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APRESENTAÇÃO

Como Deputado Federal sempre acreditei ser de fundamental 
importância a abertura, pela Câmara dos Deputados, de fórum de dis-
cussão onde a sociedade pudesse trazer diretamente suas demandas 
para a Casa de Leis. Em 2001 esse sonho se tornou realidade com a 
criação da Comissão de Legislação Participativa (CLP).

A realização do “III Seminário Nacional Gays, Lésbicas, Bisse-
xuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros” – GLBT, ratificou o signi-
ficado da CLP como espaço permanente de diálogo com a sociedade 
civil com vistas à promoção de debates sobre temas que interferem no 
cotidiano de todos os cidadãos do Brasil.

Tenho certeza de que todos que compareceram ao Seminário 
vivenciaram uma inesquecível experiência, pois puderam compreen-
der um pouco mais a amplitude da parceria entre as Comissões de 
Legislação Participativa, Direitos Humanos e Minorias e de Educação 
e Cultura, além da Frente Parlamentar Mista pela Livre Expressão 
Sexual, em prol da luta contra todas as formas de discriminação.

Foi auspicioso o tema do Seminário:  “Compromisso com o 
respeito e com a igualdade”.  Antes de tudo, uma grande vitória e uma 
grande alegria, pois desde junho de 2003, durante realização do I Se-
minário GLBT surgiu a idéia da criação da Frente Parlamentar Mista 
pela Livre Expressão Sexual, acumulamos inúmeros debates, princi-
palmente com o Movimento GLBT e com a Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas e Transgêneros – ABGLT. O resultado foi um salto de 
qualidade na interlocução com o Parlamento. 

Tenho comigo que em breve as reivindicações apresentadas no 
Seminário, como os projetos de lei que dispõe sobre a criação do Dia 
Mundial de Combate à Homofobia e sobre a criação do Dia Nacional 
da Visibilidade Lésbica e o Projeto de Lei que permite a alteração do 
prenome dos transexuais, serão uma realidade, pois o esforço e a de-
dicação dos mais variados setores da sociedade e de grande parte do 
Parlamento têm sido em direção à obediência aos modernos ditames 
dos direitos humanos. 
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A título de proposta para debates posteriores, poderíamos pen-
sar na elaboração de um Estatuto do Respeito à Diversidade Sexual, 
mais amplo do que a discussão isolada de Projetos de Lei sobre o tema. 
Ao trazermos o evento à Casa, reafirmamos nosso desejo de que o di-
reito às opções sexuais seja respeitado por toda a população.

Para finalizar parabenizo todos que lutam incessantemente pela 
democracia e pela cidadania plena para todos os brasileiros.

Deputado GERALDO THADEU

Presidente da CLP
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O SR. COORDENADOR (Deputado Fernando Ferro) – 
Senhoras e senhores, sou Fernando Ferro, Deputado Federal pelo PT 
de Pernambuco.

Declaro aberto o III Seminário Nacional de Gays, Lésbicas, Bis-
sexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, que tem como objeti-
vo dar visibilidade, no Congresso Nacional, à temática aqui proposta: 
aprofundar o debate sobre os direitos da comunidade GLBT e incidir 
essa discussão nos marcos das responsabilidades do Congresso Nacio-
nal; fortalecer a parceria entre as Comissões Permanentes e a Fren-
te Parlamentar que defende essa luta; debater o programa Brasil sem 
Homofobia e avaliar seu orçamento e implementação; impulsionar o 
debate pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.003, de 2001, de autoria da 
Deputada Iara Bernardi, pelo PT de São Paulo, que criminaliza e pune 
a homofobia; construir uma agenda que vise à aprovação dos projetos 
de lei de interesse de cidadãos e cidadãs GLBT. 

Convido para compor a Mesa o Ministro Paulo Vannuchi, titu-
lar da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública; o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias; a Deputada Fátima Bezerra, re-
presentante da Comissão de Educação e Cultura; o Deputado Luciano 
Zica, Secretário-Executivo da Frente Parlamentar pela Livre Expressão 
Sexual; o Sr. Marcelo Nascimento, Presidente da Associação Brasileira 
de Gays, Lésbicas e Transgêneros. 

Convido o Sr. Raimundo Pereira a cantar o Hino Nacional, que 
todos ouviremos de pé.

O SR. COORDENADOR (Deputado Fernando Ferro) – Agrade-
cemos ao Sr. Raimundo Pereira a bela interpretação do Hino Nacional.

Registro a presença dos Parlamentares Luiz Couto, Selma 
Schons, Professora Raquel Teixeira, Iara Bernardi, entre outros, além 
de representantes de diversos movimentos.

O III Seminário Nacional de GLBT – Compromisso com o 
Respeito e a Igualdade é promovido pelas Comissões de Legislação 
Participativa, que aqui neste momento represento, de Direitos Humanos 
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e Minorias, de Educação e Cultura, e pela Frente Parlamentar Mista pela 
Livre Expressão Sexual.

O Seminário conta com o apoio da Secretaria Especial de Di-
reitos Humanos, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e 
do Programa Nacional DST/AIDS.

Registro nossa satisfação em receber a todos que aqui se fazem 
presentes e que historicamente lutam pelos direitos humanos, contra 
todas as formas de opressão e de preconceito, luta fundamental para a 
construção de um país democrático, luta que teve vários heróis anôni-
mos, pessoas que foram humilhadas e perseguidas.

Expresso nosso mais profundo respeito e admiração pela von-
tade política de vocês em prosseguir com essa luta, que transbordou, 
saiu do anonimato e ganhou as ruas, os corações e as mentes de vas-
tas parcelas da população brasileira, consolidando-se definitivamente 
como movimento social dinâmico, forte, crescente e profundamente 
necessário para que possamos nos orgulhar de sermos brasileiros e 
construir uma sociedade baseada no respeito às diferenças e no com-
bate às desigualdades, às diversas formas de opressão e às variadas ma-
nifestações de preconceito.

A Câmara dos Deputados tem, sem dúvida alguma, um papel 
importante a cumprir na agenda política aqui trazida por este Semi-
nário. Sabemos que não é uma luta fácil, e não temos expectativas de 
que seja algo simples, assim como outros temas trazidos a esta Casa. 
No entanto, muitos temas que eram verdadeiros tabus, graças à luta 
social e à pressão política da sociedade, quebraram as barreiras da 
reação, do conservadorismo, do silêncio e da censura e conseguiram 
se impor e chegar, transformar-se em voto, em lei e em prática legal, 
naquilo que cotidianamente já era reconhecido e tinha legitimidade 
pela luta social. 

Nessa condição, entendemos ser importante colher as diversas 
experiências de lutas, os acontecimentos e as sugestões, as idéias que já 
se expressam em outras casas legislativas, em Câmaras de Vereadores 
e em Assembléias Legislativas por pessoas comprometidas com essa 
temática, com esse debate e com essas idéias.
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Assim sendo, finalizo minhas palavras de abertura, expressando 
nosso reconhecimento e compromisso para que, juntos, quebremos as 
barreiras do silêncio. Como dizia o grande pensador francês Michel 
Foucault, a luta contra o silêncio é a mais revolucionária de todas. Acho 
que vocês fazem parte dessa luta revolucionária, que, em última análise, 
é um princípio e um direito da afirmação e da construção de um país 
com democracia. Não haverá democracia nem sociedade democrática 
se não forem assentados e inscritos os direitos cobrados por vocês, di-
reitos esses que, sem sombra de dúvida, fazem parte da construção de 
um País mais justo, mais humano, mais tolerante e mais fraterno.

Por tudo isso, agradeço a todos e espero que deste Seminário 
tiremos conclusões definitivas e contribuições que levarão esta Casa a 
refletir e a cumprir seu papel de legislar sobre uma temática decisiva 
para a construção da cidadania no nosso País. A todos boas-vindas, 
bom trabalho e um bom dia!

Concedo a palavra ao Sr. Marcelo Nascimento, que representa a 
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros.

O SR. MARCELO NASCIMENTO – Inicialmente, agradeço 
esta iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, repre-
sentada pelo Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, da Comissão de 
Educação e Cultura, representada pela Deputada Fátima Bezerra, da 
Comissão de Legislação Participativa, representada pelo nosso que-
rido Deputado Fernando Ferro, pelo Secretário-Executivo da Frente 
Parlamentar pela Livre Expressão Sexual, Deputado Luciano Zica, pelo 
Secretário de Direitos Humanos Paulo Vannuchi, pelas Sras. e Srs. De-
putados e Senadores presentes, e pelos demais participantes. 

Para a ABGLT e para o Movimento GLTB é motivo de grande 
satisfação e honra realizar mais este Seminário na Câmara dos Deputa-
dos. Como bem disse o Deputado Fernando Ferro, nossa luta é princi-
palmente contra o complô do silêncio, contra a conspiração do silêncio 
existente em nossa sociedade. 

A comunidade GLBT é vítima das mais diversas atrocidades, de 
violência nos seus mais diversos tipos, de negação de direitos elemen-
tares, direitos que cotidianamente lhe são negados, sonegados. Nossa 
comunidade precisa, sim, ter uma voz, um espaço de interlocução no 
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Congresso Nacional. Acredito que este Seminário tem conseguido re-
presentar exatamente esse espaço necessário para a interlocução com a 
Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tanto é que contamos aqui 
com a presença de valiosos Parlamentares comprometidos com os direi-
tos humanos e a cidadania da sociedade em geral e da população GLBT. 

Ontem, participávamos de uma atividade no Rio de Janeiro, 
convocada pela ONU/SIDA, em que vários países da América Latina 
discutiam um plano, um guia de ações estratégicas de combate à ho-
mofobia. O Brasil, Ministro Vannuchi, foi destacado com relevância 
nesse Seminário pelas iniciativas tanto da agenda parlamentar quanto 
do Executivo Federal. 

Para minha surpresa, recentemente, o Presidente do México 
sancionou Lei Federal para prevenir e eliminar a discriminação. Então, 
não somos mais pioneiros na América Latina, muito menos na discus-
são da união civil de homossexuais, já que o México já deu um exemplo 
para toda a América Latina. 

Este é o momento de exaltarmos as boas iniciativas, os avanços 
significativos que temos conquistado no Parlamento, no Governo e no 
Judiciário, mas também de elencar esses desafios e chamar à responsa-
bilidade não só os aliados, que sempre estão na luta conosco, em espe-
cial a Frente Parlamentar, mas principalmente as autoridades constitu-
ídas do País, que precisam sinalizar de forma mais propositiva para as 
demandas da comunidade GLBT. 

A principal demanda que a nossa comunidade reivindica, Sras. 
e Srs. Deputados, é a criação de um marco legal. No Brasil, discrimina-
se o homossexual, o gay, a lésbica, o travesti, o transexual, o transgê-
nero, o bissexual, e providências cabíveis, quando denunciadas essas 
violações, não são tomadas, porque não existe uma referência legal no 
País. As interpretações das leis no País são as mais diversas possíveis. 
Há quem interprete a lei a partir do seu princípio moral, deixando de 
lado a discussão ética e de justiça social. 

Portanto, nossa principal reivindicação, que gostaríamos de ma-
nifestar de forma clara neste Seminário, é a criação de um marco legal.
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O Executivo deu um primeiro passo criando o Programa Fe-
deral Brasil sem Homofobia. O Congresso Nacional ainda tem uma 
gigantesca dívida política e social com a comunidade GLBT do País. 
Apesar dos esforços das Sras. e dos Srs. Deputados aqui presentes, e ou-
tros ausentes, mas engajados nessa luta pela cidadania plena dos GLBT, 
o Congresso como um todo há mais de dez anos vem analisando e 
pouco se posiciona no plenário frente aos projetos que dizem respeito 
ao estabelecimento de um marco legal no País. 

Há necessidade de o Presidente Aldo Rebelo1, que teve em suas 
mãos um requerimento assinado pelos Líderes de mais de 10 partidos, 
colocar definitivamente na pauta do Congresso Nacional a discussão 
sobre a criação de um marco legal, que não é novidade no País. Outros 
grupos socialmente vulneráveis, como, por exemplo, negros, mulhe-
res e índios, já tiveram estabelecidos por esta Casa marcos legais para 
proibir definitivamente a prática da discriminação, inclusive tornando 
inafiançáveis crimes contra esses grupos minoritários. Está na hora de 
a agenda parlamentar ser inclusiva, incorporando demandas de grupos 
marginalizados e segregados socialmente. Esse é o principal apelo.

Com relação ao Governo Federal, além da destacada iniciativa 
pela criação do Programa Brasil sem Homofobia, é necessário estabe-
lecer mecanismo para que essa iniciativa saia definitivamente do papel 
e das puras intenções dos gestores federais. Há necessidade, Ministro 
Vannuchi, de estabelecer uma dotação orçamentária, senão vamos es-
tar lidando com um programa fictício, como foi nos dois primeiros 
anos do Governo Lula. Se não fosse o empenho e o esforço de mais 
de uma dezena de militantes aqui presentes, das mais diversas regiões 
do País, não teríamos hoje um centavo no Orçamento Federal para o 
estabelecimento de ações que visem a promoção da cidadania GLBT. 
Então, está na hora de o Governo sair do discurso e ir para a prática 
com ações, dotação orçamentária, criação de uma gerência, porque não 
existe programa sem gerência, assim como uma maior articulação no 
âmbito interministerial. 

Para finalizar minhas palavras, deixo o pensamento de Roberto 
Freire, que diz que acredita nesse Brasil que vem aí. Refiro-me ao médico 

1 Presidente da Câmara dos Deputados na época da realização do seminário.
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psicanalista. Com certeza, o companheiro Deputado acredita num outro 
um pouco distante do nosso. Mas faço minhas as palavras do psicanalista 
Roberto Freire quando diz que acredita no Brasil que vem aí. Eu, parti-
cularmente, acredito no Brasil que está sendo construído. Não constru-
ído por todos os setores do Governo ou do Congresso, mas por setores 
comprometidos efetivamente com o direito à cidadania. O discurso de 
que o Governo ou o Parlamento está comprometido não é o discurso 
verdadeiro. É equivocado. Se não fosse o empenho, a solidariedade dos 
senhores e das senhoras aqui presentes, nossa cidadania ainda continua-
ria aquém, muito aquém. 

Não dá para fazer um comparativo do Governo Fernando Hen-
rique com o Governo Lula exaltando avanços significativos, porque es-
tes avanços ainda são tímidos. Precisamos avançar, Ministro. Essa é a 
palavra de ordem. 

Muito obrigado. 

O SR. COORDENADOR (Deputado Fernando Ferro) – Agra-
deço a Marcelo Nascimento a exposição. 

Passo a palavra ao Deputado Luciano Zica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA – Bom dia a todos os 
presentes: Sr. Deputado Fernando Ferro, caro Ministro Paulo Vannu-
chi, Sr. Cláudio Nascimento, Deputada Fátima Bezerra... Desculpe, 
Marcelo Nascimento. 

Cumprimento o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, o que-
rido Deputado Luiz Couto, a Deputada Professora Raquel Teixeira, a 
Deputada Selma Schons, a prezada e querida coordenadora da Frente 
Parlamentar pela Livre Orientação Sexual, Deputada Iara Bernardi, 
que, ao meu ver, é quem deveria estar aqui. Mas como estará numa 
próxima mesa, o pessoal me homenageou com a possibilidade de 
estar presente. 

Para mim é uma grande honra estar aqui na abertura deste III 
Seminário, até porque o primeiro Seminário realizado aqui no Con-
gresso Nacional ocorreu quando eu respondia pela Ouvidoria Par-
lamentar da Câmara dos Deputados e tivemos a oportunidade, com 
grande empenho de muita gente, de realizar o primeiro Seminário, que 
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marcou na Câmara dos Deputados e no Congresso Brasileiro o iní-
cio de uma nova era no debate dos temas relativos aos interesses dos 
homossexuais, transexuais, travestis, enfim, de todas as diferentes cor-
rentes de orientações que temos de definir na legislação brasileira, pois 
ainda são vítimas de muita discriminação. 

A partir daquele seminário tivemos a idéia e apresentamos 
a proposta de criação da Frente Parlamentar, que tem crescido a 
cada momento. A Deputada Iara Bernardi me passava o mais novo 
número, nós já temos 96 Parlamentares incorporados a esse esforço 
da Frente Parlamentar. 

Nesse período, tivemos oportunidade de construir alguns avan-
ços importantes do ponto de vista institucional com a consolidação da 
Frente e com a criação, no Governo do Presidente Lula, do Programa 
Brasil sem Homofobia. No entanto, muitos companheiros e compa-
nheiras continuam enfrentando os velhos problemas de perseguição e 
preconceito em função da falta de proteção da lei brasileira. 

Há uma contradição, porque ao mesmo tempo em que vemos 
a mobilização social crescendo, a mobilização no Parlamento, tendo a 
Frente Parlamentar 96 componentes, as grandes mobilizações, como as 
paradas realizadas este ano, que representam a tomada de consciência 
da sociedade quanto à importância de resolver essas questões, o Con-
gresso Nacional não aprovou uma única medida de forma definitiva 
para assegurar a proteção contra a homofobia. 

Como exemplo citamos o Projeto de Lei nº 5.003, de 2001, do 
qual tive o privilégio de ser Relator. Juntamente com os movimen-
tos sociais, construímos um substitutivo dentro do espírito proposto 
pela Deputada Iara Bernardes, com a contribuição de outros Parla-
mentares. Ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
está pronto para entrar na pauta, mas o Congresso não conseguiu dar 
o passo seguinte. 

Então, temos que trabalhar de forma profunda essas questões 
e, além de tudo, trabalhar pelo orçamento. Os Parlamentares da Frente 
têm-se esforçado para incluir no Orçamento da União recursos para 
o Programa Brasil sem Homofobia, que não tem tido, no projeto de 
lei orçamentária, previsão orçamentária consistente para dar conta das 
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demandas que o movimento necessita, a fim de que seja efetivamente 
implementado. São as emendas parlamentares que estão assegurando 
esse programa. E nós temos feito grande esforço nesse sentido.

Temos, portanto, alguns desafios que considero importantes. 

Além de aprovar o projeto da Deputada Iara Bernardes que cri-
minaliza a homofobia, devemos reformular o debate em torno da união 
civil que hoje está aquém, aqui no Congresso Nacional, do que a Justiça 
decide, e aprovar essa proposta, que já mudou a partir do momento em 
que foi apresentada pela Deputada Marta Suplicy.

Temos de trabalhar para garantir a aprovação de várias outras 
matérias que o movimento prioriza. 

Tive o privilégio de apresentar, também fruto de discussão, um 
Projeto de Lei que permite a alteração de nome dos transexuais mas-
culinos e femininos. É um projeto importante e que gerou polêmica. 
Caberá à Deputada Iara Bernardes, como Relatora na CCJC, aperfei-
çoá-lo, como fizemos na proposta relativa ao combate a criminalização 
da homofobia.

Portanto, este terceiro seminário pode produzir, como pro-
duziu o primeiro, que tive o privilégio de organizar como ouvidor, 
um novo marco nesta fase, embora esteja acontecendo num período 
eleitoral, que é um período difícil para a tramitação de matérias, no 
entanto, um período rico para o debate político. Ele poderá levar o 
movimento a conseguir, por meio da ação coordenada por Toni Reis, 
da ABGLT, juntamente com o Projeto Aliadas, uma ação política que 
auxilie para que tenhamos na próxima Legislatura uma representação 
aqui no Congresso Nacional capaz de ouvir os ecos da rua e garantir 
a aprovação dessas matérias.

Parabéns a vocês, pela organização do Seminário, e à Comissão 
de Legislação Participativa; à Deputada Iara Bernardi, que é a minha 
coordenadora da Frente Parlamentar, pelo seu empenho; e parabéns 
a todos vocês que são lutadoras e lutadores por esta causa e que, com 
certeza, nos mobilizam para os enfrentamentos que temos de fazer. 

Desejo um excelente Seminário para vocês. Que as questões 
aqui debatidas sejam efetivamente encaminhadas.
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Muito obrigado.

O SR. COORDENADOR (Deputado Fernando Ferro)

Agradeço ao Deputado Luciano Zica, nosso companheiro, a 
contribuição. 

Passo a palavra ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH – De-
putado Fernando Ferro, da Comissão de Legislação Participativa; De-
putada Fátima Bezerra, da Comissão de Educação e Cultura; Deputado 
Luciano Zica, Secretário Executivo da Frente Parlamentar pela Livre Ex-
pressão Sexual; companheiro Marcelo Nascimento, da Associação Bra-
sileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros – ABGLT; meu companheiro e 
amigo de longos anos, de longas jornadas, hoje Ministro, para honra e 
glória deste Governo, na Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo 
Vannuchi; a Comissão de Direitos Humanos sente-se honrada em ser 
uma das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados a colaborar 
com este III Seminário. 

Quero trazer para vocês uma preocupação um pouco diferente 
dos companheiros que me antecederam. 

Estamos, na Comissão de Direitos Humanos, com uma agenda 
prioritária, extremamente importante, nova e contundente, e precisa-
mos tomar algum tipo de posicionamento imediato antes que essa si-
tuação se alastre. 

Desde que eu assumi a presidência da Comissão, não há dia 
em que não recebamos uma denúncia na Comissão de Direitos Hu-
manos sobre o uso da Internet para a prática de crimes contra os 
direitos humanos.

Já fizemos uma audiência pública, bem como uma reunião de 
trabalho, para forçarmos o Google a fazer um acordo de colaboração 
e de cooperação com as entidades nacionais, com o Ministério Pú-
blico Federal, com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Especial 
de Direitos Humanos, com a Procuradoria Geral da República e 
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com o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso tem a ver conosco, 
com este Seminário. 

Gostaria de pedir aos companheiros que dirigem este Seminá-
rio e às pessoas que estão mais afeitas à complexidade desse problema 
que dessem uma parte da sua atenção para esse assunto.

Há uma organização não governamental no Brasil chamada Sa-
ferNet, que é dirigida por um advogado, Dr. Thiago. Essa organização 
rastreia nos sites da Internet as violações aos direitos humanos. Temos 
assistido a coisas impressionantes.

Há, no Brasil, a cada trinta dias, a abertura de mil sites de pedo-
filia. É pela Internet que se preparam as atividades do crime organizado. 
O PCC e o Comando Vermelho têm páginas no Orkut. Pela Internet e 
pelo Orkut são estabelecidas regras, mecanismos e operações de tráfico 
de mulheres, de adolescentes, de órgãos, de drogas e de armas. E nesse 
leque de crimes praticados via Internet acaba tendo também a dissemi-
nação de muitos sites que dizem respeito à homofobia.

Preparei, para ser mais exato, uma leitura da última represen-
tação que a SaferNet encaminhou à Comissão de Direitos Humanos 
depois de ter encaminhado ao Dr. Sérgio Suiama, que é Procurador da 
República e estará com vocês no debate de hoje. 

O Dr. Sérgio Suiama é coordenador do Grupo de Combate a 
Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal. Ele recebeu da 
SaferNet, assim como a Comissão de Direitos Humanos, uma última 
representação. Como vi que iríamos participar da abertura deste Semi-
nário, tomei a iniciativa de trazer essa representação para compartilhar 
e mostrar a vocês a real extensão e profundidade dessa situação que 
exige que nós, neste Seminário, possamos ter algum tipo de delibera-
ção em relação a isso. 

“As leis penais em vigor no Brasil ainda 
não prevêem o crime de discriminação em razão 
da orientação sexual, em que pese a Constitui-
ção Federal de 1988 determinar que constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa 
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do Brasil promover o bem de todos, sem precon-
ceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação e ainda que a 
lei punirá qualquer discriminação atentatória 
aos direitos e liberdades fundamentais.” 

Isso é preceito constitucional. Sendo assim, de acordo com os 
mandamentos constitucionais e entendendo ser essa uma prática aten-
tatória aos direitos humanos e lesiva ao interesse da sociedade, essa en-
tidade, chamada SaferNet, fez essa representação ao Dr. Sérgio Suiama, 
a quem acabo de ver aqui, e mandou cópias para a Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos e para a Comissão Nacional de Direitos Huma-
nos e tem a ver com o ambiente e o assunto que estamos tratando. 

“Comumente, a discriminação em razão 
da orientação sexual praticada na rede mundial 
de computadores é acompanhada de incitação à 
prática de crimes contra a vida ou à integridade 
corporal dos homossexuais. Aqueles que assim 
procedem cometem o crime previsto no art. 286 
do Código Penal Brasileiro. 

Em diversas páginas da Internet, espe-
cialmente nas comunidades da rede de relacio-
namento Orkut, são discutidas abertamente, 
sem o menor pudor ou medo, qual é a melhor 
forma, literalmente, aquela que cause maior dor 
ou sofrimento, de se matar um homossexual. 

Os criminosos chegam a confessar crimes bárbaros na Internet 
e a propor a formação de grupos de extermínio de homossexuais.” 

E essa entidade, nessa representação que faz, elenca uma série 
de páginas da Internet, com o número de acessos a essas páginas, com 
as frases e as fotos que são estabelecidas . 



Comissão de Legislação participativa

2�

Vou mencionar apenas algumas delas. Há uma página chamada 
“Eu odeio travesti” em que, entre as discussões que se estabelecem, o 
anúncio frontal é: “Esta página é destinada àquela comunidade para 
aqueles que não gostam de travesti e que curtem zoar com esses nojen-
tos”. Mais ainda: “Vamos destruir esses travestis”. Mais ainda: “Olha, se 
você odeia aqueles caras que se acham umas putas, você está na comuni-
dade certa. Se você odeia travesti, está na comunidade certa. Entre e nos 
apóie. Eu odeio travecos. Por que vocês odeiam eles?” Ele próprio res-
ponde à pergunta: “Eu odeio eles porque eles são nojentos, sujos, vadios, 
uns bandos de bosta”. Essa é a situação. 

Há uma outra página do Orkut, “Eu odeio gays”, que publica o 
seguinte: “Pessoal, aqui é uma comunidade contra esses travecos nojen-
tos. Vamos nos unir e acabar com esses porcos. Eu odeio gays.” Em outra 
comunidade, “Matem os travecos”, há toda uma liturgia de ação, de pla-
nejamento contra essa comunidade: “Traveco bom é traveco morto. Eu 
fico na minha, e eles ficam na deles: essa posição não nos serve. Traveco 
bom é traveco morto. Quando encontrar um traveco na rua, bata nele até 
ver o filho da puta vomitar sangue.” Isso está no Orkut e em páginas da 
Internet e é feito abertamente no Brasil, sem que haja qualquer possibi-
lidade, até agora, de repressão à prática. 

Quando o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério da 
Justiça, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos querem saber os 
endereços dos autores desses crimes, o Google defende-se dizendo que 
os provedores estão nos Estados Unidos e que a legislação brasileira 
não alcança aquele país. Essa é a impunidade mais garantida que se tem 
hoje na Internet. 

E sucessivamente encontramos: “Modo de matar um traveco: que-
bre os dentes dele, faça-o aceitar que é homem, esquarteje-o e o faça comer 
seu próprio cérebro, jogue gasolina em todo o seu corpo.” Isso não só é in-
citação ao crime, mas a prática de um crime. É o cometimento de crime 
via Internet e tem a ver com a criação de uma mentalidade reacionária, 
conservadora e retrógrada no Brasil. Tem também a ver com a formação 
da corrente de pensamento chamada Lei e Ordem, hoje dominante no 
Poder Judiciário e no Ministério Público. E é o que faz ventar na demo-
cracia o sopro do conservadorismo e do reacionarismo. 
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Podemos chegar ao paradoxo de viver numa democracia com 
ideologia que combatemos durante os 21 anos do regime militar: a ide-
ologia da Lei de Segurança Nacional. Essa é a situação em que estamos 
contrastados. Não quero, porém, falar sobre isso.

O certo é que esses usuários da Internet não só incitam o 
crime, como também confessam abertamente a prática de lesões 
corporais, de injúria real e até mesmo de homicídios contra ho-
mossexuais. Está em páginas da Internet, mas é ocultado das au-
toridades brasileiras na persecução criminal pela empresa privada 
que controla o Orkut e que estabelece, nos Estados Unidos, os seus 
provedores. E dão a desculpa esfarrapada que não podem respeitar 
a lei brasileira porque não há o princípio da extraterritorialidade e, 
portanto, ela não alcança os Estados Unidos. 

Agora, pergunto: matar pessoas é crime aqui? É, assim como 
é também nos Estados Unidos. Da mesma forma, incitar a prática de 
crimes é crime lá como é aqui. Estamos nessa cruzada na Comissão de 
Direitos Humanos. 

Estou impressionado com o que tenho visto. Isso é um mundo 
novo para mim. Eu não sabia nada sobre o assunto. Todos os dias, chegam 
à Comissão de Direitos Humanos diversas denúncias acerca do uso da 
Internet para perpetração de crimes contra os direitos humanos. 

Então, isso incita a população, estabelece uma comoção social. 
Como disse o Sr. Marcelo, estabelece uma opinião dominante oculta, 
clandestina, silenciosa, mas que cria, perante a sociedade, hegemonia 
de comportamento em relação a setores vulneráveis da sociedade. 

Há páginas contra índios, há páginas contra negros – “Morte aos 
negros”  –,  há páginas de elogios ao nazismo, algumas com referência 
bibliográfica, e há páginas que tentam difundir na sociedade opinião 
contrária aos grupos GLBT.

Sinceramente, devemos aproveitar a presença do Dr. Sérgio 
Suiama, um conhecedor do assunto Internet, neste Seminário para 
aprender mais. O Dr. Sérgio inclusive está enfrentando o Google. E a 
Comissão de Direitos Humanos se coloca à disposição de todos no 
sentido de elaborar um termo de colaboração, para que a empresa 
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norte-americana respeite as autoridades brasileiras e forneça o nome 
dos que investem nessas práticas. 

Hoje faz-se até bomba pela Internet, planeja-se a morte do Pre-
sidente da República pela Internet; preparam-se atentados contra o 
Congresso Nacional pela Internet; enfim, uma grande gama de crimes 
circula pela Internet. A Internet é um avanço da civilização e da comu-
nicação, e não pode ser usada para a prática de crimes, em especial 
crimes contra os direitos humanos.

Espero que todos tenham consciência da gravidade do proble-
ma, porque, do contrário, vamos ser vítimas dele. Quem está vulnerável 
hoje são os setores sociais. E, amanhã, quem serão?

Muito obrigado.

O SR. COORDENADOR (Deputado Fernando Ferro) – Mui-
to obrigado, Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, pela contribuição 
a esta discussão.

Registro a presença do Sr. Rogério Junqueira, representan-
te do Ministério da Educação e Cultura e de lideranças GLBT dos 
Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Per-
nambuco, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, 
Goiás, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Sergipe e Mato Grosso do Sul – ao todo, são dezoito Estados 
representados nesta discussão.

Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra à Depu-
tada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte e que aqui repre-
senta a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. 

A SRA. DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA – Bom dia a todos. 

Cumprimento os companheiros da Mesa, Deputados Fernando 
Ferro e Luiz Eduardo Greenhalgh, o Sr. Ministro Paulo Vannuchi e o Sr. 
Marcelo Nascimento, em nome de quem abraço os demais companhei-
ros e companheiras que vieram de diferentes Estados. Parabéns pelo 
esforço que fizeram. Eu sei que não é fácil chegar até aqui, especialmen-
te para quem vem de Estados mais distantes.
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Estendo meu abraço às companheiras Deputadas Selma Schons, 
Iara Bernardi, Raquel Teixeira e Maria do Rosário, que acaba de chegar 
comigo, e ao companheiro Deputado Luiz Couto.

Tivemos a iniciativa de realizar este Seminário, atendendo a 
uma reivindicação do movimento.

Acompanhei a reflexão dos companheiros Luiz Eduardo 
Greenhalgh, Luciano Zica e Fernando Ferro e do Sr. Marcelo  
Nascimento, que fizeram ponderações oportunas e importantes, 
ressaltando a importância deste evento, e reforço a necessidade de 
nos organizarmos cada vez mais.

Sem dúvida, ao longo desse período, como já foi dito aqui, te-
mos algo a comemorar. No âmbito do Governo, por exemplo, ninguém 
pode desconhecer, que há um outro olhar para a temática da cidadania 
GLBT, e o próprio movimento reconhece isso. A iniciativa do Progra-
ma Brasil sem Homofobia é uma demonstração muito clara disso. Mas, 
como disse o Sr. Marcelo Nascimento, muitas iniciativas têm de ser 
tomadas no sentido de que isso seja concretizado, de que isso de fato 
se materialize, a começar pelos desafios de ordem orçamentária que a 
própria Secretaria tem, não obstante todo o esforço e dedicação que a 
Secretaria Especial de Direitos Humanos tem com essa temática. 

