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Reflexões por Michael Farrell 

 

Sinto-me honrado por ter sido convidado para proferir a conferência de abertura deste 
Congresso, onde o tema é "Gênero, Direitos Humanos e Ativismos” 

Introdução 

Minha conexão principal com esse tema é que, como advogado, passei grande 
parte dos últimos 11 anos representando uma mulher transexual que buscava o 
reconhecimento oficial do seu sexo feminino na Irlanda, onde não havia nenhuma 
disposição legal que regulamentasse qualquer tipo de reconhecimento do género 
realmente vivido das pessoas transgénero. Felizmente essa situação mudou como 
resultado direto deste caso e agora temos uma das leis de reconhecimento de 
género mais liberais e inclusivas da Europa. 

Eu gostaria de falar um pouco sobre esse caso e sobre algumas lições mais gerais que 

me parece que ele poder oferecer para campanhas por mudança social. Mas primeiro eu 

deveria dizer algo sobre a minha experiência anterior e como cheguei a estar envolvido 

nesse tipo de trabalho. 

Eu nasci e cresci em uma cidade muito pequena no meio de uma área rural da Irlanda 

do Norte em meados dos anos 1940 e início dos anos 1950. Não havia nada para 

distinguir esta cidade, exceto, talvez, que Seamus Heaney, que viria a ser um dos mais 

amados e conhecidos poetas de língua inglesa cresceu em uma fazenda a algumas 

milhas de distância dali e muitos dos seus poemas estão enraizadas na paisagem local. 

Eu tive, mais tarde, o privilégio de ser seu aluno de Literatura Inglesa na Universidade 
de Queens, em Belfast no início dos anos 1960.  
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Eu não venho originalmente de uma prática política ou radical, mas aquela foi uma época 

em que os eventos significativos foram acontecendo em outras partes do mundo e 

chegaram até nós através de cine-jornais exibidos no cinema local nos intervalos dos 

filmes mais importantes e, mais tarde, pela televisão a preto e branco, quando ela 
finalmente chegou à nossa região. 

Em 1960, quando eu ainda estava na escola secundária, sessenta e nove pessoas foram 

mortas e 176 ficaram feridas em Sharpeville, na África do Sul, quando a polícia disparou 

contra uma multidão que protestava pacificamente contra as leis do apartheid racial 

naquele país. Os noticiários britânicos veicularam imagens dramáticas da carnificina 

porque a África do Sul era um ex-colónia britânica. No ano seguinte, os jovens estudantes 

brancos e negros tentaram desafiar a segregação racial rígida nos estados do sul dos 

Estados Unidos da América e foram brutalmente atacados e espancados pela polícia 

racista. 

E em outubro de 1962, quando eu comecei o meu primeiro ano na universidade em 

Belfast, um outro estudante, chamado James Meredith, matriculou-se na Universidade 

do Mississippi, ao mesmo tempo. Mas James Meredith era negro e nenhum aluno negro 

jamais tinha sido autorizado a inscrever-se na Universidade do Mississippi antes. Uma 

turba violenta cercou a universidade tentando impedir a sua entrada e o Presidente 

Kennedy teve de enviar o exército dos EUA para os afastar. No ano seguinte, James 

Meredith precisava agentes federais dos US Marshals para protegê-lo onde quer que ele 
fosse no campus.  

Eu nunca tinha visto uma pessoa negra antes de eu ir para a universidade, mas eu e 

outros alunos na época ficaram chocados com a injustiça do que tínhamos visto nas telas 

de televisão e o comportamento da polícia, e extremamente impressionados com a 

coragem dos jovens que lutavam contra o racismo na África do Sul e nos Estados Unidos. 

Aquilo causou-me uma profunda impressão e deixou-me para toda a vida um desejo de 
opor-me ao racismo e à discriminação. 

Minha carreira universitária desenvolveu-se paralelamente ao movimento pelos direitos 

civis nos Estados Unidos e aos crescentes protestos contra a guerra do Vietnam, que 
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culminaram com o assassinato de Martin Luther King em abril de 1968. E esse, é claro, 

foi também o ano da revolução estudantil, com o levante da Primavera de Praga na 
Checoslováquia e a revolta estudantil em Paris. 

A Irlanda do Norte, naquela época, era uma sociedade muito desigual, com restrições 

eleitorais e discriminação no emprego e na atribuição de habitação contra a minoria 

católica, que, em sua maior parte, apoiava a unificação com a República da Irlanda. 

