 2 anos de secretariado 

ela finalmente chegou na MiniSoi, forçadamente (só que não kkkkk), contudo, há boatos de que 

ela morre de saudades de ser tesoureira do secretariado. Ela saiu do secre, mas o secre não saiu 

dela, porque ela não perde a oportunidade de cobrar dinheiro das pessoas.  

 Júlio Martins é o dono da edição da TV MiniSoi, é um amorzinho de pessoa quando 

quer, mas cuidado para ele não se irritar com você, caso contrário será alvo de um olhar mortal. 

É um cinéfilo socialmente aceitável, trabalha com onomatopeias (prepare-se para pegar carona 

em seu vrumvrum), 100% responsável com a segurança dos delegadinhos e odeia Andrei do 

fundo do seu coração. Trata-se do famoso maníaco das mensagens apagadas, tic nervoso ou de 

propósito, eis a questão. Inclusive, reza a lenda que se você printar as mensagens de Júlio antes 

dele apagar, ganhará a próxima loteria #GoodLuck.   

 Felipe Menescal, Menescal ou apenas menes é o senhor do tempo, só não sabe que vai 

chover. Fundador do instituto Menescal de Tempos e Medidas e concorrente direto dos 

achocolatados Toddy desde o berço. Apesar de chegar atrasado, já portou o título de senhor 

pontualidade então, não se atrasem, a não ser que queiram ser reprimidos. Reza a lenda que ele 

é na verdade um dinossauro que sobreviveu ao meteoro e atualmente se disfarça de humano 

para integrar melhor à sociedade.  

 Sylvia, mais conhecida internamente como Lil’ Syl, largou a carreira de rapper para ser 

diretora da Mini SOI. Se quiserem alguém para conversar sobre Gossip Girl ou Dinastia, essa 

pessoa é Sylvinha. Quando não esta ocupada estudando ou assistindo série, esta nas festas mais 

badaladas da cidade, e se o rolé ta bom, pode ter certeza que você vai receber um áudio dela 

fazendo uma análise extremamente técnica e precisa da festa. 

Andrei, também conhecido como Carlinhos, é a definição de labrador humano, sempre 

fofo e de bem com a vida. É dono e proprietário do QG da Mini SOI e também de um excelente 

resort em Barra de Cunhaú onde você precisa ter muito cuidado pois dá para assistir a volta das 

tartaruguinhas para o mar. Seu maior hobby é se isolar do mundo jogando DOTA, mas apesar 

disso é uma pessoa muito legal que conquista a todos pela barriga fazendo um excelente 

macarrão carbonara. 

Luiza, ou lhulhu para os íntimos, é a pessoa mais fofinha da Mini SOI. Conhecida 

também por ser super responsável, organizada e nunca ter perdido um prazo. Apaixonada pela 

Mini, simulou desde o ensino médio e sonhava em ser diretora entrando para o nosso time esse 

ano encabeçando o grande desafio de construir o primeiro comitê em inglês para o ensino médio 

(podem ter certeza que ela está fazendo de tudo para ser perfeito!). Mas por favor, não se 

apaixonem por essa fofurinha pois ela namora (é o casal mais fofinho de Natal) e, dizem por aí, 

que em breve seremos convidados para o casamento! 
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CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados DUDH – 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
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ILGA – International Lesbian and Gay Association 

NHS – National Health Service 

NZBS – New Zeland Blood Security 
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1. PARTE HISTÓRICA E ORGANISMO A SER SIMULADO 

 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o início do lento processo de 

cicatrização histórica necessário após todas as violações e tragédias humanitárias sofridas, 

percebeu-se a urgência de existir uma entidade orientada especificamente à proteção dos 

Direitos Humanos Universais. Assim, em 1946, foi criada a Comissão das Nações Unidas para 

Direitos Humanos, que durante 60 anos foi o principal órgão de tutela dos Direitos Humanos 

das Nações Unidas1. 

Instituído em 2006, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), 

substituiu a antiga Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, representando um passo 

significativo em direção à efetivação global dos direitos humanos. As inovações nas 

competências deste Conselho incluíram possibilidade de emitir recomendações ao principal 

órgão das Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), para que sejam 

desenvolvidas leis internacionais sobre direitos humanos, além de realizar uma Revisão 

Periódica Universal do cumprimento de cada Estado de suas obrigações e compromissos em 

matéria de direitos humanos2. 

O trabalho do Conselho dos Direitos Humanos representa o comprometimento global 

com ideias universais de dignidade humana. O CDH é uma organização com o objetivo de 

promover e proteger todos os direitos humanos. Entre as prioridades estabelecidas pelo órgão 

estão: o fortalecimento dos mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos, com 

ênfase na igualdade e contenção da discriminação; a integração dos direitos humanos ao 

desenvolvimento econômico e social; e a proteção aos direitos humanos em situações de 

conflito, violência e insegurança3. 

 Os Estados eleitos reuniram-se pela primeira vez em junho de 2006, em Genebra, na 

Suíça4, sede do conselho, onde são realizadas suas reuniões anuais. As cadeiras do organismo 

são distribuídas entre grupos regionais a partir de uma representação geográfica equitativa: 13 

                                                
1
OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Who We Are. 

Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
2 Idem. 
3OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Leadership. 

Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
4OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. First session of the 

Human Rights Council (19-30 June 2006). Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session1/Pages/FirstRegularSession.aspx>. Acesso 

em: 14 dez. 2017. 
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assentos para África, 13 para Ásia, 6 para Europa Ocidental, 8 para América Latina e Caribe e 

7 para América do Norte, Europa Oriental e Oceania5. 

Os Estados-membros reúnem-se em três sessões ordinárias anuais durante o período 

máximo de dez semanas, e em sessões extraordinárias, de acordo com a necessidade do 

organismo em situações de emergência, ambas com o intuito de tomar decisões e formular 

resoluções. No caso das sessões extraordinárias, é necessária a decisão por um terço dos 

Estados-membros. Em seus encontros, estão também presentes as nações observadoras, 

Organizações Não-Governamentais e instituições nacionais com interesse nas discussões, 

tornando o debate completo e com grande abrangência no cenário global6. 

O comitê tem caráter recomendativo, isto é, os Estados-membros não são obrigados a 

seguir suas recomendações. Seu objeto de análise e fiscalização é o comportamento dos 

Estados-membros no que se refere à efetivação ou violação dos direitos tutelados. 

 

1.2. O PAPEL DO CDH NA LUTA CONTRA A LGBTFOBIA 

 

 A discussão a respeito dos direitos LGBT+7 em um organismo internacional foi feita 

pela primeira vez no CDH em junho de 2011. Nesta data, foi aprovada a resolução 17/19 - a 

primeira resolução das Nações Unidas sobre orientação sexual e identidade de gênero - 

expressando grave preocupação com a violência e a discriminação contra indivíduos com base 

na sua orientação sexual e na identidade de gênero. Esse avanço abriu caminho para o primeiro 

relatório oficial das Nações Unidas sobre a questão LGBT+, elaborado pelo Gabinete do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH)8. 

 É por reconhecer que as inúmeras opressões que atingem a comunidade LGBT+ não se 

restringem à esfera privada de convivência, sendo estabelecidas de forma institucional e a partir 

daí dispersas pelas estruturas sociais, que o Conselho de Direitos Humanos insere-se de forma 

crucial na discussão sobre LGBTfobia.  

                                                
5OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS.Frequently Asked 

Questions. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FrequentlyAskedQuestions.aspx>. 

Acesso em: 14 dez. 2017. 
6Idem. 
7
Sigla escolhida pelo comitê para representar a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, entre 

outros grupos vulneráveis a desigualdades sexuais e de gênero. 
8OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS.Combatting 

discrimination based on sexual orientation and gender identity. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
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 Atualmente, o Conselho acredita que a proteção estatal eficaz a pessoas LGBT+ contra 

violência e discriminação não depende da criação de uma nova Carta de Direitos Humanos 

específicos para essa população, nem de um novo padrão de direitos humanos universais. Parte-

se da premissa que é obrigação dos Estados proteger os direitos de pessoas LGBT+, já 

estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos, a qual pretende resguardar os 

mesmos direitos e deveres para todo e qualquer ser humano, sem qualquer valoração de 

identidade de gênero ou orientação sexual9. 