Digo isso porque, no ano passado, presenciei a angústia e 
a agonia das entidades no momento da definição da proposta or-
çamentária. Naquela ocasião, eu estava presidindo a Comissão de 
Legislação Participativa, e conseguimos, já de última hora, por meio 
das emendas de Comissão, rubricar uma destinada exatamente a 
dar alguma condição à Secretaria. 

Então, volto a dizer: o conteúdo programático é belíssimo e ex-
tremamente importante. Mas, para além dele, a tarefa que nos está co-
locada é a de fazer com que o programa seja de fato implementado na 
dimensão para a qual foi proposto. 

A outra discussão é no âmbito deste Congresso. 

Algumas vezes, Deputado Fernando Ferro e companheiro 
Luiz Eduardo Greenhalgh, fico com um nó na cabeça. Não é à toa 
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que a Mesa seguinte discutirá exatamente a temática relativa ao 
fato de que, após dezoito anos de Constituição, não há nenhuma 
lei nesta Casa voltada para os direitos da comunidade GLBT. Isso 
é um absurdo! Em algumas outras categorias temáticas – crianças, 
adolescentes, afro-descendentes, mulheres – e inclusive polêmicas, 
temos conseguido avançar nesta Casa. 

Digo isso, Sr. Marcelo Nascimento, porque este ano, exatamente 
por ser um ano de disputa eleitoral, no qual serão colocados em dis-
cussão os projetos políticos para este País, seja no âmbito do Executivo, 
seja no âmbito dos Legislativos, as companheiras e companheiros têm 
de se envolver ainda mais nessa questão.

Na semana passada, no meu Estado, o Rio Grande do Norte, 
presenciamos as preparações para a marcha – e lamento que neste ano 
não tenha acontecido na Capital. Aliás, vou conversar a respeito com 
entidades e outras cidades. De uma hora para outra, aparece muita gen-
te para apoiar, para abraçar a luta, mas quero ver como será nos próxi-
mos quatro anos no âmbito da Câmaras Municipais, das Assembléias 
Legislativas e deste Congresso, quero ver com quem contamos de fato 
para travar o debate, para se contrapor às vozes do atraso, essas vozes 
reacionárias, que infelizmente têm ainda força suficiente para manter 
um quadro trágico dessa natureza. Então, temos de atentar para isso. 

Avançamos na questão da Frente. Já temos quase cem Parlamen-
tares, mas ainda é muito pouco. Pergunto: desses quase cem Parlamen-
tares, quais são de fato os que mostram a cara e assumem o debate? 

Evidentemente, essa correlação de forças favorável está ligada à luta 
social, está ligada à capacidade que temos, especialmente os movimentos, 
de conquistar o respaldo da sociedade para podermos avançar. 

Ministro, fui Deputada Estadual durante dois mandados. No 
âmbito da Assembléia Legislativa conseguimos avançar em alguns pon-
tos. Tenho a alegria de, por exemplo, termos implementado e hoje estar 
em funcionamento o DDH, o Disque Defesa Homossexual. A própria 
Coordenadoria que criamos acolhe não só as demandas das mulheres 
e dos afro-descendentes, mas também as demandas da comunidade 
GLBT. Causa-me tristeza, porém, o fato de, no meu primeiro mandado 
de Deputada Federal, sequer ter conseguido fazer com que o Projeto 
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nº 5.003 fosse aprovado. E há inúmeras iniciativas, algumas inclusive 
simples, de conteúdo importante para nós. Estamos contatando alguns 
países e avançando do ponto de vista da legislação. 

Para encerrar, em nome da bancada do PT e da Comissão de 
Educação, reafirmo o nosso compromisso com a causa. A propósito, 
registro que a Deputada Neyde Aparecida, do PT de Goiás, Presi-
denta da Comissão de Educação, gostaria de estar presente, mas, em 
face de outros compromissos, não foi possível. Na condição de Vice-
Presidente, porém, reafirmo que a Comissão está de portas aber-
tas. E temos de buscar e fortalecer essa parceria entre as Comissões 
Permanentes e a própria Frente, porque infelizmente os casos de 
violência homofóbica se repetem. 

A propósito, lembro que há mais ou menos trinta dias encami-
nhei para a Comissão de Direitos humanos denúncia no sentido de 
que, em São José do Mipibu, cidade da Região Metropolitana da Ca-
pital do meu Estado, um aluno foi maltratado pelo professor devido à 
sua opção sexual. E, coitado, ao reclamar do professor ao delegado, deu 
azar, porque este era primo do então diretor da escola, que não aceitou 
pedir desculpas de maneira nenhuma. Muito pouco tempo depois, esse 
rapaz foi violentamente espancado. Lógico que cenas como essa já vi-
raram cotidianas por este País afora. Nem por isso, porém, podemos 
nos acostumar a elas, temos sempre de relembrá-las para lutar contra 
tal situação cada vez mais. 

Portanto, reafirmo o compromisso da bancada do PT, da Co-
missão de Educação e Cultura e meu em particular com a causa. No 
ano passado, quando na condição de Presidenta da Comissão de Legis-
lação Participativa, fizemos essa parceria. Continuo nesta Comissão e 
agora também na Vice-Presidência da Comissão de Educação. 

Não quero, no entanto, deixar uma visão pessimista, muito pelo 
contrário. E estou certa de que no próximo período vamos ousar muito 
mais. Tenho grande esperança nesse sentido. 

Então, companheiras e companheiros, vou estar com os senho-
res na segunda Mesa.

É isso aí. Um grande beijo a todos e muita luta.



Comissão de Legislação participativa

3�

O SR. COORDENADOR (Deputado Fernando Ferro) – Muito 
obrigado, Deputada Fátima Bezerra. 

Registro a presença entre nós da Deputada Maria do Rosário, 
do PT do Rio Grande do Sul, e passo a palavra ao último expositor 
desta Mesa, Ministro Paulo Vannuchi.

O SR. MINISTRO PAULO VANNUCHI – Bom dia a todos, Sr. 
Marcelo Nascimento, Deputada Fátima Bezerra, Deputados Fernando 
Ferro e Luiz Eduardo Greenhalgh, companheiro, irmão e advogado do 
tempo de cadeia, Deputadas Maria do Rosário e Iara Bernardi, grande 
protagonista nesse tema. 

A todos os organizadores, às entidades, aos grupos GLBT e ou-
tras entidades presentes e às três Comissões envolvidas, parabéns pela 
organização deste Seminário. Muito obrigado pelo convite e pela opor-
tunidade de estar aqui, numa saudação que, em síntese, é a reafirmação 
de um compromisso em torno de demandas e lutas a serem levadas 
conjuntamente a partir da atualização que o debate de hoje nas duas 
Mesas vai assegurar. 

Gosto de repetir, em todas as diferentes atividades que a Se-
cretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República 
apóia, comparece ou organiza, em primeiro lugar, a afirmação, a defesa 
dos direitos humanos. Porque ao discutir o direito à cidadania GLBT, 
a afirmação da democracia, como o Deputado Fernando Ferro já lem-
brou na abertura, afirmamos a exigência do primado, do respeito aos 
direitos humanos, direitos humanos concebidos como afirmação e 
reconhecimento da dignidade intrínseca do ser humano na plura-
lidade e na diversidade. 

Não haverá verdadeira democracia enquanto se entender a 
igualdade como uniformidade chapada, em que tudo é igual, até por-
que a beleza desaparece com o desaparecimento da diversidade e da 
diferença. A diversidade no exercício da sexualidade – e lembrou-se 
bem aqui também Michel Foucault, um grande pensador do tema – é 
fundamento essencial e indispensável à defesa do ambiente geral de 
promoção, proteção e afirmação dos direitos humanos no nosso País. 

Saúdo também a Deputada Luci Choinacki, a quem só vi agora.
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Vamos fazer um debate franco, sincero. As cobranças do Sr. 
Marcelo Nascimento não me incomodam nem um pouco, porque são 
absolutamente naturais. Despreparados são os Governos que se re-
cusam a estar presentes nesses eventos, com medo de cobranças e de 
serem confrontados com aquilo que se poderia ter implementado e 
não se implementou. Dessa maneira, não haverá solução, os Gover-
nos se isolarão e haverá distanciamento em relação aos movimentos 
sociais e ao Poder Legislativo, e o caminho será o do autoritarismo, da 
autocracia e, por fim, do autismo. 

Num governo democrático, é preciso comparecer sempre para 
ouvir, e ouvir com os ouvidos abertos, dialogar, e dialogar nessa com-
preensão comum de que é preciso partir da compreensão de qual é a 
correlação de forças nesse tema e no tema direitos humanos em geral. 

O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh tem me ajudado em 
algumas iniciativas, como, por exemplo, a de assegurar aos presos do 
MLST que estão na Papuda o respeito básico aos direitos do cidadão, 
aos direitos humanos. Não está em discussão se acertaram ou se erra-
ram – e tenho fortes opiniões pessoais sobre isso. Trata-se de entender 
que, em qualquer hipótese, os cidadãos são portadores de direitos que 
não podem ser recusados em nenhuma situação. 

Nesse sentido, termino esta minha introdução, dizendo que, ao 
discutir a dignidade GLBT, a cidadania e os direitos humanos, é funda-
mental termos claro que estamos na mesma luta: a luta pela afirmação 
da dignidade, dos direitos da população indígena, dos trabalhadores 
rurais sem terra, das populações submetidas à violência no campo, dos 
atingidos por barragem, dos que estão submetidos a esse sistema pri-
sional em colapso no nosso País. 

Aliás, esta madrugada foi mais uma de terror em São Paulo, com 
novo ataque do crime organizado, um gravíssimo atentado aos direi-
tos humanos. Não vamos vacilar nisso, não vamos deixar de expressar 
nossa solidariedade para com os policiais que são vítimas, porque eles 
representam a comunidade cidadã organizada através de um sistema 
constitucional. Eles são funcionários do Estado, pagos com os impos-
tos que recolhemos e não podem ser assassinados, agredidos, ainda 
mais com o requinte assumido nos últimos dias, quando já começam a 
matar os filhos – e este já é o segundo ou o terceiro ataque. 
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Então, nessa situação que evidentemente é resultante de anos 
de erro de concepção na política de segurança e de apartação cabal 
entre direitos humanos e segurança pública, só haverá solução exata-
mente na interface – segurança pública é direito humano de primeira 
grandeza. E não se pode pensar um sistema de segurança pública sem 
respeito integral aos direitos humanos dos adultos maiores de dezoi-
to anos e dos jovens em conflitos com a lei, que configuram o sistema 
CAJE/FEBEM, também portador de tantos horrores. 

Portanto, a luta dos militantes e dos Parlamentares que se reú-
nem hoje, a nossa luta é parte dessa luta mais geral. E a correlação de 
forças, ao que tudo indica, ainda nos é pouco favorável. 

Houve avanços importantes, e a bancada começa a se aproxi-
mar de cem integrantes, mas ainda é pouco. 

Não poderei ficar mais, mas a minha equipe – Omar, Evair, 
Roberto e Sueli – permanecerá aqui presente. Queremos receber a 
pauta atualizada do que for discutido nos seminários, nos debates, 
para reafirmar o nosso compromisso de caminharmos juntos. 

Não estou nem um pouco preocupado com a comparação 
entre Governo Fernando Henrique e Governo atual, até porque 
houve uma reunião ministerial ontem que serviu para informar 
longamente os critérios eleitorais, o que a lei estabelece. O Presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Marco Aurélio de Mello, 
proibiu a veiculação de todas as campanhas publicitárias, inclusive 
a campanha publicitária de prevenção das queimadas, típicas des-
ta época. E todos sabem que o Brasil tem cidades como Santarém, 
onde os aviões que vêm de Belém e de Manaus só podem descer 
dependendo de como está o nível de fumaça. Nessa época do ano, 
as queimadas destróem o meio ambiente, matam pessoas e crianças, 
promovem surtos de internação por bronquite. 

Nesse cenário, a recomendação é a de que em atos oficiais – e 
este é um ato oficial, com a presença de um Ministro – não se faça 
comparação entre os Governos. Não deixa de ser um sintoma muito 
interessante a proibição de tal comparação. 

Para sabermos a razão da medida, suscitamos ao Presidente do 
Superior Tribunal Eleitoral uma comparação com as normas baixadas 
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em 2002 e em 1998. A resposta foi a de que o Presidente do Tribunal 
era outro, e a interpretação mudou. Então, estamos livres de qualquer 
possibilidade de fazer comparação.

No campo dos direitos humanos, no campo do combate à ho-
mofobia, tenho defendido que é preciso criar um espaço suprapartidá-
rio em que as forças políticas que se estarão confrontando nas eleições 
de 1º de outubro precisam manter um espaço apartado, como aqui, no 
Parlamento brasileiro, onde já se criou a Frente da Saúde, a Frente da 
Educação, a Frente da Criança e do Adolescente, somando siglas que 
se opõem, na condição de Situação ou Oposição, no Governo Federal 
e nos Governos Estaduais. Então, reafirmo – e isso é muito importante 
– que é preciso costurar por fora essa linha de apoio e de acréscimo.

Logo na minha chegada, recebi no gabinete, em reunião muito 
rica, a ABGLT. Ela trouxe uma pauta, que temos seguido. Embora ainda 
sem condições de fazer qualquer anúncio espetacular, temos feito um 
trabalho silencioso. O Programa Brasil sem Homofobia – que será de-
batido à tarde  –,  por exemplo, foi implantado no mandato de Nilmário 
Miranda e sinaliza importante passo à frente.

Também estão em construção dezessete centros de referência. 
Claro é que se pode argumentar que os centros de referência poderiam 
ser dotados de muito mais recursos orçamentários – e vamos trabalhar 
para isso  –, mas é uma pequena mudança que começa a ser construída.

Pessoalmente, tenho me empenhado para obter apoios finan-
ceiros específicos para paradas gay. Não tenho, contudo, obtido êxito. 
No caso de São Paulo, houve um encaminhamento com a Caixa Eco-
nômica Federal que acabou não dando certo. No caso do Rio de Janei-
ro, prevista para o dia 30, a situação ficou difícil. Em São Paulo ainda 
conseguimos combinar uma pesquisa com os participantes, o que sem-
pre vale como um passo adiante na comparação de série histórica com 
uma parada de São Paulo de anos atrás.

Foi elaborada uma importante mensagem do Presidente da 
República para ser lida no evento e nas paradas que ainda estão por 
ser realizadas. Se houver interesse, é evidente que estaremos com 
todas as condições de atualizar e repetir mensagem equivalente de 
compromisso – não de candidato, mas da autoridade institucional 
do Presidente da República – com o tema.
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Levamos para as reuniões realizadas em Buenos Aires, em 
março e em junho, o que também foi uma articulação iniciada pelo 
Ministro Nilmário Miranda, a idéia da construção da chamada “Reu-
nião de Altas Autoridades em Direitos Humanos do MERCOSUL e 
Países Associados”. Eu não gosto muito da expressão “altas”, mas foi 
uma exigência argentina – os povos têm as suas características, e os 
argentinos insistiram muito em que constasse o “altas”.

A quinta reunião acontecerá aqui em Brasília, nos dias 29 e 30 
de agosto. Assim como em Buenos Aires foi precedida de reunião – a 
Deputada Maria do Rosário esteve lá – para discutir basicamente o 
tema Criança e Adolescente, haverá aqui, no dia 28, uma reunião equi-
valente: já apresentei ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh a idéia 
de fazermos também uma pequena reunião do segmento parlamentar. 
Participarão os agora cinco países do MERCOSUL e os outros cinco 
países que compõem a América do Sul, portanto, os dez países que 
compõem a América do Sul, exceção feita às três Guianas.

Levamos a idéia às reuniões e foi aprovada a inclusão do com-
bate à homofobia como tema oficial a ser debatido formalmente em 
Brasília, nos dias 29 e 30, em reuniões que prevêem períodos de parti-
cipação da sociedade civil.

Então, com agenda pronta, será extremamente importante que 
os movimentos estejam presentes. Vai haver certa divisão entre as várias 
entidades representativas, para que cada uma fale no momento adequa-
do. As ligadas à questão da cidadania GLBT falarão em outro momento, 
para criar a demanda que deve preparar o ambiente para a construção 
do documento que o Sr. Marcelo apresentou, um marco conquistado no 
México. Em direitos humanos, a construção tem sido muito assim, inte-
ramericana, no âmbito das Nações Unidas.

Nesse sentido, levamos imediatamente à reunião a demanda 
trazida à Secretaria, para discutir no Itamaraty – fiz isso imediatamen-
te com o Ministro Celso Amorim – o problema da retomada da cons-
trução de uma declaração oficial das Nações Unidas criminalizando a 
homofobia. O Ministro Celso Amorim reafirmou a identidade, o claro 
posicionamento do Governo Brasileiro a favor, porém com a tática es-
pecífica da vida diplomática.
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Vou contar pequena experiência que acabo de ter nesse cam-
po, para que se entenda como, quando se pretende construir uma 
declaração no âmbito Nações Unidas, é preciso uma seqüência de 
passos e cautelas.

O Ministro Celso Amorim contou que, na fila para o micro-
fone da ONU, o representante iraniano que estava atrás dele pergun-
tou em inglês: “Como o Brasil pode fazer o descalabro” – ou qualquer 
termo parecido – “de patrocinar uma declaração que faz incitação ao 
pecado e a qualquer formulação fundamentalista nesse sentido?” Dis-
se-lhe o Ministro que o Brasil tem reconhecimento nesses temas e 
teve um papel fundamental agora em dois episódios. Um deles foi a 
superação do veto norte-americano à construção do novo Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas. A velha Comissão estava 
superada, bloqueada, e Bush não queria deixar que se fizesse uma 
nova. Então, há grande polarização.

O discurso cubano, na primeira reunião do Conselho em Gene-
bra – eu estava presente com o Ministro Celso Amorim  –,  foi de en-
frentamento altivo e digno, mas num patamar que leva os americanos a 
usar sua grande arma: o poder de veto. Quando desafiados, os Estados 
Unidos mostram que estão dispostos a aplicar a força das suas armas. 
Vejam que eles preparam agora ofensiva simultânea contra o Irã e a 
Coréia do Norte.

A cultura dos direitos humanos é sempre a construção de um 
mundo de não à violência, de não à guerra, um mundo de paz. Então, 
assim como há o enfrentamento cubano com a sua importância, é fun-
damental que haja uma ação, como a brasileira, vital para contornar a 
resistência e, finalmente, fazer com que fosse constituído o Conselho. 

O Brasil continua empenhado na construção do ambiente para 
aprovar a declaração – conseguiu aprovar agora em Genebra e encami-
nhar para Nova Iorque, para a Assembléia Geral, o que é um passo para 
a convenção de direitos dos povos indígenas, enfrentando resistência 
dos Estados Unidos, Canadá, Rússia, China, Austrália e Nova Zelândia, 
onde existe também questão indígena de larga dimensão.

Então, nesse sentido, realizou-se no próprio Itamaraty uma 
reunião para celebrar o dia 17 de maio, e aproveitamos os dias 19, 
20 e 21 de junho para discutir o tema. O representante saudita, que 
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coordena o Grupo Ásia, não teve condição sequer de entender o que 
eu estava querendo abordar. 

Então, rapidamente, usou o argumento de que direitos hu-
manos na Arábia Saudita são uma questão muito simples, porque o 
país se rege pelo Alcorão, que é a afirmação dos direitos humanos. 
E, como não há diferença entre o Alcorão e os direitos humanos, a 
Arábia Saudita é o país dos direitos humanos e pronto. Se eu pudesse, 
faria toda uma discussão sobre a Arábia Saudita a partir do problema 
da igualdade de gêneros.

 Em seguida, ao apresentar o tema para o Azerbaijão, de novo 
retomei a idéia de reabrir a discussão nas Nações Unidas sobre uma 
declaração oficial em defesa da cidadania, dos direitos à diversidade 
sexual pelo foco da criminalização da homofobia, porque é sempre me-
lhor o primeiro passo. O representante do Azerbaijão, que é o coorde-
nador do Grupo Europa Oriental, não entendia o que eu estava falando 
e pediu em troca o apoio brasileiro à questão dos refugiados. Porque o 
país tem 8 milhões de habitantes e 1 milhão de refugiados. 

Então, nas Nações Unidas, o trabalho não será fácil. 

Por isso, conto com a compreensão de todos os movimentos para 
agirmos juntos. O Itamaraty é inequivocamente favorável e está empe-
nhado, mas acha importante aproveitar o seu conceito e o seu prestígio 
não para levar a uma votação imediata que termine em derrota clara, 
mas, sim, à preparação do ambiente. 

A melhor conversa foi com o colega inglês, porque no am-
biente europeu, como no ambiente norte-americano, esse tema ten-
de a ter mais trânsito.

Por último, quero dizer que tudo o que eu ouvi aqui e também 
o que eu ouvi em reuniões anteriores reafirma a caminhada que tem 
sido clássica na história das conquistas brasileiras no campo social e 
dos direitos humanos. 

No primeiro ciclo vem a sociedade civil. Ela se organiza, toma 
iniciativas, cria programas e plataformas e se mobiliza. No segundo ciclo, 
o Poder Legislativo, com mais sensibilidade, acolhe sugestões, cria co-
missões e uma frente parlamentar, que vai se ampliando. E, num terceiro 
ciclo, o Poder Executivo chega – aliás, não chegou com o Governo atual, 
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já tinha chegado com o Governo anterior – e dá passos importantes no 
sentido de preparar, em reuniões como estas, os que têm de ser dados no 
futuro, qualquer que seja o Governo eleito.

Os movimentos têm de ser pensados numa perspectiva estra-
tégica suprapartidária de longo alcance, com os ajustes necessários, 
dependendo do partido, mais à direita ou mais à esquerda, à frente do 
controle do Executivo. Mas a luta não deixará de existir ou de se ace-
lerar num ou noutro cenário. Ela se adaptará ao contexto para seguir 
num acúmulo histórico. Porque as conquistas sociais são, como fenô-
menos históricos, irreversíveis.

Estamos trabalhando a questão da gerência de um núcleo ou de 
qualquer pequena institucionalidade que precisa ser criada no âmbito 
do Governo Federal ainda em 2006. Não podemos esperar 2007. Que 
comece pequena, com poucos recursos, sobretudo para pensar o proje-
to de construção de uma verdadeira estrutura. 

Ontem, depois da reunião ministerial, sentei-me com o Minis-
tro Paulo Bernardo para conversar sobre o tema que há uma semana 
havia me levado a visitá-lo. Disse-lhe que, no contexto em que eu estava, 
agora com todos os engessamentos orçamentários do período eleitoral, 
eu precisava que ele me emprestasse meia dúzia de DASs2, com prazo 
até 31 de dezembro, para que eu pudesse implantar pelo menos duas ou 
três questões, que para mim são essenciais. São compromissos meus, 
de honra, que eu ainda não consegui cumprir. Um deles é a construção 
dessa gerência, desse núcleo, dessa diretoria, seja lá o que for; o outro é 
a finalização do relatório conclusivo do trabalho da Comissão, da Lei 
Especial nº 9.140 – a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos 
Políticos, que começou a nascer no final de 1995. 

Esse trabalho sobre o Estado Brasileiro será apresentado em de-
zembro, num livro volumoso, bonito, colorido. Mostraremos a história 
de cada uma das pessoas que foram mortas ou que estão desaparecidas, 
no contexto do enfrentamento da ditadura militar, e mais uma ou ou-
tra pequena solicitação.

2 Cargo de Direção e Assessoramento Superior.
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A resposta do Ministro, ontem, foi otimista, positiva. Eu con-
tinuarei trabalhando nisso. Continuaremos trabalhando juntos na 
construção do marco legal. Contem conosco como um canal – não o 
único – de comunicação com o Governo Federal, o Poder Executivo. 
O Ministério da Justiça precisa ser envolvido diretamente, bem como 
os Ministérios da Saúde, da Educação, numa ação interministerial. A 
Secretaria Especial de Direitos Humanos está, de antemão, compro-
missada com isso. E haverá proximidade cada vez maior com a Frente 
Parlamentar para construção desse marco legal, no mais breve espaço 
de tempo, a partir de experiências como essa. Realizaremos reunião 
com os dez países aqui em Brasília, em agosto.

Incluo toda a questão orçamentária, também, como foco im-
portante, para que trabalhemos juntos, ainda na fase das emendas para 
o Orçamento de 2007. Na escala do Executivo Federal, o período já está 
praticamente encerrado.

Hoje há enorme dificuldade de votações. Não se sabe se será 
votada a LDO ou não. Na discussão ministerial, ontem, estavam muito 
preocupados com o andamento de algumas votações absolutamente 
fundamentais. Por exemplo, a do FUNDEB, para resolver as pequenas 
alterações que o Senado introduziu. Temos ainda o protocolo adicional 
das Nações Unidas contra a tortura, que tem amplo consenso na Casa – 
ninguém aqui vai se levantar para votar contra. Mas tem faltado espaço 
de pauta, de ordem do dia para poder conseguir fazê-lo na hora certa. 
Teremos esta semana, uma primeira semana em agosto, uma primeira 
semana em setembro – tempo muito exíguo para isso. De qualquer ma-
neira, nessa área, temos de trabalhar este ano, deixando a eleição para o 
período da articulação eleitoral.

Então, vamos construir a proposta de marco, as propostas or-
çamentárias, a gerência, como se não houvesse eleições em curso. Se 
não há condições de votar, há condições de preparar propostas mais 
consistentes, capazes de construir um consenso mais amplo.

Muito obrigado a todos. 

O SR. COORDENADOR (Deputado Fernando Ferro) – Muito 
obrigado, Ministro Paulo Vannuchi. 
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Queremos registrar também a presença da Deputada Luci 
Choinacki. Comunico que o Deputado Luís Eduardo Greenhalgh 
saiu discretamente porque foi convocado, com urgência, para uma 
votação na CCJC. V.Exa. pediu desculpas, inclusive, pela forma sor-
rateira como saiu.

Finalizando esta nossa participação, reconheço, a partir das 
diversas intervenções ocorridas nesta manhã, que, se no final do Sé-
culo XX ficou muito patente a mobilização social pela democracia, 
principalmente no nosso continente, onde a população ganhou as 
ruas exigindo o fim das ditaduras e do regime de opressão, no iní-
cio do Século XXI há mobilizações planetárias pela cidadania. Entre  
essas, a que os senhores levam às capitais do Brasil revelam a pujança 
social desse movimento. Não custa repetir que a luta faz a lei. Portanto, 
continuemos avançando. 

Neste momento, está desfeita a Mesa de abertura dos trabalhos. 
Convido seus membros a participarem agora como ouvintes. Assistire-
mos, com os demais presentes, à primeira Mesa do evento. 

Convido a Deputada Maria do Rosário para coordenar os tra-
balhos nesta primeira fase. 

Muito obrigado. 
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1ªMESA

TEMA: 18 anos da Constituição e nenhuma lei de 
cidadania GLBT

Da esquerda para a direita: Beto de Jesus, Toni Reis, Deputada Iriny Lopes, Deputada Fátima Bezerra, 
Paulo Leivas.
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A SRA. COORDENADORA (Deputada Maria do Rosário) 
– Senhoras e senhores, agradeço-lhes, mais uma vez, a presença. Saúdo 
o Ministro Paulo Vannuchi e desejo a ele um bom trabalho. Pelo co-
nhecimento que temos, a equipe fica. A Secretaria Especial de Direitos 
Humanos é parceira neste evento. 

É o terceiro ano que realizamos este Seminário. Estamos em 
2006, e ele foi realizado também em 2005 e em 2004. Primeiro, como 
iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, que tem unido Parla-
mentares. As Deputadas Iara Bernardi, Fátima Bezerra e eu temos re-
querido a realização desses eventos nas Comissões, com muita honra. 

Não me esqueço de que, em 2003, no início desta Legislatura, 
conseguimos realizar uma sessão solene. Ocupamos o plenário prin-
cipal da Casa, numa luta contra todas as formas de violência e discri-
minação, contra a homofobia. Lembro-me do que disse um compa-
nheiro do Distrito Federal, que fazia parte da Mesa, naquela sessão de 
homenagem – isso me toca profundamente até hoje  –,  que raras vezes 
tinha visto o Hino Nacional ser tocado em homenagem a essas pessoas. 
Desejo que o Hino Nacional sempre seja executado em homenagem a 
todos os brasileiros, sem nenhuma forma de violência e discriminação. 
Todas as lutas pelos direitos humanos são indivisíveis. É assim que nós 
nos posicionamos. Sabemos do nosso papel e da nossa responsabilida-
de frente a uma sociedade conservadora. O povo mesmo diz: “A corda 
sempre arrebenta do lado mais fraco”. Precisamos, portanto, fortalecer 
esse campo de lutas. 

Saúdo a todos. Convido para comporem a Mesa o Sr. Toni Reis, 
Secretário-Geral da ABGLT e Coordenador do Projeto Aliadas; o Sr. 
Paulo Leivas, Procurador da República no Rio Grande do Sul; o Sr. 
Beto de Jesus, Secretário da ILGA e Diretor da ABGLT; e o Sr. Sérgio 
Suiama, Procurador da República e Procurador Regional dos Direitos 
do Cidadão no Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos.

Esta cadeira ficará vazia. Ela seria ocupada por Yone Lindgren, 
Presidenta da ABL  – Articulação Brasileira de Lésbicas  –, que não está 
bem de saúde e por isso não pôde comparecer. Se houver no plenário al-
guém da ABL, gostaria que fizesse parte da Mesa. Não há representantes 
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da ABL? Pois não, companheira. Por favor. Vamos aplaudir a ABL. “As 
boas meninas vão para o céu, e nós, para todos os lugares”. Beleza!

Esta Mesa é importantíssima para o que ocorre fora desta sala. 

Peço que providenciem uma cadeira para a Deputada Luci 
Choinacki, a quem saúdo. Em Florianópolis, neste final de semana, foi 
realizada uma parada. Ontem a Deputada fez um maravilhoso pronun-
ciamento no plenário. Saúdo também a Deputada Maninha, do Distrito 
Federal. Um grande abraço. Cumprimento os demais colegas. 

Esta Mesa é muito importante para o que ocorre fora desta sala, 
para o Plenário e para as Comissões. O tema a ser debatido é: 18 anos 
da nova Constituição e nenhuma lei de interesse de cidadania GLBT. 

Ao tratamos desse tema, estamos fazendo uma crítica firme e 
determinada à instituição Congresso Nacional, que, não pela ausência 
de projetos de lei, mas pelo reforço de posições conservadoras, aca-
bou não permitindo a votação dessas matérias. Ao mesmo tempo, po-
sicionamo-nos favoravelmente à ampliação da Legislação Brasileira, 
em termos de cidadania e direitos humanos, com a cidadania LGBT. É 
uma incoerência o Brasil assumir essa defesa no cenário internacional 
– e o faz de forma muito importante, devendo fazê-lo cada vez mais  –,  
no plano das normas internacionais de direitos humanos, e não termos 
incluída na própria Legislação Brasileira a cidadania LGBT.

O Sr. Toni Reis falará primeiro e vai utilizar o PowerPoint. O Sr. 
Paulo Leivas, que é gaúcho com eu, falará por último.

Com a palavra o Sr. Toni Reis. V.Sa. dispõe de quinze minutos.

O SR. TONI REIS – Bom dia a todos. Cumprimento as 
Deputadas Maria do Rosário; Luci Choinacki, nossa querida catari-
nense; Maninha, maravilhosa Parlamentar que tem feito uma revo-
lução no Distrito Federal; o Sr. Paulo Leivas, que aceitou o convite 
para nos ajudar nessa luta; o Sr. Sérgio Suiama; a Sra. Andréa Man-
zan, da ABL, representante da nossa querida Yone, que infelizmente, 
por questão de saúde, não pôde estar presente; e o Sr. Beto de Jesus, 
representante da ABGLT.

Temos aqui representantes de dezoito Estados. Gostaria de fa-
zer um desafio aos senhores. Precisamos de quatro Deputados. Há três 



GLBTT

48

aqui, que podem nos ajudar. Precisamos de quatro assinaturas nesse 
papelzinho para chegarmos a cem, como disse o Ministro.