Esses acontecimentos não alcançaram a escala do tratamento sofrido pelos negros nos 

Estados Unidos ou na África do Sul, mas naquele ano de turbulência, não é de 

surpreender que um movimento pelos Direitos Civis, inspirado no modelo norte-

americano, tenha surgido na Irlanda do Norte e que os estudantes, inclusive eu, tenham 
tido um papel ativo no mesmo. 

Infelizmente, o movimento pelos direitos civis na Irlanda do Norte foi recebido com o 

aumento da violência e da repressão que transbordou em um conflito armado de longa 

duração, que resultou na perda de muitas vidas. Alguns de nós que nos tínhamos 

envolvido no movimento pelos direitos civis trabalhamos nos anos seguintes na oposição 

às leis de exceção, às detenções sem julgamento, e aos maus-tratos de prisioneiros, 
embora sem grande sucesso. 

Em 1981 mudei-me para Dublin e tornei-me tornou um jornalista de investigação, 

trabalhando durante vários anos na cobertura de uma série de casos em que pessoas 

irlandesas haviam sido erroneamente condenadas por atentados cometidos pelo IRA na 

Grã-Bretanha que mataram um grande número de civis. Finalmente, todas essas 

condenações foram derrubadas, os prisioneiros foram libertados e houve uma grande 
reforma do sistema judicial britânico. 

Eu tive apenas uma pequena participação nesses episódios, mas eu tinha trabalhado em 

estreita colaboração com os advogados britânicos envolvidos e tinha ficado 

impressionado com a sua coragem, rigor e determinação e com o facto de que eles 

tinham sido capazes de alcançar um resultado tão significativo. Foi assim que decidi 
tornar-me um advogado, pouco mais de 25 anos atrás. 
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No início, a maior parte do meu trabalho foi como advogado criminal de defesa, mas 

também tornei-me presidente do Conselho Irlandês para as Liberdades Civis e, 

posteriormente, passei a ser membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos e 

fiquei interessado em usar a lei e a advocacia de uma forma mais positiva e pró-ativa – 

não apenas para defender as pessoas contra o abuso dos seus direitos pelo estado, mas 
também para reivindicar a ampliação desses direitos. 

Onze anos atrás, eu me tornei advogado sênior de ONG chamada Centro Jurídico 

Gratuito (Free Legal Advice Centres - FLAC), com o objetivo de lutar estrategicamente 

nos tribunais para tentar obter direitos para grupos desfavorecidos. 

Grande parte do meu trabalho foi com requerentes de asilo e imigrantes, ajudando-os a 

acessar rendimentos da segurança social, em face da oposição de funcionários que 

pareciam determinados a dificultar ao máximo as coisas para eles. Mas houve um caso 

bastante diferente. O caso de uma mulher transexual chamada Lydia Foy, que estava 
buscando o reconhecimento legal do seu gênero feminino.  

O FLAC já tinha tentado dar início ao caso Foy há vários anos, mas o caso tinha sido 

rejeitado pelo Supremo Tribunal Irlandês. Quando eu entrei para a organização, o caso 

estava sob recurso no Supremo Tribunal. Eu sabia muito pouco sobre questões 

transexuais mas tive que aprender muito rápido, pois a audição estava prevista para 
dentro de três meses.  

Lydia Foy tinha sido registrada como homem, ao nascer. Ela tinha sido infeliz com o seu 

papel de gênero durante a infância e a adolescência, mas tentando fazer o seu melhor 

para estar em conformidade com as expectativas de uma sociedade muito conservadora, 

acabou por casar-se e ela e sua esposa tiveram dois filhos, mas ela se tornou mais e 

mais infeliz e angustiada e, em 1992, fez a cirurgia de reatribuição do sexo no Reino 
Unido – a cirurgia não estava disponível na Irlanda naquela altura. 

O contrato de Lydia como dentista do sistema de saúde público não foi renovado. Seu 

casamento acabou e, em uma decisão muito cruel, os tribunais a impediram de ver os 

seus filhos. Ela nunca chegou a encontrar outro emprego e ficou dependente da 

segurança social por muitos anos. Sua saúde se deteriorou e ela ficou muito isolada e 
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deprimida. Não havia, na época, grupos transgéneros onde ela pudesse pedir ajuda. 