 Neste sentido, as desigualdades mantidas institucionalmente só serão superadas com a 

criação de políticas públicas estatais combativas às várias formas de discriminação. Portanto, 

cabe a este Conselho tomar medidas efetivas, ancoradas nos princípios dos Direitos Humanos, 

no sentido contrário dessas violações. Finalmente, espera-se dos Estados presentes a diplomacia 

e a vontade política para lograr, em conjunto, seu objetivo último: a criação de ações que se 

opõem à intolerância em âmbito global. 

Uma vez compreendida a importância do CDH na efetivação dos direitos da população 

LBGT+, passaremos a discutir o tema da XXª reunião extraordinária do Conselho de Direitos 

Humanos: As cores da diversidade sob a luz dos Direitos Humanos: meios de enfrentamento à 

LGBTfobia institucional. 

 

 

2. HETERONORMATIVIDADE X DIVERSIDADE 

 

Ao nascermos, somos inseridos em uma sociedade que já tem seus valores e regras. 

Como o ser humano é um ser social, incorpora princípios e normas ao interagir com outras 

pessoas, formando assim sua personalidade e visão de mundo. 

 Esse processo pelo qual aprendemos os padrões da sociedade ao interagirmos com os 

outros se chama socialização10. Ela se divide em duas etapas: socialização primária e 

secundária. A socialização primária ocorre durante a infância, quando se apresenta as primeiras 

percepções de sociedade. Esse tipo de socialização é essencial para o indivíduo, pois é quando 

se constrói o seu primeiro mundo. 

                                                
9
OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Combatting 

discrimination based on sexual orientation and gender identity. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
10 SILVA, Camila Bogado Rodrigues; ALMEIDA, Isadora Rezende; LOURENÇO, Marco Holetz de Toledo. 

Socialização primária e sua importância na integração do indivíduo no meio em que vive. 2015. 13 f. (Doz 

– Curso de Direito, Faculdade Integrada Vianna Júnior, Juíz de Fora, 2015. Disponível em 

:<http://portal.viannajr.edu.br/files/uploads/20160105_154823.pdf>. Acesso em: 16 Mar. 2018.  
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De acordo com o professor José Luiz de Paula11: 

A socialização primária não envolve apenas aprendizado cognitivo (inerente ao 

raciocínio): implica também alto grau de emoções. Daí surge a identificação da 

criança com seus “outros significativos”: ela absorve seus papéis e atitudes, 

interiorizando-os. Toda criança recebe um mundo social “filtrado” pelos seus 

familiares (os “outros significativos”). Essa “filtragem” tem a ver com a localização 

social e com as biografias de cada um dos adultos encarregados de sua socialização 

primária12. 

 

Diante disso, é imprescindível o papel dos familiares para a formação pessoal do 

indivíduo, que contribuem para sua formação ética e moral por conviverem diretamente com a 

criança, além de estabelecer verdadeiros modelos de personalidade a serem seguidos. Como a 

criança ainda está adquirindo a capacidade crítica, ela aceita os modelos sem questionamento. 

Desse modo, o mundo que é interiorizado durante o processo de socialização primária é 

percebido como o único mundo existente, e não como um entre outros possíveis13. 

 Já a socialização secundária ocorre na adolescência e fase adulta, sendo o momento de 

ampliação dos vínculos sociais para além da família e do círculo íntimo de convivência, quando 

adquirimos papéis sociais diferentes. É, portanto, o processo que introduz o indivíduo já 

socializado em novos setores da sua sociedade (escola, trabalho, grupo de amigos), existindo 

uma aprendizagem com as expectativas que a sociedade ou o grupo depositam no indivíduo14. 

 Sob esse prisma, desde a sua infância o ser humano é educado a seguir os padrões da 

sociedade, inclusive em relação à sexualidade. Desse modo, o que a sociedade entende como 

padrão é a heterossexualidade, tomada como natural e já difundida desde o nosso processo de 

socialização primária. Essa concepção é conhecida como heteronormatividade. 

Meyer e Petry explicam: 

 

A heteronormatividade visa regular e normatizar modos de ser e de viver os desejos 

corporais e a sexualidade de acordo com o que está socialmente estabelecido para as 

pessoas, numa perspectiva biologista e determinista, há duas – e apenas duas – 

                                                
11 SILVA, Camila Bogado Rodrigues; ALMEIDA, Isadora Rezende; LOURENÇO, Marco Holetz de Toledo. 

Socialização primária e sua importância na integração do indivíduo no meio em que vive. 2015. 13 f. (Doz 

– Curso de Direito, Faculdade Integrada Vianna Júnior, Juíz de Fora, 2015. Disponível em 

:<http://portal.viannajr.edu.br/files/uploads/20160105_154823.pdf>. Acesso em: 16 Mar. 2018. 
12SILVA, Camila Bogado Rodrigues; ALMEIDA, Isadora Rezende; LOURENÇO, Marco Holetz de Toledo. 

SOCIALIZAÇÃO PRIMÁRIA E SUA IMPORTÂNCIA NA INTEGRAÇÃO DO INDIVÍDUO NO MEIO 

EM QUE VIVE. 2015. 13 f. Tese (Doz12 - Curso de Direito, Faculdade Integrada Vianna Júnior, Juíz de Fora, 

2015. Disponível em: <http://portal.viannajr.edu.br/files/uploads/20160105_154823.pdf>. Acesso em: 16 Mar. 

2018 
13TAKAGI, CassianaTiemiTedesco. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA DO ENSINO 

MÉDIO: UM ESTUDO SOBRE O CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO. 2016. 18 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal Rn, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/download/10819/7636>. 

Acesso em: 30 mar. 2018. 
14 Idem. 



 

 
15 

possibilidades de locação das pessoas quanto à anatomia sexual humana, ou seja, 

feminino/fêmea ou masculino/macho15. 

 

 

Percebe-se então, que os padrões da sociedade formam e disciplinam os sujeitos 

partindo da premissa que todos são heterossexuais, difundindo os valores associados à 

heterossexualidade como algo natural e certo. 

 Nesse sentido: 

 

As noções de certo e errado, em termos de gênero, sexualidade e orientação sexual, 

são atributos estabelecidos pelos valores culturalmente construídos; valores estes que 

seguem uma orientação. No mais das vezes, tal orientação fala de um lugar de poder, 

um lugar que é social, político, filosófico e religioso.  Esse lugar que estabelece as 

normas e as dispõe como destinos manifestos, no caso da sociedade ocidental, 

construiu aquilo que se convenciona chamar de heteronormatividade, ou seja, torna os 

valores associados à heterossexualidade como os pressupostos que regram a sociedade 

e devem ser compulsórios aos indivíduos16. 

 

Nessa linha de raciocínio, a heteronormatividade acaba produzindo privilégios às 

pessoas que se encaixam nesse padrão e marginalizando quem não se insere. Os privilégios 

incluem direitos civis para casamento, adoção, aceitação social, acesso a banheiros, entre 

outros17. Assim, devido a heteronormatividade ser difundida desde o primeiro processo de 

socialização, acaba sendo vista pela maioria das pessoas como o único mundo existente, 

estigmatizando quem se desvia desses padrões. 

 Portanto, uma das principais consequências da heteronormatividade é limitar a liberdade 

do outro viver abertamente sua sexualidade. Isso ocorre porque ao afirmar que existe algo 

“certo”, cria-se por consequência algo “errado”. Essa rigidez normativa relacionada às 

sexualidades acarreta na homofobia: um ódio explícito, persistente e generalizado, que se 

expressa por práticas sociais violentas18. 