Mas V.Exas. já fazem parte, são nossas aliadas. Precisamos de 
outros Deputados. Temos de colher mais quatro assinaturas até o fi-
nal do dia. Se não me engano, todos os Deputados já fazem parte. O 
partido conta com a participação de todos. Aqui estão as fichas para o 
pessoal do movimento solicitar às pessoas... Podem falar comigo, com 
o Igor ou com o Márcio, que vão nos ajudar.

Vou tecer comentários a respeito da luta dos direitos huma-
nos no Congresso Nacional, que começou – temos uma recordação, 
que o David trouxe para nós – em 1988, com o nosso querido João 
Antônio Mascarenhas. Ele fez toda mobilização para incluir essa 
questão na Constituição Federal. Publicou um livro chamado A Trí-
plice Conexão: Machismo, Conservadorismo Político e Falso Mora-
lismo. Não vou fazer esse levantamento, mas os Deputados que são 
mais conservadores, que estão vinculados à Operação Sanguessuga 
e a outras questões relacionadas a corrupção, todos os problemáti-
cos são os que mais nos criticam. 

Quero prestar uma grande homenagem ao fundador do Movi-
mento Homossexual Brasileiro. Temos vários jovens militantes, como 
João Antônio Mascarenhas. Ele foi o primeiro gay, o primeiro homos-
sexual brasileiro a ser convidado para debater no Congresso Nacional, 
com os Constituintes, em 1987, a inclusão, na Constituição Federal, da 
proibição da discriminação por orientação sexual. Foi um grande líder, 
mas faleceu, infelizmente. Gaúcho, morou no Rio de Janeiro, foi funda-
dor do Triângulo Rosa.

Vou falar um pouco sobre a história, a Frente Parlamentar, o 
Projeto Aliadas, as atividades no Congresso Nacional, as posições a fa-
vor e contra e os desafios. Serei bastante rápido e conciso. 

Como foi a votação na Constituinte? Tivemos 130 votos a favor, 
317 contra, 14 em branco; 60 não foram ao plenário e 38 estavam au-
sentes. Na época, foi uma grande derrota para nós. 

Em 1993, nós começamos. Eu trouxe cinquenta históricos. Fi-
zemos uma mobilização no Congresso Nacional, na revisão. Mobili-
zamos os poucos grupos. Em 1993, éramos quinze grupos. Fizemos 
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o levantamento das leis orgânicas. Na época, tínhamos 74 leis orgâ-
nicas, que proibiam a discriminação por orientação sexual. Hoje nós 
temos 109. 

Realizamos, em 26 de junho de 2003, o primeiro seminário. Nele 
foi formada a Frente Parlamentar pela Livre Expressão Sexual. 

O objetivo da Frente Parlamentar é reunir todos os Parlamen-
tares comprometidos com os direitos humanos, no combate à discri-
minação e ao preconceito de todos os tipos, que, independentemente 
de suas crenças religiosas, reafirmam o caráter laico e republicano do 
Estado Brasileiro. Essa é a nossa Frente Parlamentar. Estou sendo in-
formado de que há atualmente 86 Deputados e 9 Senadores.

Houve um seminário em Curitiba. Chamamos todos os re-
presentantes para fazermos o Projeto Aliadas. É isso que estamos 
fazendo aqui – ou seja, reunindo pessoas. Qual é a demanda do 
movimento, das organizações junto ao Congresso Nacional? Qual o 
objetivo do Projeto Aliadas? Aprovar no Congresso Nacional leis de 
promoção de direitos humanos da GLBT, garantir orçamento para o 
Programa Brasil sem Homofobia, reagir contra projetos de lei con-
trários aos direitos da GLBT e atuar em parceria com a Frente Par-
lamentar pela Livre Expressão Sexual. 

Há cinco projetos contra nós e cinco a favor, todos prontos 
para irem a plenário. Os senhores vão ver os nomes. Isso é horrível 
para nós. Temos uma oposição extremamente organizada, com as-
sessores parlamentares sensibilizadíssimos, contra nós. É uma situ-
ação extremamente complicada.

No dia 25 de maio, data histórica, tivemos o lançamento do Pro-
grama Brasil sem Homofobia, com o qual fazemos parceria – Progra-
ma Brasil sem Homofobia, da GLBT, e Projeto Aliadas, da GLBT. 

Tivemos audiência com o Presidente da Câmara dos Depu-
tados – à época, Deputado Severino Cavalcanti  –,  no dia 7 de mar-
ço de 2005, que se comprometeu a colocar em votação o projeto e 
as duas prioridades de 2005: o PL que proíbe a discriminação por 
orientação sexual, da Deputada Iara Bernardi, e o PL da Deputada 
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Marta Suplicy. Ele se comprometeu a colocá-los na pauta para vota-
ção em plenário, mas não o fez. 

O segundo seminário foi no dia 28 de junho. Trinta e oito 
Parlamentares participaram, no Senado; houve 14 adesões de Depu 
tados da Frente Parlamentar e parceria com a Frente Parlamentar 
das Comissões. 

É interessante dizer que, no segundo Seminário, começamos 
a conhecer os meandros do Congresso Nacional, no que se refere às 
Comissões – por exemplo, a Comissão de Legislação Participativa, a 
Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Educação e Cultura. 
Isso está sendo muito importante para nós.

Tivemos outra audiência com o Deputado Aldo Rebelo, que foi 
bem interessante. Levamos a assinatura dos dez Líderes dos partidos, 
pedindo novamente que fosse colocado em votação o projeto de lei. 
Estou tentando estudar esse vocabulário, que é muito complicado. Ele 
está na pauta, para votação em plenário, mas, devido às medidas provi-
sórias, não pode ser votado. Está lá como prioridade máxima.

Inclusive, a Deputada Laura Carneiro, do PFL, que é também 
membro da Frente Parlamentar, conseguiu uma assinatura do Líder do 
PFL e colocou-o como prioridade e urgência. Isso é importante para 
nós. Devemos estar bastante antenados para essa votação.

Descobrimos também que podemos influenciar no Orçamento. 
Para isso, foi fundamental o apoio da Frente Parlamentar. Consegui-
mos alocar recursos no Ministério da Cultura, no Ministério do Espor-
te, no Ministério da Infra-Estrutura, na Secretaria Especial de Direi-
tos Humanos, na Fundação Nacional da Educação Infantil, no Fundo 
Nacional para a Criança e o Adolescente e na Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres. E há a questão das emendas parlamentares. 
Foi uma parceria com o INESC. Isso foi importante para descobrirmos 
a estratégia de alocar recursos para nossa comunidade.

Tivemos, no dia 2 de maio, uma audiência com o Ministro Tarso 
Genro. V.Exa. recebeu as lideranças GLBT. Vários Deputados e Deputa-
das participaram dessa audiência. Fomos pedir ao Ministro o apoio da 
bancada governista para o fortalecimento do Brasil sem Homofobia, a 
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questão do licenciamento compulsório dos medicamentos e a solicita-
ção de audiência com o Presidente Lula. Esperamos consegui-lo ainda 
neste mandato, porque essa é uma das nossas demandas. V.Exa. recebeu 
todos os movimentos sociais, e nós ainda não entregamos o boné ou a 
bandeirinha do arco-íris ao Presidente Lula. Solicitamos aos Deputados 
Fernando Ferro, Maria do Rosário e Luci Choinacki, que são da bancada 
governista, que nos ajudem nesse sentido.

Houve um ato público no dia 5 de abril de 2006, que foi ma-
ravilhoso, sobre a questão da violência. Inclusive, a Marcely Malta e o 
Raimundo deveriam estar nesse evento de violência, mas não conse-
guimos trazê-los. Nós os trouxemos agora.

O Deputado Aldo Rebelo recebeu-nos novamente. Tivemos ou-
tra audiência com V.Exa. para votação do projeto de lei da Deputada 
Iara Bernardi, e estamos aguardando. 

Nestes cinco minutos que me restam, vou mostrar quais são as 
proposições que estão prontas. Pesquisamos a home page da Câmara 
dos Deputados. Durante três dias, fizemos uma pesquisa extrema-
mente rígida.

Há o PL de José Coimbra, sobre a questão dos transexuais, que 
está pronto para votação. O projeto de Marta Suplicy também está pron-
to para votação. Inclusive, já foi dito aqui que vamos tomar deliberação 
quanto a esse projeto. Vamos fazer um grande movimento para reformu-
lar o projeto, porque ele realmente está ultrapassado, quanto a uma série 
de questões. Temos o projeto do Deputado Alceste Almeida, que exclui 
a pederastia como crime do Código Penal; o projeto da Deputada Laura  
Carneiro sobre a rejeição da doação de sangue por orientação sexual – os 
homossexuais não podem doar sangue; e o projeto da Deputada Iara 
Bernardi. Esses projetos estão prontinhos para ir ao plenário.

Há 38 projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Fede-
ral; 17 projetos e cinco proposições. Poderia citar vários projetos das 
Deputadas Maninha, Maria do Rosário e de outros.

Sobre a união estável, há três projetos: da Laura Carneiro, da 
Marta Suplicy, do Roberto Jefferson. Há também projeto sobre orien-
tação sexual nas escolas, da Deputada Iara Bernardi; visita íntima; 
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recrutamento e seleção para emprego; planos de saúde, da Deputada 
Maninha; mudança do nome das transexuais; Dia Nacional de Comba-
te à Homofobia, da Deputada Iara Bernardi; Dia da Visibilidade Lésbi-
ca, da Deputada Maninha, se não me engano; Dia Nacional do Orgulho 
Gay e da Consciência Homossexual, da Deputada Laura Carneiro.

É um desafio para nós juntar os projetos. Vários deles tratam do 
mesmo assunto. Não vou comentá-los, porque penso que vamos ter de 
resolver essa questão de forma muito articulada.

Proposições contra. 

Esses são os nossos adversários. 

Proibição de cirurgia plástica em genitália para transexuais, do 
Deputado Severino Cavalcanti. Que não se eleja! É a foto do Severino. 
O David gosta dessa foto.

Reorientação sexual de homossexuais para se tornarem hete-
rossexuais. É aquele projeto do Rio de Janeiro, que está aqui. Inclusive, 
já passou por duas Comissões. Permitir que psicólogos auxiliem ex-
homossexuais... Então, há um projeto para nos tornarmos heterossexu-
ais e outro para permitir que psicólogos auxiliem os ex-homossexuais, 
do Deputado Elimar Máximo Damasceno.

Isenção de alunos de educação básica de disciplina de educação 
sexual por motivo de consciência ou crença religiosa.

Desafios.

Vou concluir a minha fala.

O grande problema é que os argumentos são ainda da Idade 
Média: homossexuais são pecadores, não podem ter direitos; homos-
sexuais são sem-vergonha; homossexuais são doentes. São esses os três 
grandes argumentos usados por religiosos fundamentalistas. Esses são 
os nossos adversários. Não há outro argumento. Temos de ver como 
vamos ultrapassar essa grande barreira.

É preciso aumentar a adesão à Frente Parlamentar Mista. Inclusi-
ve, é um desafio superarmos o número atual, de cem; ampliar a participa-
ção de organizações GLBT nacionais e de outros movimentos aliados.
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Estamos aprendendo muito com o movimento feminista. O 
CFEMEA tem-nos ajudado a entender esse Processo Legislativo. Pre-
cisamos nos unir à questão das feministas, à questão dos negros, que 
estão organizados, e principalmente à questão do INESC.

É necessário ampliar a participação de pessoas físicas. Temos 
percebido que os candidatos, como todo ser humano, têm seus interes-
ses eleitorais. As pessoas que votaram devem ligar para eles, mandar-
lhes e-mail, fax, pressionando-os. Nem todos são ideológicos e procu-
ram fazer o bem. As pessoas precisam saber que os seus eleitores estão 
aprovando a sua atuação. Então, precisamos envolver pessoas físicas na 
nossa estratégia aqui dentro.

Deve haver frentes parlamentares nos Estados e Municípios. A 
idéia, inclusive, é fazermos um guia, a exemplo da Frente Parlamentar 
da Criança e do Adolescente, Deputada Maria do Rosário, para fazer-
mos isso nos Estados, a fim de que não seja um movimento apenas em 
âmbito nacional.

Os projetos de lei devem ter a adesão da Frente Parlamentar, de 
grupos de Deputados. Considero muito interessantes as idéias indivi-
duais, mas o que tem pipocado de projetos para transexuais... Estamos 
com seis. Todo mundo pede opinião individual.

Temos de valorizar nossos Deputados, mas devemos nos unir, 
senão não conseguiremos aprovar essas matérias. São seis iniciativas; 
muitas vezes, uma contradiz a outra.

Os projetos de lei devem ser referendados pelo partido para que 
haja votação em bloco. Isso é importante. Inclusive, o PT já tem uma 
resolução no Congresso Nacional no sentido de que todos os projetos 
GLBT... É uma recomendação: profissionalizar e ter uma pessoa res-
ponsável pelo projeto em cada Estado. Hoje estamos fazendo isso de 
forma extremamente voluntária e, muitas vezes, amadora. Parece que 
estamos aqui como profissionais, mas é de forma amadora – e quando 
temos tempo. Precisamos de pessoas que realmente trabalhem no pro-
jeto e que se articulem dentro do Congresso Nacional.

É preciso ter recursos para passagens e materiais para poder 
efetivar o trabalho de advocacy interno. Esse é um problema. Inclusive, 



GLBTT

�4

tivemos dificuldade para fazer este Seminário, para conseguir quatro 
passagens desta Casa. Vetaram as passagens. Era para trazermos nove 
pessoas; só conseguimos quatro passagens. Tentamos ver como pagar 
os recursos das diárias dos convidados. Realmente, vamos ter de fazer 
uma avaliação concreta com as Comissões. O que fizeram não foi legal: 
24 horas antes, cancelarem o que havia sido combinado conosco. Nós, 
com pincel na mão... Mas conseguimos.

Inclusive, houve problema com a minha passagem. Estava tudo 
certo, mas não havia passagem. Então, o Programa Nacional DST/AIDS, 
de forma muito bacana, novamente nos socorreu com quatro passagens. 

Aproveito para agradecer à Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos e aos integrantes do Projeto Somos, que também liberaram al-
gumas passagens.

Para concluir, cito um pensamento de Souza: “Temos o direito 
de ser iguais quando as diferenças nos inferiorizam. Temos o direito de 
ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. Cito também um 
pensamento muito bonito, que a Maria Angela apresentou em Nova 
York – foi traduzido para o inglês, mas está em português: “De tudo 
ficaram três coisas: a certeza de que ele estava sempre começando; a cer-
teza de que era preciso continuar; a certeza de que seria interrompido 
antes de terminar. E aí fazer da interrupção um caminho novo; fazer da 
queda um passo de dança; do medo, uma escada; do sonho, uma ponte; 
da procura, um encontro”.

Muito obrigado. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Maria do Rosário) 
– Muito obrigada, Toni Reis.

Menciono também, para reflexão, a emenda constitucional. A 
iniciativa foi do Deputado Marcos Rolin. Nós a apresentamos novamente 
nesta Legislatura, com algumas modificações. Ela modifica o art. 3º da 
Constituição Federal, incluindo o tema da orientação e expressão sexual. 

Esse projeto, Toni, está pronto para ser apreciado. Para tal, deve 
ser constituída uma Comissão Especial, porque, para a apreciação de 
Emenda Constitucional, sempre se constitui Comissão Especial. Então, 
se o Presidente Aldo Rebelo vier a constituir uma Comissão Especial, 
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teremos estrutura, pelo menos pelo prazo de um ano de trabalho espe-
cífico, para analisar todas essas questões. Então, seria muito favorável 
se houvesse uma Comissão Especial Temporária da Casa para tratar da 
mudança constitucional. 

Deixo essa informação para reflexão dos senhores e para estu-
do do próprio Regimento. Seria favorável se tivéssemos uma estrutura 
formal da Casa e não apenas o apoio esporádico das Comissões. Seria 
uma Comissão com presidência e relatoria, que serviria de apoio para a 
Frente Parlamentar, que, inclusive, não dispõe de recursos próprios.

Cumprimento-o, Toni. Permita-me apenas essa lembrança, por-
que eu gostaria realmente que essa Comissão estivesse em funciona-
mento, uma vez que há parecer favorável da Comissão de Constituição 
e Justiça. Já conseguimos o voto da CCJC favorável à emenda constitu-
cional. Falta apenas a Comissão Especial ser instituída. 

Passo a palavra ao Sr. Beto de Jesus, Secretário da ILGA e 
Diretor da ABGLT.

O SR. BETO DE JESUS – Bom dia a todos. 

Todas as vezes em que viemos ao Congresso Nacional, dizemos 
a mesma coisa: que esta Casa poderia ter leis diferentes e outro tipo 
de comportamento. Quando trabalhamos nas escolas, na formação 
de professores, dizemos a mesma coisa. Nós nos esquecemos de que a 
escola, o hospital, o Congresso Nacional são reflexo da sociedade em 
que vivemos. É óbvio que o que se reflete no Congresso Nacional é o 
modelo da sociedade heteronormativa em que vivemos. Ou seja, se o 
indivíduo é heterossexual, tudo bem; se não é heterossexual, está fora 
da norma – portanto, vive na anormalidade. Aí, cruza-se toda essa si-
tuação. Apesar de a lei dizer que o Brasil é um Estado laico, não temos 
práticas laicas no Congresso Nacional. O nome de Deus é chamado, 
as religiões são invocadas, para que, a partir de seus dogmas e cren-
ças, moralizem e normatizem nossas ações. Para nós, é uma questão 
extremamente séria. 

Quando nos referimos a esse modelo heteronormativo da so-
ciedade, pensamos em duas estruturas: na Igreja e no Estado. Na Igreja, 
quem estabelece essa heteronorma são homens brancos, de classe média, 
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heterossexuais, machistas, sexistas etc. Se faço a mesma pergunta para 
o Congresso Nacional, vejo que a maioria não é composta de mulheres, 
mas de homens brancos. É a mesma história. É óbvio que acaba havendo 
uma sensibilidade das mulheres em relação ao problema, não porque 
elas sejam sensíveis, mas porque vivem a opressão de gênero e têm en-
tendimento do quanto isso significa na vida delas. Obviamente, estabele-
cem uma relação com o movimento GLBT, na perspectiva de combate a 
esse tipo de discriminação.

Temos de ampliar um pouco essa discussão. É óbvio que o 
ordenamento legal tem de ser modificado, ampliado. Mas, para além 
do ordenamento legal, temos de pensar quais práticas o movimento 
social estabelece, que práticas estabelecemos em nossas relações, para 
não contrapor a sociedade heteronormativa com a sociedade homo-
normativa. Eu, na condição de gay, não gostaria que houvesse uma 
sociedade homonormativa, que fosse determinada a partir de uma 
norma homossexual. Temos de pensar numa sociedade que tenha a 
diversidade como seu eixo. 

Quando pensamos na forma como a sociedade está organizada, 
notamos que ela é pobre na perspectiva da democracia. Então, estamos 
aqui dizendo ao Congresso Nacional, àqueles e àquelas que constróem 
o nosso ordenamento legal: “Nós somos cidadãos; nós somos eleitores”. 
Mas é óbvio que somos cidadãos e eleitores! 

Então, muitas vezes, na conversa com pessoas que são parceiras 
– ouvi isso na intervenção feita na Mesa anterior, em se que discutia a 
questão dos direitos humanos  –,  para muitos operadores dos direitos 
humanos, temos de dizer que estamos nas lutas também com as pes-
soas que não têm terra, com as pessoas que estão com o problema das 
barreiras, com os portadores de deficiência. Mas essas pessoas não são 
mortas por causa dessas características, ao passo que os homossexuais 
são mortos porque têm esse marcador de identidade. Essa é uma ques-
tão séria, central. Esse é o cerne do problema. 

Muitos operadores de direitos humanos não vêem claramente 
que os direitos dos homossexuais, das lésbicas, dos gays, dos travestis, 
dos transexuais também são direitos humanos. É como se tivéssemos 
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de dizer: “Nós temos direitos!” Parece que nossos direitos não estão cir-
cunscritos na Carta dos Direitos Humanos.

Quando trabalhamos nessa perspectiva dos direitos humanos, 
que é importante, temos novamente essa matriz que não é laica, porque 
os direitos humanos têm no seu seio uma quantidade significativa de 
pessoas ligadas às igrejas, que defendem quaisquer outras violências, 
mas não atacam aquelas cometidas contra os homossexuais. Esse é um 
divisor importantíssimo. Do contrário, plasmamos essa discussão dos 
direitos humanos como se todos os direitos estivessem contemplados. 
Mas eles não estão. Repito: não estão. Exemplo disso é o que ocorre 
aqui ao lado: um grande seminário para discutir a questão do aborto, 
da forma como está sendo feito. É uma tristeza não se respeitar o di-
reito da mulher em relação ao seu corpo. Isso vem na mesma linha de 
opressão de gênero que sofremos. 

Temos de pensar de que forma podemos estabelecer um orde-
namento legal, que á algo importante, porque é pedagógico. Mas, ao 
mesmo tempo, devemos pensar em intervenções para desconstruir a 
sociedade heteronormativa. Essa é uma questão importantíssima para 
nós. É preciso ter extremo cuidado. Eu sou defensor dos direitos huma-
nos, assim como vários que aqui estão. As pessoas não podem deixar 
que sejamos apresentados como os outros ou com outros direitos. Te-
mos de nomear esses direitos. Isso tem de ficar extremamente claro.

O Deputado Luís Eduardo Greenhalgh, na primeira Mesa, men-
cionou a questão da pedofilia. Eu não gosto que essa palavra seja dita 
num debate sobre os homossexuais. Essa história da pedofilia deve ser 
discutida dentro da sexualidade como um todo. Se formos quantificar 
a questão da pedofilia, veremos que ela é cometida muito mais por he-
terossexuais. Não estou querendo culpar os heterossexuais. O que que-
ro dizer é que não podemos relacionar a questão da pedofilia com a da 
homossexualidade, de forma alguma. Mas as pessoas geralmente fazem 
essa relação, quando se discute o problema. São coisas completamente 
distantes. Pedofilia é uma patologia, assim como homofobia. Mas nossa 
homossexualidade não é patologia. É a manifestação do nosso desejo 
afetivo e sexual. É o nome que damos ao nosso amor. Essa é a nossa 
orientação sexual. Tem de ficar claro que pedofilia e homofobia são 
patologias e têm de ser tratadas com o rigor da ciência, de acordo com 
a lei. Temos de tomar extremo cuidado a esse respeito.



GLBTT

�8

Em relação à fala do Ministro Paulo Vannuchi, confesso que 
gostaria de ter visto um pouco mais de empenho do Brasil no que diz 
respeito à discussão com a ONU. Eu acompanhei a discussão em Gene-
bra, por todos esses anos, e posso dizer que o Brasil retirou a resolução 
por questão econômica. Não vamos tapar o sol com a peneira. Vamos 
fazer nossa autocrítica. Do contrário, em que vamos acreditar?

Estou dizendo isso porque oitenta países prendem as pessoas 
por serem homossexuais. Desses, nove condenam essas pessoas à pena 
de morte. Isso é um absurdo! Tivemos agora, no Irã, jovens enforcados 
em praça pública por serem homossexuais. Os senhores se lembram 
da prisão que foi feita dentro de um navio, no Rio Nilo? Era uma festa 
de homossexuais, e eles foram presos. Tentamos nos mobilizar inter-
nacionalmente, falando sobre os direitos desses homossexuais. Então, 
eles próprios nos escreveram pedindo que não disséssemos que eram 
homossexuais, pois teriam sanções muito maiores – a lei no Egito é 
severa em relação aos homossexuais. A pessoa tem de se esconder e se 
defender, alegando não ser homossexual, para não ser retalhada por 
sua prática sexual.

Pode parecer que não é nada para nós, mas foi criada uma 
esperança para milhões e milhões de homossexuais em todo o mun-
do. E o Brasil retirou a resolução num momento em que tínhamos 
acúmulo suficiente para que ela fosse votada. Houve uma reunião da 
cúpula, de países árabes, como todos se lembram. Negociamos di-
reitos humanos, o que não pode ocorrer. Direitos humanos não são 
negociáveis. Portanto, cabe a nós, por mais parceiros que sejamos do 
Governo – e falo nesta Comissão como parceiro do Governo, pois é 
como me sinto  –,  fazer críticas. Sem elas o Governo não vai avançar 
em relação à nossa agenda.

O projeto de autoria da Deputada Marta Suplicy, que simples-
mente legisla sobre direitos civis – que não temos, por sermos homos-
sexuais  –,  já caducou. Ele precisa ser refeito, porque ficou onze anos 
esperando, porque há matriz religiosa, porque viramos moeda de troca, 
porque os Deputados e Deputadas que se aliam às Igrejas não deixa-
ram que ele avançasse.
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O projeto de autoria da Deputada Iara Bernardi, sobre o qual 
temos colocado muitas esperanças, criminaliza a homofobia da mes-
ma forma que criminaliza o racismo. Muitos dizem que ainda não tem 
racista preso por conta dessa lei. Mas não se ouvem mais piadas de 
negros na televisão.

Se conseguirmos, com esse projeto, fazer com que não se fa-
çam mais piadas de homossexuais na televisão, já será um avanço sig-
nificativo para nós. Em São Paulo, tivemos a experiência – o Sr. Sér-
gio poderá relatá-la melhor, pois a idéia foi dele – de fechar o canal 
da Rede TV e impor a ela quarenta dias de programação de direitos 
humanos. Se tivéssemos uma lei, todo o esforço empreendido nesse 
sentido poderia ter sido empregado em outras situações, porque ela 
já teria normatizado essa questão.

Para terminar, gostaria de dizer que, passados dezoito anos da 
promulgação da Constituição, continuamos sem nenhuma lei GLBT. 
Isso é extremamente sintomático. A partir dos projetos que temos no 
Congresso Nacional, apontados pelo Sr. Toni e pela Deputada Maria 
do Rosário, precisamos intensificar essa ação como proposta. Temos 
de retomar o posicionamento do Brasil frente à resolução na ONU, que 
diz respeito à orientação sexual e à identidade de gênero como direitos 
humanos. Essa é uma questão importantíssima.

O Ministro das Relações Exteriores fala como Ministro de Di-
reitos Humanos, mas o Ministro das Relações Exteriores nunca dialo-
gou com o movimento social. Então, queremos ressaltar aqui a neces-
sidade de estabelecermos com o Ministro Celso Amorim uma relação 
mais próxima, para que possamos estar perto e dar suporte à discussão, 
porque temos uma experiência acumulada em relação a isso, e em to-
das as ações que estão sendo realizadas no plano âmbito internacional 
quanto às questões relacionadas à orientação sexual e à identidade de 
gênero não estamos sendo os interlocutores. Então, necessitamos, sim, 
de uma interlocução com o Ministro, e aqui fica a solicitação à Mesa 
no sentido de que nos consiga uma audiência para que possamos dar 
suporte a essas ações. 

Para finalizar, quero dizer que o Presidente da República já 
recebeu muitos movimentos. Muitos. Somos 18 milhões no Brasil, se 
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considerarmos os 10% do Relatório Kinsey, em relação aos homosse-
xuais. Dezoito milhões é a população de muitos países. E precisamos, 
sim, de uma atenção especial. Não como um privilégio, mas pelo fato 
de não termos nossos direitos assegurados, precisamos de uma aten-
ção especial do Presidente, e seria de muito bom tom e aceleraria as 
propostas relativas a nós nesta Casa se isso acontecesse. 

Muito obrigado.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Maria do Rosário) 
– Obrigada, Beto de Jesus. O pessoal está cumprindo o tempo. 

Passo a palavra ao Dr. Sérgio Suiama, que é Procurador da Re-
pública e Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de 
São Paulo, um parceiro da Comissão de Direitos Humanos.

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Bem, bom dia. 
Dividi minha palestra em três itens: primeiro vou discutir a percep-
ção de que há uma injustiça social praticada contra o público GLBT, 
depois tentarei fazer uma espécie de análise de conjuntura para mos-
trar que talvez o Congresso não seja a melhor arena política para a 
reivindicação de direitos, e finalmente tentarei mostrar o Ministério 
Público, principalmente o Ministério Público Federal, como um par-
ceiro que tem problemas mas tem realizado bastante em relação à 
conquista de direitos em matéria de diversidade sexual. 

Bem, o primeiro item é essa percepção de que de fato, no Brasil, 
o público de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais sofre in-
justiças sociais. Primeiramente, acho importante distinguirmos de que 
tipo de injustiças sociais o público GLBT é alvo. Para isso, utilizo-me 
de um texto de Nancy Fraser intitulado Da redistribuição ao reconhe-
cimento – dilemas da Justiça na era pós-socialista, que considero muito 
interessante e cuja leitura recomendo. Foi publicado no livro Demo-
cracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea, da 
UnB. Nancy Fraser nesse artigo distingue dois tipos de injustiça; um é 
aquele que ela chama de “injustiça socioeconômica”, que diz respeito à 
exploração, à marginalização socioeconômica, à privação de padrões 
materiais de vida, principalmente. Os trabalhadores de modo geral, 
principalmente as pessoas mais pobres, sofrem uma injustiça muito 
grande do ponto de vista socioeconômico, assim como os negros e as 
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mulheres. E acho que, em relação ao público GLBT, um segmento que 
sofre essa injustiça socioeconômica é o dos travestis e transexuais, na 
medida em que sofrem verdadeiramente uma marginalização econô-
mica, e não apenas uma marginalização do ponto de vista cultural ou 
simbólico; quer dizer, há uma dificuldade concreta de arrumar em-
prego, de obter minimamente uma igualdade na distribuição de renda 
principalmente em relação a esse público de travestis e transexuais. 

Bem, a outra injustiça a que Nancy Fraser se refere é a injustiça 
cultural ou simbólica, que diz respeito, aqui, à dominação cultural, à in-
visibilidade e ao desrespeito, que se manifesta por meio de estereótipos 
e outras formas de preconceito cultural. Essa distinção é importante, e 
acho que a injustiça cultural ou simbólica é principalmente, ali, o foco 
da injustiça praticada contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e tran-
sexuais, com aquela observação anterior que fiz. 

Bem, essa distinção de Nancy Fraser é importante porque os re-
médios para a solução dessas duas injustiças são diferentes. A injustiça 
socioeconômica é resolvida, ainda nesse modelo de Nancy Fraser, pela 
redistribuição de renda, de bens e de ônus sociais. Ou seja, há aqui uma 
luta clara por uma política de igualdade ou de diminuição das desigual-
dades sociais e econômicas que são praticadas contra os grupos mar-
ginalizados desse ponto de vista econômico e social. No que se refere à 
injustiça cultural ou simbólica, a solução, o remédio é menos a questão 
da redistribuição e sim mais o que Nancy Fraser chama de “reconheci-
mento”. E aqui temos, e ela mesma faz essa problematização, um dilema 
entre a valorização positiva das diferenças ou a desconstrução dessas 
diferenças no plano simbólico. A valorização positiva das diferenças 
ocorre, por exemplo, em relação ao Movimento Negro, quando se fala 
no orgulho de ser negro, 100% negro; mesmo para o público GLBT há 
a questão do orgulho gay, o orgulho de ser gay e tudo isso. 

Qual é o problema dessa valorização positiva das diferenças? O 
problema é que essa valorização positiva pode levar a uma defesa de 
uma essência, de uma identidade gay do ponto de vista essencialista, ou 
seja, existe um personagem gay, que tem uma série de características 
quase inatas, ali, e essa defesa de um inatismo ou de um essencialismo 
em matéria de sexualidade pode levar, a meu ver, ao reforço ou à na-
turalização das desigualdades. Quer dizer, partimos da idéia de que o 
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mundo naturalmente é dividido entre homens e mulheres gays e hete-
rossexuais, como se essa divisão entre o mundo entre homossexuais e 
heterossexuais fosse uma divisão absolutamente natural e inata. E isso 
é um problema, porque justamente reforça aquele discurso da maioria 
heterossexual, que de fato, ali, busca marcar essa diferença entre hete-
rossexuais e homossexuais. E lembremos que essa diferença é histórica, 
e não uma diferença natural. É uma diferença histórica, surgida no Sé-
culo XIX, no bojo, ali, de uma “patologização”, ou seja, de uma transfor-
mação das sexualidades que fogem daquela sexualidade dominante em 
sexualidades patológicas ou sexualidades doentes. 