Mesmo as organizações de gays e lésbicas eram pequenas e fracas numa altura em que 
a conduta homossexual ainda era uma ofensa criminal. 

Lydia viveu como uma mulher em uma cidadezinha do interior, às vezes sofrendo abuso 

verbal ou tendo a sua casa apedrejada, mas também teve a ajuda de alguns vizinhos 

gentis. Ela queria o reconhecimento legal como uma validação da sua identidade e para 

evitar constrangimentos sempre que tinha que recorrer aos órgãos públicos. Em 1993 

ela requereu uma nova certidão de nascimento da qual constassem o seu nome e género 

femininos. Na Irlanda não existe um sistema de carteiras de identidade e as certidões 

nacionais de nascimento são regularmente utilizadas como prova de identidade. O 

pedido foi indeferido e Lydia queria questionar legalmente a decisão, mas ela não tinha 

dinheiro para contratar um advogado e foi-lhe recusada assistência jurídica do Estado. 

Finalmente, em 2006, ela se aproximou do FLAC, que tinha sido criado para aconselhar, 

e às vezes, representar, pessoas que não conseguiam obter assistência jurídica ao 
abrigo de um regime estatal muito restritivo. 

O caso Foy No. 1 

O meu antecessor no FLAC tinha tido a visão e a coragem de assumir o caso, vendo-o 

como uma negação do direito de Lydia de ser aceita como quem ela era, não como quem 

a sociedade esperava que ela fosse. O caso também funcionava como um teste para se 

saber como o seu resultado poderia afetar positivamente outras pessoas transexuais. 

Era também uma questão de acesso à justiça, já que Lydia não era capaz de contestar 
a decisão do Registro Nacional por não ter dinheiro. 

A equipe jurídica do FLAC tinha feito um bom trabalho no caso de Lydia até então. Havia 

sido trazido da Holanda um dos principais especialistas de identidade de gênero do 

mundo para demonstrar à Suprema Corte que o género não deve ser determinado 

somente por atributos físicos, mas, tendo-se também em conta fatores mentais e 
psicológicos. 
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O caso foi ouvido ao longo de 14 dias no Supremo Tribunal em 2000, envolvendo alguns 

questionamentos muito intrusivos sobre a vida pessoal de Lydia e foi acompanhado por 
relatos dolorosos e humilhantes, em alguns setores dos media. 

A decisão do Juiz demorou dois anos a ser conhecida, em julho de 2002, e, quando veio, 

foi profundamente dececionante. O magistrado afirmou que não havia nada na lei civil 

ou na Constituição Irlandesa que permitisse que uma nova certidão de nascimento fosse 
emitida para Lydia Foy atestando o gênero no qual ela tinha vivido nos últimos dez anos. 

O juiz mostrou alguma simpatia para com o caso de Lydia, expressando o seu choque 

com a "zombaria, escárnio e abuso evidente" que as pessoas transexuais tinham de 

suportar e pediu ao governo que tomasse medidas urgentes para protegê-los e melhorar 

a sua posição. Esse aspeto do parecer ficou um pouco esquecido, dada a deceção que 

se sentiu na época, nove anos após Lydia ter requerido uma nova certidão de nascimento 
pela primeira vez, mas acabou por provar-se importante mais tarde. 

Durante a audiência, a equipe legal tinha tentado invocar a Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos (ECRH), mas, embora o Tribunal de Direitos Humanos em 

Estrasburgo tivesse considerado seis casos transexuais até então, apenas uma vez tinha 

decidido a favor do requerente transgénero e em um caso que não era realmente 

comparável ao de Lydia. Em todos os outros casos, embora expressando preocupação 

com a situação das pessoas transgénero, o Tribunal considerou que a falha em 

reconhecer as suas identidades não violava a ECHR.  

Dois dias após o julgamento do caso de Lydia Foy no Supremo Tribunal da Irlanda, em 

julho de 2002, o Tribunal de Estrasburgo decidiu por unanimidade, que o Reino Unido, 

cuja lei sobre esta questão era idêntica à da Irlanda, tinha violado os direitos de duas 

mulheres transgénero ao não tomar qualquer providência para reconhecê-las no seu 

género feminino. Aparentemente, o Tribunal, que já havia expressado preocupação 

várias vezes sobre o não reconhecimento das pessoas trangénero no Reino Unido, 

finalmente tinha perdido a paciência com o governo de Londres e não estava disposto a 
dar-lhes mais margem de manobra. 
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Teriam as coisas sido diferentes se o juiz do caso de Lydia Foy tivesse sabido sobre a 

decisão do Tribunal de Estrasburgo? A resposta é, provavelmente não, porque naquela 

época a Irlanda ainda não tinha incorporado a ECHR na sua legislação nacional. No 

entanto, a decisão de Estrasburgo forneceu um vislumbre de esperança para Lydia após 
a grande deceção da decisão no Supremo Tribunal. 

