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Direitos Humanos e Diversidade Cultural

Fusão de conceitos: Direitos humanos e Direitos Sexuais - Do 
que estamos falando?
A discussão sobre cidadania, direitos civis, direitos huma-

nos e direitos sexuais tem implicações não apenas da ordem 
do reconhecimento, observação e conceituação de direitos, 
mas, principalmente, no que se refere à garantia, a sua efeti-
vidade. Falar em direitos civis, direitos humanos e direitos se-
xuais significa falar em conflito. Precisamos levar em conta a 
contemporaneidade em que o processo do pensamento e das 
relações sociais passa a reconhecer e incorporar diversidades de 
comportamentos que antes não eram reconhecidas. O sentido e 
a definição sobre o que e quem são os humanos se alteram e, 
com isto, alteram-se os sentidos sobre “importância”, sobre “o 
bem”, sobre o “necessário”, sobre o “correto1”. 

A partir da dimensão da diversidade e da diferença reconhecida 
é que surge o desafio de conceituar e pensar as estratégias de ga-
rantia sobre o que definimos como direitos sexuais. Pode-se dizer 
que o processo de significação do direito não se reduz aos textos 
normativos. O positivismo do século XIX, que busca uma objetiva-
ção das ciências, no sentido de que estas não sejam influenciadas 
por fatores morais, leva o direito a um processo de formalização e 
de redução a “textos escritos”. Os significados sobre o direito se 
alteram ao longo da história ocidental da humanidade. 

No período do pensamento clássico, no império romano (de 
aproximadamente 500 a.C a 800 d.C), o direito estava inserido 
em um modelo de organização social que não era definida pelo 
Estado, mas pela polis, em que o direito estava diretamente vin-
culado a ideia de prudência (phronesis), a ideia de um “saber 
agir”, que implicava conhecer a função de cada um, bem como 
a ordem natural do mundo (truísmo). Nesta sociedade, a ordem 
das coisas não era determinada por acordos racionais ou proces-
sos de negociação, mas decorria da ordem natural do cosmos, 
uma ordem em que o social estava condicionado ao natural, o 
logos era a physis e o direito não estava em textos escritos, mas 
na tradição. 
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Este ensaio aborda os direitos humanos, civis e sexuais na perspectiva da diversidade cultural.
Descritores:	Direitos	Humanos;	Direitos	Civis;	Sexualidade.

This essay discusses the human, civil and sexual rights in the perspective of cultural diversity.
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O direito passa a ser escrito como estratégia de centralização do 
poder e realização da segurança a partir do século XIII. A primeira 
carta de diretos escrita é a Carta Magna ou Declaração do João 
Sem Terra, de 1215, que foi uma forma de limitar o poder do rei da 
Inglaterra; a intenção era a de proteger a propriedade dos nobres. 

A partir do século XVII começam a surgir as cartas de direitos, 
entre elas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na 
França, de 1789, que reconhece que “todos são livres e iguais.” 
A autoridade para ser e definir o que é o direito vincula-se ao 
Estado e não mais à ideia de experiência e conhecimento da 
ordem natural das coisas. Em 1804, com o Código Napoleônico, 
tem-se a “era” das codificações diferentemente da Idade Média, 
quando estudar o direito implicava estudar o direito romano, 
teologia, gramática e retórica e no século XIX significava estudar 
os códigos, os escritos. 

O direito, assim, começa a ser observado, prioritariamente, 
como procedimento, como forma. A importância não é mais a 
de restabelecer a ordem natural, de ser prudente, mas de decidir 
sobre algo. O direito passa a se constituir em técnica de decisão 
- preocupada não em resolver conflitos, mas decidir juridica-
mente sobre eles. As definições do direito são sempre persuasi-
vas, convencionadas. Nesse sentido, para alterar os significados 
sobre o que é o direito é necessário alterar os significados sobre 
as autoridades que definem o que ele é1. 

Os Direitos Sexuais: do sexual e do ser humano - entre a 
regulação e a construção de humanidades

Essa questão da sexualidade sempre foi de alguma forma re-
gulada na sociedade como lugar de determinação de certo e er-
rado. A novidade atual é observar esta discussão na perspectiva 
de direitos, principalmente de direitos subjetivos e individuais. 
Os direitos sexuais são direitos subjetivos, isto é, significam di-
zer que são direito inerentes, que fazem parte do sujeito e da 
vontade do sujeito de dispor destes direitos. Os direitos subje-
tivos são um faculta agendi, uma faculdade de agir. O direito 
está lá, reconhecido e guardado, cabendo ao sujeito, titular e 
portador deste direito, usá-lo quando e como quiser. A questão 
então não é tanto o que é o direito sexual, mas a quem cabe o 
direito sexual, quem é o seu titular1,2.  