Bem, a outra possibilidade, nesse remédio do reconhecimento, 
é a desconstrução, no plano simbólico e político, do modelo hetero-
normativo, aquele a que Beto de Jesus se referiu. Quer dizer, há duas 
saídas, eu acho. Uma saída é valorizarmos a diferença como algo na-
tural; então, o mundo é naturalmente dividido entre homossexuais e 
heterossexuais. A outra saída é questionar essa divisão. Em que medida 
que o mundo é de fato dividido entre homossexuais e heterossexuais? 
Em que medida de fato a orientação do desejo de uma pessoa é rele-
vante para a construção de uma identidade? E eu acho que essa é uma 
solução mais interessante do que a assunção de uma essência gay como 
algo absolutamente natural. 

Isso posto, passo então ao segundo ponto da minha fala aqui, 
que é a análise da conjuntura política. Há uns dois anos Chico Buarque, 
numa entrevista concedida à Folha, disse que, assim como no final dos 
anos 60 era cult, era legal ser de esquerda, era legal ter uma postura 
progressista, parece que neste começo de Século XXI é cult, é legal, é in 
ser conservador e ser de direita. As pessoas não têm a menor vergonha 
em assumir posturas conservadoras, reacionárias, em favor da pena 
de morte, contra políticas de ações afirmativas em matéria racial, en-
fim, uma postura de exclusão dos pobres, de exclusão de todos aqueles 
que são marginalizados pela sociedade. Essa é, um pouco, a realidade, 
a conjuntura atual que vejo não  no cenário nacional como também 
no cenário internacional. No cenário internacional, convém lembrar, 
vivemos uma época de fundamentalismos, não apenas o fundamenta-
lismo na sua vertente islâmica mas também e principalmente, para nós 
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ocidentais, o fundamentalismo religioso cristão, de matriz americana e 
católica, a partir do Vaticano. 

Convém lembrar que a própria palavra fundamentalismo não 
foi cunhada para se referir às religiões islâmicas, mas sim nasceu nos 
Estados Unidos, no começo do Século XX, quando dois protestantes 
resolveram ali escrever um fascículo de uma enciclopédia falando dos 
verdadeiros fundamentos – daí a idéia de fundamentalismo – da Bíblia 
e dos valores católicos, valores religiosos. É nesse contexto que nasce a 
palavra fundamentalismo. E é principalmente em relação a esse funda-
mentalismo de matriz cristã que recai toda a pressão e toda a recusa ao 
reconhecimento de direitos em relação ao público GLBT.

No cenário nacional, o que temos? Temos também um conser-
vadorismo, ou, mais que um conservadorismo, uma confusão entre di-
reito, moral, religião e política, conceitos que deveriam estar separados; 
direito e política estão num âmbito, moral e religião estão noutro âm-
bito. Mas aqui, hoje, no nosso cenário político nacional, nós temos essa 
confusão entre as quatro esferas. 

É muito significativo que haja essa profusão, essa prolifera-
ção de programas religiosos pentecostais, principalmente da Igreja 
Universal do Reino de Deus, em canais públicos de TV, em canais 
que nada mais são do que concessões públicas. Essas igrejas ocupam 
sem cerimônia esses espaços públicos para fazer pregações. Mais pro-
blemático que isso é que não há igualdade de tratamento; ou seja, 
somente essas igrejas que são protegidas por Parlamentares filiados a 
essas religiões acabam conquistando e ocupando esse espaço público 
para fazer pregações religiosas.

Bem, fazendo uma avaliação um pouco mais específica, no 
Congresso Nacional temos o quê? Temos uma maioria amplamente 
conservadora. Precisamos admitir isso. A bancada evangélica é a se-
gunda maior bancada do Congresso Nacional. Não sei se foi feita al-
guma pesquisa, Deputada, sobre a opinião dos Deputados e dos Se-
nadores a respeito dessas questões de direitos sexuais e reprodutivos, 
mas se fosse feita essa pesquisa certamente a manifestação da ampla 
maioria do Congresso seria contrária. No Poder Executivo, nós temos 
um Governo que é de um partido supostamente de esquerda, mas que 
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infelizmente tem uma base de apoio também conservadora. Os evan-
gélicos e os católicos formam a base de apoio do Poder Executivo aqui 
no Congresso Nacional. Então, temos várias e severas restrições tam-
bém em relação à atuação do Poder Executivo. Portanto, o que sobra? 
O Poder Judiciário. 

Não quero fazer aqui nenhum tipo de afirmação vã, mas de fato 
o Poder Judiciário também é formado por uma maioria amplamente 
conservadora; afinal, os cursos de direito formam uma elite conser-
vadora. É uma elite branca. Na minha formatura não havia um aluno 
negro. A maioria ali pertence de fato à elite dominante no Brasil. Mas é 
preciso reconhecer que o Poder Judiciário, nos últimos anos, vem, em 
decisões isoladas, reconhecendo vários direitos, principalmente direi-
tos de igualdade em relação à questão sexual. Eu acho que isso é impor-
tante, e digo isso porque toda a minha proposta, na última parte, vai ser 
a de que não haja um foco exclusivo ou não haja um foco prioritário no 
Congresso Nacional da luta do movimento GLBT, e de que esse foco 
prioritário, esse foco principal esteja voltado para o Ministério Público 
e para o Poder Judiciário, que eu acho que podem ser uma arena polí-
tica mais interessante de atuação do que o Congresso Nacional, a partir 
dessa percepção de que o Congresso Nacional, é formado – e provavel-
mente será formado também na próxima Legislatura – por uma maio-
ria conservadora. Convém lembrar disso. E só cito dois episódios que 
acho muito importantes para mostrar como o Poder Judiciário pode 
avançar no reconhecimento de direitos: no final dos anos 60, nos Esta-
dos Unidos, a política de ações afirmativas em relação ao movimento 
negro começou a partir de uma decisão da Suprema Corte Americana; 
quer dizer, não começou no Poder Legislativo nem no Poder Executi-
vo. Havia uma política muito clara do Poder Executivo da maioria dos 
Estados Americanos, a do separated but equal, ou seja: separados, mas 
iguais. Havia ônibus com espaços para brancos e negros, escolas para 
brancos e negros. E então a Suprema Corte determinou que não po-
deria haver aquela política de “separados mas iguais”; todos são iguais 
e devem freqüentar as mesmas escolas e as mesmas universidades. A 
partir dessa decisão é que começaram a ser implantadas ações afirma-
tivas em matéria racial. 
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O outro exemplo é relativo ao Brasil. No nosso País, o reconhe-
cimento da união estável entre um homem e uma mulher, o reconhe-
cimento de que a mulher nessa situação tem direitos de igualdade, in-
clusive patrimoniais, não começou no Poder Legislativo nem no Exe-
cutivo, mas sim no Poder Judiciário. Foi o Judiciário que, primeiro, re-
conheceu que a mulher tinha direito a uma “indenização por prestação 
de serviços”. Vejam como hoje isso parece ridículo, mas de fato, naquele 
momento, era uma atitude muito progressista a de reconhecer que a 
então chamada “concubina” tinha direito à “indenização por prestação 
de serviços”. A partir daí, começou a haver um processo de reconhe-
cimento de divisão igualitária na partilha dos bens. Somente então, a 
partir dessas decisões do Poder Judiciário, que começaram na década 
de 70 e se aprofundaram na década de 80, é que o Constituinte de 1988 
colocou na Constituição Federal que a união estável estava equiparada 
ao casamento. Com isso, quero mostrar a importância de uma estraté-
gia política voltada ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

E chego à terceira parte para mostrar que inúmeras ações do 
Ministério Público se têm voltado para a defesa da igualdade e de di-
reitos em relação ao público GLBT. E cito algumas aqui. Eu montei kits, 
mas infelizmente eles já acabaram. Não sei quem os pegou. Ali juntei 
várias decisões em ações judiciais propostas pelo Ministério Público, 
todas elas relacionadas ao público GLBT. Cito algumas delas: a primei-
ra, a pioneira, pelo que me lembro, é do nosso querido amigo Paulo 
Leivas, que em 1998 entrou com uma ação civil pública contra o INSS 
para garantir que os benefícios previdenciários também fossem rece-
bidos pelos companheiros de homossexuais, a exemplo da pensão por 
morte, do auxílio-reclusão etc.; enfim, todos aqueles benefícios pre-
videnciários que são devidos à esposa ou ao cônjuge, de forma geral, 
foram estendidos a esse público a partir dessa ação que Paulo Leivas 
ganhou em primeira e em segunda instância, e que agora está para ser 
confirmada pelos Tribunais Superiores, mas o INSS já vem cumprindo 
essa equiparação em relação aos benefícios previdenciários. Também 
Paulo Leivas propôs uma ação civil pública pioneira, em conjunto com 
Marcelo Beckhausen e outro colega cujo nome não lembro, para ga-
rantir que o SUS fizesse as cirurgias para mudança de sexo, válida para 
todo o Brasil. Parece que hoje o SUS já faz isso. Depois o colega Luiz 
Fernando Costa, de São Paulo, entrou com uma ação civil pública para 
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que o companheiro do mesmo sexo pudesse autorizar a doação de ór-
gãos, no caso de morte. A colega Lívia Tinoko, aqui de Brasília, propôs 
uma ação para obrigar que os planos de saúde oferecidos aos servido-
res da União, como o chamado GEAP, fossem também estendido ao 
companheiro, como dependente – no caso desses planos de saúde da 
Administração Pública Direta da União. 

Cito ainda duas ações propostas em relação à questão de televi-
são, buscando o reconhecimento sobre o qual falei na primeira parte. A 
primeira foi proposta por mim, em conjunto com 6 entidades da socie-
dade civil de São Paulo, entre as quais a Associação da Parada, o Grupo 
Identidade, de São Paulo, enfim, várias associações, como a ABCDS, do 
ABC, contra o programa Zorra Total, de João Kleber. O que o programa 
fazia? Todos os dias úteis da semana, das 5h às 6h da tarde, havia ali as 
“pegadinhas” em que os gays eram sistematicamente tratados de forma 
estereotipada; atores assediavam passantes, que no final se sentiam no 
direito de agredir fisicamente esses atores estereotipados como gays. 
A ação foi julgada, ganhamos uma liminar; a Rede TV não cumpriu 
essa liminar, e por isso ficou 25 horas fora do ar; ao final desse tempo, 
a Rede TV aceitou fazer um acordo judicial, pelo qual conseguimos a 
indenização de R$ 400 mil para o Fundo de Direitos Difusos, e uma 
cláusula proíbe qualquer tipo de discriminação por orientação sexual 
nos programas do “falecido” João Kleber – e digo “falecido” não por ter 
morrido; ele não morreu, mas está fora do ar  –,  além do pagamento 
de R$ 200 mil para o custeio de programas de direitos humanos que 
foram levados ao ar das 4h às 5h da tarde, de segunda a sexta, nos me-
ses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006. Nesses programas conse-
guimos discutir as questões de diversidade sexual, de direitos sexuais 
e reprodutivos – Irina participou deles  –,  de travestis e transgêne-
ros. Bárbara Granner e Maitê Schneider foram a esse programa para 
discutir a questão de transexuais e travestis. Acho que pela primeira 
vez na televisão brasileira houve um debate sério, legal e bacana sobre 
a questão. Foi exibido o vídeo Pra que time ele joga?, produzido pelo 
Programa DST/AIDS de São Paulo, que discute a questão da homosse-
xualidade. Enfim, pudemos dar um recado e ocupar aquele espaço para 
dar outra cara à televisão.
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Em relação à atuação extrajudicial, há uma atuação em São Pau-
lo, no âmbito do TRT e do TRF, para a extensão de planos de saúde, a 
possibilidade de inclusão do companheiro. Em São Paulo já é possível, 
graças à atuação do Ministério Público Federal, o registro nos Cartó-
rios de Registro de Títulos e Documentos e nos Cartórios de Tabeliães 
de parcerias civis. Em todos os cartórios em São Paulo já há norma 
interna sobre isso, assim como no Rio Grande do Sul. Quanto à Parada 
Gay, houve atuação para que ela não saísse da Paulista. Há recomenda-
ção da PFDC para que a doação de sangue não discrimine os homos-
sexuais. Há um projeto de lei sobre isso. 

Por último, em relação ao que disse o Deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh sobre as comunidades homofóbicas no Orkut, foi firmado 
convênio pelo Ministério Público Federal de São Paulo com a ONG 
SaferNet para recebimento de denúncias. Muito embora ainda não haja 
a tipificação do crime de homofobia, nós do Ministério Público Federal 
temos adotado a posição de mandar um ofício ao Google para que reti-
re imediatamente as páginas homofóbicas do ar, sob pena inclusive de 
responsabilização dessa empresa, que é a mantenedora do Orkut. En-
tão, para terminar, peço que anotem, por favor, a página de denúncias, 
onde essas páginas homofóbicas da Internet podem ser denunciadas. 
O endereço é www.denunciar.org.br. Nesse site há inclusive a possibili-
dade de as ONGs baixarem um banner da campanha e colocarem nas 
suas próprias páginas, para que as pessoas que as acessarem possam 
denunciar e ser remetidas para esse canal de denúncias. 

Quem quiser mais material sobre a atuação do Ministério Público 
Federal do Poder Judiciário em relação à defesa de direitos de gays, lés-
bicas, bissexuais, travestis e transexuais pode entrar em contato conosco 
pela nossa página ou pelo meu e-mail: sgsuiama@prsp.mpf.gov.br.

Bem, encerro aqui. Muito obrigado.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Maria do Rosário) 
– Muito obrigada, Dr. Sérgio Suiama. Fica o pedido de desculpas 
por pressionar pelo tempo, mas de toda forma o reconhecimento 
pelo conteúdo e pelo trabalho, porque todos nós percebemos que se 
exige mesmo tempo para que possamos relatar tudo a todos, a fim 
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de que todos possam sair daqui com as devidas informações para 
acessar esses direitos.

Paulo, antes de lhe dar a palavra, quero registrar a presença do 
Babá, Deputado Federal, do PSOL, e também do Deputado Mauro Pas-
sos, que esteve aqui conosco, que também é de Santa Catarina e partici-
pou da parada no final de semana. E peço-lhe, Paulo, que deixe Andréa 
usar a palavra para a saudação da ABL.

O Deputado Babá tem de fazer uma cirurgia à tarde. Vou 
pedir-lhes licença; é fora do nosso ordenamento, mas, por uma 
questão de força maior, vou passar a palavra ao Deputado. Espero 
que todos compreendam.

O SR. DEPUTADO BABÁ – Domingo encontrei duas compa-
nheiras que vivem juntas há dezesseis anos no Rio de Janeiro e histori-
camente vêm sendo perseguidas no condomínio onde elas moram há 
treze anos. Elas enviaram-me uma carta que vou ler para os senhores. 
O companheiro tem conhecimento do fato, e li ontem uma parte dessa 
carta no plenário da Câmara, mas faço questão de ler aqui:

“Prezado Deputado Federal Babá, depois de uma vitória em 
Ação de Danos Morais e Obrigação de Fazer no 5º Juizado Especial 
Cível de Copacabana, no Rio de Janeiro, como vítimas de várias e 
violentas atitudes discriminatórias do síndico – chegaram ao ab-
surdo de injustificadamente nos multar e impedir várias vezes de 
ingressar no prédio com o carro – e alguns moradores do Condo-
mínio Bandeirantes Gabriel Soares, onde residimos, sentimos que 
toda a nossa luta foi em vão.

A sentença punitiva e pedagógica, ressaltada pela Juíza Françoi-
se Piccot e ratificada pela Juíza Relatora Maria Eduarda Campos, em 
turma recursal, foi “simbolicamente pisoteada” no 5º Juizado Especial 
Cível de Copacabana, no Rio de Janeiro, como algo vergonhoso e digno 
apenas do deboche do síndico, porteiros e alguns moradores. 

Nossa via-crúcis traduziu-se em Disque Denúncia Homossexual, 
ao Centro de Apoio às Vítimas da Violência, Juizado Especial Criminal, 
jornais O Globo, na coluna Gente Boa, Jornal do Brasil, do Boechat, sites 
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etc., com uma redundante vitória em condomínio, sentença inédita, abrin-
do jurisprudência – era o que nos diziam.

O réu, que estava comprovadamente deserto em custas judiciais, 
entrou em execução e, como depositário fiel, apenas depositou sob guar-
da judicial parte da quantia, sob pena de prisão.

Tudo realmente aparentava transcorrer de forma litigante, mas 
retilínea. Entretanto, por um repentino mandado de segurança, realizado 
de forma obscura, quando “de plano não havia o direito líquido e certo 
constitucional”, o réu, que estava comprovadamente deserto – a liminar 
que requeria a suspensão da execução foi indeferida  –,  fez com que o 
recurso acontecesse já com a execução praticamente finalizada. 

Com os expressivos danos morais, seqüelas psicológicas que 
sofremos, elegantemente comentados no julgamento da turma recur-
sal pela Dra. Juíza Eduarda Campos, manteve-se a sentença, que 
transitou em julgado.

Na volta ao 5º Juizado Especial Cível, para a finalização da exe-
cução, a indignação recomeça. O Juiz auxiliar Ricardo Lafayette, em 
nosso processo – o número está aqui – “declara nulo todos os atos pro-
cessuais anteriores ao trânsito em julgado. A extenuante execução foi 
extinta, tornando nula também a multa cominatória da Obrigação de 
Fazer, proveniente de “não emitirem boletos para que fiquemos adim-
plentes do mês em questão”, excluída em sentença “a multa de distúrbio” 
que nos cobraram por reclamarmos de não termos podido ingressar no 
condomínio com o carro.

Conseqüência: o Juiz repete procrastinadamente um mandado de 
penhora do valor. Até o depósito judicial feito em meu nome há tempos, 
e que é parte da execução tornada infundadamente nula, o Juiz ignora 
a liberação, que está paralisada no Banco do Brasil. Um escárnio, onde 
através da impunidade gargalham e nos maltratam! 

A nossa questão é simbólica; o valor financeiro é pouco; a 
dignidade é o que interessa. Queremos sair do prédio respeitadas e de 
cabeça erguida, não por procrastinações judiciais, ameaças ou chacotas. 

Mediante as decisões judiciais do Juiz Ricardo Lafayette, sentem 
que não há “pena punitiva pedagógica”, que foi outorgada na sentença. 
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Então, sofremos renovadas atitudes homofóbicas, e o mais apreensivo: 
ouvimos de funcionários, lavando carros, quando reunidos na gara-
gem, um deles disse, textualmente: “Vou matar essas mulheres”. Como 
um responsabiliza o outro pela ameaça, apenas supomos qual deles 
seja. Esperamos que não passe de uma provocação impensada. 

Em meio à impunidade, a Justiça nos parece não existir mais. 
Meu advogado, como todos os anteriores, tornou-se engessado, abdu-
zido pela inércia e com argumentos que não nos convencem.” 

E vão encerrando aqui. Não, desculpem, há mais 3 linhas:

“Aguardamos e esperamos a efetivação da denúncia do Deputado 
Babá na sessão da próxima terça-feira” – que foi ontem, no Congresso 
– “e que o envio de um ofício ao juizado requerendo uma audiência com 
o Juiz auxiliar Ricardo Lafayette possa ser efetivado, como disse o Depu-
tado no calçadão.” – onde me encontrei com elas – “A Juíza Titular é  
Flávia Capanema de Souza. Sabemos da sua luta e sempre admiramos a 
sua aguerrida gestão em prol de um Brasil mais justo e menos corruptível.

Aguardamos a resposta para os grupos solidários que estão inse-
ridos nessa luta ouvirem o discurso do Deputado”, etc.

A carta é das companheiras Marlise Leite e Evana Fernandes. 
Passo-a aos companheiros, porque inclusive elas foram ameaçadas. 
Lançaram até um rottweiler contra elas. Muito obrigado, e desculpem 
o tempo tomado.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Maria do Rosário) 
– De nada, Deputado Babá.

Eu quero, de pronto, solicitar à Comissão de Direitos Humanos, 
que já deu o devido processamento a esse tema na Comissão, que se 
associe às iniciativas do Deputado por meio de um requerimento da 
própria Comissão aos titulares, à Juíza, e também oficie às pessoas que 
estão sendo atingidas por essa manifestação homofóbica. Que a asses-
soria da Comissão, por favor, tome esse depoimento do Deputado Babá 
como algo oficial para trâmite e posicionamento da Comissão.

Obrigada, então, Deputado Babá.

Vamos passar a palavra a Andréa Manzan.
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A SRA. ANDRÉA MANZAN – Bom dia. Fui pega meio des-
prevenida pela companheira Yone, que está adoentada, mas eu queria 
agradecer a oportunidade da presença aqui na Mesa representando a 
Articulação Brasileira de Lésbicas, e não só a Articulação, mas todas as 
lésbicas que estão presentes. Eu só queria dizer que antes de sermos lés-
bicas somos mulheres, negras, jovens, estudantes, presidentas, Senado-
ras, Deputadas. Nós somos mulheres que ocupam lugares impensáveis 
décadas atrás por homens machistas. Enfim, nós estamos aqui na luta, 
lutando pela nossa visibilidade.

Queremos que o nosso dia seja aprovado. Queremos o nosso 
Dia da Visibilidade Lésbica, dia 29 de agosto. E queremos a união do 
movimento. Independentemente de ser um grupo misto ou só de lés-
bicas, a luta é real, é de todas. Lutamos pelos mesmos objetivos. Quero, 
portanto agradecer o convite para estar aqui na mesa. 

E quero também denunciar um caso de homofobia. Vou ser 
bem rápida. Este ano vai haver a primeira Parada do Orgulho LGBT, 
de Valparaízo de Goiás, que fica aqui, no entorno do Distrito Federal. 
Levamos um pedido para a liberação do estacionamento do Valparaízo 
Shopping. O administrador assinou a autorização. Passada uma sema-
na, ele ligou para a nossa representação e perguntou: “Mas é uma ma-
nifestação de homossexuais, de gays?” Respondemos que sim, que seria 
a nossa primeira parada. Aí ele disse: ”Infelizmente, não vamos poder 
autorizar esse evento aqui”. Perguntei-lhe por quê. A resposta que ob-
tive foi esta: “Ah, vocês são gays, por isso o evento não vai poder ocorrer 
aqui”. E ele já tinha assinado um documento autorizando o evento no 
shopping, no dia 6 de agosto próximo. E ele disse: “Infelizmente, não vai 
poder acontecer aqui”, e ainda estamos nesse impasse.

Peço a ajuda dos companheiros para denunciarmos essa homo-
fobia que ainda ocorre. É um absurdo! Tem gente que acha que é fácil 
fazemos as paradas, mas quem está dentro do movimento sabe que é 
muito difícil. Em Brasília quase foi proibido darmos a volta no anel da 
rodoviária, porque disseram que isso ia impedir o fluxo de ônibus. Mas 
não cedemos e conseguimos. Queriam impedir a passeata na Avenida 
Paulista, mas com muita luta conseguimos realizá-la. Enfim, diante de 
mais esse empecilho, contamos com a ajuda de todos para fazermos o 
evento lá, porque em outro lugar é inviável, por falta de segurança.
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É isso. Muito obrigada.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iara Bernardi) – 
Obrigada, Andréa.

Registro a presença aqui da Deputada Professora Raquel Teixei-
ra, e comunico a V.Exa. que abrimos um espaço para o Deputado Babá 
fazer uma denúncia. V.Exa. também pode contribuir, como Deputada 
do Estado de Goiás.

Concedo a palavra ao último painelista, o Dr. Paulo Leivas, Pro-
curador da República no Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO LEIVAS – Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia 
a todos e a todas. 

Sra. Presidenta, é uma alegria estar aqui neste final de manhã e 
reencontrar amigos já de longa data, amigos que fiz desde que come-
cei de algum modo a participar de eventos relacionados a direitos de  
GLBTT há 8 anos, a partir do ajuizamento da ação que o Dr. Sérgio 
Suiama mencionou, pela qual foram garantidos os direitos de pensão 
por morte e auxílio-reclusão a companheiros homossexuais e lésbicas 
no Brasil inteiro. A partir daí comecei a ser convidado para participar 
de eventos e também alguma elaboração acadêmica sobre o tema. Hoje 
participo de um grupo de estudos junto com Roger, que todos conhe-
cem, com o Prof. José Rinaldo Lima Lopes, da USP, e também outras 
pessoas, para discutirmos o tema Direitos Sexuais, um tema mais am-
plo do que o de direitos de GLBTT, mas que precisa ser mais trabalha-
do, do ponto de vista analítico-filosófico.

Antes de entrar no meu tema, quero falar um pouco sobre as 
posições, digamos, normativas, a respeito do que podemos contribuir 
hoje para o debate acerca do tema Direito de GLBT. Vou relatar uma 
conversa que tive quando vinha no avião, ontem à noite, com o De-
sembargador Rui Portanova, grande companheiro de direitos huma-
nos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma das pessoas de 
ponta, lá, no sentido de ter uma jurisprudência hoje favorável a prati-
camente todas as causas de GLBT que chegam aos tribunais. Pratica-
mente em todas as questões levadas lá as decisões são favoráveis, não 
só as de benefício previdenciário e de herança. Semana passada saiu 
uma decisão muito interessante, que garante o direito de adoção a um 
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casal de lésbicas, uma das primeiras decisões que garante a adoção ao 
casal. Há muitas decisões no Brasil que garantem a adoção a um dos 
companheiros, mas ao casal talvez seja a quinta no Brasil. Houve uma 
no Ceará também.

Sérgio relatou diversas ações judiciais, diversas ações do Mi-
nistério Público que têm garantido direitos no Brasil inteiro, em 
especial no Rio Grande do Sul e no Estado São Paulo, judicial e 
extrajudicialmente. Então esse desembargador indagou-me: “Para 
que lei, hoje? Para que leis, se o Poder Judiciário tem garantido prati-
camente todas as questões”? 

Bem, eu acho que há respostas para esses questionamentos 
feitos por ele. Em primeiro lugar, apenas uma parte do Judiciário, 
e em alguns Estados, tem manifestado essa posição favorável. Em 
segundo lugar, nós, especialmente, não temos hoje um marco legal 
que venha a punir a discriminação. Salvo algumas leis estaduais e 
municipais que punem a discriminação no âmbito de serviços pú-
blicos municipais e estaduais, nós não temos no Brasil uma legis-
lação que venha a punir a homofobia, e a pena não pode ser criada 
pelo Poder Judiciário. O Judiciário pode estender direitos de igual-
dade, como tem feito, direitos já existentes, mas não pode criar uma 
pena, não pode criar uma sanção penal. Então, é fundamental, no 
meu entendimento, a criação desse marco legal, especialmente no 
que tange à criação de lei para punir a homofobia. 

Em terceiro lugar, Sérgio levantou um ponto fundamental 
para embasarmos os direitos de GLBT: o direito ao reconhecimento. 
O que temos percebido? Que no marco do liberalismo político a ga-
rantia das liberdades individuais, a garantia do direito de igualdade 
não tem sido suficiente para o reconhecimento de direitos de grupos 
de identidades, para novas identidades, para o reconhecimento de 
coletividades com os seus marcos culturais e simbólicos próprios. O 
direito de reconhecimento não foi formulado apenas por Nancy Fra-
ser, no artigo que Sérgio citou. Há também um embasamento teórico 
do autor alemão Axel Honneth, cujo livro A luta pelo reconhecimento 
traz a idéia de que o direito à diferença deve ser garantido, deve ser 
preservado. Não se trata de preservar apenas as liberdades indivi-
duais, as escolhas individuais, mas também a diferença no sentido 
cultural, no ponto de vista simbólico.
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Esse direito ao reconhecimento coloca-nos a discussão do sen-
tido de um marco legal. O marco legal tem, no meu entendimento, o 
objetivo de garantir o direito em si mesmo, mas parece-me que tem 
também a função do reconhecimento da diferença, da diversidade, de 
modo a fornecer um instrumental para a afirmação simbólica e cultu-
ral desses grupos discriminados no Brasil, em particular no que con-
cerne aos direitos dos grupos GLBT.

Eu acho que o direito ao reconhecimento precisa ser afirmado. 
Mas, de outro lado, é fundamental ainda afirmarmos as bases do libera-
lismo político que fornecem as bases teóricas no Estado constitucional, 
no Estado democrático moderno.

É importante sempre falar que liberalismo político não é o mes-
mo que liberalismo econômico e muito menos igual a neoliberalismo. 
Liberalismo político significa pluralidade de valores, axiológica, a neu-
tralidade do Estado, do ponto de vista de valores, e o respeito à autono-
mia privada das pessoas: o direito das pessoas de buscarem e formu-
larem seus objetivos e projetos de vida, o seu exercício da sexualidade. 
Isso está na base do liberalismo político.

Percebo que muitas pessoas receiam falar em liberalismo com 
medo de associar ao liberalismo econômico ou ao neoliberalismo. É 
muito importante afirmarmos que somos liberais do ponto de vista 
político. As bases do Estado são liberais do ponto de vista político. As 
bases são facilmente contestadas com base no consenso da comunida-
de científica internacional, dos Conselhos de Medicina e Psicologia e 
outros entendimentos.

Por fim, a outra base – uma base normativa, podemos dizer 
assim, uma base moral – é a moralidade cristã que tenta colocar em bases 
naturais, e não apenas metafísicas, a condenação da homossexualidade.

Em relação a essa base, acho muito importante dizer que es-
sas pessoas conservadoras no Brasil infelizmente não se dispõem a 
participar de um debate público e laico sobre o tema da homosse-
xualidade. Eles ainda não se dispõem porque não têm capacidade 
de transpor a argumentação religiosa para a laica, única que pode 
ser aceita no espaço público.
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Num dos seus últimos artigos – um debate dele com o então 
Cardeal Ratzinger, agora Papa  –,  Habermas defende, numa democra-
cia, a possibilidade de os grupos religiosos trazerem suas compreensões 
de moralidade para um debate público. Mas, para isso, precisam trazer 
argumentos não religiosos. Nesse sentido, temos muita dificuldade no 
Brasil. Fiz uma pesquisa na Internet e em artigos para descobrir onde 
existem pessoas conservadoras com discurso laico, e não consegui.

Há um canadense, chamado John Finnis, que escreveu o arti-
go Law, Morality and Sexual Orientation. Ele é um autor importante 
– por exemplo, na filosofia  –,  é conceituado. Ele tenta fazer o que 
eu acho que os religiosos deviam fazer aqui no Brasil: vir para o de-
bate. Ele tenta fazer uma discussão laica. Digo tenta porque, no meu 
entendimento, não consegue, ou seja, escorrega para a compreensão 
da moralidade cristã.

John Finnis apresenta três premissas que precisamos discutir, 
inclusive com esses grupos religiosos. Primeira: sexo só de tipo repro-
dutivo; sexo tem uma única função: reprodução, e só pode ser realizado 
dentro do matrimônio. Segunda premissa: o casamento tem uma única 
finalidade, a reprodução, e, a partir dela, a educação dos filhos.

Embora ele aborde de forma colateral a idéia de que tam-
bém se pode pensar no casamento a serviço da amizade. De uma 
ou outra maneiras, está ligado à idéia da reprodução e educação dos 
filhos. A relação homossexual está a serviço da amizade, mas ele diz 
que a intenção de um ato homossexual é sempre ou usualmente o 
prazer corporal casual.

Bem, para refutar essas premissas, lembramos, em primeiro lu-
gar, as premissas empíricas. Li o resultado da pesquisa feita na Para-
da. Em torno de 40% a 50% das pessoas que responderam à pesquisa 
têm relações estáveis com seus companheiros. O que isso significa? Já é 
uma refutação de que o ato homossexual está ligado principalmente ao 
prazer corporal casual e a idéia de que as relações homossexuais – per-
cebemos isso empiricamente – estão imbuídas, tanto como as heteros-
sexuais, da idéia da afetividade. E sabemos que muitas relações hete-
rossexuais são mantidas, podemos dizer assim, apenas para passar a 
idéia de família – muitas vezes relações heterossexuais completamente 
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desestruturadas e mantidas sem a finalidade realmente da amizade ou 
mesmo da reprodução.

Quero também deixar registrada uma refutação que Haber-
mas faz de John Finnis. Ele recupera a idéia do liberalismo político. O 
liberalismo político realmente permite essa refutação, porque ela se 
contrapõe à idéia de liberdade na escolha dos seus projetos de vida. A 
idéia do liberalismo político significa esse pluralismo, a neutralidade 
ética do Estado e a liberdade de escolha dos seus projetos de vida.