Lydia recorreu da decisão do Tribunal Superior, mas os atrasos nos tribunais impediram 

o recurso de ir a audiência até outubro de 2005, logo depois da minha entrada para o 

FLAC. Por essa época, a Irlanda tinha passado uma lei que incorporava a ECHR depois 

de um lobby e de campanhas pelo Conselho Irlandês das Liberdades Civis e da 

Comissão de Direitos Humanos da Irlanda, em ambas as quais eu tinha estado 

envolvido. Como resultado, eu estava familiarizado com a nova legislação e ansioso para 
testá-la na prática. 

O caso No. 2 e a declaração de incompatibilidade 

Nós rapidamente pedimos para que o caso fosse apreciado sob a nova lei, embora para 

isso tenhamos tido que voltar para o Supremo Tribunal para o fazer, naquilo que eu vou 

chamar o caso Foy No.2. Felizmente houve outra decisão favorável do Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos em um caso transgénero antes do caso de Lydia ser ouvido em 

abril de 2007. Nesse meio tempo também usamos todas as nossas conexões de direitos 

humanos em outros países, incluindo Austrália, Nova Zelândia e EUA para organizar um 

conjunto de decisões positivas internacionais em casos transgéneros, que apresentámos 
ao tribunal irlandês. 

O caso foi ouvido pelo mesmo juiz que tinha lidado com a primeira audiência e na sua 

decisão, dada em outubro de 2007, ele repetiu que não havia nada no direito civil irlandês 

ou na Constituição, que exigisse a emissão de uma nova certidão de nascimento para 

Lydia, mas afirou que o não reconhecimento de Lydia Foy em seu gênero feminino 

violava o artigo 8.º da ECHR, que protege a vida privada e familiar. O juiz estava 

claramente frustrado com a falta de qualquer ação do governo irlandês, apesar do apelo 
urgente em sua decisão proferida cinco anos antes. Ele disse: 
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"[I] é muito difícil ver como este tribunal ... agora poderia exercer ainda mais contenção, 

garantir mais indulgência e tolerância da parte do Estado, cerca de cinco anos após tanto 

a decisão em Goodwin [a decisão do Tribunal de Estrasburgo] e do julgamento de julho 

de 2002 [julgamento do caso Foy] ". 

Infelizmente, no entanto, ao abrigo da legislação irlandesa, mesmo com a incorporação 

da ECHR no direito nacional, a Convenção não pode substituir a legislação nacional. 

Tudo o que o Tribunal podia fazer era emitir uma declaração de que a lei irlandesa sobre 

o registo de nascimentos era incompatível com a ECHR e deixar que o governo decidisse 

o que fazer sobre isso. O juiz emitiu devidamente a Declaração, a primeira declaração a 
ser feita ao abrigo da Lei ECHR. 

Lydia Foy ficou muito contente com o resultado. Era o primeiro sucesso real que ela tinha 

conseguido desde que fizera o seu pedido 14 anos antes, mas a sua alegria não durou 

muito tempo. O governo recorreu da Declaração, apesar do fato de que o Tribunal de 

Estrasburgo tinha dado outra decisão a favor de um requerente transgénero pouco tempo 

antes. 

Quando consultamos o Supremo Tribunal, fomos informados de que o recurso poderia 
levar mais quatro anos para ser apreciado. 

Lydia ficou profundamente deprimida com isso, depois de pensar que a sua longa luta 

estava quase no fim. É fácil para os advogados, acadêmicos e até mesmo ativistas, ao 

discutir casos legais, esquecer que eles são sobre pessoas reais, e, muitas vezes, muito 

frágeis, com emoções reais e que já sofreram traumas consideráveis antes mesmo do 

início do caso. Lydia tinha experimentado uma montanha-russa de emoções ao longo 
deste caso que estava começando a tornar-se insuportável para ela. 