As definições de diferentes categorias existentes no mundo, en-
tre elas o direito, estão vinculadas àqueles que têm autoridade re-

conhecida para sua “classificação” e definição, o que implica per-
ceber que estes processos são mutáveis e históricos e o que ocorre 
na história vai do pensamento clássico ao racionalismo kantiano. 
É um processo de ampliação dos sentidos sobre o que é a humani-
dade, das ideias como a igualdade, que tem início no pensamento 
cristão – “todos são imagem e semelhança de Deus” – se transfor-
ma em norma jurídica – “todos são iguais perante a lei”. 

A liberdade dos estoicos e dos cristãos sai do status social e 
é incorporada à consciência e à alma humana: o homem cos-
mopolita dos helenistas e o “livre arbítrio” cristão tornam-se o 
“todos nascem livres”. Essas posturas alimentam a ideia de que o 
homem “é um fim em si mesmo” (berço da compreensão sobre 
a dignidade humana, na modernidade). Essas ideias acabam por 
desestruturar as concepções tradicionais sobre a natureza das 
relações humanas, considerando que não há mais uma ordem 
do cosmos, tampouco uma ordem oriunda de Deus que deter-
mina o valor humano. 

É a razão humana que define as estruturas sociais, o logos 
passa a ser o homem (omni). A questão, então, não se concentra 
mais no argumento intangível da natureza, mas na necessidade 
de compreender como se constroem os sujeitos de direito dos 
direitos sexuais. É preciso romper com a lógica da sociedade 
hierárquica partindo-se para a sociedade da igualdade, em que 
o valor e a voz humana passam a ter o mesmo peso – “todos 
nascem livres e iguais”. Mas será? 

Em que pese o império do direito sustentar-se nas ideias de 
liberdade e igualdade é no processo de definição de quem são 
os titulares dos direitos que se observa o peso e a força da voz. 
Na modernidade, em função de certa diversidade de comporta-
mentos (ethos), não é mais possível definir “a” conduta ideal1. 
As estruturas de definição de conduta e as definições de auto-
ridade não são mais valorativas, mas procedimentais, isto é, o 
que vale não é o bom ou o correto, mas o procedimento. Ou 
seja, para ser sujeito capaz não é preciso ser prudente, hones-
to, bom, e uma série de valores cujo significado carece de um 
consenso impossível de ser alcançado na modernidade, mas o 
sujeito torna-se capaz ao cumprir com o critério explícito na lei, 
ou seja, fazer 18 anos. Por mais que o direito tente se definir a 
partir de um texto e de um procedimento, tanto o texto quanto 
o procedimento carecem de sentido, de significado, isto é, o 
direito é o que se define como sendo1-3.
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A Constitucionalização dos Direitos Civis: (re) definindo as 
possibilidades

O ponto chave dos direitos civis é o discurso e o reconhe-
cimento de capacidades, ou seja, pensar e abordar os direitos 
sexuais é discutir a capacidade dos sujeitos deste direito. Impor-
tante observar que os direitos civis e políticos vinculam-se ao 
universo tanto privado, das escolhas individuais, da privacidade, 
quanto ao universo público de definição de interesses coletivos. 
No âmbito privado está a defesa da privacidade, pois o privado, 
que também envolve o uso do corpo, implica uma “não” ação 
do Estado, uma ação negativa3. 

Ao Estado é negado a possibilidade de definir um padrão de 
comportamento (ethos). O Estado deve impedir que o privado 
seja violado, que as escolhas no âmbito da personalidade se-
jam elementos de limitação do exercício de outros direitos, pois 
ninguém pode, por ser homossexual, ter limitados direitos como 
acesso à educação, saúde, direito de ir e vir, acesso a locais 
públicos, trabalho e outros.

 Ninguém poderá ter seu universo privado invadido, uma vez 
que no âmbito público, de defesa de bens sociais prioritários, 
está a responsabilidade do Estado (ação positiva). Falar em cons-
titucionalização do direito significa falar na necessidade de ob-
servar a hierarquia de bens sociais a ser protegida – hierarquia 
esta que está determinada na Constituição Federal. Não está no 
topo da ordem social brasileira a proteção da heterossexualida-
de, mas a justiça social, a não discriminação, a dignidade hu-
mana, a liberdade. Tanto as ações do Estado, quanto as relações 
entre os indivíduos, estão subordinadas aos ditames constitucio-
nais e não a moralidades de grupos específicos2,3.