Outra questão importante: como embasar essa moralidade con-
servadora de John Finnis? Habermas aperta um botão importante. Ele 
diz que se trata de uma epistemologia aristocrática do tipo platônico. 
Para John Finnis, é o seguinte: como sabemos que só o matrimônio é o 
bem comum e por que matrimônio só pode ter fins de reprodução? Por 
que isso? Porque isso é assim, porque a natureza fez o homem assim. E 
como sei que a natureza fez o homem assim? Porque algumas pessoas 
– por acaso ligadas às igrejas – podem acessar a essa idéia da verdade. 
A verdade pode ser então dada por conhecer através de algumas pesso-
as. Isso é uma epistemologia aristocrática, ou seja, algumas pessoas que, 
por acaso, são as que comungam de algumas concepções religiosas que 
acessam... (trecho inaudível). E Platão, conforme sabem, criou a idéia 
do mundo das idéias. O mundo real, este em que estamos, algumas pes-
soas podem contemplar. Somos cópias malfeitas do mundo das idéias. 
Somos anjos caídos. Algumas pessoas, que são os filósofos – e apenas 
eles  –,  podem acessar esse mundo das idéias. 

Seria essa, então, a minha contribuição. Quero exatamente o 
início da possibilidade de diálogo, com esse discurso religioso, a partir 
do conhecimento de suas premissas. Essa é uma oportunidade impor-
tante, e temos que contrapor isso através do liberalismo político, que, 
por sua vez, está positivado na nossa Constituição Federal. 

Sérgio Suiama falou muito bem sobre o direito ao reconheci-
mento, à afirmação das identidades próprias, novas identidades. Talvez 
seja necessário discutir uma nova geração de direitos humanos. Se a 
primeira geração que foram os direitos de defesa e de liberdade e nem 
mesmo a segunda geração dos direitos, que fortalece os direitos sociais, 
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ainda não são suficientes para defendermos a causa das minorias, tal-
vez seja o caso de pensarmos uma nova geração de direitos humanos 
que reconheça a identidade e afirme as diferenças. 

Muito obrigado.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iara Bernardi) – Agra-
deço pela palestra ao Dr. Paulo Leivas. 

Há uma proposta aqui na mesa de que o debate sobre o que foi 
apresentado pelos nossos palestrantes fique para a parte da tarde, dado 
o avançar do horário. Temos a possibilidade concreta de voltarmos às 
14h30min, embora já tenha sido dito que alguns membros não estarão 
presentes à tarde por conta de viagens. Caso ninguém se oponha, inter-
romperemos essa Mesa e voltaremos às 14h30min.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iara Bernardi) – A 
Deputada Maria do Rosário disse que foi acordado esse horário. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iara Bernardi) – 
Vou fazer o possível. Se as Deputadas Iriny Lopes e Fátima Bezerra 
que irão dirigir a Mesa estiverem aqui, poderemos começar sem 
nenhum problema. 

Tenho um comunicado a fazer. Ontem, o Deputado Aldo Re-
belo chamou-me à Mesa e lamentou da possibilidade de a Câmara, 
com relação aos Líderes, não construir um acordo para abrir a pau-
ta de projetos. V.Exa. falou pessoalmente que gostaria de ter votado 
esse projeto de lei prioritário para a comunidade GLBT que está na 
pauta, como havia se comprometido quando estivemos aqui, assim 
como outros projetos.

Seria uma pauta extremamente positiva para a Câmara dos 
Deputados que votássemos esse projeto, o Fundo de Educação Básica, 
a Lei da Microempresa e então sairíamos para o recesso parlamentar 
com uma pauta positiva. Mas isso não foi possível. O Presidente ci-
tou como um desses projetos prioritários pautados esse PL nº 5003, de 
2001, que é a nossa prioridade. 

Agradeço aos nossos palestrantes, ao Dr. Paulo Leivas, cujo 
debate pude acompanhar e que nos deu bastantes argumentos para a 
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discussão dentro da Casa, para encaminharmos a aprovação do pro-
jeto prioritário e dos outros que virão após esse. 

Muito obrigada. Até às 14h.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Boa-tarde.

Sejam todos bem-vindos à continuidade do III Seminário Nacio-
nal de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.

Para quem não me conhece, sou a Deputada Iriny Lopes, mem-
bro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e 
também da Frente Parlamentar Mista pela Livre Expressão Sexual.

Contamos aqui com a presença da Deputada Fátima Bezer-
ra, Vice-Presidente da Comissão de Educação da Câmara e também 
membro da Frente Parlamentar.

Vamos coordenar esta segunda Mesa, mas, por solicitação dos 
organizadores, vamos conceder um prazo total de até vinte minutos aos 
componentes da primeira Mesa, realizada na parte da manhã, para con-
clusão dos trabalhos ou para eventuais perguntas e esclarecimentos.

Infelizmente, o Sr. Sérgio Suiama já viajou. Convidamos a com-
por a Mesa o Sr. Paulo Leivas, Procurador da República no Rio Grande 
do Sul; o Sr. Toni Reis, Secretário-Geral da ABGLT, e o Sr. Beto de Jesus.

Proponho que cada um disponha de mais cinco minutos ou, 
talvez melhor, que priorizemos as perguntas.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Perfeito.

Sendo assim, concedo a palavra ao primeiro inscrito, Sr. Julian.

O SR. JULIAN – Boa-tarde. Sou Julian, assessor do Deputado 
Luciano Zica, Secretário-Executivo da Frente. Milito em São Paulo e 
também trabalho com o Beto no Instituto Edson Neris, em São Paulo.

Em primeiro lugar, gostaria de elogiar os expositores e suas 
falas, todas muito interessantes. Em segundo lugar, quero ressaltar 
que este III Seminário é para nós uma vitória, uma alegria. Em junho 
de 2003, quando o Deputado Luciano Zica foi Ouvidor da Câmara, 
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em parceria com a Comissão de Direitos Humanos, realizamos nosso 
I Seminário, de onde surgiu a idéia da Frente Parlamentar Mista pela 
Livre Expressão Sexual.

Desde então, conseguimos acumular muitos debates, principal-
mente com o Movimento GLBT e com a ABGLT. Via projeto Aliadas, 
que o Sr. Toni tem coordenando brilhantemente, conseguimos dar um 
salto de qualidade na interlocução com o Parlamento. Só que esse salto 
de qualidade não se concretizou em aprovação de nossos projetos, ape-
sar de termos conseguido avançar: temos hoje mais iniciativas do que 
antes, como, por exemplo, o projeto que cria o Dia Mundial de Com-
bate à Homofobia, o projeto que cria o Dia Nacional da Visibilidade 
Lésbica e o projeto, de autoria do Deputado Luciano Zica, que permite 
a alteração do prenome das pessoas “trans”.

Enfim, temos vários novos projetos, mas também temos velhos 
projetos que não foram votados: nem o da união civil, nem o da crimi-
nalização da homofobia, embora este tenha sido aprovado na Comis-
são de Constituição e Justiça e hoje se encontre no Plenário da Câmara. 
Em resumo, avançamos em articulação política, mas não conseguimos 
aprovar nossas demandas.

Gostaria de ouvir os expositores a esse respeito.

Parabenizo o Sr. Paulo, e também o Sr. Sérgio, por sua exposição, 
de grande seriedade e conteúdo acadêmico. Acho que representam a 
nova face do Ministério Público que ajuda o Brasil a avançar.

Ao Sr. Paulo pergunto sobre a questão do liberalismo. A seriedade 
da fala e o conteúdo acadêmico são importantes para qualificar nossa 
luta. Quero dialogar sobre o liberalismo. Mesmo para mim, pessoalmen-
te, que trabalho numa perspectiva marxista de igualdade real, não de 
igualdade formal, acredito que você tem razão. A Revolução Francesa e 
os princípios do liberalismo incluem os gays e as lésbicas, se pensarmos 
rigorosamente. É uma questão de estender os direitos. Primeiro, le droit 
de l’homme, as mulheres não tinham direitos. Toda a luta do século XIX 
para o século XX ocorreu no sentido de as mulheres votarem e serem ci-
dadãs. Mesmo na Suíça, por exemplo, até a década de 60, as mulheres não 
votavam, mas os princípios da Revolução Francesa permitiram que as 
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mulheres conseguissem o direito de igualdade, ainda formal, no entanto 
algo importante, reconhecido. 

Também para os gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, 
o princípio da igualdade pode nos ajudar, mesmo a igualdade liberal, 
formal, porque não faz nenhum sentido uma legislação excluir deter-
minada parte da população, a priori. 

O cineasta americano Michael Moore, que fez Fahrenheit 9/11 
e Tiros em Columbine, tem uma frase muito interessante: “Os direitos 
civis dos homossexuais nos Estados Unidos é a última fronteira dos 
direitos civis”. Os Estados Unidos conseguiram incorporar os negros 
depois de toda uma luta, na década de 60, pelos direitos civis, mas os 
homossexuais, os gays e lésbicas, ainda não entraram nos direitos civis 
naquele país. Isso serve para nós. Os direitos dos homossexuais são a 
última fronteira do direito civil, nem da terceira, quarta e quinta gera-
ção, mas o direito político pleno, do matrimônio. 

Temos que aprofundar nossos debates, mas os princípios da igual-
dade jurídica formal e da Revolução Francesa servem como base para 
reivindicarmos. Só queria dialogar com os senhores sobre esse aspecto.

Obrigado. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Julian.

Concedo a palavra ao Felipe.

O SR. FELIPE – Boa-tarde a todos e todas. Sou Felipe, do Gru-
po Celos, de Belo Horizonte. Há um ano e meio estou licenciado do 
Celos, morando no Rio Grande do Sul. 

O que me suscitou a vontade de fazer esta intervenção foi a 
fala de Sérgio Suiama, quando se refere à parceria entre o movimento 
e as ações em conjunto com o Ministério Público, principalmente no 
que tange à adoção. 

Participei, no Congresso da ABE, de mesa que falava sobre a 
Conjugalidade Homossexual, a questão da adoção. Estávamos traba-
lhando com Lindomar – esqueci seu sobrenome  –,  do Rio de Janeiro, 
da Comarca de São Gonçalo. É importante para nós, do movimento, 
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discutindo isso com o Parlamento, desconstruir alguns mitos que exis-
tem em relação à adoção homossexual, principalmente como foi traba-
lhado por Anna Paula Uziel, também do Rio. Sempre se tem em mente 
que a adoção vai ser de um garoto negro, à brasileira ou fraudulenta. 

Devemos ousar um pouco mais e entrar nessa ação com o Mi-
nistério Público, tentando a adoção por um casal de homossexuais. 
Muitas vezes ficamos centrados no Legislativo e omitimos a questão da 
parceria com o Ministério Público. Para nós, pode parecer supercom-
plicado – não estou dizendo que não seja, nem tentando simplificar 
uma questão tão importante e cara para os homossexuais, mas deve-
ríamos ousar nas parcerias com o Ministério Público  –,  em algumas 
comarcas isso pode ser mais simples que em outras. 

Em relação à questão da legislação, gostaria de dividir com os 
colegas nossa felicidade de, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 
extremo sul do Estado, termos aprovado o Dia Municipal contra a 
Homofobia, uma luta muito árdua. Fizemos um ato com a maioria 
dos companheiros presentes e conseguimos aprovar essa lei com 
maioria, apenas duas ausências, duas pessoas que preferiram se re-
tirar do plenário em vez de votar contra. Então, repito, estamos com 
o Dia Municipal contra a Homofobia.

Para concluir, como a maioria dos colegas, cito uma pessoa, o 
Filósofo Xenofonte, que fala que dois irmãos que não se entendem são 
como dois braços que se atrapalham.

Obrigado. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Felipe.

Estão inscritos Cláudio e Clóvis. Na fala de Cláudio, vamos en-
cerrar as inscrições, para depois voltarmos a ouvir a Mesa. As pessoas 
que ainda quiserem se pronunciar, durante a fala de Cláudio vamos 
receber as inscrições.

O SR. CLÁUDIO – Cumprimento a Mesa. Registro o riquíssi-
mo debate neste Seminário, que nos ajuda a pautar, de forma qualifi-
cada, a temática da cidadania GLBT no Congresso. Destaco também a 
importante preocupação nossa e do tema na agenda do Congresso. 
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O Dr. Sérgio Suiama, Promotor de São Paulo, já não está pre-
sente. Existiu, por determinado período, a idéia do Ministério Público 
sempre como grande parceiro do movimento social, na perspectiva da 
promoção dos direitos, da cidadania e tal. Essa idéia hegemônica que 
existia começa a cair, levando em consideração a própria postura que 
parte do Ministério Público teve em São Paulo com relação à parada, 
criando uma série de dificuldades para que, efetivamente, um evento 
do movimento social pudesse acontecer. Agora, aprendendo com os 
promotores de São Paulo, querem fazer o mesmo na cidade do Rio de 
Janeiro. Já estamos na quinta reunião. A própria Promotoria de Meio 
Ambiente e Cidadania apresentou a “bela idéia” de retirar a parada de 
Copacabana e levá-la para Presidente Vargas, uma avenida vulnerável, 
dizendo que a população não tinha nada a ver com as pessoas que que-
rem ir à parada. Os interessados que desejam ir à parada, que o façam. 

Temos que demarcar esse debate com o Ministério Público nes-
te momento, para isso não virar uma cadeia, uma rede para todo o País. 
Já começam a criar um sentimento de tutelagem do movimento social 
e de interferência em sua autonomia, usando como pretexto garantir 
uma normativa que assegure ao evento policiamento, segurança, defe-
sa civil, que normalmente já acontece em toda a história das paradas, 
por exemplo de São Paulo, Rio e outros Estados. Há essa preocupação. 
Precisamos fazer esse debate com o Ministério Público, para que ele 
não contribua com a estratégia de elemento cerceador. Isso está acon-
tecendo no Rio de Janeiro. 

Uma proposta para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
dos Deputados é chamar para uma conversa os promotores de Cidadania 
e Meio Ambiente e de Direitos Humanos dos Estados, objetivando um 
debate sobre esse assunto, porque, efetivamente, isso está acontecendo.

A promotora do Rio de Janeiro chama-se Denise Tarim. É im-
portante que os senhores guardem isso. 

Gostariam que assinássemos o TAC – Termo de Ajustamento 
de Conduta. Na última reunião, deixamos claro que não iríamos assi-
nar Termo de Ajustamento de Conduta nenhum; nosso evento é uma 
manifestação de movimento social e não vamos permitir a tutela do 
Estado sobre um movimento social.
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Quero destacar esse aspecto, porque é importante fazer essa 
denúncia.

Outra questão desejo deixar clara. Conversando com Toni Reis 
e Iara Bernardi, tenho me preocupado com a votação no Congresso. 
Quando vamos chegando, pára, algo acaba não dando seqüência. Uma 
das questões que me argumentam – não Toni Reis nem Iara Bernardi  
–,  de modo geral, é que existe uma situação de confronto tão forte en-
tre Situação e Oposição, que qualquer projeto social ou Projeto de Lei 
que venha a ser debatido e possa pensar na possibilidade de favorecer 
direta ou indiretamente o Governo Lula, não se põe em votação. Se é 
isso, então a Frente Parlamentar e os Deputados que apóiam essa ação 
devem fazer a denúncia, para poder demarcar o campo político e pú-
blico dessa questão. Vemos um grupo de dez Parlamentares, como Iriny 
Lopes, Iara Bernardi, Fátima Bezerra, Maninha, Babá, Luciano Zica e 
outros, que assumem a dianteira desse trabalho. Precisamos trazer esse 
debate à tona. Há necessidade de uma vida mais orgânica dessa Fren-
te Parlamentar, para que, efetivamente, consigamos construir e imple-
mentar, na prática, estratégias de atuação no Congresso Nacional. 

Hoje, temos noventa Parlamentares. Boa parte deles conseguida 
com a intervenção e articulação do movimento social, mas acho que 
os Parlamentares podem também, num trabalho de negociação entre 
projetos, ampliar essa participação. É uma vergonha – digo isso como 
petista – o PT só ter cinquenta Parlamentares, tendo uma bancada que, 
tradicionalmente, em termos de direitos humanos, deveria estar quase 
toda atuando nessa área. Então, esse é um debate que precisa ser feito 
no campo das Esquerdas, não só do PT, de qual o efetivo posiciona-
mento com relação a esse assunto. 

O congresso do PT definiu apoio integral a esse projeto de lei.congresso do PT definiu apoio integral a esse projeto de lei. 
Então, é preciso que publicamente também os Líderes dos partidos quepreciso que publicamente também os Líderes dos partidos que 
se posicionam venham a público se manifestar. 

O nosso movimento social deve ter uma estratégia para lidar 
com esse processo de votação que a Deputada Iara Bernardi acha que 
ainda pode ser votado este ano. Tenho minhas dúvidas por conta do 
projeto eleitoral. Não é nenhum balde de água fria, mas para também 
não ficarmos depois deprimidos por não termos conseguido. 
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Então, temos que trabalhar com duas estratégias: da votação 
logo depois do recesso parlamentar; e a longo prazo, para vermos como 
vamos intervir para o início do ano. 

Aí, no próximo mandato legislativo, temos que repensar esse 
processo de funcionamento e de organização da Frente.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Cláudio. 

Concedo a palavra ao Clóvis, depois ao Osvaldo e ao Igor. En-
tão, estão encerradas as inscrições. 

O SR. CLÓVIS – Boa-tarde a todos. Primeiro, quero parabeni-
zar a Mesa pela brilhante contribuição que traz a esse debate. 

O Toni falou que estamos com cinco projetos favoráveis à co-
munidade GLBT e cinco que são terminantemente contra a questão 
dos direitos humanos e que estão para ser votados. 

A minha pergunta é dirigida à Mesa, ao movimento e aos 
Deputados e Deputadas: quais são as estratégias pensadas para se 
barrar isso? Nós podemos ter avançado em algumas questões, mas 
essas cinco questões que estão sendo levantadas e que já são proje-
tos para serem votados também são fortemente articulados. Quais 
são as estratégias que o movimento tem que pensar e quais as estra-
tégias dos Deputados para essa investida desse pessoal conservador 
que está se manifestando nesses projetos? 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Conce-
do a palavra ao Osvaldo. 

O SR. OSVALDO – Boa-tarde a todos. Sou Osvaldo Braga, do 
Movimento Gay de Minas. A minha fala é só um comentário a respeito 
das observações trazidas pelo Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh so-
bre a questão da Internet, da homofobia se alastrando pela web. 

O que me chama a atenção é que desde que nascemos, a vida 
inteira, escutamos essas coisas que agora vocês, heterossexuais, es-
tão vendo na Internet. Não há novidade nenhuma, só o veículo é 
que é novo. A vida inteira nós escutamos que somos doentes, que 
deveríamos ser mortos, que não deveria estar aqui. Nós escutamos 
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isso na hora que saímos pelos corredores das escolas, na hora que 
vamos para o trabalho. Aqui no Cafezinho do Congresso esse as-
sunto está o tempo todo no ar. 

A Internet está trazendo a possibilidade de mostrarmos cla-
ramente uma coisa que acontecia veladamente para nós a vida in-
teira. Não há novidade nisso, apenas agora os olhos começam a se 
abrir para o assunto. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Osvaldo. 

Concedo a palavra ao Igor. 

O SR. IGOR – Boa-tarde. Sou Igor Andrade, do CEI 6, um co-
légio público da Ceilândia. Sou Presidente do Grêmio Estudantil. Aca-
bamos de passar por um problema muito grande. A gente sempre se 
esquece das raízes. Todos os homossexuais passaram por problemas 
quando jovens. Pessoas dos 14 aos 18 anos sofrem preconceitos diários, 
ainda mais num bairro perigoso. 

Na qualidade de Presidente do Grêmio Estudantil, recorri à re-
gional para que tivesse apoio psicológico. Demorei muito, mas, graças a 
Deus, conseguimos. Este ano temos uma psicóloga, Dra. Ana Cristina, 
que está auxiliando os homossexuais a como tratar a escola e a escola 
como tratar os homossexuais. 

Eu queria passar essa idéia a todos os colégios. Gostaria de con-
tar com o apoio de um auxiliar para conversar com os pais, com os fun-
cionários públicos, porque esse problema existe não só com o adulto, 
mas também com o adolescente.

Muito obrigado.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Parabéns!

Concedo a palavra ao Dr. Paulo Leivas.

O SR. PAULO LEIVAS – Sra. Presidenta, sou do Ministério 
Público.
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Tanto o Felipe, como o Cláudio abordaram questões sobre a 
atuação do Ministério Público como parceiro ou eventualmente como 
opositor aos movimentos.

É difícil falar de uma identidade da instituição como um todo. 
Normalmente é conhecido o trabalho de alguns membros do Minis-
tério Público que tem atuação favorável aos direitos humanos e pode 
acontecer que haja uma mudança. O Ministério Público, assim como o 
Congresso Nacional e o Poder Judiciário, é uma expressão do que a so-
ciedade é. Ou seja, numa cidade conservadora, vamos ter um membro 
do Ministério Público conservador, vamos ter membros do Congresso 
Nacional que são conservadores. 

Há oito anos comecei a trabalhar como membro do Ministério 
Público. Alguns membros do Ministério Público têm que ser conside-
rados parceiros de alguma luta. Mas não se pode deixar que o Ministé-
rio Público tutele movimento social. O ator do movimento é o próprio 
movimento e não o Ministério Público. Essa é a minha visão do Minis-
tério Público. Não conheço os detalhes que aconteceram na parada de 
São Paulo. Por isso não tenho condições de falar sobre o fato especifi-
camente. Acho que a luta no Congresso Nacional é a forma de se dar 
perenidade às conquistas. Hoje, estamos muito felizes com as decisões 
do Poder Judiciário, mas são precárias. A qualquer momento pode vir 
um outro juiz e mudar o entendimento de um retrocesso muito gran-
de. A forma de se garantir uma perenidade é por intermédio da lei. E o 
Congresso Nacional é o principal espaço de conquista de direitos.

À questão do liberalismo, abordado pelo Julian, eu faria uma 
ressalva. Há vários tipos de liberalismo político, várias concepções do 
que seja liberalismo, e muitas delas hoje abandonaram a idéia de que 
a igualdade é apenas formal. Nós que trabalhamos com esses postula-
dos e liberalismos introduzidos na Constituição, achamos que quan-
do a Carta fala em igualdade não se refere apenas a uma igualdade 
formal perante a lei, mas a igualdade real das pessoas. Há autores que 
têm trabalhado nessa linha, tanto Habermas como Dworkins são au-
tores que têm defendido a idéia de que o liberalismo não é só igualda-
de formal, é igualdade real entre as pessoas. Também, com base nessa 
idéia de liberalismo, há o direito à diferença. E aí retomo aquela fala 
do Sérgio. A luta por justiça tem de conjugar, de um lado, o direito 



Comissão de Legislação participativa

8�

à igualdade, de fato, como resultado, basicamente, de políticas redis-
tributivas, por justiça social, combinado com a luta pela afirmação 
da diferença, pelo reconhecimento das diferenças – com base nessa 
teoria da luta pelo direito ao reconhecimento. Acho que são duas es-
tratégias importantes para se conjugar. 

Alguns movimentos darão mais ênfase a lutas redistributivas; 
outros, a lutas pelo reconhecimento. Mas não podemos nos esquecer 
de nenhuma das duas. Inclusive em relação ao movimento pela con-
quista dos direitos de gays, lésbicas, transexuais, bissexuais e travestis. 

São esses os dois pontos que considero importantes.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Paulo Leivas. 

Com a palavra Toni Reis. Depois, ao Beto de Jesus.

O SR. TONI REIS – Primeiro, gostaria de tratar da questão 
mais pragmática do processo. Precisamos, realmente, como o Julian, 
o Felipe, o Osvaldo e o Cláudio comentaram, de atualização. Fize-
mos o Projeto Aliadas, e foi um avanço discuti-lo por três dias. Este 
é o momento de fazermos um segundo movimento, até porque agora 
entendemos o processo no Congresso. Foi um grande avanço. Hoje 
conhecemos as siglas, os Deputados. Eles não são bichos e bichas de 
sete cabeças. São pessoas como nós, de tal modo que podemos ir até 
eles. Esse processo muito interessante. 

Dr. Roberto, o senhor, que é o nosso grande homem na Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos, bem como o Ivair, poderia ver a 
possibilidade de realizarmos um seminário sobre o movimento, para 
definir, com clareza, quais são os projetos. Precisamos, realmente, de 
estratégias muito claras. 

Tenho aqui uma relação dos projetos contra o nosso movi-
mento. Trata-se de uma questão para as Deputadas e os Deputados e 
os Senadores da Frente. O resultado é dez a zero. A cada dez discur-
sos contra, um é a nosso favor. Precisamos desse levantamento. Basta 
digitarmos a palavra gay no site de pesquisa da Câmara que temos 
acesso a um discurso contra. 
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O Deputado Elimar Máximo, se não me engano, de Minas Ge-
rais, pede explicações, questiona por que foi repassado dinheiro para a 
Parada Gay. Há uma proposição, querem fazer todo um processo para 
a MGM. Cito também a questão para retirar o projeto da ONU. É incrí-
vel a quantidade de pedidos de explicação para os Ministros. Segundo 
a Sra. Mariângela Galvão, mais ou menos quinze Deputados pediram 
explicações sobre a campanha do programa nacional de prevenção 
contra a AIDS nas paradas. 

A pressão contra os nossos aliados é enorme. Precisamos incentivar 
os Deputados que nos apóiam e ficar de olho, fazer o controle na Câmara, 
pois estão sendo convencidos inclusive nossos grandes aliados. Temos de 
nos organizar profissionalmente. Estamos sendo amadores. 

Nesse patamar do movimento, temos de nos profissionalizar. É 
preciso elaborar um projeto de conquista de direitos. Precisaremos de 
assessores; teremos de nos profissionalizar. Assim como as Frentes que 
são contra o nosso movimento – a dos evangélicos fundamentalistas, a 
ruralista  –,  teremos de nos organizar de forma profissional. 

Ressalto a iniciativa do Rio Grande do Sul. Uma salva de palmas 
para a cidade de Rio Grande, a primeira a aprovar o projeto que institui 
o Dia contra a Homofobia. 

Temos de ir aos Estados. Há uma proposta de elaborarmos um 
guia de atuação no Legislativo, em âmbito municipal e estadual, como 
na questão da criança. 

O Sérgio Suiama lançou hoje um desafio para a ABGLT no 
Congresso – podemos discutir isso no II Seminário de Advocacy  –,  
no sentido de termos uma linha de trabalho no Judiciário e no Minis-
tério Público. Falamos Ministério Público, mas para leigos é tudo igual. 
Temos de ter uma linha nacional. Como entramos nessas instituições? 
Assim como estamos aqui, hoje. Aqui são poucas as pessoas que têm 
esse domínio, pelo menos no âmbito da militância. Temos hoje dezes-
sete centros de referências. Vamos pegar, meu caro Suiama, que citou 
hoje Habermas quatro vezes, vamos pegar nossos dezessete advogados, 
sentar com eles e fazermos um roteiro com os militantes para termos 
uma ação bem organizada junto ao Judiciário, porque se não estamos 
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organizados, e já existem todos esses avanços, imaginem se nos organi-
zarmos bem também no Judiciário?

Precisamos colocar vida orgânica na Frente Parlamentar. Te-
mos oito mandatos para podermos falar. Para fazermos este Seminá-
rio tivemos cinco reuniões, mas as pessoas não participam, porque 
tem tanta demanda que é difícil a assessoria estar participando para 
construirmos isso. Vamos ter de encontrar uma fórmula para fazer 
uma reunião a cada mês. Seria interessante 25 assessorias. Posso até 
citar os nomes das assessorias. Temos de ampliar para termos mais 
organicidade e acompanharmos esses projetos contrários à nossa 
causa aqui. Estou com medo, tem muito projeto. Eles não querem que 
a gente possa beijar. Já pensou Toni Reis curado? O projeto já passou 
por duas Comissões. Isso é um absurdo! Eu acho que os Deputados 
vão ter de estar bem assessorados para se colocarem contra. Isso tem 
acontecido no movimento feminista. Temos de lutar pelos que são a 
nosso favor, temos de barrar esses projetos.

Eram as questões que queria abordar e nos encaminhamentos 
poderemos tirar essas propostas.

Muito obrigado.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Conce-
do a palavra ao Sr. Beto de Jesus.

O SR. BETO DE JESUS – Serei rápido. Na verdade, vivemos 
uma reação a uma ação. Parece que a nossa ficha não caiu ainda em 
relação a isso. É óbvio que temos uma série de situações aqui dentro, 
porque estamos inofensivos, senão não teríamos esses projetos, que são 
mal escritos, não têm fundamentação, não têm teoria. É horrível! Dois 
deles são de Deputados que foram eleitos com quatrocentos votos. 
Quer dizer, é muito ruim, vão embora e não vão ser reeleitos. Temos 
de pensar um pouco nisso, porque senão ficamos sempre nos baten-
do, achando que fazemos pouco. Não fazemos pouco, estamos fazendo 
muito. Nesses últimos anos mudamos muito a cara deste País. Temos 
de entender isso, senão ficaremos como vítimas nos debatendo o tem-
po inteiro. Se existem esses projetos aqui é porque temos os nossos 
também e eles são bons projetos. Isso tem de ficar claro.
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Outra coisa. Sou favorável à proximidade com o Judiciário e o 
Ministério Público, mas esta é a Casa das Leis. O Ministério Público, 
o Judiciário, podem ser parceiros, podem ajudar, mas não podemos 
desviar nosso olhar, porque esta é a Casa das Leis. Se o projeto da Sra. 
Marta Suplicy tivesse sido aprovado da forma como estava, o casal de 
lésbicas não teria adotado no Rio Grande do Sul, porque o juiz iria 
se valer da lei aprovada. Isso tem de ficar claro. Temos o Rio Grande 
do Sul contra 26 Estados que não têm a mesma formação e o mesmo 
trabalho em relação ao Judiciário. Acho importantíssimo o trabalho do 
Judiciário e acho que devemos nos articular com o Ministério Públi-
co. Mas da forma que temos um Sérgio Suiama, que temos um Paulo, 
temos essa outra do Rio, de São Paulo. São fatias dentro do Ministério 
Público Federal e Estadual que têm suas ideologias, seus pensamentos. 
Então, temos que ter isso claro, senão poderemos enfraquecer a nossa 
luta, que é para ter um ordenamento legal que nos defenda. Somos ci-
dadãos e nossos direitos têm que estar incluídos nas leis.

Para finalizar, gostaria de fazer um mea-culpa. Vibramos cada 
vez que um Deputado ou Deputada assina a lista para a criação da 
Frente Parlamentar: “conseguimos mais uma assinatura e precisamos de 
mais quatro para chegarmos a cem”. Maravilhoso! Mas não basta só as-
sinar, temos que qualificar a ação. Então, conseguimos a assinatura do 
Deputado xis? Ótimo. Marcamos uma conversa com a assessoria, va-
mos aos gabinetes conversar, perguntar a eles quais são as dúvidas que 
têm em relação ao assunto, e tal. Porque, se os Deputados e Deputadas 
não estiverem qualificados para fazer a nossa defesa, os que os atacam, 
mesmo sem serem qualificados, sabem atacar. Esse é o mea-culpa. Te-
mos que avançar para 100, 150, não importa. Essa é uma das frentes 
que têm mais signatários. Há o núcleo duro da Frente que orbita em 
torno de nós, dá depoimentos etc. Mas o restante, não. Então, Toni Reis, 
temos que pensar, como coordenadores, uma estratégia de capacitação, 
um seminário aqui, em Brasília, se não para os Deputados, porque eles 
não têm agenda, mas para as assessorias de todos os Parlamentares que 
trabalham na Frente, a fim de capacitá-los em relação a essa temática. 
Isso é fundamental, porque não teremos depois o problema de um De-
putado fazer declaração em público, que em parte é boa, mas é também 
ruim. Isso é uma questão superimportante. Há Deputados que são ex-
tremamente interessantes, mas que, por não dominarem determinados 
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temas, quando falam deles o fazem de forma preconceituosa, mesmo 
achando que estão ajudando. 

Então, proponho fazermos aqui um seminário para preparação 
das assessorias parlamentares em relação à nossa temática. Já avançarí-
amos significativamente em defesa dos nossos interesses.