 

Nesta lógica do binarismo sexual, da dominação masculina e dos pressupostos que 

sugerem um mundo heterossexista, Louro (2003) expõe que a população LGBT 

                                                
15MEYER, Dagmar Elisabeth Estermann; PETRY, Analídia Rodolpho. Transexualidade e 

heteronormatividade: algumas questões para a pesquisa. Textos & Contextos: Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 

193 - 198, jan./jul. 2011, p. 195 
16BORGES, Zulmira Newlands; PERURENA, Fátima C. V.; PASSAMANI, Guilherme Rodrigues. Patriarcado, 

heteronormatividade e misoginia em debate: pontos e contrapontos para o combate à homofobia nas 

escolas. 2013. 7 v. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa 

Maria, 2013. Disponível em: <http://www.seer.ufal.br/index.php/latitude/article/view/1065/722>. Acesso em: 16 

mar. 2018. 
17LIMA, Felipe. Atente ao seu privilégio. Disponível em:<https://euquesouintolerante.wordpress.com/atente-

ao-seu-privilegio/>. Acesso em: 27 mar. 2018 
18 Mott, Luiz & Cerqueira, Marcelo (2001). Causa mortis: homofobia (violação dos Direitos Humanos e 

assassinato de homossexuais no Brasil em 2000). Bahia: Grupo Gay da Bahia. 
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poderia ser compreendia como ex-cêntrica (fora do heterocentrismo), uma vez que 

esse grupo não-heterossexual seja considerado seres abjetos, (Butler, 1999; 2003), 

justamente porque demonstram um descontentamento ao gênero do qual 

arbitrariamente pertencem seus sexos biológicos. A cultura heterossexual dominante 

passa, então, a considerar seres abjetos essas pessoas entendidas como seres bizarros, 

desprezíveis, desviantes, anormais, marginais, subumanos, sub-cidadãos que devem 

ocupar e existir apenas nos lugares inabitáveis e de sub-cultura, ou não existirem. 

Assim, são seres que ameaçam a ordem heterossexual, seres que deveriam habitar tão 

somente o espaço imaginário e/ou mitológico ou, ainda, ocuparem apenas territórios 

marginais como, por exemplo, lugares autorizados de guetificação19.  

 

Assim, pensar em homofobia é automaticamente evocar cenas cruéis e desumanas, além 

de práticas sociais intolerantes contra grupos não-heterossexuais. 

 Diante disso, é preciso compreender que os estigmas que envolvem a sexualidade e que 

alimentam a homofobia se dão por uma construção histórica ligada aos valores morais de 

classes dominantes e suas características de relação, no caso a heteronormatividade. Nesse 

sentido, “há uma divisão comportamental, que dita como os meninos e meninas devem agir, 

são os chamados papéis de gênero, que seria a manifestação social ou a representação social do 

que é ser macho ou fêmea”20. 

Esse modelo de educação acaba semeando os primeiros frutos da heteronormatividade, 

já que estabelece o que tem que ser visto como padrão; marginaliza e limita o que é diferente. 

Pode-se, então, concluir que o resultado da heteronormatividade e da educação sexista é a 

formação de adultos intolerantes e despreparados para aceitar ou conviver com todos que fogem 

do padrão heterossexual. 

 

3. SEXO, GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

Ao falar sobre sexualidade, discutir alguns conceitos é essencial para não reproduzir 

preconceitos e entender as bases do movimento pela defesa dos direitos da população LGBT+. 

Quais seriam esses conceitos? Qual a diferença entre eles? Para entender essa discussão, é 

necessário compreender o que é sexo, gênero e orientação sexual. 

Muitas correntes sociológicas, filosóficas e biológicas formularam entendimentos para 

definir essa classificação. Na biologia, o que determina o sexo de uma pessoa é a anatomia do 

                                                
19NASCIMENTO, Márcio Alessandro Neman do. Homofobia e homofobia interiorizada: produções 

subjetivas de controle heteronormativo? 2010. 14 f. Tese (Doutorado) - Curso de Psicologia, Universidade 

Estadual de Londrina, Londrina, 2010. Disponível em: 

<http://atheneadigital.net/index.php/atheneaDigital/article/view/662>. Acesso em: 16 mar. 2018. 
20 UNIDADE VERMELHA. Sexualidade, gênero e combate a homofobia. Disponível em: 

<http://unidadevermelha.blogspot.com.br/2014/03/sexualidade-genero-e-combate-homofobia.html>. Acesso em: 

27 dez. 2018. 
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seu corpo, ou seja, biologicamente, nascemos menino ou menina, em função de um órgão 

sexual21. 

Entretanto, não é possível definir se uma pessoa é homem ou mulher apenas pela sua 

composição genética ou biológica, por isso a sociologia cria o conceito de gênero: “um código 

de conduta que rege as relações entre homens e mulheres, ou seja, o modo como as diferentes 

culturas interpretam e organizam a diferença sexual entre ambos os sexos”22. 

Ou seja, o reconhecimento das “diferenças entre homens e mulheres vão além das 

determinações biológicas que distinguem macho e fêmea (sexo), mas são socialmente definidas, 

estando, portanto, sujeitas a variações (mutabilidades)”23.  

Mas o que se quer dizer com isso? 

A sociedade manda espécies de recados do que seria o comportamento masculino e 

feminino “ideal”. Ariana Silva explica: 

 

As anunciadas diferenças – em sentido literal – entre meninos e meninas na sociedade 

são evidenciadas desde o nascimento: meninas usam roupas "rosas"; meninos, 

"azuis"... Durante o desenvolvimento cognitivo, ambos são educados a brincar de 

"boneca" ou de "carrinho"; de "panelinha" ou de "futebol", demarcando a "delimitação 

do espaço" de cada um, ou seja, a "boneca" (personificação de um bebê de colo, do 

ato da maternidade) e a "panelinha" (a "cozinha") assim como o "carrinho" ("homem" 

ao volante) e o "futebol" (esporte "de homem") influenciam e reforçam a ideologia 

que reproduz a "submissão" feminina e a sobreposição masculina no status quo que 

designa a decodificação dos "papéis sociais" e as atitudes "inconscientes", finalizando 

na inculcação do "modo de vida" das relações de gênero dispostas tradicionalmente, 

apenas para exemplificarmos as situações que ocorrem ao longo do processo de 

formação da criança, como provavelmente muitos de nós nos deparamos na infância.24 

 

Isso quer dizer que os padrões de feminino e masculino que aprendemos quando 

crescemos são, na verdade, construídos historicamente e culturalmente25. Como esclarece 

Jaqueline Gomes de Jesus: “Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes 

                                                
21MUNDO PSICOLOGOS. Diferenças entre sexo, orientação sexual e gênero. Disponível em: 

<https://br.mundopsicologos.com/artigos/diferencas-entre-sexo-orientacao-sexual-e-genero>. Acesso em: 16 

mar. 2018 
22NOVAIS, Denise Pasello Valente. Discriminação da mulher e direito do trabalho. São Paulo: Ltr, 2005, 

p.43. 
23 Idem.  
24SILVA, Ariana Kelly Leandra Silva da. Diversidade sexual e de gênero: a construção do sujeito social. Rev. 

NUFEN,  São Paulo, v. 5, n. 1, p. 12-25, 2013. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-25912013000100003&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em: 16  mar.  2018. 
25 SILVA, Cristiane Gonçalves da. Orientação sexual, identidades sexuais e identidade de gênero. UNIFESP, 

São Paulo, 2016. Disponível em:  

<http://www.comfor.unifesp.br/wp-

content/docs/COMFOR/biblioteca_virtual/GDE/mod3/Semana3_Mod3_GDE.pdf>. Acesso em: mar. 2018. 

https://br.mundopsicologos.com/artigos/diferencas-entre-sexo-orientacao-sexual-e-genero
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culturas”, então o que importa não é o que diz a genética ou os cromossomos, e sim a percepção 

do indivíduo e a maneira como ele se expressa26.  