Direitos Sexuais como Direitos Humanos: a comunhão na 
diversidade

O que são Direitos Humanos afinal? Qual é o seu funda-
mento? Seriam os direitos sexuais direitos humanos? Os direitos 
humanos e os direitos sexuais como direitos humanos devem 
ser pensados a partir de três princípios fundamentais: a ideia de 
universalidade; a ideia de indivisibilidade; a ideia de interde-
pendência. 

Tratar os direitos sexuais como direitos humanos significa di-
zer que eu não tenho “o” ou “um” direito sexual, mas que eu 
tenho vários direitos que vão construir os direitos sexuais em um 
universo relacional de indivíduos e entre indivíduos, de indiví-
duo com a comunidade, de indivíduo e Estado e de comunidade 
e Estado1. Os direitos sexuais não se reduzem à ideia de direi-
tos de liberdade, pois deve significar/afirmar, por exemplo, que 
o desenvolvimento das capacidades e da personalidade, tendo 
como base a dignidade humana constitui os direitos sexuais. 
Personalidade esta que não se equipara a modelos heterossexu-
ais, mas marca o reconhecimento da diversidade humana como 
um valor social, um bem jurídico, que passa a ser protegido pelo 
Estado e deve ser respeitado nas práticas sociais. 

As declarações, convenções, normas constitucionais, leis or-
dinárias (como o Código Civil), definem e redefinem comporta-
mentos e possibilidades, porém, as relações sociais não se su-
bordinam a decretos. Não que estes não influenciem as práticas 

sociais, ao contrário, direitos sexuais são um tema recheado de 
moralidades. Os decretos não podem definir o que são estes 
direitos porque é impossível abarcar toda a diversidade humana 
em textos normativos, mas os decretos (no caso o direito) devem 
reconhecer e proteger esta diversidade. Para o constante pro-
cesso de significação das práticas humanas, a participação de 
diferentes atores é fundamental, pois ter voz implica se observar 
como agente capaz e responsável nos processos de organização 
social1,2. É preciso nos travestir, ou seja, o fundamental é não 
perdermos a capacidade de alteridade e de observar a diferença. 

O fundamental é fazer, constantemente, um exercício de de-
saprender, afinal, como já dizia Fernando Pessoa, “pobre de nós 
que trazemos a alma vestida”. O conceito de Direito Sexual, do 
ponto de vista da antropologia social, poderia ser chamado de 
“significante flutuante” - uma palavra que pode substituir várias 
outras e que ainda não tem uma definição precisa. 

O site da Organização Mundial de Sexologia, da OMS – Or-
ganização Mundial de Saúde discrimina que são 11 os Direitos 
Sexuais. Existe um esforço de sistematização e de formulação, 
mas ainda há muito a discutir em relação ao potencial desse con-
ceito e não é necessário ter pressa em fechá-lo2. O primeiro ponto 
que merece atenção é a sua abrangência: unificação de diferentes 
agendas políticas, objetos de reflexão e de regulação política. 

Os direitos sexuais não são apenas tema de discussão dos 
homossexuais; eles fazem parte também das agendas do movi-
mento de mulheres e dos trabalhadores do sexo, e da Academia, 
pois é uma discussão que atinge vários planos e sujeitos. 

Numa concepção mais ampla, Direito Sexual é basicamente 
a sexualidade considerada do ponto de vista dos Direitos Huma-
nos, pensado a partir de três eixos principais que são: o relativo 
à expressão da sexualidade ou da orientação sexual, onde a ho-
mossexualidade é o tema central, com várias questões ligadas 
à não discriminação, a adoção e a união civil, e outras. Um 
segundo eixo ligado à relação sexual propriamente dita, que 
envolve a prostituição, idade do consentimento, divórcio e vio-
lência sexual. E um último eixo que aglutina as questões ligadas 
às consequências das relações sexuais, incluindo os temas da re-
produção, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Em cada 
um desses eixos pode-se identificar movimentos sociais dife-
rentes e se pensar em diversas políticas públicas, considerando 
que a expressão “direitos sexuais”, de algum modo, propõe uma 
articulação dessas agendas, desses problemas e dessa reflexão, 
numa articulação crescente entre os movimentos homossexual 
e feminista, por exemplo, quer seja em relação à orientação, às 
relações sexuais ou às consequências das relações sexuais.    