A Campanha de apoio 

Nós decidimos, então, que teríamos de tentar exercer pressão sobre o governo para que 

ele desistisse do recurso, que seria quase com certeza derrotado de qualquer modo. 

Adotamos uma estratégia dupla. Queríamos obter o apoio organizações e autoridades 
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internacionais de direitos humanos para pressionar o governo a mudar a lei e também 
tentar mobilizar a opinião pública internamente a favor da mudança.  

Entramos em contato com o Comissário do Conselho Europeu de Direitos Humanos, 

com o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e com a Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, pedindo-lhes que expressassem a sua preocupação 

com a falta de reconhecimento de pessoas transgénero na Irlanda. Era muito mais fácil 

convencer essas agências a intervir agora que poderíamos apontar uma decisão do 

Supremo Tribunal na qual a Irlanda violara a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem e todas as três criticaram a posição irlandesa fortemente. 

A pressão internacional é muito importante, mas não basta. Os governos tendem a estar 

mais preocupados com os seus próprios eleitores e neste caso a comunidade 

transgénero era muito pequena e não tinha influência eleitoral. Seria necessário 
conquistar um número muito maior de pessoas para alcançar a mudança. 

Nós já tínhamos emitido notas informativas para os media antes e durante a audição do 

segundo caso Foy para tentar evitar a construção negativa que tinha marcado o primeiro 

caso e, desta vez, nós insistimos nisso, salientando que a Irlanda, Andorra e a Albânia 

eram os únicos países europeus que continuavam a não oferecer qualquer forma de 

reconhecimento para as pessoas transgénero e que a Irlanda era o único país da UE 
cuja legislação não continha nenhuma disposição nesse sentido. 

A Comissão de Direitos Humanos da Irlanda e a Autoridade para a Igualdade também 

estavam apoiando o reconhecimento de género, mas o público precisava ouvir a voz das 

próprias pessoas transgênero. A própria Lydia Foy tinha dado algumas entrevistas, mas 

ela é uma pessoa muito privada e não uma militante natural. No entanto, um dos efeitos 

do segundo caso Foy e de uma cobertura mais simpática dos media foi o início da 
mobilização e empoderamento da comunidade transgênero.  

Uma nova e cada vez mais eficaz organização chamada Rede pela Igualdade de Género 

(Transgender Equality Network - Teni) foi criada e recebeu apoio e incentivo do pelo 
movimento lésbico e gay agora bem organizado e influente. 
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As coisas estavam mudando na Irlanda. De um país onde a conduta homossexual tinha 

sido um crime até 1993, a comunidade gay e lésbica estava agora firmemente saindo do 

armário e se tornando cada vez mais aceita na sociedade irlandesa. Eles tinham-se 

tornado um poderoso grupo de pressão poderoso e conseguiram garantir a união civil 
para casais de lésbicas e gays quase sem nenhuma oposição em 2010. 

O FLAC tinha se esforçado muito para divulgar o caso de reconhecimento de género, 

mas o argumento foi muito fortalecido pelo fator de interesse humano de pessoas 

transgénero contando as sua próprias histórias de preconceito, hostilidade e abuso, 

frequentemente muito comoventes. Em 2010, o governo retirou o seu recurso contra a 

declaração de incompatibilidade no caso Foy e anunciou que iria introduzir legislação 

para reconhecer as pessoas transgéneros em seu gênero declarado. O governo também 

criou uma comissão para fazer recomendações sobre o conteúdo da legislação, mas, 

infelizmente, dela não participa nenhuma pessoa transgênero ou memo ninguém que 
tenha trabalhado com a comunidade 'trans'. 

A montanha-russa emocional de Lydia Foy continuou. Ela mais uma vez ficou encantada 

ao achar que a sua luta parecia perto do fim. Infelizmente, no entanto, passaram-se mais 
cinco anos antes de ela finalmente terminar. 

Um ano mais tarde, em 2011, a comissão de aconselhamento do governo recomendou 

um sistema de reconhecimento de género muito restritivo que foi amplamente rejeitado 

pela comunidade transgénero. Depois disso, as discussões passaram a acontecer a no 

Oireachtas (Parlamento irlandês) e os meios de comunicação não demonstraram ter 

sentido de urgência em relação aos atos do governo. Tivemos que ligar novamente para 

as organizações internacionais de direitos humanos em busca de apoio para uma outra 

tentativa de obter do governo uma legislação aceitável. 