Assim sendo, uma pessoa se reconhece como feminino ou masculino independente de 

sexo, ou seja, o órgão genital não é determinante para construir o “ser mulher” ou o “ser 

homem”. É nesse sentido que “a vivência de um gênero (social, cultural) discordante com o que 

se esperaria de alguém de um determinado sexo (biológico) é uma questão de identidade, e não 

um transtorno”27. 

Nomeia-se essa identidade como identidade de gênero, classificando em dois grupos: 

cisgênero (se identifica com o mesmo gênero do seu sexo biológico) e transgênero (se identifica 

com o gênero oposto ao do seu sexo biológico)28. Por exemplo, imagine uma pessoa chamada 

Dani que nasceu fêmea (possui órgão sexual feminino - uma vagina), mas ao longo da sua vida, 

se percebeu como homem, apesar das pessoas enxergarem-no como mulher. Nesse caso, Dani 

é um homem transgênero, pois nasceu com um órgão sexual biológico diferente de como se 

identifica socialmente. 

Além do sexo (macho e fêmea) e do gênero (masculino e feminino), as pessoas ainda 

expressam uma relação de desejo ao outro. Esse “impulso” que define seus interesses é a 

orientação sexual2930. Na visão de Sousa Filho: “as orientações sexuais constituem 

sensibilidades e expressões do desejo e do prazer que podem aparecer na vida de um indivíduo 

de muitas maneiras, sem que sejam fixas e inevitáveis”31.  

 A orientação sexual de um indivíduo pode ser heterossexual, homossexual ou 

bissexual. A partir disso, entende-se enquanto heterossexual aquele que possui desejo por 

pessoas do sexo oposto, enquanto homossexual do mesmo sexo e bissexual de ambos. Veja a 

seguinte imagem: 

                                                
26  JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre identidade de gênero. 2ª edição, Brasília, 2012. Disponível 

em: <http://www.diversidadesexual.com.br/wp-content/uploads/2013/04/GÊNERO-CONCEITOS-E-

TERMOS.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2018 
27 Idem  
28MUNDO PSICOLOGOS. Diferenças entre sexo, orientação sexual e gênero. Disponível em: 

<https://br.mundopsicologos.com/artigos/diferencas-entre-sexo-orientacao-sexual-e-genero> Acesso em 16 mar. 

2018. 
29Talvez você já tenha ouvido falar no mesmo conceito sob o nome de “opção sexual”. Esse termo caiu em 

desuso, porque dá a entender que é uma escolha racional dos sujeitos, quando na verdade é algo muito mais 

complexo. 
30Diferenças entre sexo, orientação sexual e gênero. Disponível em 

<https://br.mundopsicologos.com/artigos/diferencas-entre-sexo-orientacao-sexual-e-genero> Acesso em mar. 

2018. 
31SILVA, Cristiane Gonçalves da. Orientação sexual, identidades sexuais e identidade de gênero. UNIFESP, 

São Paulo. Disponível em: <http://www.comfor.unifesp.br/wp-

content/docs/COMFOR/biblioteca_virtual/GDE/mod3/Semana3_Mod3_GDE.pdf.>  Acesso em 16 mar. 2018. 

http://www.diversidadesexual.com.br/wp-content/uploads/2013/04/G%C3%8ANERO-CONCEITOS-E-TERMOS.pdf
http://www.diversidadesexual.com.br/wp-content/uploads/2013/04/G%C3%8ANERO-CONCEITOS-E-TERMOS.pdf
https://br.mundopsicologos.com/artigos/diferencas-entre-sexo-orientacao-sexual-e-genero
https://br.mundopsicologos.com/artigos/diferencas-entre-sexo-orientacao-sexual-e-genero
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Figura 1 - Casais Heterossexuais e Homossexuais  

 

 

Fonte: Dreamstime (2018)  

 

O primeiro casal é considerado heterossexual por se tratar de um homem e uma 

mulher. Já o segundo, são duas mulheres lésbicas e por fim, dois homens, outro casal 

homossexual, conceituados pelo movimento LGBT como gays. 

Por fim, a imagem a seguir ilustra os principais conceitos para a compreensão do tema 

abordado.  

 

Figura 2 – Diferenças entre identidade, orientação, sexo biológico e papel dos gêneros  
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Fonte: Nexo Jornal (2016) 

 

4.    VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

O Estado é composto por diversas instituições sociais: o Governo, a Polícia, o Judiciário 

etc. O papel das instituições sociais é o de garantir a integridade de seus cidadãos, mantendo a 

convivência pacífica na sociedade32. Quando os órgãos ou agentes públicos falham em proteger 

os direitos de seus cidadãos, ou agem de maneira a agredi-los, chamamos isto de violência 

institucional, pois é dever das instituições responder pelo cuidado, proteção e defesa dos 

cidadãos33. Isto é, tanto a ação quanto a ausência de ação pode ser considerada violência 

institucional. 

A intolerância e desrespeito com as pessoas LGBT+ faz dessa população um setor da 

sociedade mais vulnerável. O Estado tem o papel de garantir e proteger os direitos dos 

                                                
32SUDBRACK, Aline Winter. As vítimas do ódio: violência, estado e vulnerabilidade social no Brasil. In: 

AlMEIDA, Maria da graça Blaya (org). A violência na sociedade contemporânea. Porto Alegre: EdiPUCRS, 

2010. p. 111-120. 
33LADEIA, Priscilla Soares dos Santos; MOURÃO, Tatiana Tscherbakowski; MELO, Elza Machado de. O 

silêncio da violência institucional no Brasil. Revista Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 26, n. 8, 

p.398-401, 14 dez. 2016. 
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indivíduos, portanto, tem o dever de combater atitudes de homofobia, pois isso significa garantir 

à população LGBT+ o pleno direito à vida34. 

No ano de 1948 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

da Organização das Nações Unidas (ONU)35, na qual preconiza, em seu art. 1º, que todos os 

seres humanos nascem livres e iguais36, bem como garante o direito à igual proteção contra 

qualquer discriminação (artigo 7º)37. Contraditoriamente, no mesmo ano, o termo 

“homossexualismo” foi inserido na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

taxando homossexuais e bissexuais como portadores de “transtorno mental” até a metade da 

década de 9038. O termo “transexualismo”, por sua vez, está classificado na 10ª Revisão da 

Lista da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como “transtorno de identidade 

sexual ou disforia de gênero” até hoje39. 

Não obstante, ainda existem Estados que possuem leis criminalizando a população 

LGBT+ com penas severas de privação de liberdade, chicotadas, obrigação de tratamentos 

hormonais às pessoas transexuais e penas de morte. Encontram-se também países que não 

permitem a adoção de crianças por casais homoafetivos, casamento de pessoas do mesmo sexo, 

reconhecimento do nome social de transexuais e doação de sangue. 

Não só a criminalização explícita constitui uma violação de direitos. As transgressões 

dos direitos dos LGBT+ também acontecem quando o Estado não garante igualdade de 

oportunidades; não inclui discussões nas escolas sobre orientação sexual e identidade de gênero; 

não possui leis que criminalizam o preconceito e a discriminação; não efetiva políticas que 

repensem as peculiaridades e desafios desses indivíduos; não viabilizam uma vida livre e o 

bem-estar; não concretiza políticas de conscientização de tolerância e respeito. 

                                                
34GORISCH, Patrícia. O Reconhecimento dos Direitos LGBT como Direitos Humanos. 2013. 102 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade Católica de Santos, Santos/SP, 2013. 
35 ONU BR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/> Acesso em: 16 mar. 2018. 
36Art. 1º, DUDH/48: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 
37Art. 7º, DUDH/48: Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos 

têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação. 
38 Conselho Nacional da Saúde. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2014/05mai_16_lgbt.html> Acesso em: 15 mar. 2018 
39BENTO, Berenice; PELÚCIO, Larissa. Despatologização do gênero: a politização das identidades abjetas. 