Lembro novamente: o que há aqui é uma reação à nossa ação. 
Estamos nas ruas, fomos 5 milhões, no ano passado. Não vamos es-
quecer disso, senão, ficamos nos chicoteando, e não devemos. Temos 
que sair daqui com a cabeça erguida, achando que a situação está 
mudando mesmo.

A SRA. COORDENADORA (Deputado Iriny Lopes) – 
Muito obrigado, Beto. 

Vamos ouvir a Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA – Quero opinar um 
pouco acerca da questão do funcionamento da Frente. O Cláudio men-
cionava as estratégias que podem ser adotadas no que diz respeito à 
ampliação e fortalecimento da Frente. Primeiro, acho que essa pers-
pectiva é para a próxima Legislatura. Agora isso aqui já morreu. A Le-
gislatura atual é uma das piores que houve na história recente do Con-
gresso. Na verdade, vocês têm acompanhado e percebido que o grau 
de disputa entre Oposição e Governo chegou às raias do absurdo. É 
uma disputa que está no plano da irracionalidade. Basta, por exemplo, 
lembrar que, pela primeira vez, o Orçamento Geral da União veio a ser 
aprovado quatro meses depois do prazo. Tudo bem que sempre fez par-
te da disputa, da discussão, essa demora para se aprovar o Orçamento. 
Mas jamais tínhamos chegado aos níveis em que chegamos. 

Outro exemplo é o FUNDEB. É um absurdo não termos con-
seguido votar, pela segunda vez, aqui, na Câmara dos Deputados, 
essa proposta que está para além do Governo e da Oposição, pois 
beneficia a sociedade; uma política de Estado, que poderia, inclusi-
ve, já estar em vigor. 

Para se ter uma idéia, pelo fato de o FUNDEB – uma política 
de financiamento que abrange desde a creche até o ensino superior 
– não ter entrado em vigor até o momento, a partir de agora as escolas 
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brasileiras estão perdendo 20 milhões por dia. Parece-me que são dois 
exemplos muito claros que mostram o grau de acirramento a que che-
gou a disputa política eleitoral.

Reafirmo que não sou pessimista. Acho que vai haver boa re-
novação do Congresso Nacional. Não vou alimentar a ilusão de que os 
grupos evangélicos não estarão aqui. Estarão, até pela presença que têm 
no seio da sociedade. Mas teremos uma renovação de caráter qualitati-
vo. Está bem evidente o desafio de tentarmos avançar, do ponto de vista 
organizativo. Esses são os passos que temos de dar no presente e num 
futuro breve. Por exemplo, quando o Dr. Toni Reis aborda o problema 
das assessorias, ele tem razão. Quem sabe não seja o caso de persistir-
mos e darmos prioridade a um projeto para constituir uma assessoria 
competente do ponto de vista técnico, profissional. Claro que com a sua 
devida sensibilidade política para acompanhar toda essa discussão.

Comentei com o Procurador que o movimento de mulheres 
tem no CFEMEA um instrumento extraordinário de acompanhamen-
to dos trabalhos legislativos. Fico impressionada. Conheci o CFEMEA 
ainda quando Deputada Estadual e vi como eles conseguem, de fato, 
acompanhar os trabalhos da bancada feminina no Congresso Nacio-
nal. Antes que se vá atrás, o CFEMEA já trás todos os esclarecimentos. 
Lógico que não foi criado de um dia para o outro. Abordo, porque é 
algo que podemos pensar com vista à questão do GLBT. Esses projetos 
que estão aqui, o Sr. Beto de Jesus tem razão, não têm consistência ju-
rídica, técnica. São, como se diz, para fazer discurso. Para nós é difícil, 
tanto que esperamos dezoito anos, aprovar projetos que afirmam os 
direitos da cidadania GLBT; é muito mais difícil do que intervir na vo-
tação desses projetos despropositados. Impedir é menos difícil, porque 
mesmo que sejamos poucos, fazemos aquela agitação. É só lembrar a 
Constituinte: qual o número de mulheres naquela época. Éramos me-
nos de trinta. No entanto, na Constituição de 1988, mesmo com o nú-
mero pequeno de mulheres conseguiu-se avanços extraordinários no 
que diz respeito à luta das mulheres. Não estou querendo dizer que não 
devamos estar atentos a esses fatos sem importância. Daí a necessidade 
de que o movimento pudesse ter uma assessoria técnica para acompa-
nhar a Frente Parlamentar nos fundamentando, porque é muito frágil. 
Lembro-me do projeto de lei que define a data da comemoração do dia 
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28, Dia do Orgulho Gay. Fizemos muito malabarismo na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania para passar aquele projeto. Tive-
mos de ficar de plantão um bom tempo. Conseguimos aprovar, só que 
depois para levar ao plenário, quando eles descobriram que o projeto 
tinha sido aprovado na CCJC, entraram com recurso, e ele está até hoje 
encalhado. Portanto, essa é a minha sugestão que, a meu ver, já foi pen-
sada. É preciso dar concretude a ela. Além disso, poderíamos apostar, 
Toni Reis, Beto de Jesus e representantes das entidades nacionais, nesse 
processo organizativo e nessa capilaridade. 

Ora, se há enormes dificuldades no plano nacional, imaginem 
nos planos estaduais. No Rio Grande do Norte, o Deputado Joacy Pas-
coal resolveu assumir uma postura homofóbica, que considero terrí-
vel. Ele pega no pé da Prefeitura. Qualquer centavo que a Prefeitura de 
Natal destina a eventos, seminários – a Parada do ano passado foi um 
escândalo – ele diz: “Olha, quando vai dinheiro para isso, falta dinheiro 
para aquilo”. E vem fazendo uma campanha sistemática. Infelizmente, 
existem poucas pessoas para se contraporem à voz dele, afinal de con-
tas, ele utiliza a tribuna para expressar suas opiniões.

É óbvio que precisamos discutir como podemos ajudar, mas de-
vemos ter um olhar sobre o Brasil. Não estou desanimada. A meu ver, 
temos muito espaço para crescer. Nesse processo da disputa política 
eleitoral seria bom que os movimentos, em cada Estado, dessem uma 
provocada nos candidatos. Temos o horário eleitoral na televisão para 
discussão do programa. De repente, poderíamos criar um programa 
específico com o objetivo de dialogarmos com a sociedade. 

Reafirmo mais uma vez que, não obstante o PT do meu Estado 
ter só uma representação, que é a nossa, os senhores podem sempre 
contar com a nossa parceria.

Muito obrigada.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Deputada Fátima Bezerra.

Quero registrar algumas opiniões rapidamente, em função do 
nosso tempo. Entendo que não tem nada que substitua a mobilização. 
Não tem milagre, não se criou ainda nenhuma fórmula para substituir 
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a mobilização para a legítima pressão e a disputa da opinião pública. 
Nisso os senhores têm trabalhado e dado o exemplo. Entendo, como o 
Sr. Beto de Jesus, que temos de crescer e avançar a partir do reconhe-
cimento do que já conquistamos. Não devemos adotar uma postura 
de desânimo ou cruzar os braços diante das dificuldades. Tudo que se 
avançou é sempre um incentivo enorme para prosseguirmos. 

A meu ver, devemos incorporar algumas propostas que já fo-
ram feitas a respeito do que os senhores estão chamando de profis-
sionalização, do que podemos chamar de qualificação, em termos de 
prioridade, assessoria, antecipação. Quem corre atrás come poeira. 
Não é assim que diz o povo? O povo é sábio. A Deputada Fátima Be-
zerra reafirmou o que a Iara já havia dito pela manhã sobre o quanto 
está sendo diferente na Câmara Federal, nesta Legislatura, o quanto 
se acirrou a disputa entre Oposição e Governo. Chegaram às raias do 
absurdo de se impedir, através do instrumento da obstrução, a apro-
vação de projetos do interesse da sociedade, não necessariamente do 
interesse do Governo. Uma série de projetos estão prejudicados em 
função dessa disputa exacerbada. 

A presença de representantes do movimento, além de nos au-
xiliar na questão dos discursos, na conversa com os demais Parlamen-
tares, na identificação dos Parlamentares que não estão decisivamente 
contra, é importante para podemos fazer mediações.

A Deputada Fátima Bezerra identificou bem. Nós, que somos 
da Comissão de Constituição e Justiça, designados Relatores, sabemos 
que a maioria desses projetos não serão aprovados porque são incons-
titucionais. Lá se discute a constitucionalidade da proposição. E os pro-
jetos são francamente inconstitucionais porque visam subtrair direitos 
garantidos na Constituição. 

Isso demonstra o quanto temos de ficar atentos. Ter escritório 
aqui, marcar presença, o que vocês estão chamando de profissionaliza-
ção, é fundamental. Acho que a Frente tem de, junto com vocês, pro-
mover um debate – muitos têm essa opinião, e eu particularmente acho 
que é uma tática extremamente acertada – para unificar os 28 projetos 
identificados como afirmativos num estatuto, assim como trabalhamos 
com outros estatutos na Casa. 
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Enfim, temos de promover um seminário para discutirmos 
a eficácia disso, até porque, com a unificação, corre-se o risco de os 
projetos serem rejeitados. Alguns podem ser agrupados, e com isso 
facilitar a aprovação, em vez de apreciarmos um a um. Acho que o 
estatuto daria uma idéia de cidadania, o que é muito mais amplo do 
que tratarmos os projetos separadamente. Nós mesmos, do ponto 
de vista tático, devemos tomar uma posição quanto a algumas pro-
posições; avaliar para saber se separadas prejudicam menos, e tal. E 
independente de quem retorne ou não no ano que vem à Casa. Isso 
quem vai decidir não somos nós, é o povo. O eleitor vai escolher 
quem retornará, quem virá para cá. 

De qualquer forma, acho que a Frente deveria deixar preparada 
esta proposta para o início do próximo ano. Devemos, portanto, pro-
mover o seminário ainda este ano com essa finalidade. 

Agradeço a presença aos companheiros da Mesa, Paulo Leivas, 
Toni Reis e Beto de Jesus. Cumprimos a etapa da manhã, e agora ini-
ciaremos a terceira Mesa. A Deputada Fátima Bezerra daqui a pouco 
terá de se ausentar e, por isso, não quer permanecer na Mesa. Enfim, 
agradeço a presença a todos. 

Enquanto ainda não compomos a próxima Mesa, quero regis-
trar a presença do Sr. Eduardo Barbosa, do Programa Nacional DST/
AIDS, que deu grande apoio à realização deste evento. O Centro de 
Referência Homossexual do Piauí homenageou o militante Raimundo 
Pereira, natural daquele Estado Parabéns.

Na próxima Mesa debateremos o tema Dois Anos do Programa 
Brasil sem Homofobia, Balanço e Desafios sob a Perspectiva do 
Orçamento da União.
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2ª MESA

TEMA: dois anos do Programa “Brasil 
Sem homofobia”: balanço e desafios sobre a 

perspectiva do orçamento da União

Público presente no 3º Seminário Nacional GLBT

Fo
to

: C
ef

ot



GLBTT

�8

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Con-
vido, para compor a Mesa, o Sr. Ivair Augusto, Assessor Executivo 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública; a Sra. Fernanda Benvenutti, Vice-Presidenta da Articula-
ção Nacional de Travestis, Transexuais e Transgêneros, a ANTRA; 
o Sr. Cláudio Nascimento, Secretário de Direitos Humanos da As-
sociação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT, e 
Coordenador do Observatório do Brasil sem Homofobia; e o com-
panheiro Caio Varella, Assessor Técnico do Instituto de Estudos So-
cioeconômicos, o INESC. 

Concedo a palavra ao Sr. Ivair Augusto.

O SR. IVAIR AUGUSTO DOS SANTOS – Boa-tarde a todos, 
à Deputada Iriny Lopes, aos demais Deputados presentes, ao Sr. Cláu-
dio Nascimento, à Sra. Fernanda Benvenutti, ao Sr. Caio Varella, aos 
meus colegas de Mesa.

Estou substituindo meu colega, o Secretário Perly Cipriano, que 
teve problemas de saúde e não pôde estar presente. Farei minha exposi-
ção, muito otimista em relação ao Brasil sem Homofobia – aqueles que 
me conhecem sabem disso. De fato, avançamos substancialmente nesse 
assunto em relação aos últimos anos.

O Programa Brasil sem Homofobia foi lançado na gestão do 
Ministro Nilmário Miranda, pessoa importante, pois, no momento de-
cisivo para a implementação do programa, foi quem, de maneira muito 
positiva, segurou o rojão e permitiu essa implementação. 

Algumas das pessoas que me antecederam, em especial os dois 
Procuradores, lembraram muito bem dois autores – Axel Honneth e 
Nancy Fraser  –,  que basicamente falam sobre a teoria do reconheci-
mento, que se casa perfeitamente com aquele momento em que lutáva-
mos para implementar o Programa Brasil sem Homofobia. Na verdade, 
tratava-se de o Governo reconhecer que existia um problema e que 
era preciso fazer uma política para isso. Ou seja, havia consenso no 
movimento social, mas, por outro lado, por parte do Estado, havia uma 
certa dúvida sobre como fazer essa política. Era preciso ter pessoas que 
resolvessem fazê-lo. No caso, Nilmário Miranda foi muito positivo em 
relação a isso. Por isso, faço questão de lhe prestar uma homenagem.
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Também gostaria de chamar a atenção para o fato de que a Se-
cretaria Especial de Direitos Humanos teve, como sua aliada de pri-
meira hora, para elaborar o programa, a ABGLT, que foi fundamental. 
Conseguimos criar laços de respeitabilidade e de transparência para a 
construção do programa. Portanto, houve maturidade para isso.

Outro momento também importante a ser lembrado: o Mi-
nistério da Saúde, por meio do Programa Nacional de AIDS foi 
fundamental, praticamente a nossa base de trabalho. Graças à larga 
experiência e convivência com a militância – eles foram muito im-
portantes não só em nos fundamentar sob o ponto de vista teórico 
e prático, várias questões. Praticamente fazíamos as coisas e discu-
tíamos com os técnicos do Programa Nacional de AIDS, que reme-
tia isso, graças à Internet, que facilitou muito. Essa triangulação foi 
fundamental para se construir o programa.

Terminamos o programa em junho de 2004, quando o orça-
mento já estava de alguma forma definido. Então, só tivemos condi-
ções de começar a discutir o orçamento mesmo em 2005. Em 2004, 
conseguimos, através de uma iniciativa, liberar aproximadamente 200 
mil reais para aquela atividade.

No ano de 2005, graças de novo à Frente Parlamentar e graças 
à articulação do movimento, que foi importante, conseguiram recursos 
substanciais de aproximadamente 3 milhões de reais. Esse dinheiro foi 
importante na Secretaria. Tínhamos poucos recursos destinados a isso. 

Esses recursos foram liberados por emenda parlamentar, no 
final do ano. Fizemos um edital, conseguimos selecionar vinte insti-
tuições, que passaram a ser dezessete, com atividades definidas, como, 
por exemplo, um centro de referência de direitos humanos especia-
lizado em combater a homofobia, contando com um advogado, um 
psicólogo e um assistente social.

Conseguimos fazer isso e foi muito importante. Os Estados 
que conseguimos assinar foram Alagoas, Amazonas, Ceará, Brasília, 
Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Algumas 
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dessas entidades estão aqui presentes, inclusive a que homenageou o 
nosso companheiro Raimundo, no Piauí. 

No mês de junho fizemos um grande encontro com vários grupos 
de defensores de direitos humanos. Houve uma capacitação promovida 
pela secretaria com todas as pessoas envolvidas nesse processo.

Ao mesmo tempo, estamos em um processo muito interessan-
te, dialogando muito bem com o Programa Nacional de AIDS. Temos 
47 convênios com organizações com escritórios de assistência jurídica. 
Esses escritórios trabalham exclusivamente com pessoas vivendo com 
AIDS e também com a população GLTB.

O Eduardo, que está aqui, convidou-nos para fazermos parte 
de uma teleconferência, que é um sistema técnico barato, mas com 
uma força muito grande. Então nos reunimos com esses escritórios 
via videoconferência. Nossa proposta é fazer uma rede dos nossos 
centros de referência com esses escritórios. São 47 do Programa Na-
cional de AIDS. Esses 47 junto com os nossos dezessete, pode-se ima-
ginar, essa rede vai se multiplicar.

Na verdade, o que vamos fazer com essas sessenta e tantas ins-
tituições? Vamos trabalhar, capacitá-las, fortalecê-las, sob o ponto de 
vista jurídico, naquilo que os procuradores também citaram aqui, a ne-
cessidade de capacitá-los e tal.

Além disso, este ano, mais uma vez com o trabalho da ABGLT, 
assessorado pelo Caio Varella, conseguiram mais um substancial re-
curso relacionado a emendas parlamentares, no valor de aproximada-
mente 6,7 milhões.

Esses recursos, é bom lembrar, como disse a Deputada que nos 
antecedeu, só foram conseguidos depois de quatro meses de discus-
são do Orçamento. Então, esses recursos só entraram no orçamento 
no mês de junho, e só agora estamos começando a trabalhar com esse 
dinheiro. Então, perguntam: “Por que não gastaram o dinheiro?” Ora, 
o dinheiro nem chegou ainda na nossa conta, não tem como prestar-
mos conta em relação a isso.

Mas estamos com uma proposta, Deputada, já no mês de 
agosto, vamos fazer um novo edital. Estamos muito ambiciosos em 
relação à atuação deste ano. Então eu, que compartilhei, nos outros 
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dois encontros nacionais, muitas críticas, muitos comentários enri-
quecedores por parte dos meus amigos, agora, estou em uma situação 
muito privilegiada em relação ao que vamos fazer, porque o dinheiro, 
embora ainda não esteja liberado, mas já temos uma noção de quanto 
vamos poder gastar.

Em agosto, vamos começar a fazer coisas muito importantes. 
Primeiro, vamos fazer um encontro nacional com representantes da 
Polícia Civil e da Polícia Militar do Brasil inteiro no Rio de Janeiro. 
Para que isso? O Cláudio Nascimento nos convocou para uma ati-
vidade com o Deputado Carlos Minc, na Assembléia Legislativa do 
Rio de Janeiro. Lá, surgiu a idéia de fazermos um grande mutirão 
de discussão com a Polícia Civil e Militar. Então, vamos fazer um 
grande encontro com essas polícias para discutirmos basicamente 
a questão da homofobia, como trabalhar esse tema no dia-a-dia na 
área de segurança pública.

Esse evento está previsto para acontecer em meados de agosto. 
Vai ter a participação evidentemente dos centros de referência, dos es-
critórios de assistência jurídica, organizações que hoje trabalham com 
o Programa Nacional de AIDS, com a militância dos GLBTs. Nossa 
idéia fundamental é abrir um diálogo sério, profundo com a área de 
segurança pública para ver como vamos trabalhar a questão da homo-
fobia na área de segurança pública. Queremos discutir com quem está 
na prática, ou seja, a Polícia Civil e a Polícia Militar. 

Então, vamos fazer isso no mês de agosto. Será um encontro de 
envergadura, no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Porque sur-
giu de uma audiência pública promovida pelo Deputado Carlos Minc 
com membros da ABGLT do Rio de Janeiro. Sugeriram, aceitamos e 
vamos realizar em relação ao Rio de Janeiro.

Outro ponto que gostaria de abordar, também com uma certa 
felicidade é o seguinte: nós, até hoje, conseguimos, através de edital, 
constituir dezessete centros de referência. Até o final de 2006, vamos 
abrir novos editais. Nossa meta é no mínimo triplicar esse número. 
Queremos no mínimo mais trinta centros de referência com o objetivo 
de completar todos os Estados da Federação, com representantes; de 
alguma forma, interiorizar esse trabalho.
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Vamos pegar o Estado de São Paulo, por exemplo, montar um 
centro de referência só na Capital; esquecer centros como Campinas, 
Sorocaba, Jundiaí, que são cidades que têm população bem grande, 
e não dá. Vamos montar um no Pará, um em Belém. Não tem como 
se cuidar de um centro em um Estado daquele tamanho. É preciso 
também haver um em Imperatriz. Então, a nossa idéia é interiorizar o 
movimento, fortalecer aqueles trabalhos que são realizados nas cida-
des do interior do Brasil.

Com esse recurso, depois de muito diálogo com a ABGLT, com 
o movimento, é importante criarmos mais centros, mais organizações 
não só nas capitais, mas também no interior, para que elas possam 
ter resposta rápida em relação à violência. Imaginem, se acontecer 
alguma coisa no interior do Espírito Santo, tenho que ir a Vitória 
para articular um apoio. Sabemos que mesmo com o telefone e com 
a Internet não dá. Em Minas Gerais, só tem em Uberaba. Tem que ter 
em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. É preciso haver um olhar 
mais ambicioso em relação ao País. 

Com os recursos que temos poderemos fazer isso. Faremos 
sempre por editais públicos. Então todo mundo pode participar, 
sendo que, dessa vez, vamos, conforme a legislação, trabalhar só 
com entidades da sociedade civil. Então, a sociedade civil é que vai 
poder concorrer nos editais.

Além disso, a Secretaria, este ano, com recursos próprios, já con-
seguiu apoiar o 3º SENALE, o Seminários Nacional de Lésbicas. Sabem 
que a Secretaria de Direitos Humanos fez o SENALE, e demos apoio 
substancial. Apoiamos o encontro de lésbicas negras também em São 
Paulo e apoiamos o encontro da juventude negra com a juventude GLT 
também em São Paulo. Agora, vamos apoiar o encontro da ABGLT, que 
vai acontecer em agosto.

Estamos numa situação um pouco privilegiada em relação a 
esse papel, mas é sempre bom lembrar que o programa de combate à 
homofobia não é só da Secretaria Especial de Direitos Humanos. 

Pedi ao meu amigo e parceiro Rogério Junqueira, do Minis-
tério da Educação, que me desse umas dicas de como estavam as 
coisas. Ele me disse que o MEC, depois de quase dois anos de ne-
gociação, instituiu um grupo de trabalho com todas as Secretarias, 
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com representação de lésbicas, de travestis, de gays. Então, imagi-
nem: foi uma coisa que levou dois anos de negociação. Rogério teve 
um papel fundamental nesse processo para conseguir um grupo de 
trabalho no MEC com relação a isso. 

O MEC já está com dezesseis projetos de capacitação de profis-
sionais em educação. Sabem quantas pessoas já estão nesse processo? 
Quatro mil pessoas, sendo que elas são de dez unidades da Federação. 
Imaginar que não tínhamos absolutamente nenhuma ação e hoje esta-
mos conseguindo capacitar 4 mil pessoas com a chancela do MEC, é 
uma coisa para se orgulhar. O MEC tem um papel fundamental. 

Além disso, há um processo acirrado no MEC de elaboração 
de parâmetros curriculares nacionais de ensino médio, que também 
está tendo uma participação importante das pessoas. Há também a 
revisão de métodos do Plano Nacional de Educação, em que o tema 
também está implementado. 

O Ministro Paulo Vanucchi disse uma coisa que passou batido 
mas que gostaria de reforçar: quando começamos a sentir que havia 
uma dificuldade no plano internacional de colocar a temática, resol-
vemos, com discussões com vários diplomatas, trabalhar no âmbito do 
MERCOSUL. Esse trabalho vem acontecendo desde janeiro, quando o 
Ministro Paulo Vanucchi assumiu. Essa é uma conquista importante. O 
MERCOSUL hoje pautou a questão da luta contra a homofobia, e essa 
iniciativa foi feita pelo Governo brasileiro.

Então, colocar no plano internacional através do MERCOSUL 
deu certo. Agora como estamos presidindo o MERCOSUL, na primeira 
reunião do acordo, o assunto vai estar na pauta de discussão. 

Talvez os senhores não tenham noção, mas alguns países da 
América Latina são muito mais conservadores do que o Brasil. Em al-
guns desses países é crime imaginar que houve afeto entre duas pessoas 
do mesmo sexo. O Brasil, pautando isso no MERCOSUL, está abrindo 
as portas dessa discussão. Essa idéia de capacitar os operadores de di-
reito é antiga; temos discutido isso há muito tempo. Então, são cinco 
seminários regionais que vamos fazer. Não vamos fazer só no Sul e no 
Sudeste. A idéia é fazer também no Norte e no Nordeste; promover en-
contros regionais e capacitar os operadores de direito nesses Estados. 
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Na verdade, essa é uma prioridade que não vamos deixar. Então, 
temos a previsão de realizar, a partir de setembro, cinco encontros regio-
nais exclusivamente para assistir, para ajudar os operadores de direito 
que trabalham nessa questão de combate à homofobia. Então, vai ser a 
maior capacitação técnica que a Secretaria já fez em relação a esse tema. 

Outro tema também que gostaríamos de aprofundar com 
muito carinho, e temos visto isso na prática, é o debate de racismo 
e homofobia. Vamos realizar alguns seminários regionais exclusiva-
mente com essa temática. 

Teria ainda várias questões para citar, mas diante do tempo, 
quero dizer que continuo otimista. Sei que muitas atividades ainda es-
tão aquém do que poderia ser, mas este ano vamos poder contar uma 
história muito diferente do ano passado e retrasado. Já estamos fazen-
do isso, porque o processo já está acontecendo. 

Com os editais em andamento, talvez vamos ter a maior rede 
que já construímos neste País em relação à defesa das pessoas que só 
querem ter o direito de ter afeto como qualquer outra pessoa. E esta-
mos conseguindo isso através do programa do Governo Federal.

Muito obrigado. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Ivair. 

Vamos ouvir agora Cláudio Nascimento. 

O SR. CLÁUDIO NASCIMENTO – Boa-tarde a todas as mu-
lheres presentes e a todos os homens, a todos da Mesa. Considero este 
momento importante. 

Primeiro, é importante reconhecer os avanços políticos, sociais 
e culturais que a comunidade GLBT, na última década, vem conquis-
tando no País. Temos que demarcar positivamente, a partir da própria 
construção de resposta comunitária que construímos ao longo desse 
tempo. O movimento vem se organizando mais, com mais representa-
tividade nos Municípios e Capitais. 

Hoje é um movimento que tem grupos homossexuais em to-
dos os Estados brasileiros, não só nas capitais, mas nas cidades do 
interior. Isso dá o sentido de uma maior estruturação da própria 
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atuação política do movimento. Acho que é importante levantar isso 
como um elemento causador dos avanços que vêm também ocorren-
do ao longo desses anos. 

Poderíamos listar vários avanços no campo do Judiciário, do 
Legislativo, nas ações que os grupos fazem nos Estados e Municípios, 
ações também no campo das políticas públicas. Mesmo que sejam pon-
tuais, serviram como exemplo e como idéia piloto para que pudésse-
mos pensar em projetos mais ousados e maiores. 

Quero também reconhecer que, nos últimos quatro anos, o de-
bate sobre os direitos homossexuais no Congresso Nacional ampliou-
se, viabilizou-se mais. No entanto, reconhecemos que precisa avançar 
muito mais nesta Casa, para que efetivamente a intenção e o desejo se 
transformem em ação concreta e efetiva, que é tornar o amor e o afeto 
entre pessoas do mesmo sexo uma possibilidade real de expressão, com 
condição de ser protegido pela lei. 

Efetivamente, hoje nosso direito mais básico de ser humano, que 
é o direito à vida, nos é impedido a cada momento. O próprio Grupo 
Gay da Bahia tem dossiê com matérias dos jornais com dados diversos 
que constatam que, a cada dois dias, homossexuais são assassinados. 
Há também pesquisas no Rio de Janeiro que apontam que pelo menos 
60% dos entrevistados já sofreram algum tipo de agressão física por 
causa da sua orientação sexual. 

Isso prova a emergência das políticas públicas voltadas ao com-
bate à violência contra os homossexuais. Então, gostaria que pensás-
semos em que ponto de partida estamos falando, porque há um ques-
tionamento em alguns setores, até mesmo no que diz respeito a ter 
políticas específicas. 

Quando começamos a travar debates para a construção do 
Programa Brasil sem Homofobia, surgiu a questão da política univer-
sal versus política específica. Alguns setores acreditavam – aquela ve-
lha ilusão ainda – que se aplicando as políticas universais de trabalho, 
saúde, educação e outras áreas, se conseguiria resolver os problemas 
de discriminação e violação dos direitos humanos de todas as po-
pulações. Vimos provando, por meio de estudos, que isso não é bem 
assim. Há segmentos da sociedade que, por conta de um processo 



GLBTT

106

histórico de exclusão, precisam de resposta mais afirmativas, como o 
conceito de política afirmativa, a discriminação positiva, no sentido 
de uma resposta de maior impacto àquela população que mais preci-
sa. O conceito de eqüidade, que muitos utilizam, trabalha o aspecto 
de dar àquele que mais precisa. Na perspectiva dos direitos humanos, 
esse debate é apresentado.

Sem sombra de dúvida, reconhecemos o Programa Brasil sem 
Homofobia como uma divisão de águas na política pública brasilei-
ra para a população GLBT. Trata-se de um marco histórico, porque, 
efetivamente, a partir daí, criou-se um parâmetro oficial para, de fato, 
começar a construir mecanismos de avaliação de processos e dos pró-
prios indicadores dessas ações. Até então, havia ações realizadas, po-
rém muito pontuais. Havia determinada área, mas não se conseguia, ao 
final, mensurar o que era feito. A exemplo disso, quando questionáva-
mos algum Ministério, dizíamos: “Vamos fazer uma reunião para po-
dermos ver qual a demanda da população”. Hoje não precisamos mais 
disso. Concretamente há um programa, e queremos a sua execução. É 
importante dizer que isso foi uma conquista do diálogo, da construção. 
Poderíamos elencar vários elementos que construíram esse clima so-
cial favorável. É necessário não só reconhecer como brigar pela prote-
ção e defesa do Programa Brasil sem Homofobia, que, historicamente e 
como política, é importante. 

Marcelo Nascimento falou sobre isso inicialmente. Gostaria de 
destacar que saímos de uma reunião de dois dias no Rio de Janeiro com 
o Fundo das Nações Unidas para a AIDS, a Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde – OPAS e outras agências multilaterais ligadas à ONU 
para discutir, por exemplo, a construção do Guia de Ações de Estraté-
gias de Combate à Homofobia na América Latina e no Caribe. Está-se 
utilizando, por exemplo, a experiência do México, que também tem um 
programa parecido com o nosso, e a do Brasil, com o Programa Brasil 
sem Homofobia. 

Isso demarca outro momento para nós e a própria América La-
tina, no sentido de estar contribuindo com esse debate. Reconhecemos 
o avanço. Concordo com Ivair Augusto, quando, analisando, diz que há 
4 anos era o marco zero no sentido de programa. 
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O Programa Brasil sem Homofobia vem realizando muitas 
ações. Posso listar algumas. Não vou lembrar de todas, nem o tempo 
me oferece essa possibilidade, pois ele sempre é criminoso conosco. 
Por exemplo, Ivair Augusto já falou do campo da educação. Na área 
da cultura, conseguimos travar um debate superinteressante sobre a 
cultura GLBT, o resgate à memória, a proteção do patrimônio cultural 
da população GLBT. 

Este ano e no ano passado, houve apoio a eventos culturais, a 
projetos ligados à expressão artística da população GLBT. Foi formado, 
na área de cultura, um grupo de trabalho para, junto com o Gover-
no, principalmente o Ministério da Cultura e a sociedade civil, discutir 
propostas efetivas, que pudessem pôr em prática as ações do Progra-
ma Brasil sem Homofobia. Nesse programa existem as ações mestras, 
mães, e em cada área ministerial é preciso construir um plano de traba-
lho para, efetivamente, detalhar as ações que serão executadas. Na Cul-
tura, gerou um relatório, com várias ações que estão sendo sugeridas e 
assumidas como compromisso para este ano. 

Ivair Augusto também se referiu à área de direitos humanos. Es-
tou sendo bastante generoso. Ivair Augusto diz que sou sempre radical, 
mas esqueceu-se de destacar o que a Secretaria de Direitos Humanos 
vem fazendo o acompanhamento de ações em vários Estados com re-
lação aos crimes homofóbicos, realizando visitas e cobrando de autori-
dades locais a efetiva apuração dos casos, entre outros. 

Na área de educação, cultura e direitos humanos – ainda não 
vou falar de saúde – há um avanço no sentido do que está sendo feito 
agora. No campo da saúde, continua a haver apoio ao Programa Nacio-
nal de AIDS. No campo da saúde como um todo, saúde integral, não se 
encontra uma resposta efetiva do Ministério da Saúde. 

