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RESUMO

O presente estudo discute a configuração do conceito de gênero abarcado pelo âmbito jurídico e seus reflexos na efetivação dos direitos que contemplam a dignidade da pessoa

humana. Sendo fruto de uma dinâmica social, é latente a reflexão do conceito de gênero dentro do mundo jurídico. Entretanto, nesta esfera, apresenta-se de forma taxativa e

unilateral, não reconhecendo a diversidade de gêneros e sim um conceito puramente biológico, em que a diferenciação dos gêneros é respaldada unicamente em ser pertencente

ao sexo masculino ou feminino. Durante a pesquisa houve uma grande dificuldade metodológica de buscar uma fundamentação específica que versa sobre a diversidade

admitindo o gênero enquanto expressão social; e seu reconhecimento no âmbito jurídico, encontra diversas resistências, a despeito dos notórios avanços ocorridos nos últimos

anos. Com enfoque qualitativo de natureza exploratória e descritiva, através de pesquisas documentais e busca de jurisprudências pertinentes ao tema chegamos à questão:

como ficam os transexuais e outros indivíduos que não se enquadram na definição taxativa e unilateral de gênero abarcada pelo direito? Esses sujeitos, enquanto pessoas e

detentoras do gênero e, por conseguinte detentoras da identidade sexual deveriam ter resguardados todos os seus direitos e garantias fundamentais, porém, não é o que vemos.

A pesquisa se mostra relevante, uma vez que a análise questiona o verdadeiro papel do Direito e sua dificuldade em compreender a diversidade que o conceito de gênero

engloba. Enquanto resultado parcial foi feita a análise da efetivação do direito na contextualização de questões que tangem ao gênero. Assim,observou-se que o não

reconhecimento da diversidade de gênero pelo direito retira do conceito de pessoa o que ela tem de mais singular dentro da essência da racionalidade e relacionabilidade social.
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