Rev. Estud. Fem. vol.20 no.2 Florianópolis May/Aug. 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

026X2012000200017> Acesso em: 15 mar.2018. 
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Para piorar, são poucas as informações estatísticas sobre a violência que afeta a 

população LGBT+, sendo os registros de índices de violência em sua maioria realizados por 

entidades da sociedade, e não do Estado. Em 2017, segundo a International Lesbian and Gay 

Association (ILGA) 340 lésbicas, gays e bissexuais foram mortos no Brasil; em El Salvador o 

registro foi de 11 pessoas; 7 pessoas em Honduras; 3 pessoas na Colômbia; 2 pessoas no Chile; 

e 2 pessoas na Jamaica40. Com relação a transexuais, de acordo com o Relatório Mundial da 

Transgender Europe, houve o total de 325 assassinatos, registrados em 71 países entre 2016 e 

2017, dos quais mais da metade ocorreram no Brasil, com 171 mortes, seguido do México, com 

56 assassinatos, 56 e dos Estados Unidos, com 25 mortes41. 

 

5. LGBTFOBIA 

 

A LGBTfobia é a discriminação e o preconceito praticado contra lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e todas as outras pessoas que fazem parte do grupo vulnerável. 

A LGBTfobia se expressa de inúmeras formas, seja por olhares tortuosos, por expressões 

raivosas, xingamentos ou agressões físicas; como também por cerceamento de investimentos e 

promoção a efetivação de direitos como o acesso digno à saúde, em que necessitam de 

atendimentos especiais, na oportunidade no mercado de trabalho etc42. A LGBTfobia mata e 

transforma as vítimas em estatísticas. 

Ao mesmo tempo, faltam dados a respeito da evasão escolar e a inserção no âmbito 

universitário entre a população LGBT+, bem como estatísticas que demonstrem a quantidade 

de casamentos de pessoas do mesmo sexo, quantos adequaram seus nomes em seus documentos 

de identificação para estar compatível com sua a identidade de gênero, além de dados sobre a 

                                                
40Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Carroll, A., y Mendos, L. 

R., Homofobia de Estado 2017: Estudio jurídico mundial sobre laorientación sexual enelderecho: 

criminalización, protección y reconocimiento. 2017. 
41SOUTO, Luiza. Assassinatos de LGBT crescem 30% entre 2016 e 2017, segundo relatório: Levantamento 

mostra que a maioria das vítimas morre com armas de fogo e na rua. 2018. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-entre-2016-2017-segundo-relatorio-

22295785#ixzz59zzSjxQ0>. Acesso em: 16 de mar. de 2018. 

42 ROSA, Lucas Camapum. A LGBTfobia como Fenômeno Cultural e seus Impactos Psíquicos. 2017. 116 f. 

TCC (Graduação) - Curso de Psicologia, Faculdade de Ciências da Educação e Saúde - Faces, Centro 

Universitário de Brasília - Uniceub, Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/11482/1/ok-21320322.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
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adoção por casais homoafetivos. Isso é um problema, porque somente a partir dessas 

informações será possível formular políticas públicas para resolver tais questões. 

É preciso pensar também em outras violências, violências silenciosas, que não estão 

enquadradas em nenhuma estatística. Quantas pessoas LGBT+ sequer pensaram em entrar na 

universidade, porque a discriminação as assolavam? Quantos gays, lésbicas, travestis, 

transexuais e todos os outros que compõem a população deixaram de sair de casa, com medo 

de serem violentados? Quantos não foram xingados e apanharam nos espaços de convívio 

social, seja no seio familiar, ambiente de trabalho ou escola? Quantas pessoas morreram para 

que se despertasse a luta da população LGBT+? 

 
6. CRIMINALIZAÇÃO 

 
Antes falar sobre a criminalização da população LGBT+ é necessário explicar o que 

é “criminalização”. O conceito de crime43 é tudo aquilo que a lei diz explicitamente que é crime: 

pode ser uma ação ou omissão que cause danos ou perigo a algo ou alguém. Sendo assim, 

criminalizar é o ato de tratar como crime ou criminoso. É de extrema importância saber que 

muitas vezes a população LGBT+ é criminalizada, seja em países que têm grande influência 

religiosa, ou em países que não respeitam os direitos humanos de seus cidadãos, retirando a 

individualidade de cada um. 

 A criminalização penal da população LGBT+, embora seja algo ultrapassado em alguns 

países, ainda persiste em muitos outros. Certos países proíbem qualquer tipo de relacionamento 

LGBT+. Existem países que punem a homossexualidade com prisão perpétua, como Gâmbia; 

com reclusões temporárias como o Marrocos e a Argélia; e até mesmo com pena de morte, tal 

qual o Sudão. Outros países, apesar de não punir penalmente nenhum indivíduo por sua 

sexualidade, ainda possuem leis muito severas, como a Rússia e a China, onde são proibidas 

propagandas, publicidade e qualquer tipo de veiculação de imagens que trate sobre a população 

LGBT+. 

Esses países enfrentam forte repressão da comunidade internacional. A Rússia trava 

uma forte batalha contra a União Europeia, pois a UE considera essa legislação homofóbica e 

infratora do direito à liberdade de expressão dos LGBT+ russos44. Contudo, nada foi feito pelo 

governo russo e a “Lei da Propaganda” continua em vigor. 

                                                
43 Código Penal brasileiro. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 1 de abril de 2018. 
44The Guardian. Disponível em:<https://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/lgbt-same-sex-marriage-

homophobia-violence-world>. Acesso 17 de março de 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/lgbt-same-sex-marriage-homophobia-violence-world
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/lgbt-same-sex-marriage-homophobia-violence-world
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Assim, podemos perceber que até mesmo leis que não penalizam as pessoas por sua 

orientação sexual acabam mitigando a sua liberdade de ser quem realmente são, e de viverem 

uma vida digna. 

 

7. OMISSÃO ESTATAL: POR QUE A AUSÊNCIA DO ESTADO É UMA VIOLÊNCIA?  

 

 As pessoas transexuais passam por discriminações, estigmas, dificuldade de inclusão 

social e, salvo exceções, rejeição familiar. O Estado pode interferir negativamente no ambiente 

social, por exemplo, ao ignorar movimentos contra-hegemônicos, como o movimento pelos 

direitos dos transexuais45. A transfobia se manifesta em diversos espaços da sociedade – escola, 

família, trabalho etc. –, e a omissão de instituições públicas, que teriam papel de contribuir para 

redução dos preconceitos, acirra ainda mais o problema.  

Um exemplo de omissão do Estado são os entraves colocados aos transexuais no 

reconhecimento da própria identidade. De acordo com a TransgenderEurope, apenas Malta e 

Dinamarca não exigem diagnóstico mental para autorização a mudança de identidade no 

documento de identificação na Europa, enquanto 12 países europeus não reconhecem o direito 

à mudança de identidade46. 

Outros países também determinam que transexuais precisam passar por tratamento 

hormonal ou por cirurgia de redesignação sexual para serem socialmente reconhecidos como 

pertencentes ao gênero que se identificam. Entretanto, essas políticas acabam por lesar os 

direitos individuais, de autonomia do cidadão, sendo um grande exemplo de violência 

institucional47, como no caso da utilização de banheiros adequados à identidade de gênero que 

o indivíduo se reconhece. Portanto, a identidade de gênero não depende de uma cirurgia de 

mudança de sexo, tratamento hormonal ou qualquer parte do processo de redesignação sexual. 

A ausência de normas voltadas para a população trans reflete em uma sociedade com 

baixíssimos índices de inclusão do grupo à coletividade, gerando altos índices de evasão 

escolar, por conseguinte, baixa escolaridade no grupo e, então, baixa adesão ao mercado de 

trabalho48. 

                                                
45Violência institucional e transexualidade: desafios para o Serviço Social. Rio de Janeiro: Revista Praia 

Vermelha, v. 25, n. 1, 2015. Disponível em: 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/praiavermelha/article/view/5411/3986>. Acessoem: 17 mar. 2018. 
46LUSA. 23 países europeus exigem esterilização para transexuais mudarem de identidade. 2015. 