Nils Muiznieks, o Comissário do Conselho Europeu de Direitos Humanos escreveu uma 

carta afiada para o ministro irlandês responsável em novembro de 2012 dizendo que 

uma demora de cinco anos na implementação da decisão do Tribunal Superior, no caso 
Foy "envia uma mensagem muito negativa para a sociedade em geral" . 

De Volta ao Tribunal e como a Legislação Foi Aprovada 
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Dois meses depois, em janeiro de 2013, a paciência de Lydia Foy acabou e ela começou 
uma nova ação legal (Caso Foy No.3) contra o registro nacional e o governo irlandês. 

Agora, os meios de comunicação estiveram fortemente ao lado dela, mas o caso se 

arrastou até outubro de 2014, pouco antes da audiência, quando o governo concordou 

em acatar a sua reivindicação, comprometendo-se a publicar o Decreto de 

Reconhecimento de Género antes do Natal e levá-lo ao Parlamento em janeiro de 2015. 

A lei garantiria que ela pudesse obter uma nova certidão de nascimento e o governo 

também concordou em pagar-lhe uma indemnização pelo longo período durante o qual 

a certidão lhe havia sido recusada - embora nada pudesse realmente compensar os anos 

de isolamento, mal-entendidos e abusos que ela tinha sofrido, bem como a incerteza e 
o trauma emocional de um caso jurídico que durou 18 anos. 

O Decreto foi devidamente publicado em Dezembro de 2014, mas ainda continha 

algumas falhas graves. Era exigido que os requerentes de reconhecimento de género 

apresentasem certificados médicos; pessoas transgénero casadas teriam de divorciar-

se antes de poder obter o reconhecimento, de modo a não criar uma categoria de 
casamentos do mesmo sexo. E não havia nenhuma referência a jovens transgênero.  

Nesta fase, a organização transgénero Teni realizou uma campanha muito eficaz para 

promover o encontro entre os legisladores e pessoas 'trans' e seus familiares. Vários 

deputados afirmaram nos debates subsequentes que tinham-se oposto à legislação até 

que encontraram indivíduos transgéneros e suas famílias e ouvido as suas histórias. 

O governo pareceu ter sido apanhado de surpresa quando as reivindicações de um 

sistema mais liberal vieram dos seus próprios apoiantes tanto quanto da oposição e o 

debate sobre o Decreto de Reconhecimento de Género foi adiado para depois de um 

referendo sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, marcado para 22 de maio de 

2015. O resultado favorável do referendo por uma confortável maioria de 62% a 38%, 

parece ter encorajado o governo a assumir uma abordagem menos cautelosa. 

Para a surpresa e deleite da comunidade transgênero, o governo voltou atrás na 

exigência de atestados médicos, permitindo que as pessoas transgénero 

autocertificassem o seu gênero escolhido. O "divórcio obrigatório" caducou porque o 
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casamento do mesmo sexo tornara-se legal e a idade mínima para a aplicação de uma 

Certidão de Reconhecimento de Género foi reduzido para 16 anos (embora sob 

condições muito estritas). O governo também prometeu conversar com grupos de 

transgéneros sobre ajudar, proteger e respeitar crianças transgénero mais jovens. 

O resultado foi um dos regimes de reconhecimento de gênero mais progressistas da 

Europa. Foi aprovado em julho de 2015 e quase exatamente um ano atrás, em setembro 

de 2015, foi emitido para Lydia Foy o primeiro Certificado de Reconhecimento de Género 

ao abrigo da nova Lei do Reconhecimento de Género, de 2015, e uma nova certidão de 

nascimento, atestando o seu género feminino. Ela ficou encantada e disse: "Com este 

pedaço de papel e depois de 22 anos de luta o meu país finalmente me reconhece por 

quem eu realmente sou, não pelo que os outros pensam que deveria ser". Duas semanas 

mais tarde, ela recebeu o Prêmio Direitos Humanos do Parlamento Europeu para a 

Irlanda para honrar a sua longa campanha pelos direitos dos transgénero. 