Existe o Comitê Técnico de Saúde da População GLBT, que, 
hora e outra, é reinaugurado, relançado, mas não constrói uma respos-
ta para lidar com essa temática no Ministério da Saúde. Na medida em 
que desejamos travar esse debate, como poderemos construir meca-
nismos de operacionalização do programa que permitam avanço nas 
ações previstas no Programa Brasil sem Homofobia e em outras áreas, 
tendo a Secretaria de Direitos Humanos, como está previsto no progra-
ma, o papel de articuladora dessas ações? 
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No campo do trabalho, sinceramente, é uma das áreas que esta-
mos encontrando maior nível de homofobia. Deveria ser uma área que 
promovesse a ação integral na inserção ao trabalho de todas as pessoas, 
mas não existe sequer o diálogo com o Ministério do Trabalho para a 
iniciação do debate das ações que ali estão previstas. Todas as ações que 
estão listadas para a área do Ministério do Trabalho foram construídas 
com o Ministério do Trabalho, não foi nada imposto de fora para den-
tro. Uma das estratégias que construímos no processo de elaboração 
do Programa Brasil sem Homofobia foi de que era preciso que as ações 
de cada área fossem pactuadas, para que, depois, também pudéssemos 
cobrar. O Ministério do Trabalho tem agido dessa forma.

No campo da Secretaria de Segurança Pública, ainda se está na 
fase do diálogo. Por isso estou falando por área, para não se cometer 
injustiça, Ivair Augusto. É preciso transformar a intenção em ação 
concreta. Lá existe uma Câmara Técnica Comunitária para tratar do 
tema de segurança pública para a população GLBT. Há uma série de 
indicativos que a Câmara Técnica apresentou à área de segurança 
pública, e que, até agora, está belissimamente organizado em um 
relatório. Ação concreta não existe. Queremos ver como indicação 
para o Plano Nacional de Segurança a inclusão desse debate, com a 
cobrança da inclusão nos planos estaduais de segurança do debate 
da cidadania homossexual. Sabemos que esse debate no campo da 
segurança é difícil, por conta do conservadorismo que existe, mas é 
necessário enfrentamento, ousadia e coragem, para que esse debate 
aconteça, porque é uma das áreas que traz um nível de violação di-
reto, de discriminação e violência contra homossexuais. É preciso 
resposta mais contundente nessa área. O Seminário que está sendo 
produzido pode ser o alavancador desse debate. 

Por último, especificamente – estou com o tempo esgotando  
–,  quero falar de alguns desafios que precisamos pensar. Com todo o 
respeito que tenho pelo Ministro Paulo Vanucchi e por toda equipe, 
esse debate sobre o gerenciamento do Programa Brasil sem Homo-
fobia já acontece desde sua inauguração. Isso inclusive foi pauta de 
reivindicação com o Ministro Nilmário Miranda. Antes de lançar o 
programa, nós o condicionamos a um anúncio do Ministro da criação 
da coordenadoria, como na época era chamada, de uma gerência para 
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o Programa Brasil sem Homofobia, com o objetivo de ser justamente 
uma articuladora das políticas das várias áreas ministeriais, para que 
efetivamente as várias políticas se comuniquem e contribuam a fim 
de que os Ministérios que não têm ações possam ser pressionados, 
dentro de uma discussão maior, a fazerem as implementações e tam-
bém a terem esse papel de interlocução com a sociedade civil. 

Hoje temos contato principalmente com o Dr. Ivair Augusto, 
que tem papel mais amplo do que apenas lidar com a temática do Brasil 
sem Homofobia. Entendemos que precisa haver melhor gerenciamento 
desse programa no sentido de sua administração e de sua efetividade. 

Então, este é um desafio. Gostaria que aqui não ficássemos com 
mais uma promessa, como o Ministro falou que está vendo, pois já se 
passaram dois anos. Não dá mais para esperar. É preciso dizer tal data 
vai ser lançada a coordenadoria.

Não estamos querendo ser nomeados, ninguém está pedindo 
cargos. Qualquer pessoa do próprio Governo pode ser nomeada, servi-
dor de carreira, mas queremos a institucionalização dessa ação.

Outro ponto é a importância do próprio Governo emitir relató-
rios das ações executadas, porque não temos relatórios formais, oficiais 
do que está ocorrendo nas diversas áreas. Inclusive podemos até come-
ter injustiças em áreas em que talvez estejam acontecendo fatos, mas 
por falta de visibilidade não temos condição de fazer o debate maior no 
campo da defesa da ação. 

Um outro desafio para o Brasil sem Homofobia é como o Go-
verno brasileiro, no âmbito federal, vai construir cooperação técnica 
com os Governos Estaduais e Municipais. Primeiro, com esse processo 
do Brasil sem Homofobia, que é positivo e está gerando um debate 
muito grande, há vários Municípios e Estados que têm interesse em 
formular uma política como essa. Mas, por exemplo, falta assessoria 
técnica para essa ação. É preciso que o Governo também atue nesse 
sentido. Sei que está atuando em alguns, mas é preciso ter uma estraté-
gia para atuar nesse sentido. 

Outro ponto também são os recursos para apoiar alguns Muni-
cípios que estão iniciando essa ação. 
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Precisamos também discutir no campo da dotação orçamentá-
ria, não só no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, mas como 
o Governo debate a política de direitos humanos e prioriza recursos 
para atuar na área. Há inclusive o atravancamento desse debate na área 
da Fazenda e do Planejamento. Conseguimos esse recurso que o Ivair 
está dizendo, mas há insensibilidade da área governamental no sen-
tido de liberá-los para a execução das ações. Se formos ver, dos 7 mi-
lhões, quantos milhões realmente já foram executados das emendas? 
Nenhum. Os recursos vieram do que os próprios Ministérios já tinham 
apresentado no projeto original. 

Estamos há menos de cinco meses do fim do ano e corremos o 
risco de chegar em dezembro de 2006 sem a execução orçamentária 
adequada e de não ter capacidade política, nem o Governo, nem a 
sociedade civil, de debater dentro do Congresso a ampliação de re-
cursos. O valor de 6,7 milhões ainda é aquém das necessidades das 
populações do GLBT. Nessa perspectiva de não termos um gerencia-
mento e uma execução mais ágil do recurso, podemos sofrer com o 
debate do Orçamento da União. 

Então, é isso. Desde o início participamos desse debate e da 
construção do programa. Reconhecemos que, como política pública, é 
uma resposta estratégica e super importante. O que queremos é a efe-
tiva operacionalização de suas ações, para que consigamos obter mais 
resultado na ponta, naquela população que está sofrendo a discrimina-
ção e violação aos direitos humanos. Reconhecemos que já houve uma 
série de avanços, mas ainda é preciso avançar muito mais. 

Muito obrigado. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Muito 
obrigada, Cláudio Nascimento. 

Registro a presença da Deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro.

Vamos ouvir agora Fernanda Benvenutti, da ANTRA. Vou avi-
sar quando completarem dez minutos, está certo? Teremos mais cinco 
minutos e, quando o tempo estiver esgotado, tornarei a avisar. Vamos 
administrando, está bom?
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A SRA. FERNANDA BENVENUTTI – Vou começar logo com 
um protesto. Posso começar dando boa tarde e depois faço o protesto. 
Boa tarde a todas os presentes, porque não gosto deste dueto “boa tarde 
a todas e todos”. Para mim, para todas as pessoas presentes, boa tarde. É 
muita frescura desse movimento. Sou logo direta, e vamos ao assunto. 

Agora vou fazer um protesto. Já fiz a gracinha e agora vou fa-
zer o protesto. Todos falaram, mas agora, na hora das trans, vamos dar 
mais um tempinho, um descontinho, não é? Ser bem representativo. 

Bem, na verdade não estava inscrita para falar, não preparei dis-
curso nem gosto de preparar, porque temos conhecimento, temos de 
falar o que sabemos. 

A Keila precisou de fato viajar, problema de horário da passa-
gem dela, e fiquei para substituí-la.

Vou falar dos avanços do Programa Brasil sem Homofobia. 
Avançou-se muito, principalmente em alguns Estados onde a violên-
cia e a discriminação contra o Movimento GLBT é mais acirrada, como 
por exemplo o Estado da Paraíba. Era uma angústia do próprio Luciano 
Bezerra, que começou a fazer essa estatística horrível do Estado da Pa-
raíba; dei segmento a isso. O Dr. Ivair ficou apavorado quando come-
çamos a montar a Câmara Técnica, porque o índice de violência estava 
altíssimo. Conseguimos avançar, porque implementamos a Delegacia da 
Mulher, a delegacia especializada em crimes de homofobia.

Por outro lado, quando mais aparecemos, mais a violência nos 
cerca. Neste ano, estamos no sétimo mês, foram sete assassinatos para 
culminar, com toda a demanda, com toda a política que fazemos. É la-
mentável, é triste, mas não vamos viver de fatos tristes como esses. 

Temos de entender que o Programa Brasil sem Homofobia 
está funcionando, não está a contento, ainda não é aquele programa, 
tendo em vista que os outros programas de Governo levaram tempo 
para ter suas implementações, e nem todos ainda estão no auge das 
suas implementações, estão engatinhando como programas de Go-
verno. Reconhecemos isso, mas também temos de reconhecer que 
algumas ações acontecem. 
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No centro de referência GLBT da Paraíba, sob a tutela da  
ASTRAPA, temos uma grande demanda. Sabemos que esse centro é 
um projeto ainda piloto, e não teve infra-estrutura, funciona dentro da 
instituição. Temos procurado fazer com que a demanda seja realmente 
atingida. De fato, o Estado da Paraíba tem grande índice de violência. 
Estamos localizados na capital e não conseguimos chegar à demanda 
do interior. Por isso, acredito que esses trinta centros que deverão ser 
formados serão de suma importância. Alguns Estados precisarão de 
mais de um centro, porque a demanda é de fato grande. 

Temos feito parcerias com a Associação das Profissionais do 
Sexo, que estamos atendendo, com a Casa de Passagem, em que pesso-
as vivem e convivem com o HIV e a AIDS, e com algumas instituições 
do interior. Infelizmente, sabemos que é um projeto com poucos recur-
sos. Não temos conseguido atingir toda a demanda. Ficamos um pouco 
tristes, mas com certeza esse programa vai crescer e vamos conseguir 
atender todas as demandas. 

Quero falar um pouco sobre como é o Programa Brasil sem 
Homofobia. Na verdade, é um programa meio excludente, porque 
nós, travestis, transexuais e transgêneros e as lésbicas, também, não 
nos vemos em muitas das ações que estão dentro desse programa. 
Então, ele tem que ser repensado, porque, se é um programa de um 
movimento GLBT, ele ainda é excludente. Nesses dois anos, temos 
que fazer uma reavaliação e ver quais as políticas de fato voltadas 
para travestis, transgêneros e transexuais e para as lésbicas, que tam-
bém não são muito contempladas dentro do programa. É óbvio que é 
um começo. Contudo, temos que aprimorá-lo.

Gostaria de mostrar só um pouquinho da realidade das traves-
tis, mostrar como, de fato, as políticas na maioria das vezes não nos in-
cluem. Todas as travestis, ao chegarem a uma delegacia, chegam como 
vítimas e saem como réus. Em uma discussão entre uma travesti e uma 
criança, o Judiciário e toda a sociedade ficam do lado da criança, es-
quecendo-se de que a travesti não tem proteção.

Então, acho que tudo tem que ser pensado e revisto, para mos-
trarmos que, desses três segmentos, o mais discriminado continua sen-
do o movimento das travestis, transexuais e transgêneros do Brasil. 
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Trouxe um filme para ser exibido. Por isso, pedi um pouco mais 
de tempo. É interessante que todas as pessoas reflitam depois de assistir 
ao filme. Vou fazer o meu raciocínio final após a exibição desse filme.

Eu pediria que neste momento exibissem o filme para, depois, 
fazermos essa reflexão. Antes de o filme começar, não vou fazer nenhum 
comentário a respeito. Peço que analisem e depois, se for possível, façam 
as perguntas. Concluirei meu raciocínio após a exibição do filme.

(Exibição de vídeo.)

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Vamos 
interromper o filme aqui, porque algumas pessoas precisam ir embora. 
Devolvo a palavra à Fernanda, para que ela conclua.

A SRA. FERNANDA BENVENUTTI – O filme é bem 
interessante. Infelizmente, o tempo é curto. Vamos interrompê-lo. Agora, 
se vocês tiverem interesse em obter a cópia desse filme, é só procurar a 
ATRAS – Associação dos Travestis de Salvador, com a Keila Simpson. 

A SRA. FERNANDA BENVENUTTI – Vocês querem que 
adiantem só o final? 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Ainda 
temos que ouvir o Caio Varella. Depois, algumas pessoas do plenário 
querem se manifestar. 

Os participantes estão solicitando que a Fernanda deixe o e-mail 
da Associação em Salvador, para que possam pedir o filme. Não é isso?

A SRA. FERNANDA BENVENUTTI – A reflexão que eu 
queria que todos fizessem, voltada para o programa Brasil sem Ho-
mofobia, é a seguinte: é essa a nossa realidade, é só isso o que sobra 
para os travestis? Onde está o Ministério do Trabalho e Emprego, que 
no Programa Brasil sem Homofobia não dispõe de política que inclua 
os gays, as lésbicas e os travestis, estes os que mais sofrem desses três 
segmentos? A única opção de vida, a única opção de trabalho que os 
travestis neste País têm é a prostituição? Porque eu sou uma, a Beth 
Fernanda é outra, a Marcele Malta é outra. Mas somos um grãozinho 
de areia no oceano que padece.

É essa a reflexão que eu quero que vocês façam. 
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O filme foi um pequeno trecho da realidade dos travestis, dos 
transexuais, dos transgêneros do Brasil. Aliás, os transexuais nem tan-
to, pois raramente vão para a pista, porque, se forem, morrem de fome 
– o delírio do cliente não é esse.

É essa, repito, a reflexão que eu quero que vocês façam. E se vo-
cês tiverem de acrescentar alguma coisa, podem fazê-lo no debate. Eu 
não quero me estender, porque o Caio ainda vai falar. 

Muito obrigado pela paciência. Estamos à disposição.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Fernanda.

Quero registrar a presença do Deputado Paulo Rubem Santiago.

Passo a palavra ao Sr. Caio Varella.

O SR. CAIO VARELLA – Boa-tarde. Agradeço o convite para 
participar deste Seminário. Quero saudar todos e dizer que, se conse-
guimos nos reunir nesta Mesa hoje, é porque houve um trabalho ante-
rior. Conseguimos criar um programa, uma Frente Parlamentar; mes-
mo faltando a gerência, de que tanto o Cláudio fala e é tão importante, 
conseguimos contar com pessoas como o Ivair e o Roberto, diretamen-
te envolvidos na Secretaria Especial de Direitos Humanos, na tentativa 
da efetivação do programa Brasil sem Homofobia.

Mas como tanto diz o Ivair, eu, de costume, venho aqui fazer 
críticas que entendo como construtivas a esse processo de efetivação 
de políticas para a população GLBT. Sou aquela pessoa que fala dos 
números e, por conta do tempo, vou me ater à questão orçamentária.

Em primeiro lugar, saindo um pouco da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos e voltando para o Congresso Nacional, quero 
parabenizar a Frente Parlamentar, e alguns Deputados estão aqui 
presentes, além de algumas pessoas, como a Aline, a Ana e a Iara, que 
são fundamentais nesse processo, não só de emendas parlamentares, 
não só de recursos, mas de visibilidade da temática dentro do Congresso 
Nacional, que todos sabemos o quão conservador, homofóbico, 
machista, inclusive misógino, é. Essas mulheres são guerreiras aqui 
dentro, porque, como em todo lugar brasileiro que tem concentração 
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maior de homens, a misoginia provoca, de início, uma guerra. Para 
começar o dia, as mulheres, dentro deste Congresso Nacional, já 
começam brigando com o machismo.

Mas, voltando aos recursos, no caso das emendas orçamentárias 
voltadas às políticas GLBT, analisei as que foram apresentadas para a 
Lei Orçamentária Anual de 2006. Percebemos uma quantidade bastan-
te razoável de recursos que, somados àqueles apresentados pelo pró-
prio Governo Federal para essas políticas, resultou no montante que o 
Ivair citou, no total de 7 milhões de reais – são aproximadamente 6,8 
milhões mais 200 mil, estes específicos para o Distrito Federal. Desses 
recursos da Secretaria Especial de Direitos Humanos, para apoio em 
serviços de prevenção e combate à homofobia, foram autorizados 119 
mil e liquidados 90 mil. 

Claro que houve, como o Ivair disse, a aprovação tardia do Or-
çamento, mas também podemos prever que uma parcela desse recurso 
é voltada para contingenciamento. E aí vem a discussão mencionada 
pelo Cláudio, que temos de ir ao Ministério do Planejamento e ao Mi-
nistério da Fazenda, além de fazer a discussão da política como um 
todo, da política de direitos humanos e da política GLBT.

Vemos que a destinação de recursos é um grande avanço, mas 
temos apenas quatro ações. Quem já me viu falando sobre o Orçamen-
to, sabe que bato muito firmemente nessa questão. Só em quatro ações 
temos identificação direta com relação à diversidade ou ao combate à 
homofobia. Isso é muito pouco para um programa de ação que tem 52 
pontos e que pretende combater de verdade a homofobia. Temos de 
mudar isso no PPA, temos de fazer as emendas. É necessária a criação 
de programas. Mas isso só se faz desde que se tenha essa política como 
prioridade. Penso que é esse embate político que temos de enfrentar, 
principalmente num ano eleitoral, em que precisamos ter definidas 
as prioridades. Mas é inegável que neste Governo tivemos um avanço 
muito grande nessas políticas. 

Quero fazer uma observação. Muitos dos recursos gastos eram 
voltados para o lançamento do Programa Brasil sem Homofobia nos 
Estados, na maioria nas Capitais. Isso é fabuloso, é importante dar visi-
bilidade ao tema. E uma das justificativas do lançamento do Brasil sem 
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Homofobia nos Estados foi a tentativa de comprometer os Governos, 
as Prefeituras, enfim, Estados e Municípios, a criar programas e políti-
cas voltadas para GLBT. 

Porém, se temos um programa lançado com tanta visibilidade 
mas com execução pequena, isso também pode ser um tiro no pé. Pode 
fazer com que os Governos, Estados e Municípios pensem assim: tem 
o plano, mas não há comprometimento, por que fazer? 

Se tivemos um primeiro momento de visibilidade e lança-
mento, devemos ter um segundo momento agora, com a garantia de 
políticas concretas. Temos quatro ações: uma, de apoio a serviços de 
prevenção e combate à homofobia; duas, de apoio do Ministério da 
Educação; e uma, de fomento no Ministério da Cultura. São essas 
ações que temos no Orçamento. 

Em linguagem orçamentária, apoio e fomento são para ações 
temporárias, não são para políticas progressivas. Não é uma política 
que se concretiza. Isso sai do Orçamento no ano que vem, se alguém 
quiser, porque é apoio. Apoio é um projeto de um ano, seis meses. 
Em linguagem orçamentária é isso o que se diz. Se politicamente 
entendemos que queremos um apoio, na linguagem orçamentária 
estamos perdendo com isso. 

Vou ser bem sucinto, até por conta do tempo. Penso que pre-
cisamos fazer uma revisão do PPA e do próprio Brasil sem Homo-
fobia, essa é a grande verdade, porque há muitas ações de apoio nes-
se programa. No sentido político, é absolutamente compreensível, 
porque está escrito “apoio”, mas isso é prejudicial para a construção 
de políticas concretas e efetivas que entrem no Orçamento, no Pla-
no Plurianual, e não saiam mais. Caso contrário, pode ocorrer como 
quando tivemos uma “ação do gerenciamento”, que já esteve no Or-
çamento, e não está mais lá. Tivemos uma ação de gerenciamento 
do Brasil sem Homofobia, de 1 milhão e 200 mil reais, que não exis-
te mais. E como o apoio a centros de referência ou aquela ação que 
vai acabar com o apoio às paradas podem não estar mais no ano que 
vem, o Brasil sem Homofobia pode tornar-se uma carta de inten-
ções apenas. Aqui ninguém quer isso, o Parlamento não quer isso, o 
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Executivo não quer isso e o movimento não quer isso. Então, vamos 
adequar, vamos sentar e chamar a discussão. 

Há um recurso previsto que não é grande. Precisamos de muito 
mais recursos para a execução de políticas GLBT. Temos um recurso 
razoável, 7 milhões de reais, para o papel que tem a Secretaria Especial 
de Direitos Humanos, que é de articular as políticas. Vamos chamar 
um seminário com a GLBT, a ANTRA, as organizações das lésbicas, e 
agora há organizações de bissexuais e transexuais. Por exemplo, o que 
a Fernanda diz é a mesma coisa que as mulheres e o movimento de lés-
bicas falam. Na Conferência Nacional das Mulheres foi aprovada uma 
demanda específica para as lésbicas, e a Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres colocou isso no seu relatório, bonitinho, mas não fez 
nada. Os travestis estão aí, e quais são as políticas voltadas especifica-
mente para eles? Sabemos da importância das políticas que tenham o 
recorte GLBT, mas precisamos de políticas específicas para os segmen-
tos, porque eles têm suas especificidades. 

Isso se dará não só por um compromisso político, mas também 
por uma questão orçamentária. Sabemos que é muito mais fácil, inclu-
sive numa disputa política dentro de um órgão, lutar por um recurso 
que se tem do que lutar para se conseguir o recurso. Se tem de lutar, o 
Ivair, por exemplo, sabe tanto quanto nós do quanto temos de lutar lá 
dentro para efetivar essa política; é um desafio, uma briga. O Ivair sabe 
disso, porque na época em que a Elaine estava no Ministério – a nossa 
querida Elaine, que faleceu há pouco tempo  –,  a briga do Ivair, da 
Elaine, da turma lá dentro, na época a Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos, para sair meia dúzia de recursos para alguns projetos foi 
grande. É o caso do Balcão de Direitos; o Cláudio esteve no Arco-Íris, o 
Toni esteve em Curitiba etc. 

Para concluir, vejo que precisamos mudar não só a questão do 
Orçamento, como nossas políticas. Quando estou falando em revisão 
do Programa Brasil sem Homofobia, é no sentido de adaptá-lo para 
uma linguagem orçamentária. Que possamos, de verdade, concreti-
zar isso dentro do PPA com ações e programas definidos, com obje-
tividade, para a sua execução. E também cobrar uma execução, sim, 
porque, das quatro ações, só os 90 mil estão liquidados na Secretaria 
Especial de Direitos Humanos. 
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Temos na Educação para Diversidade, 3 milhões e 170 mil reais. 
Não há empenho algum desse recurso. Na Cultura, dos 5 milhões e 50 
mil reais, estão empenhados 320 mil reais. Não estamos falando nem 
de 10% dos recursos! Por mais que tenhamos problemas como o atraso 
na aprovação do Orçamento, a não-liberação das emendas orçamentá-
rias, até quando vamos ficar nessa lógica?

Por exemplo, a Frente Parlamentar tem centenas de outras fun-
ções além da apresentação de emendas orçamentárias pelos Parlamen-
tares nesses anos todos. O papel do Parlamento é outro. Eu não quero 
que as Deputadas Iriny Lopes e Iara Bernardi centrem forças na ques-
tão da emenda. Quero também, mas desejo muito mais que a Frente 
Parlamentar aprove as leis que são demandas de décadas do Movimen-
to GLBT brasileiro. Que provoquem essas discussões. Temos de mudar 
essa lógica.

Por isso, faço mais uma avaliação política, saindo um pouco da 
avaliação orçamentária, embora ambas estejam interligadas. Essa é a 
função do Orçamento.

Concluo aqui, para termos um pouco mais de tempo na discussão. 

Obrigado.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Caio.

Vou passar a palavra ao Sr. Cláudio Nascimento, que vai dar um 
informação importante, inclusive para o debate.

O SR. CLÁUDIO NASCIMENTO – É importante destacar 
que, no Programa Brasil sem Homofobia, está prevista a realização de 
seminário entre o Governo e a sociedade civil, justamente para fazer o 
que o Caio está dizendo, ou seja, uma revisão do programa com possí-
veis adequações. Na medida em que o programa completou dois anos 
de existência, dá para avaliar o que é necessário adequar.

Fizemos esse pedido à Secretaria em abril, não ao Ivair Augusto, 
mas ao Sr. Ministro e ao Sr. Perly Cipriano, que é o Subsecretário. Foi-nos 
prometido, primeiro, no mês de junho, e já estamos no mês de julho.
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Portanto, gostaria que o Ivair levasse esse pedido para a Se-
cretaria e que a Deputada pudesse renová-lo, a fim de que assuma 
esse compromisso não só conosco, mas conforme está formalmente 
estabelecido no programa.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Quero 
registrar a presença da Deputada Socorro Gomes.

Desejo, ainda, fazer um agradecimento, em nome da organi-
zação do evento, ao Michel, que voluntariamente veio nos ajudar. A 
Câmara não havia providenciado, mas ele veio voluntariamente. A 
ele, os nossos agradecimentos. 

Agora, vamos organizar o debate.

Vamos abrir as inscrições para a manifestação. O Felipe é o pri-
meiro; depois, a Marcele e a Daniela.

O SR. FELIPE – Eu tenho um questionamento a fazer para o 
Caio. Na sua fala, o senhor mostrou algumas diferenças entre políticas 
concretas e o que foi feito.

A minha dúvida é a seguinte: para que eu possa entender – e 
ressalto que já li o conteúdo do Programa Brasil sem Homofobia  –,  
quando falamos em dotação orçamentária, qual é a nossa luta em re-
lação ao Brasil sem Homofobia? Todas as políticas propostas por esse 
programa dão-se por meio de projetos? 

O senhor citou, por exemplo, o Balcão dos Direitos, entre o 
Arco-Íris e o Dignidade, ou então os centros de referência, que são tu-
telados pela ASTRAPA, como a Fernanda abordou. Todas essas polí-
ticas concretas, pelo Brasil sem Homofobia, dão-se por meio desses 
projetos, ou existem alternativas que são contempladas pelo programa? 
É só para que eu possa entender qual é essa luta pelo Brasil sem Homo-
fobia, que é uma luta minha, nossa. Enfim, quais são as políticas que o 
Brasil sem Homofobia constrói? São todas elas realizadas por meio de 
projetos e de organizações não- governamentais?

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada. Felipe.

Com a palavra a Marcelly Malta.
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A SRA. MARCELLY MALTA – Depois do documentário apre-
sentado, emocionei-me muito. Faço minhas as palavras da Fernanda. 
Tudo o que ela falou é a nossa realidade.

Pergunto para a Fernanda qual a porcentagem de travestis, em 
âmbito nacional, que chegaram à terceira idade?

A Marcelly veio da Argentina, onde foi feita uma pesquisa, 
em âmbito nacional, em que se verificou que não chega a 1% o per-
centual de travestis que chegam aos cinquenta anos de idade. Por 
quê? Porque são trabalhadoras sexuais que trabalham em via. Isso o 
que aconteceu é a nossa realidade. 

Em 1984, em Porto Alegre, houve quatro assassinatos de traves-
tis. E até hoje não sabemos quem matou, se foi a polícia ou não. Ah, por 
que são travestis? É a realidade o que vocês assistiram. E pior ainda. 
Quando a Fernanda fala do trabalho, onde está o nosso trabalho? Eu 
trabalho, a Fernanda trabalha, mas quem mais? Cadê as outras traves-
tis? Excluídas do trabalho. E são colocadas onde? Não, porque, lógico, 
elas têm uma opção: são excluídas da família e da sociedade. 

Emocionei-me muito quando a Fernanda falou sobre a homo-
fobia. Até na entrevista, há pouco, falei da questão da transfobia, porque 
não somos incluídas. Travestis, transexuais e transgêneros, não! Falou-
se inclusive da Parada Gay. Mas onde estamos? Ninguém quer levantar, 
ninguém quer falar. Acho que nós, que estamos aqui, temos que falar. 
Mesmo falando errado, somos obrigadas a falar. 

É muito difícil, a gente vê uma Fernanda e uma Marcelly da vida 
inseridas numa Mesa para falar das dificuldades que dia a dia enfrenta-
mos, no trabalho, em casa. Geração de renda e moradia, então. 

Quando se falou hoje de manhã de duas lésbicas serem discri-
minadas, isso aí é normal, acontece todos os dias. Nós, travestis, não 
podemos ter direito à moradia mesmo tendo apartamento próprio. A 
nossa realidade é pior do que vocês imaginam, não é, Fernanda? E pior 
é a exclusão social das travestis que são trabalhadoras sexuais. 

O Ivair disse que precisamos de políticas públicas para policiais. 
Lembro-me de que fui a primeira travesti, no Rio Grande do Sul, a ser 
instrutora de movimento social na Academia de Polícia. Foi impor-
tante sim. O programa foi maravilhoso. Conseguimos atingir a meta 
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em torno de 80%. Mas, quando muda o Governo, o que acontece? Se 
o programa é bom, por que não continua? Ivair, pelo amor de Deus! 
Quantas vezes já discutimos isso. O que acontece? Muda o Governo. 
Direita, extrema direita, esquerda, aí Marcelly Malta vai presa. Por quê? 
Porque defendeu os travestis, por que não temos direito a nada?

Não quero falar mais, porque vou me emocionar muito. 

Parabéns, Fernanda! 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Com a 
palavra a Daniela.

A SRA. DANIELA – Boa-tarde. Meu nome é Daniela. Eu venho 
para contribuir com o Seminário. Para não me estender muito, anotei 
o que pretendo falar.

Venho de um grupo de militantes. Como mulher lésbica que 
acredita na própria homoafetividade, e como feminista que sou, lanço 
um lamento ao fato de não haver uma representação de mulheres, se-
jam lésbicas ou bissexuais, numa Mesa tão importante como esta que é 
a de avaliação do Brasil sem Homofobia. 

Como bem lembrou a Fernanda, as lésbicas são deixadas à mar-
gem, e, como o Caio disse, vivemos numa sociedade misógina.

Componho a Liga Brasileira de Lésbicas, entidade autônoma 
formada por lésbicas, mulheres bissexuais, feministas. Entendemos a 
necessidade de o Programa Brasil sem Homofobia tornar-se, enfim, 
um plano nacional de políticas para a comunidade GLBT com orça-
mento próprio, da mesma forma como ocorre com o Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres, a fim de que o enfrentamento da homo-
fobia, realmente, seja intensificado.

Torna-se emergente que o movimento GLBT chame junto 
com o Governo Federal a primeira Conferência Nacional de Políticas 
para GLBT. E firmemos a representação e o trabalho efetivo de uma 
corporação séria e legítima entre o Governo Federal e a sociedade 
civil, a fim de que construamos e concretizemos as políticas públicas 
para o movimento GLBT.
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Para finalizar, queria registrar a iniciativa da Deputada Mani-
nha, que deu a cara a bater, ao lutar pelo nosso projeto do Dia da Visi-
bilidade Lésbica, a ser comemorado no dia 29 de agosto. 

Aproveito para convocar os esforços de todos os Parlamentares 
– e todas as Parlamentares – para que aprovem esse projeto assim que 
ele chegar a esta Casa, bem como ao Senado, e que ele chegue logo ao 
Exmo. Sr. Presidente da República.

Obrigada.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Daniela.

Quero esclarecer, em nome da organização, que as lésbicas ti-
nham, sim, uma representação, na pessoa da companheira Yone, que 
não pôde comparecer ao evento.

No debate, tínhamos a proposta de ouvirmos três pessoas, pas-
sarmos para a Mesa e depois voltarmos ao Plenário. Já ouvimos três e 
há duas pessoas inscritas ainda.

Então, desejo saber se há mais alguém que queira se inscrever, para 
decidirmos se ouviremos todos ou se faremos, de fato, uma divisão. 

Temos mais três inscritos: o Deputado Paulo Rubem Santiago; 
o Clóvis e o Cleverson. 

Vamos passar a palavra a um integrante da Mesa, por três minu-
tos, para as considerações iniciais; depois, ouviremos os três outros.

Para começar, o Sr. Caio Varella.

O SR. CAIO VARELLA – Na verdade, há uma série de medidas 
que podem ser tomadas sem recursos, sem orçamento. Toda a parte 
de compromisso e articulação política, por exemplo, que já tem sido 
feita, como a criação de grupos de trabalho nos Ministérios, para tratar 
dessa discussão, e os planos de ação, incluindo o recorte de orientação 
sexual, nos Ministérios, tudo isso não exige recurso.