Disponível em: <https://www.dn.pt/globo/interior/-paises-europeus-exigem-esterilizacao-para-transexuais-

mudarem-de-identidade-4571534.html>. Acesso em: 28 abr. 2018. 
47 Idem. 
48 Idem. 
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Entretanto, já existem exemplos de medidas que facilitam o reconhecimento das pessoas 

trans, como é o caso da Lei de Identidade de Gênero na Argentina, que retira a necessidade de 

passar por processo judicial para utilizar o nome social, basta autodeclarar-se em qualquer 

cartório49. Isto mostra como a presença do Estado pode melhorar efetivamente a qualidade de 

vida da população trans. 

 

Imagem 1 – Países com mais registros de homicídios relacionados à transfobia entre 2008 e 

2016/ 

 

Fonte: Trans Murder Monitoring/ Transgender Europe 

8. ESTADO, EDUCAÇÃO E LGBTFOBIA 

 

No mundo contemporâneo, a escola possui um papel de grande importância nas vidas 

de crianças e adolescentes. Embora considerada como um espaço apenas de recebimento de 

conhecimento e informações variadas, ela é também um espaço de socialização, onde 

aprendemos às normas e os valores da sociedade. O ambiente escolar é um espelho da 

                                                
49 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU parabeniza Argentina por lei de identidade de gênero: 

Nova legislação facilita alterações de documentos e inclui cirurgias de mudança de sexo e tratamentos hormonais 

no sistema público de saúde. 2012. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-parabeniza-argentina-por-lei-

de-identidade-de-genero/>. Acesso em: 25 mar. 2018. 
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sociedade50, ou seja, nele estão presentes desigualdades, perspectivas e atitudes gerais, 

formando e enraizando os padrões sociais. 

Apesar de dever ser acessível a todas as pessoas, estudos apontam que, para grande parte 

da população LGBT, o espaço escolar se demonstra uma esfera de medo, regado de 

discriminação, assédio e violência. Em uma pesquisa estadunidense, 78% dos entrevistados 

declarou ter sofrido assédio, 35% relatou agressão física e 12% disse ter sido vítima de violência 

sexual51. Foi apontado também que quase 15% deles chegou a sair da escola por causa do 

bullying52. Ademais, a violência sofrida na escola reflete na vida adulta, causando problemas 

psicológicos. 

O medo que sentem os LGBT+ na escola é causado, também, pela omissão da discussão 

de gênero no ambiente educandário. Promover o debate e igualdade de gênero não significa 

anular as diferenças percebidas entre as pessoas, mas garantir um espaço democrático, inclusivo 

e livre de opressões e discriminações. O debate não tem o intento de ensinar crianças e 

adolescentes a serem gays, lésbicas ou os fazerem se identificarem do gênero diferente ao sexo 

biológico, mas tem objetivo de fazê-las perceber as discrepâncias sem desdobrarem-nas em 

desigualdade, hierarquia ou marginalização. 

Nesse contexto, ser contrário à discussão de gênero significa fechar os olhos para a 

possibilidade de relações de poder assimétricas entre homens e mulheres, fomentando a 

desigualdade e a violência de gênero53. 

Poucos são os países que adotam a educação de gênero como matéria fundamental na 

grade curricular dos alunos. Um deles é a Austrália, que anunciou em 2016 no Fórum sobre o 

Papel da Educação na Prevenção da Violência Familiar54 o projeto da implantação da disciplina 

“Relações Respeitosas55” nas escolas, inicialmente, do estado de Victoria. A matéria tem por 

objetivo explorar questões em torno da desigualdade social e do privilégio masculino, assim 

como ensinar sobre os significados dos termos pansexual, transgêneros, cisgêneros, e outros do 

                                                
50CONSTRUIR NOTÍCIAS. Recife. 2015. Disponível em: <http://www.construirnoticias.com.br/conflitos-na-

escola-um-espelho-da-sociedade/>. Acesso em: 17 mar. 2018. 
51 NSVRC. Sexual violence & individuals who identify as  LGBTQ. Disponível em: 

<http://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications_NSVRC_Research-Brief_Sexual-Violence-LGBTQ.pdf>. 

Acesso em: 19 mai. 2018. 
52 Ibid. 
53GONÇALVES, Tamara Amoroso. Por que precisamos discutir gênero nas escolas? 2015. Disponível em: 

<http://justificando.cartacapital.com.br/2015/12/28/por-que-precisamos-discutir-genero-nas-escolas/>. 

Acessoem: 28 dez. 2015. 
54Forum for the Role of Education in Preventing Family Violence (Tradução livre). 
55RespectfulRelationship (Tradução livre).  
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grupo LGBT+, pois, de acordo com o Ministro da Educação da época, a educação é a chave 

para acabar com a violência familiar. 

Entretanto, muitos são os Estados que tentam implantar ações a favor do retrocesso, no 

intento de proibir e barrar a discussão nas escolas, como o Brasil, por exemplo. Em sua Câmara 

dos Deputados, está em trâmite o Projeto de Lei Escola Sem Partido, que pretende proibir 

professores de fomentar discussões críticas sobre vários assuntos, como às questões de gênero. 

Como expresso na Justificativa do Projeto: 

É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm-se utilizando de suas 

aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes 

políticas e ideológicas; e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de 

conduta moral – especialmente moral sexual – incompatíveis com os que lhes são 

ensinados por seus pais ou responsáveis.56 
 

Assim, de acordo com o posto, é notório o grande poder da escola como instrumento de 

exercício da cidadania e formação de meninas e meninos. Falar e promover a igualdade de 

gênero não é impulsionar ideologias, mas garantir que qualquer cidadã ou cidadão viva e se 

apresente da forma como quiser, sendo respeitadas por suas escolhas e afetos57. 

 

9. FAMÍLIA: A EXPRESSÃO DO DIREITO À FELICIDADE 

Ao se tratar da pessoa humana e da sua vida em sociedade, muito se fala a respeito do 

direito enquanto instrumento de manutenção da ordem e de gestão da vivência coletiva. A partir 

daí, os debates vão desde direitos percebidos há muito tempo atrás, como o direito à vida; até 

outros que surgiram há pouco tempo, como o direito à privacidade. No entanto, pouquíssimo 

se fala a respeito do direito à felicidade.  

Afinal, a felicidade é um direito humano? Aristóteles, ao refletir sobre quais seriam os 

fins das ações humanas – ou seja, para que vivemos? – chega à conclusão de que as condutas 

das pessoas direcionam-se para a aquisição de um “bem supremo”, que seria o fim máximo a 

ser alcançado na nossa existência. Então, qual seria esse bem? Segundo Aristóteles: a 

felicidade58. 

A felicidade, portanto, é o fim máximo das ações humanas. E, ainda que se considere 

tal afirmativa bastante abstrata, o direito à felicidade já se encontra positivado como um dos 

                                                
56Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf>. Acesso em 

16 março 2018. (Grifos nossos) 
57GONÇALVES, Tamara Amoroso. Por que precisamos discutir gênero nas escolas? 2015. Disponível em: 

<http://justificando.cartacapital.com.br/2015/12/28/por-que-precisamos-discutir-genero-nas-escolas/>. Acesso 

em: 28 dez. 2015. 
58SILVA, Erick Winer Resende. O direito à busca da felicidade: contribuição à Hermenêutica à luz do 

pensamento de Aristóteles. 2013. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade Presidente 

Antônio Carlos, Juiz de Fora, 2013. P. 36.  

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf
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objetivos do Estado há algum tempo. Senão, vejamos a Declaração de Direitos do Estado da 

Virgínia de 177659, que é vista como grande marco dos direitos civis: 

 

Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, 

essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem despojar 

sua prosperidade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de 

adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança. 

