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Prefácio

Desde logo se percebe que a autora não é iniciante na
arte da escrita, pois não se vale de um grande nome de notório saber jurídico e com presença na mídia, constantemente,
para prefaciar sua obra.
A escolha de meu nome atesta que já colocou dentro da
Academia diversos trabalhos exitosos, não mais precisando de
alguém influente para ancorar com análises circunstanciadas
os meandros de sua grande obra.
Dividirei meu trabalho em três partes: a Obra/Autora, a
Pesquisadora e a Docente.
Quando recebi a obra, confesso que fui acometido de
alguma síndrome da qual não sei o nome ao ler o título – A
transexualidade sob a ótica dos direitos humanos: a redesignação de sexo na sociedade globalizada. Como dizem os mais
jovens, tipo assim: como vou sair dessa!
Na sequência comecei a perceber o domínio, a segurança e seriedade com que o tema estava sendo tratado e passei a
buscar o assunto e perceber a diferença entre o texto colocado
pela autora e algumas sandices que, de quando em quando,
são publicadas por alguns que se dizem “entendidos” no assunto, evidentemente e somente no sentido etimológico da
palavra.
Termos como cisgênero, transgênero e teorias genética,
fenotípica, psicogênica, neuroendócrina e eclética, travesti,
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drag queens e kings, bissexualidade e pansexualidade; agora
entendi quando o intitulado “maior roqueiro brasileiro”, Serguei, diz fazer sexo com árvores, e aí descobri que na Tailândia, recentemente, uma árvore centenária começou a ganhar
contornos que agradam a qualquer pansexual.
Como toda obra acadêmica nunca está concluída, fui
“navegar” e encontrei que “gênero é o sexo social definido, ou
seja, gênero não é sinônimo de sexo. Enquanto o sexo é biológico, o gênero é construído historicamente, culturalmente e socialmente”. E, para esquentar minhas considerações,
verifiquei que o Sistema Único de Saúde (SUS) reconhece
que o processo de redesignação sexual não é um procedimento meramente estético, mas que diz respeito à saúde mental
daqueles que o buscam. O sentimento de inadequação em
relação ao próprio corpo está relacionado a problemas como
depressão, ansiedade, traumas e mesmo suicídios, e o transexualismo encontra-se codificado no Código Internacional de
Doenças como “F640”. Nossa autora é frontalmente contra
tal hipótese de “doença” – Provocação.
Falar da pesquisadora é muito fácil. Primeiro a leitura do
livro demonstra a densidade e qualidade da pesquisa que embalou a sua concepção e a qualidade da pesquisadora, que
tem a sensibilidade da busca pela lealdade da informação que
coloca à disposição do seu leitor.
Facílimo, pois no momento em que escrevo estas despretensiosas mas sinceras linhas, nossa autora é indicada como
pesquisadora do programa de Direitos Humanos na Universidade de Coimbra. Merecida e justa indicação.
Falar da docente. Muito mais fácil. Convivi com a professora e coordenadora acadêmica Inajara durante vários anos.
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Tenho o orgulho de dizer que a indiquei para uma Coordenação Acadêmica e ainda para contratação como professora de
Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Inajara, durante todo o livro, leva ao seu leitor os assuntos
eleitos de forma pedagógica e didática para que ao final da leitura provoque a discussão tão necessária à plena compreensão
do tema, tornando a complexidade do assunto em exercício
diário de vida.
Inajara é excelente docente de direito civil, principalmente hercúlea e excelente docente de vida. Inajara leva a
todos aquilo que aprendeu nos bancos escolares e no dia a dia
da vida honrada e corajosamente vivida.
Inajara é uma competente docente e doce criatura.
Professor Gilberto Jorge Ferreira de Freitas, M.Sc.
Universidad Antonio de Nebrija
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Introdução

Este livro é fruto da pesquisa realizada pela autora no
curso de pós-graduação stricto sensu, objeto de defesa de sua
dissertação para o título de mestre em direito.
A temática da transexualidade, pouco explorada no mundo jurídico, mostra-se objeto de confusão aos leigos e até a
alguns operadores do direito, por superficialmente se assemelhar com homossexualidade e travestilidade. Por diversas
vezes, ao expor o objeto da pesquisa para colegas de profissão
e estudiosos, o assunto foi tratado como homossexualidade.
Logo percebeu a autora que o tema, além de empolgante,
traria uma contribuição social e jurídica de grande valia para
o mundo jurídico e social.
Nesse contexto se fez bastante necessário estabelecer a
diferença entre este e outros institutos, como a homossexualidade, o travesti ou crossdresser, o caso dos wannabes, que
muito chamou a atenção, pois são pessoas que possuem um
desejo incontrolável de amputar parte do corpo saudável, e
outras disforias sexuais que possuíam certa semelhança com o
tema transexualidade. Sentiu-se a necessidade de clarificar alguns termos que de alguma forma estão correlacionados com
a transexualidade, como, por exemplo, homofobia, transfobia, homofilia, bissexualidade, entre outros.
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Ainda no primeiro capítulo buscou-se demonstrar o que
na esfera legislativa existe na sociedade globalizada, sem, contudo, fixar um estudo detalhado, já que o foco do trabalho
é o direito interno. É preciso que se tenham, internamente,
regras firmes e convictas sobre o tema, para que se possa partir para outros horizontes. Procurou-se discutir o assunto na
esfera interna, contextualizando-o na sociedade globalizada,
o que é hoje uma necessidade.
Sendo o capítulo primeiro o campo fértil para o desenvolvimento da criminologia interacionista ou da reação social,
que desenvolve o estudo da rotulação social, etiquetamento
social e preconceito, perquiriu-se demonstrar, baseado neste
estudo, a exclusão do transexual da sociedade.
No segundo capítulo surge a necessidade de abordar os
princípios constitucionais, primeiramente, e demais princípios inerentes ao tema. Tendo sido intenção restringir o trabalho ao direito material e constitucional, o aspecto processual
não foi pesquisado, o que limitou o capítulo dois aos princípios constitucionais e materiais.
O capítulo terceiro demonstra claramente o que em
outros verificou-se timidamente, a interdisciplinaridade do
trabalho. Nele estuda-se o que é sexo em diversos setores da
Ciência. Finaliza-se o capítulo com uma breve abordagem
sobre direitos humanos.
Para concluir a pesquisa, discutiu-se, no capítulo quarto,
tema de suma importância para o fenômeno transexual: o direito de personalidade do transexual redesignado. Realizada a
cirurgia de redesignação sexual, decorre consequência na esfera jurídica, o redesignado pretenderá a modificação do seu
status jurídico. Esta análise foi realizada à luz do princípio da
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dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos. Questões importantíssimas como o casamento e a filiação foram
neste capítulo tratadas.
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