Esses recursos podem vir de outras origens, ou seja, de outros 
programas orçamentários, que não sejam específicos para GLBT.
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Quanto à promoção de direitos humanos, se não promover a 
questão da GLBT, um abraço. Se não promover a questão racial e de 
gênero, então, esquece. Para mim, se não for isso, é balela. É claro que 
temos ações específicas.

Agora, também precisamos de orçamento, e não necessaria-
mente de orçamento para ONG. Temos que ter também, mas não é 
somente para ONGs. O Governo tem de ter dinheiro para executar 
suas políticas.

O acompanhamento dos casos de violência, citados pelo Cláu-
dio, tem de ser feito pelo Governo. 

Há centros de referência que estão cumprindo um papel que 
não necessariamente são deles. O encaminhamento das denúncias, 
por exemplo, não é papel dos centros de referência. Quem tem de 
fazê-lo é o Governo. O Governo tem de ter um lugar para receber as 
denúncias e encaminhá-las. 

Não se pode – voltando aos recursos  –,  por exemplo, destinar 
50 mil reais a um centro de referência, contratar uma advogada ou um 
advogado por 1.500 reais, porque ele não vai trabalhar o dia inteiro 
recebendo essa quantia. A organização não tem recursos para entrar 
com processo. Não é somente ter o advogado para que se entre com 
processo – com certeza, os advogados que estão aqui irão falar disso 
muito melhor do que eu, há custas processuais e uma série de coisas 
que não são papel da ONG. 

A ONG pode até, politicamente, escolher uma ação para entrar, 
para dar visibilidade, para aparecer, mas quem tem de promover as de-
fensorias públicas nos Estados é o Governo. 

Precisamos ter muitos recursos e não apenas o dinheiro. Temos 
de criar indicadores, analisar a metafísica e os objetivos a que quere-
mos chegar com a execução desses recursos. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigada, Caio.

Com a palavra o Sr. Ivair Augusto.

O SR. IVAIR AUGUSTO – Vou procurar ser breve.
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Primeiramente, gostaria de dar conhecimento das iniciativas do 
Ministério do Trabalho. 

No Ministério do Trabalho houve uma mudança importante 
nos programas de combate à discriminação. A pessoa responsável, de-
signada pelo Ministro, convocou-nos para conversar sobre as ativida-
des no campo da orientação sexual. De imediato, ela determinou que 
todos os treinamentos de capacitação na questão de gênero e raça fos-
sem estendidos à orientação sexual.

Nesta semana, por exemplo, houve um seminário com todos os 
núcleos de combate à discriminação no País. O Roberto fez uma apre-
sentação, exclusivamente, sobre o Programa Brasil sem Homofobia.

De imediato, houve uma mudança importante no Ministério 
do Trabalho, o que nos deixa com muita esperança. A pessoa que 
assumiu é muito dinâmica. Já a levamos a uma reunião intermi-
nisterial com o Ministério da Saúde. É uma pessoa muito positiva. 
Estamos com muita esperança, no Ministério do Trabalho, de que 
haverá mudanças indicativas.

A questão da segurança pública é muito delicada. Não preci-
samos tecer muitos comentários. Tivemos vários exemplos, como um 
programa realizado em Porto Alegre; no Rio de Janeiro, o Cláudio Nas-
cimento realizou programas; em São Paulo, também; parece que em 
Curitiba houve alguma coisa relacionada à essa questão. Vários Estados 
tomaram iniciativas em relação ao assunto.

Nós, do comitê técnico, temos feito vários debates para que 
haja mais consistência nas propostas. Percebemos que há boas ati-
vidades nas ouvidorias. Na área de segurança, não só para a questão 
de orientação, mas para as de gênero e de raça, que são delicadas. 
Esperamos detonar, no seminário que realizaremos em agosto, uma 
série de procedimentos em relação ao assunto tanto nos Estados 
quanto em âmbito nacional.

Outra questão comentada pelo Caio é a seguinte. Nós, num 
certo momento, estimulamos parcerias com os Governos Estaduais. 
Chegamos a procurá-los para fazer parceria conosco na montagem de 
centros de referência. Em alguns Estados, permitam-me não declinar 
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nomes, as pessoas sentiram-se até ofendidas pelas abordagens que fi-
zemos. Elas nos disseram que tinham recursos e não queriam conversa 
sobre esse assunto. 

Então, tivemos problemas muito claros com relação a esse 
procedimento.

Estamos apostando que este ano iremos conseguir triplicar o 
número de centros de referência. Com os centros apoiados pelo Pro-
grama Nacional de DST e AIDS, vamos ter, talvez, a maior rede de di-
reitos humanos do País. Nem o Movimento Nacional de Direitos Hu-
manos terá o que teremos em termos de articulação. 

Se tivéssemos feito acompanhamento orçamentário do Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos, lançado em 1996, e comparado 
com a articulação do Movimento GLBT e com outros movimentos, em 
relação ao Brasil Sem Homofobia, os senhores iriam ficar assustados. 
Ou seja, o crescimento exponencial do Brasil sem Homofobia é incom-
parável. E o Programa Nacional de Direitos Humanos tem dez anos. 
Não pode ser comparado em termos de recursos. 

Será que o Movimento Nacional de Direitos Humanos não é 
tão forte como o Movimento GLBT? É. Mas em termos de organiza-
ção, o GLBT deu de dez a zero em atuação. O Caio pode confirmar 
o que estou dizendo. 

Tracem um gráfico para comparar quanto foi investido no Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos, que é para tudo, e quanto foi 
investido no Brasil sem Homofobia. Verão que há uma diferença brutal 
em relação à articulação.

O Ministro, antes de sair, deixou uma tarefa para o Roberto, 
para mim e para o Omar: incorporar as ações citadas aqui, que por-
ventura não tivéssemos observado, ao programa. Temos a missão de 
levar ao Ministro tudo que foi abordado aqui. Temos de dizer-lhe o que 
achamos pertinente, a fim de que fosse incorporado já.

Percebi que há várias propostas sobre realização de um seminá-
rio específico e revisão do Brasil sem Homofobia. Não vou entrar no 
mérito. Também concordamos com esse diagnóstico. E nossa intenção 
é, rapidamente, discutir e incorporar isso nesses próximos seis meses.
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A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – 
Obrigado Ivair. 

Fernanda, você quer fazer alguns comentários sobre as inter-
venções iniciais?

A SRA. FERNANDA BENVENUTTI – Bem, acredito nesse 
programa. Hoje, somos o único país que tem esse programa. Inclu-
sive acredito ainda que haverá políticas voltadas para o movimento 
de trans de fato. 

Não custa aos outros Ministérios assumirem o Programa Brasil 
Sem Homofobia. Um dos mais preconceituosos é o Ministério da Edu-
cação, que já tem feito algo voltado para o Movimento GLBT. 

Não custa aos outros Ministérios absorverem? Não é um pro-
grama do Governo? Se está havendo problema porque o nome é pro-
grama, vamos mudá-lo, mas vamos implementá-lo. Cadê a Conferên-
cia Nacional do Movimento GLBT que deve ser puxada pelo Governo? 
Somos nós que estamos indo buscar tudo e cobrar. 

O Governo tem de assumir e puxar essa conferência para o 
movimento. É nessas conferências que podemos pautar as deman-
das das políticas.

O Dr. Ivair disse que o Ministério do Trabalho está mudando. 
Mas é esse monitoramento que precisamos ter. Ainda não temos co-
nhecimento dessas mudanças. O Programa Brasil sem Homofobia pre-
cisa ser assumido e divulgado pelo Governo brasileiro. Somos nós que 
estamos fazendo a divulgação e a campanha publicitária dele. 

O Governo brasileiro precisa atentar para essas coisas que vêm 
sendo cobradas pelo movimento. 

O movimento tem de sair da tutela da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos. Tudo o que está relacionado ao Programa Brasil 
sem Homofobia tem de sair da Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos. Por que, se ele é um programa de governo? 

Porque eles são atrevidos. Mas os outros também têm de ser 
ousados, atrevidos e têm de absorver o programa. 
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O Programa Nacional nem falamos, porque ele sempre foi a mãe 
e a madrinha desse movimento. O que vou falar mais do PN? Ele foi 
mãe, madrinha, pai, tia, tudo. E graças a Deus que o Programa Nacional 
de AIDS acordou para a realidade e foi o precursor de tudo isso. Tentou 
e está tentando fazer com que outros Ministérios, que estão tirando da 
sua tutela esse projeto e jogando-o para outros Ministérios, absorvam 
o Programa Brasil Sem Homofobia. Quem o absorveu, rapidamente, 
foram os Ministérios da Educação e da Cultura. 

Somente isso basta? Onde estão a moradia, a escola pública, as 
faculdades e um monte de outras coisas para os transgêneros? Os direi-
tos deles são os mesmos dos heterossexuais!

Deve-se fazer uma campanha séria de divulgação do Brasil sem 
Homofobia, que é um programa de governo. Não devemos ter medo 
nem vergonha de assumi-lo. Não bastou pari-lo. Tem de assumir, ama-
mentar e criar a criança. 

O SR. CLÁUDIO NASCIMENTO – É maravilhoso. 

Com relação à política de apoio a ONGs ou a ações governa-
mentais, quero deixar claro que nós, da ABGLT, não defendemos ape-
nas repasse exclusivo de recursos do Governo para as ações das ONGs. 
É preciso estruturação governamental efetiva tanto do Governo Fede-
ral quanto dos Governos Estaduais e Municipais.

Batalhamos para que muitas dessas ações sejam assumidas pe-
los Governos Estaduais e locais. Estamos deixando clara a questão, 
para demarcar um campo. Entendemos que boa parte das funções 
previstas no Programa Brasil sem Homofobia têm de ser assumidas 
pelo Estado brasileiro e não pelas ONGs. Não queremos assumir pa-
pel de prestadoras de serviço. 

Estamos deixando bem claro que o nosso papel é político, de 
protagonismo social, de monitoramento de política pública, de atuação 
para garantir que essas ações sejam efetivadas.

Só que como princípio é uma coisa; como realidade concreta 
é outra. No Rio de Janeiro, por exemplo, cujo Governo é evangélico, a 
Secretaria Especial de Direitos Humanos está financiando um projeto 
do centro de referência que já existe desde 1999. E o dinheiro ficou na 
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conta da Secretaria de Justiça por mais de sete meses sem que pudesse 
ser, efetivamente, repassado ao próprio centro de referência, a fim de 
que fizesse a sua ação.

O que queremos dizer é que estamos com um gargalo que vai 
precisar da denúncia do Governo Federal. Ivair, em certas situações 
também não vai dar para fazer a linha. Terá de vir a público os gover-
nos que receberam dinheiro e não assumiram posições.

Por outro lado, nós, como movimento social, na ponta, sa-
bendo da informação, temos também de denunciar os governos 
que, mesmo sem colocar dinheiro algum e recebendo dinheiro de 
outro lugar, continuam com a postura de não exercer a política. Pre-
cisamos dessa ação gradual.

Temos de partir do princípio de que o movimento de mulheres, 
o movimento negro e outros movimentos sociais só avançaram e se 
fortaleceram porque tiveram aporte de recursos para a estruturação de suas 
ações. Não vamos ser ingênuos. Efetivamente, todos os movimentos sociais 
precisam de recursos para atuar nesse processo de monitoramento.

O Programa Nacional de AIDS está financiando um projeto pe-
queno, coordenado pelo Arco-Íris, de monitoramento do Brasil Sem 
Homofobia. Algumas ações estão sendo feitas por nós, mas não todas. 
Queremos a atitude da Secretaria Especial de Direitos Humanos, dos 
Ministérios da Educação e da Cultura de apoio à sociedade civil, a fim 
de que ela possa construir e executar os mecanismos de monitoramen-
to da política pública executada pelo Governo. Isso é democracia. Isso 
é, efetivamente, a construção desse marco.

Não é cobrança, porque já vimos discutindo esse assunto, mas 
não é favor algum financiar ações para a sociedade civil. É uma obri-
gação na medida em que estamos atuando na construção dessa rede de 
direitos humanos, de ação.

Outro assunto do qual gostaria de falar – concordo plenamente 
com a Marcelly – diz respeito à descontinuidade das ações. O Caio 
também se referiu a esse tema.

É preocupante sim. Inclusive, na questão do Brasil Sem Homo-
fobia, que levantamos aqui, é necessário haver uma avaliação, não no 
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sentido de negarmos o que já avançamos. É preciso que tenhamos clara 
essa demarcação. Precisamos avançar no seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, um aspecto é, por exemplo, não ter a previsão no 
programa de ações permanentes do Governo Federal, e sim ações de 
apoio, como o Caio disse, que dá um caráter pontual, de emergência. E 
política pública tem que ter continuidade, senão não é política pública. 
Essa é uma questão que realmente vai nos desafiar.

Por último, concordo plenamente com quem se referiu à ques-
tão das lésbicas, que estamos debatendo com a Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres. Até agora, essa Secretaria contribui apenas 
com o SENALE e apoiou a inclusão do debate da orientação sexual no 
curso a distância no MEC. E mais nada. 

Efetivamente, as lésbicas são mulheres ou não? Qual é a política 
concreta que a Secretaria de Políticas para as Mulheres vai ter para 
atender a essa demanda? Até hoje o Programa de Saúde da Mulher 
ainda trabalha na perspectiva heterossexual, não inclui a orientação 
sexual. Como fica isso? 

Com relação à questão do trabalho, Ivair, acho bacana essa 
forma que você está dando e espero que avancemos. Não fico baten-
do no que foi passado. Se há essa abertura, vamos aproveitá-la, mas 
realmente é uma área estratégica para a inserção dessa comunidade 
na promoção da cidadania.

Por último, quero dizer que tenho muita preocupação, Ivair. 
Os seminários têm um papel de sensibilização, é fundamental que eles 
existam, defendo-os como um espaço para o diálogo, para a constru-
ção. Porém, é preciso que se aponte uma política que tenha tempo de 
execução, tamanho e forma de monitoramento, porque senão, num 
próximo seminário, vamos ficar discutindo se foi ou não feito.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – An-
tes de passar a palavra ao próximo inscrito, Deputado Paulo Rubem 
Santiago, quero deixar um desafio: a questão da segurança. A alteração 
de perfil, de conduta, de comportamento, a compreensão do papel das 
forças de segurança pública e o rebatimento não são somente sobre a 
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comunidade GLBT. Trabalho com a questão da violência urbana e vejo 
que, na juventude, de 14 a 25 anos, isso é gravíssimo. Os índices brasi-
leiros são assustadores, e a população masculina é quem morre neste 
País. Entre os jovens brasileiros, a primeira causa de morte é o homicí-
dio. Os nossos meninos não morrem por causa de acidente de trânsito 
ou por doença. Eles são mortos. E a incidência das forças de segurança 
nesses homicídios é muito alta. Então, acho que a nossa tarefa é discutir 
uma política de Estado que não fique à mercê de alterações de governo 
ou de orientação de governos. Estamos vivenciando uma guerra civil. 
Os padrões da ONU não deixam nenhuma margem de dúvida de que 
no Brasil temos uma guerra civil, por conta do número de homicídios 
que ocorrem.

Destaco esse ponto para que façamos uma articulação em torno 
dessa questão e que no nosso Seminário possamos trabalhar de forma 
mais ampla e integrada com outros setores.

Com a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago.

Durante a fala do Deputado Paulo Rubem Santiago, quem 
quiser inscrever-se, por favor, que o faça, porque depois não aceita-
remos mais inscrições. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO – Boa-tarde 
companheiros e companheiras. Sou Deputado Federal pelo PT em 
Pernambuco e titular da Comissão de Educação e Cultura. Nos três 
primeiros anos de mandato fui membro da Comissão de Segurança 
Pública, Combate ao Crime Organizado e à Violência. Sou membro da 
Comissão Mista de Orçamento. Com a eleição do Deputado Gilmar 
Machado, de Minas Gerais, para presidir a Comissão Mista de Orça-
mento, eu assumi, em abril, a coordenação do Comitê de Fiscalização 
da Execução do Orçamento Federal. 

Quero dividir com os senhores uma declaração que fiz hoje, na 
sessão da tarde, referente à campanha Orçamento Público: Isso é da 
minha conta, em curso no Estado de Pernambuco, coordenada pelo 
Centro de Cultura Luiz Freire, que integra o Fórum Brasil de Orçamen-
to, voltada à democratização da construção do orçamento público. 
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Em segundo lugar, quero compartilhar a compreensão de que 
estamos num processo permanente de consolidação da nossa demo-
cracia e da nossa República. Vamos chegar ao fim do ano de 2006 tendo 
sido realizadas diversas conferências nacionais. Algumas não foram, 
como é o caso da Conferência Nacional de Educação e outras propos-
tas pelos que falaram. 

E qual é a importância de construirmos políticas públicas a 
partir das relações que o Governo estabelece com os movimentos 
sociais organizados, a partir da sociedade e não a partir do Gover-
no? Estamos discutindo o Programa Brasil sem Homofobia. Ouvi 
referências ao Programa Nacional de DST e AIDS, mas não somos 
só um país cujo ente público é a União Federal. Temos 27 Estados 
e o Distrito Federal, 5.560 Municípios, salvo engano, e em todas es-
sas situações, ano após ano, são discutidos orçamentos públicos nas 
Câmaras Municipais, nas Assembléias Legislativas e no Congresso 
Nacional. O que temos observado é que há uma disparidade consi-
derável entre os canais de discussão, de intervenção, há uma disputa 
por recursos para políticas públicas no plano federal, diferentemen-
te do que ocorre nos Estados e Municípios. 

Ouvi alguém dizer – acho que foi o Ivair – que se tentou discutir 
com os Estados, mas alguns disseram que não queriam o debate, não 
tinham condições de fazê-lo, conseqüentemente, não queriam assumir 
políticas públicas. Imaginem nos Municípios de algumas regiões afas-
tadas dos grandes centros urbanos!

Hoje, reuni alguns dados, reportando-me, mais uma vez, às con-
clusões da 1ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, e fiz 
um cruzamento das políticas públicas para as mulheres e o indicador 
de violência que a Deputada acabou de comentar. Por coincidência, 
hoje de manhã, houve reunião de um núcleo de Deputados petistas da 
educação para discutir propostas do programa de governo da candida-
tura do Presidente Lula. Uma das questões abordadas foi, exatamente, 
a transversalidade. Não vamos construir uma política educacional de 
qualidade de costas para a participação da infância e da juventude na 
violência urbana, na criminalização da juventude.



GLBTT

132

O que quero conclamar é que assumamos que a sociedade pre-
cisa se apropriar dos orçamentos públicos. Estamos realizando esse 
Seminário, mas certamente não o faremos nem em 10% dos Municí-
pios brasileiros. Talvez nem o façamos em 10% das Capitais brasileiras, 
melhor dizendo. O que dirá nos Estados, nas Assembléias Legislativas! 
Alguém sabe quanto é o orçamento geral do seu Estado? Quem é da 
educação tem a referência de que pelo menos 25% têm de ser aplicados 
na educação. Quem é da produção cultural está acompanhando a dis-
cussão da vinculação de recursos para a cultura. Mas as entidades aqui 
representadas devem fazer um exame do seu Estado, do seu Município. 
Quanto sabemos dos orçamentos públicos nos nossos Municípios, nas 
nossas cidades e nos nossos Estados? Entendemos que o orçamento 
nem sempre revela a real intenção do Poder Público de construir po-
líticas de combate à discriminação, de inclusão social, de respeito ao 
atendimento à diversidade.

Concordo plenamente com o que o Cláudio disse. Nos últimos 
anos, temos assistido a uma prática dos governos, em todos os níveis, 
de ampliar a relação com as entidades da sociedade civil – ONGs e 
OSCIPs. Em muitos desses casos, essa ampliação não é consolidação de 
compromissos, mas transferência de responsabilidades. É mais cômo-
do para alguns governantes não assumir de imediato bandeiras como 
essas do projeto da Deputada Iara Bernardi e de não sei quantos outros 
projetos interessantes. Então, transfere-se para ONGs, para OSCIPs, 
para a sociedade a assunção dos recursos públicos sem garantia de que 
aquilo é política de Estado. Mudando-se o Governo, pode-se mudar a 
relação. São convênios e não políticas de Estado.

E quem discorda da importância do sistema público de edu-
cação para construir valores que respeitem a diversidade, a plura-
lidade, que combatam a discriminação, que promovam a não-vio-
lência? Quem pode desconhecer o papel da escola na construção 
dessas políticas? Em seus Estados e cidades, qual a participação as-
segurada às entidades e aos movimentos na discussão dos planos 
municipais e estaduais de educação?

Essa é uma discussão pendular. Ela vem à esfera federal, à  
SEPPIR, à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Ela com-
partilha a análise das verbas dedicadas aos programas, mas volta para 
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os Estados. Quando um travesti é vítima do que vimos aqui ou quando 
há violência homofóbica, não é a uma delegacia da Polícia Federal que 
ele procura recorrer para denunciar a violência e buscar seus direitos.

O art. 144 da Constituição Federal é muito claro. Os órgãos de 
segurança comportam os órgãos federais, mas o policiamento preven-
tivo e a polícia judiciária, que têm de apurar quem levou porrada, quem 
foi estuprado, violentado, agredido, são órgãos do Estado.

Ano após ano, constatamos a insuficiência dos programas, a ine-
xistência de casas de abrigo ou de centros de referência, a fragilidade 
dos programas de saúde. Avançam nos programas de DST/AIDS, mas 
não em outras áreas. Como se muda de um ano para outro? Com mais 
diálogo com a sociedade, com mais construção coletiva e com mais di-
nheiro do Orçamento. Quantos de vocês já foram às Assembléias Legis-
lativas discutir com os Deputados o orçamento para a saúde da mulher, 
para a saúde materno-infantil, para a cultura? Produz-se cultura com 
ajuda de recursos do Orçamento e com lei de incentivo. Tenho obser-
vado que nos programas discutidos aqui consolida-se uma tendência 
dos governos de lavar as mãos. É a política de Pôncio Pilatos: lavam-se 
as mãos, reservam-se poucos recursos e soltam o peixe para as feras; 
solta-se aquela migalha de dinheiro para as entidades e os movimentos 
organizados disputarem a construção de programas.

Quero compartilhar com os senhores esse nosso entendimen-
to e vou fazer-lhes um convite. No mês de setembro, vamos receber a 
proposta de lei orçamentária para 2007. As Comissões Permanentes da 
Câmara têm autonomia para apresentar emendas nas suas áreas temá-
ticas. À exceção da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de 
Legislação Participativa, na gestão da Deputada Fátima Bezerra, não 
tenho visto nas demais Comissões qualquer movimentação para que 
sejam apresentadas emendas orçamentárias a fim de fortalecer os pro-
gramas que os senhores defendem e com os quais compartilhamos.

Em setembro, a um mês das eleições, quando estaremos voando 
mais do que abelhas pelos Estados e Municípios, espero assumir o com-
promisso de estarmos aqui quando for enviado o projeto orçamentá-
rio. Queremos criar uma frente de discussão, identificar as Comissões 
onde vamos pleitear emendas a fim de garantir mais recursos para os 
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programas de direitos humanos e para os programas que atendam às 
questões a que a Fernanda se referiu.

Não pensem que há preconceito, discriminação, indiferença e 
incapacidade somente lá embaixo. Aqui, dentro do Congresso Nacio-
nal, há também. Vocês vêem isso pelos projetos apresentados – são da 
Idade Média e não do século XXI. 

Como Deputado titular da Comissão de Orçamento, faço este 
convite aos senhores. Tenho certeza de que vamos reunir muita gente 
nessa bancada federal para construir uma frente de defesa, a fim de que 
a proposta de Orçamento para 2007 seja de bons programas, construí-
dos no diálogo com a sociedade e tenha combustível no tanque. Carro 
novo sem combustível não sai da garagem.

Quero fazer essa provocação para nos encontrarmos novamen-
te, logo que se encaminhar ao Congresso a proposta orçamentária para 
2007. Temos relação com várias entidades que dominam a matéria or-
çamentária, especialmente na discussão das mulheres com o CFEMEA, 
com a articulação de mulheres do Brasil. As entidades também têm 
discutido para que possamos fazer um diagnóstico desse Orçamento e 
reforçar os recursos necessários para o Ministério do Trabalho, para a 
Secretaria da Matilde Ribeiro, para a SEPPIR, para a Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres, com a Nilcéa Freire, mas principalmente 
para o Ministério da Cultura. Sou um dos co-autores da proposta do 
Plano Nacional de Cultura e acredito que vamos ter de fazer essa fren-
te. Quero compartilhar com os senhores o site do Centro de Cultura 
Luiz Freire, www.cclf.org.br, para que se apropriem do debate de que 
o orçamento é da nossa conta, é da sua conta. Se queremos políticas 
públicas para a não-violência, a cidadania e a inclusão, temos de nos 
apropriar do Orçamento e não deixar que ele seja apenas para técnicos, 
burocratas ou para as sanguessugas da vida.

Obrigado. 

A SRA. COORDENADORA (Deputada Iriny Lopes) – Obri-
gada, Deputado Paulo Rubem Santiago.

A organização do Seminário está com dificuldades. Temos ain-
da quatro companheiros inscritos, mas não temos condições de dar 
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prosseguimento, porque a maioria das pessoas está precisando se reti-
rar. Se eu não me levantar agora e for embora, vou perder o vôo. Estou 
na maior agonia. 

Informamos aos companheiros Clóvis, Cléverson, Júlia e Má-
rio que não teremos como manter o espaço para eles se pronuncia-
rem, porque não há quem me substitua na Mesa. Todos os Deputa-
dos já se ausentaram. Infelizmente, não tenho como ficar. Pessoas de 
organizações, de entidades também estão me pedindo para encerrar 
porque elas têm compromisso.

Lamento, peço desculpas, em nome da organização, pelo atraso 
da Mesa da manhã e por tudo que ocorreu. Temos boa vontade, mas 
infelizmente precisamos encerrar. Certamente todos que participaram 
– apesar de a Fernanda considerar “frescurite” – receberão um relatório 
e os encaminhamentos propostos durante o dia de hoje.

Agradecemos a presença a todos os participantes e convidados. 
De maneira meio abrupta, vou encerrar os trabalhos deste Seminário. 
Parabenizo todos nós que participamos desse evento. Com certeza es-
tamos dando mais um passo decisivo na nossa luta.

Um abraço para cada companheiro e companheira.
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ANEXO

PROJETO DE LEI Nº 5.003, DE 2001
(Da Srª Iara Bernardi)

Determina sanções às práticas discri-
minatórias em razão da orientação sexual das 
pessoas.

(À Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação) O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A qualquer pessoa jurídica que por seus agentes, empre-
gados, dirigentes, propaganda ou qualquer outro meio, promoverem, 
permitirem ou concorrerem para a discriminação de pessoas em virtu-
de de sua orientação sexual serão aplicadas as sanções previstas nesta 
lei, sem prejuízo de outras de natureza civil ou penal.

Art. 2º Para os efeitos desta lei são atos de discriminação impor 
às pessoas, de qualquer orientação sexual, e em face desta, as seguintes 
situações:

I – constrangimento ou exposição ao ridículo;

II – proibição de ingresso ou permanência;

III – atendimento diferenciado ou selecionado;

IV – preterimento quando da ocupação de instalação em hotéis 
ou similares, ou a imposição de pagamento de mais de uma unidade;

V – preterimento em aluguel ou locação de qualquer natureza 
ou aquisição de imóveis para fins residencias, comerciais ou de lazer;

VI – preterimento em exame, seleção ou entrevista para ingres-
so em emprego;

VII – preterimento em relação a outros consumidores que se 
encontrem em idêntica situação;

VII – adoção de atos de coação, ameaça ou violência.
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Art. 3º A infração aos preceitos desta lei sujeitará o infrator às 
seguintes sanções:

I – inabilitação para contratos com órgãos da administração 
pública direta, indireta ou fundacional;

II – acesso a créditos concedidos pelo Poder Público e suas ins-
tituições financeiras, ou a programas de incentivo ao desenvolvimento 
por estes insituídos ou mantidos;

III – isenções, remissões, anistias ou quaisquer benefícios de na-
tureza tributária.

Parágrafo único. Em qualquer caso, o prazo de inabilitação será 
de doze meses contados da data de aplicação da sanção.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
90 (noventa) dias.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

A sociedade brasileira tem avançado bastante. O direito e a le-
gislação não podem ficar estagnados. E, como legisladores, temos o 
dever de encontrar mecanismos que assegurem os direitos humanos, 
a dignidade e a cidadania das pessoas, independente da raça, cor, reli-
gião, opinião política, sexo ou da orientação sexual.

A orientação sexual é direito personalíssimo, atributo inerente e 
inelegável a pessoa humana. E como direito fundamental, surge o pro-
longamento dos direitos da personalidade, como direitos imprescindí-
veis para a construção de uma sociedade que se quer livre, justa e igua-
litária. Não trata-se aqui de defender o que é certo ou errado. Trata-se 
de respeitar as diferenças e assegurar a todos o direito de cidadania.

Temos como responsabilidade a elaboração de leis que levem 
em conta a diversidade da população brasileira. Nossa principal fun-
ção como parlamentares é assegurar direitos, independente de nossas 
escolhas ou valores pessoais. Temos que discutir e assegurar direitos 
humanos sem hierarquizá-los. Homems, mulheres, portadores de defi-
ciência, homossexuais, negros/negras, crianças e adolescente são sujei-
tos sociais, portanto sujeitos de direitos.

O que estamos propondo é o fim da discriminação de pessoas 
que pagam impostos como todos nós. É a garantia de que não serão 
molestados em seus direitos de cidadania. E para que prevaleça o art. 5º 
da nossa Constituição: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros re-
sidentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade”.

A presente proposição caminha no sentido de colocar o Brasil 
num patamar contemporâneo de respeito aos direitos humanos e da 
cidadania. E é por esta razão que esperamos contar com o apoio das 
nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2001,

Deputada Iara Bernardi, PT–SP.
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SIGLÁRIO 

A
ABGLT – Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais

ABL – Articulação Brasileira de Lésbicas

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

ANTRA – Articulação Nacional de Transgênero

ASTRAPA – Associação das Travestis e Transexuais

ATEC – Assessoria Técnica

ATRAS – Associação do Travestis de Salvador

B
BGLT – Bissexuais, Gays, Lésbicas e Transgêneros

C
CAJE – Centro de Atendimento Juvenil Especializado

CCB – Coordenadora Continental Bolivariana

CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

CD – Câmara dos Deputados

CDHM – Comissão de Direitos Humanos e Minorias

CEC – Comissão de Educação e Cultura

CEI – Centro de Ensino Médio

CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria

CLP – Comissão de Legislação Participativa
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D
DDH – Disque Defesa Homossexual

DG – Diretoria Geral

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis

F
FEBEM – Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica

G
GEAP – Fundação de Seguridade Social

GGB – Grupo Gay da Bahia

GLBT – Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros

GLBTS- Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transgêneros, Simpatizantes

GLBTT – Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais

GLT – Gays, Lésbicas e Transgêneros

GLTB – Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais

H
HIV – Human Immuno Deficiency Virus (sigla em inglês)

I
ILGA – Associação Internacional de Gays e Lésbicas

INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
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L
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros

M
MEC – Ministério da Educação

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul

MGM – Portal Gay de Minas

MLST – Movimento de Libertação dos Sem Terra

O
ONG – Organização Não-Governamental

ONU – Organização das Nações Unidas 

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

P
PC do B – Partido Comunista do Brasil

PCC – Primeiro Comando da Capital

PDT – Partido Democrático Trabalhista

PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

PFL – Partido da Frente Liberal

PL  – Projeto de Lei

PL  – Partido Liberal

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro

PN – Programa Nacional
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PP – Partido Progressista

PPA – Plano Plurianual

PPS – Partido Popular Socialista

PRONA – Partido de Reedificação da Ordem Nacional

PSB – Partido Socialista Brasileiro

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira

PSOL – Partido Socialismo e Liberdade

PT – Partido dos Trabalhadores

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro

S
SENALE – Seminário Nacional de Lésbicas

SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial

SIDA – Síndrome da Imuno-deficiência Adquirida

T
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta

TRF – Tribunal Regional Federal

TRT – Tribunal Regional do Trabalho

U
USP – Universidade de São Paulo
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