 

Corroborando com essa ideia de felicidade enquanto direito fundamental, pode-se citar 

o próprio entendimento da Organização das Nações Unidas, que já reconheceu a felicidade 

enquanto direito humano, bem como previu a busca pela felicidade enquanto objetivo de seus 

Estados-membros na Resolução n.º 65/309, de 25 de agosto de 201160: 

 

Conscientes de que a busca da felicidade é um objetivo humano fundamental, 

Conscientes de que a felicidade como um objetivo universal e aspiração encarna o 

espírito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Reconhecendo a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável e atingir o 

desenvolvimento do milênio, 

Convida os Estados-membros a prosseguirem a elaboração de medidas adicionais que 

melhor captem a importância da busca da felicidade e do bem-estar em relação ao 

desenvolvimento, com vistas a orientar suas políticas públicas61. 

 

Assim, já que a felicidade pode ser compreendida enquanto direito humano e fim dos 

Estados contemporâneos, há de se questionar: qual o conteúdo desse direito? A jurista e 

membro integrante do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Patrícia Corrêa Sanches62, 

entende que a felicidade encontra expressão em diversos outros direitos, mas no livre 

desenvolvimento pessoal. 

Ser feliz, portanto, é ser livre para se desenvolver enquanto ser humano, sempre 

respeitando a evolução da personalidade de cada um. É nesse contexto, então, que as 

concepções de família passam a ter papel central. A família, “firmada como núcleo de pessoas 

                                                
59A Declaração de Direitos do Estado da Virgínia foi documento que precedeu a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América, e foi precursora na garantia de Direitos Humanos. Veja a sua versão traduzida e na 

íntegra em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at-%C%A9-1919/declaracao-de-direitos-

do-bom-povo-de-virginia-1776.html>.  
60SILVA, Erick Winer Resende. O direito à busca da felicidade: contribuição à Hermenêutica à luz do 

pensamento de Aristóteles. 2013. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade Presidente 

Antônio Carlos, Juiz de Fora, 2013. P.23. 
61 Valendo-se da tradução do jurista Erick Winer Resende Silva. In. O direito à busca da felicidade: 

contribuição à Hermenêutica à luz do pensamento de Aristóteles. 2013. 136 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Direito, Universidade Presidente Antônio Carlos, Juiz de Fora, 2013. P.23. 
62 SANCHES, Patrícia Corrêa. Mudança de nome e identidade de gênero. In: DIAS, Maria Berenice (Org.). 

Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 559-584. 
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com identidade afetiva, unidas pela realização pessoal63”, ocupa posição de prestígio para o 

desenvolvimento do indivíduo, sendo assim expressão genuína do direito à felicidade. 

 

9.1.1. Constituindo a família 

A ideia que se tem de família é tão antiga que é difícil estipular seu surgimento. O que 

podemos afirmar, entretanto, é que as entidades familiares começaram com homens e mulheres 

relacionando-se entre si e reproduzindo, o que logo passou a se expressar enquanto núcleos 

familiares distintos. Com o passar do tempo, os núcleos familiares passaram a compor as 

primeiras tribos, posteriormente as primeiras vilas, em seguida as primeiras cidades e assim 

sucessivamente.  

Como bem retrata a pesquisadora Maria Berenice Dias: 

a noção de felicidade implica na ideia de casal, como se existisse um setor de 

felicidade ao qual o sujeito sozinho não tem acesso. Como diz a música, parece que é 

improvável, é quase impossível, ser feliz sozinho sem ter alguém para amar. O ser 

humano não se resolve em si mesmo e, como é difícil experimentar um sentimento de 

felicidade solitariamente, está sempre em busca de um estado de harmonia, só capaz 

de ser encontrado, de maneira mais ou menos estável, a dois. Talvez por isso a família 

seja considerada uma entidade histórica, interligada com os rumos e desvios da 

história, se confundindo a história da família com a história da própria humanidade64. 
 

A família, devido sua relevância na estrutura da sociedade, possui proteção estatal. 

Assim, para constituir família, os sujeitos devem passar por procedimentos previstos em lei 

como o casamento ou institutos semelhantes. No entanto, como durante muito tempo as famílias 

eram constituídas por relações heteronormativas, as disposições do Estado a respeito do 

casamento referem-se, historicamente, às relações heterossexuais. 

Assim, por muito tempo, o casamento civil só podia ser realizado entre homem e 

mulher, não havendo disposição que abarcasse as uniões homoafetivas. Atualmente, o cenário 

é muito diverso. Enquanto existem países onde o Estado exerce de maneira fidedigna a proteção 

de seus cidadãos, conferindo a eles o mais amplo rol de direitos sem qualquer discriminação, 

existem outros marcados pelo conservadorismo, que mantém a população LGBT+ à margem 

das garantias civis conferidas a todos os heterossexuais. 

A título de exemplo, enquanto a Dinamarca, em 1989, foi o primeiro país a reconhecer 

a união civil de casais homossexuais, conferindo-lhes todos os direitos até então conferidos aos 

                                                
63 Idem, p. 580. 
64 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: O preconceito & a justiça. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. P.118. 
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casais heterossexuais65. Já o Iraque, por sua vez, não criminaliza uniões homoafetivas, mas tem 

como crime qualquer relação que não seja matrimônio. Por não reconhecer a união entre 

pessoas do mesmo sexo, a população LGBT+ do Iraque é mantida na ilegalidade66.  

Vemos então, que a omissão estatal consiste grande violência à comunidade LGBT+. 

O não reconhecimento das relações homoafetivas enquanto famílias gera inúmeros entraves aos 

cidadãos: desde problemas na aquisição de bens comuns (como apartamentos); até dificuldades 

na divisão do patrimônio do casal após separação ou morte de uma das pessoas (que, por não 

ter a relação legitimada institucionalmente, não pode herdar os bens que construiu em 

conjunto); ou, ainda, promove impedimentos para adoção de crianças. 

A esperança que temos, para além da valorização da diversidade que se busca difundir 

pelo mundo, é a concepção de “afetividade” sendo colocada no centro das relações familiares. 

Assim, o que antes era fundamentado na defesa do patrimônio e na possibilidade de procriação, 

hoje é alicerçado na afetividade entre os seus membros, de modo que as concepções de 

“família” conseguem abarcar as relações entre pessoas do mesmo sexo, anteriormente 

excluídas.  

 

9.1.2. Fazendo a família crescer 

Se a união entre pessoas do mesmo sexo compartilha enormes avanços nos últimos 

tempos e se encontra quase pacificada em muitos países do mundo, a possibilidade dessas 

(agora) famílias realizarem o seu projeto de ter filhos enfrenta entraves: seja devido ao 

machismo, que impõe a ideia de que a criação da criança por duas mulheres seria prejudicial 

pela ausência da figura masculina; seja devido à homofobia, que difunde a concepção de que a 

criança criada por um casal homossexual teria desenvolvimento distinto das crianças criadas 

por casais heterossexuais67.  

Qualquer que seja o fundamento, no entanto, não merece prosperar. O direito de 

constituir uma família – que engloba o direito de ter filhos – decorre do já mencionado direito 

internacional ao livre desenvolvimento da personalidade. Ter filhos faz parte dos desejos mais 

                                                
65CHAVES, Marianna. As uniões homoafetivas no direito comparado. In: DIAS, Maria Berenice (Org.). 

Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 639-662. 
66 HUMAN RIGHTS WATCH. Iraq: Cleric’s call against anti-LGBT violence. 18 ago. 2016. Disponível em: 

<https://www.hrw.org/news/2016/08/18/iraq-clerics-call-against-anti-lgbt-violence/>. Acesso em 15 mar. 2018.  
67Nesse último caso, chega a existir até a concepção de que uma criança criada por casal homoafetivo acabaria 

“tornando-se” também homossexual. Essa ideia enfrenta graves problemas: a um, por tentar disseminar a ideia 

de que é possível alguém se tornar homossexual, e, a dois, por enfrentar a homossexualidade como um problema 

ou como algo não desejável. 

https://www.hrw.org/news/2016/08/18/iraq-clerics-call-against-anti-lgbt-violence


 

 
31 

íntimos e genuínos do ser humano, por representar a vontade que se tem de dar amor e transmitir 

a suas vivências e conhecimentos para aqueles que se ama.  

Assim como a questão do casamento e das uniões homoafetivas, esta matéria também 

encontra profundas divergências ao redor do mundo.  

Na Holanda, por exemplo, desde 2000 a adoção de crianças por casais homossexuais 

é prevista em lei68. Não há distinção entre casais homoafetivos e heterossexuais, bastando que 

o casal comprove residir juntos há pelo menos três anos e que passem ao menos um ano 

prestando assistência à criança. Não se exige que o casal adotante seja casado, muito embora o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo já seja regulamentado no país69. 

No Brasil, de outro modo, não há qualquer legislação acerca da possibilidade – ou não 

– de adoção por casais homoafetivos. A omissão do legislador brasileiro reflete mais uma vez 

o seu receio em exercer uma atuação nesse sentido, e acaba deixando a decisão para o Poder 

Judiciário. Não há, portanto, segurança jurídica sobre o tema, pois há entendimentos diversos 

sobre essa possibilidade.  

Enquanto há quem entenda possível a adoção, desde que atenda o melhor interesse da 

criança, há também uma parcela que defende não ser possível, tendo em vista que a lei exige 

que os nomes dos pais adotivos substituam os nomes dos pais biológicos na Certidão de 

Nascimento, e, por não poder um casal homoafetivo ter parentalidade biológica conjunta de 

uma criança, seria vedada também a adoção70.  

Assim, faz-se necessário compreender que no que diz respeito ao Direito da Família, 

em se tratando da população LGBT+, a omissão estatal é tão violenta quanto a proibição ou 

sanção legal. O silêncio do Estado deixa essa parcela da população à margem da sociedade, 

pois não possibilita o exercício de direitos humanos básicos que são amplamente garantidos a 

toda parcela heterossexual.  

 

10. SAÚDE  

 

Entre os deveres do Estado, está a promoção de políticas públicas para garantir à 

população o acesso à saúde. Para tanto, é preciso observar as peculiaridades de cada grupo: 

                                                
68 NEW YORK TIMES. Same-sex dutch couples gain marriage and adoption rights. 20 dez. 2000. 

Disponível em:  <http://www.nytimes.com/2000/12/20/world/same-sex-dutch-couples-gain-marriage-and-

adoption-rights.html>.Acessoem 15 mar. 2018. 
69 GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS. Conditions for adopting a Dutch child. Disponível em: 

<https://www.government.nl/topics/adoption/adopting-a-dutch-child>. Acesso em 15 mar. 2018. 
70 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: O preconceito & a justiça. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. P.213-214. 

http://www.nytimes.com/2000/12/20/world/same-sex-dutch-couples-gain-marriage-and-adoption-rights.html
http://www.nytimes.com/2000/12/20/world/same-sex-dutch-couples-gain-marriage-and-adoption-rights.html
https://www.government.nl/topics/adoption/adopting-a-dutch-child
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mulheres, idosos e crianças, por exemplo, tem necessidades específicas que precisam ser 

atendidas. A população LGBT+ também é um desses grupos.  

É necessário falar das políticas públicas aplicada pelos países, sejam elas positivas 

ou negativas. A regulamentação da doação de sangue por pessoas LGBT+, por exemplo, sofre 

com diversas barreiras. No Brasil existe grande resistência para que os centros hemofílicos 

aceitem doações de pessoas que mantêm relações sexuais homoafetivas. Há uma burocracia 

enorme, que exige pré-requisitos que poucas pessoas conseguem preencher, sendo ainda mais 

difícil para a comunidade LGBT+. 

Em países como o Reino Unido e o Canadá, as tecnologias de filtragem e controle 

das doações já conseguem detectar as principais doenças transmitidas pelo sangue (HIV, 

hepatite B, hepatite C e sífilis). Como resultado, percebeu-se que não havia aumento 

significativo no contágio por DSTs pela transfusão sanguínea, o que acabou com o mito de que 

a doação de sangue por pessoas LGBT+ levaria a propagação de doenças71. Contudo, muitos 

países seguem as recomendações das organizações que possuem reconhecimento mundial como 

a Administração de Comidas e Drogas dos Estados Unidos (FDA)72 e a Transplante e Sangue 

do Reino Unido(NHSBT)7374. 

É de se espantar como ainda nos dias de hoje existem países que negam atendimento 

médico a pessoas LGBT+. No estado do Mississipi nos EUA, médicos foram autorizados por 

lei a parar tratamentos em conflito com seus interesses pessoais. Sendo um estado 

predominantemente católico e conservador, foi permitido que, caso o médico não se sentisse 

bem, não precisaria atender pessoas LGBT+75. 

 

10.1. Saúde "T" 

Para a medicina, a transexualidade é uma forma extrema de uma condição chamada 

"disforia de gênero", que se caracteriza por: 

 

uma discrepância significativa entre o sexo anatômico de uma pessoa e o seu 

sentimento interno como masculino, feminino, misto, neutro ou algo diferente 

                                                
71Independent. Disponível em:<http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gay-blood-donation-rules-

today-law-change-how-lgbt-donate-aids-hiv-tests-a8079651.html>. Acesso em 13 de março de 2018. 
72Food and Drug Administration 
73NHS Blood and Transplant 
74 WIKIPEDIA. Men who have sex with men, blood donor controversy. Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Men_who_have_sex_with_men_blood_donor_controversy>. Acesso em 13 de 

março de 2018. 
75The Atlantic. Disponível em:<https://www.theatlantic.com/health/archive/2016/04/medical-religious-

exemptions-doctors-therapists-mississippi-tennessee/478797/>. Acesso em 13 de março de 2018. 

 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gay-blood-donation-rules-today-law-change-how-lgbt-donate-aids-hiv-tests-a8079651.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gay-blood-donation-rules-today-law-change-how-lgbt-donate-aids-hiv-tests-a8079651.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Men_who_have_sex_with_men_blood_donor_controversy
https://www.theatlantic.com/health/archive/2016/04/medical-religious-exemptions-doctors-therapists-mississippi-tennessee/478797/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2016/04/medical-religious-exemptions-doctors-therapists-mississippi-tennessee/478797/
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(identidade de gênero). Essa sensação de discrepância faz com que a pessoa sinta 

angústia significativa ou compromete bastante a capacidade da pessoa de 

desempenhar funções sociais.76 

 

Nesse sentido, o indivíduo se sente preso ao sexo oposto, tem certa repulsa dos seus 

órgãos genitais, sente-se preso em um corpo com o qual não há qualquer tipo de associação ou 

aceitação. Por haver essa classificação enquanto "distúrbio", muitos ainda acreditam que a 

transexualidade é algum tipo de doença psicológica, e por isso haveria possibilidade de 

"tratamento" com terapia, remédios e acompanhamento psiquiátrico. 

Apesar da patologização da transexualidade (ou seja, do seu enquadramento enquanto 

doença) parecer uma concepção equivocada, este debate é mais complexo do que aparenta. Em 

vários lugares do mundo, transexuais recebem atendimento psicológico/psiquiátrico gratuito 

por serem considerados "doentes mentais", o que leva muitos a preferirem se manter sob esta 

classificação pelo medo de perder esse auxílio. Afinal, a assistência psiquiátrica e psicológica 

costuma ser inacessível para famílias de baixa renda. Desta forma, a patologização ou não da 

transexualidade permanece um debate controverso dentro da própria população trans. 

Para além desta questão, quase nenhum país dispõe de estrutura adequada para oferecer 

auxílio médico a transexuais. No Brasil, já existem ambientes específicos para atendimento de 

pessoas transexuais chamados “ambulatórios T”, onde existe atendimento especializado para 

travestis e trans. A orientação sexual e a identidade de gênero são fatores determinantes para a 

saúde, não apenas por implicarem em práticas sexuais e sociais específicas, mas também porque 

podem significar o enfrentamento cotidiano de preconceitos e violações de direitos humanos77. 

Todavia, exemplos como esse são raros ao redor do mundo, o que evidencia a necessidade da 

criação de políticas públicas específicas para essa população. 
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