A Lei do Reconhecimento de Género irlandesa não é perfeita. Ela precisa ser alterada 

em alguns aspetos, particularmente no que tange às crianças transgénero e aos 

intersexos. Mas tornou a vida muito melhor para um número substancial de pessoas 

'trans' e suas famílias e isso significa que as futuras gerações de pessoas 'trans' não 

terão que sofrer o sofrimento, humilhação e isolamento que Lydia Foy e seus 

contemporâneos tiveram que suportar. Toda a comunidade transgênero tem uma grande 

dívida de gratidão para com Lydia Foy por sua coragem e determinação em continuar a 
sua luta, muitas vezes solitária por 22 anos e nunca desistir. 

Aprendendo lições 

Que lições podemos aprender com o caso Foy sobre campanhas para a mudança social 

em outras áreas também? E, em particular, o que podemos aprender sobre os respetivos 

papéis das ações jurídicas, das instituições internacionais de direitos humanos, do 

trabalho dos media e dos advogados, bem como sobre o papel da própria comunidade 
em nome de quem, ou por quem, a campanha está sendo conduzida? 

Em alguns aspetos, o caso Foy não obedeceu a uma sequência lógica. Era de se esperar 

que uma campanha para fazer valer os direitos de uma minoria desfavorecida 
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começasse com a formação de um grupo de pressão que procurasse aumentar a 

consciência da injustiça em questão e, em seguida, se desse início a uma campanha 

para que ela pudesse ser remediada. Como parte dessa campanha, ou no caso de as 

autoridades não responderem, ou ainda, se campanha estagnar, o grupo de pressão 
pode partir para uma ação legal para tornar mais forte a exigência das mudanças. 

No caso Lydia Foy não havia nenhum grupo de pressão transgénero atuando no início. 

A comunidade transgénero era tão pequena e isolada que não tinha organização e 

dificilmente poderia ser chamada de uma comunidade. Lydia Foy estava sozinha e viu a 

ação jurídica como sua única opção para requerer o reconhecimento oficial do seu 
género feminino. 

Foi a originalidade do seu caso e a cobertura dos media, por mais dolorosa que tenha 

sido, na época, que trouxe a atenção do público à questão transgénero e angariou 

alguma simpatia, inclusive do juiz, mesmo que o caso em si tenha sido inicialmente mal 

sucedido. O segundo caso Foy com seus boletins de imprensa desde o início e com a 

preparação para a audiência e a decisão, em 2007, levou à criação da Teni como uma 
voz para a comunidade 'trans' e uma organização de campanha eficaz. 

A declaração de incompatibilidade decorrente do segundo caso deu à Teni e ao FLAC 

uma base sólida sobre a qual fundamentar a campanha para a legislação 
reconhecimento de género. 

Sem o processo legal não teria havido nenhuma campanha e nenhuma Lei do 

Reconhecimento de Géner, ou pelo menos não durante vários anos ainda. Mas o caso 

legal não teria tido sucesso sem a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a sua 

transposição para o direito interno irlandês. O juiz deixou claro no caso Foy No. 2 que se 

ele se tivesse confinado à legislação interna, ele teria sido obrigado a decidir contra Lydia 

novamente. Como em muitos países, a Constituição e as leis da Irlanda e os juízes que 

as implementam tinham e têm certos pontos cegos que só podem ser corrigidos através 

de recurso às leis europeias ou internacionais de Direitos Humanos, interpretados por 
juízes com uma ampla visão e experiência. 
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No longo e frustrante período entre a declaração de incompatibilidade em 2007 e a 

publicação do Decreto de Reconhecimento de Género, em dezembro de 2014, nada 

poderia ter acontecido se não fosse pela pressão dos organismos europeus e 

internacionais de direitos humanos, da publicidade contínua e das campanhas do FLAC 

e da Teni com o apoio da comunidade e de organismos como a Comissão de Direitos 

Humanos da Irlanda e da Autoridade para a Igualdade LGBT. E mesmo assim, foi 

necessária outra ação nos tribunais para forçar o governo a finalmente submeter o 

Decreto de Reconhecimento de Género ao Parlamento. 

Nessa fase, o programa da Teni de promover encontros entre os legisladores e pessoas 

'trans' e suas famílias foi muito eficaz para garantir mudanças significativas no projeto de 
lei, em particular, o fim da exigência de certificação médica. 

Conclusão 

Olhando para trás, neste longo caso e com base na experiência de outras campanhas 

ao longo dos anos, gostaria de sugerir que a ação jurídica pode desempenhar um papel 

importante nas campanhas para a mudança social. E que o papel não se limita aos bons 

resultados obtidos nos tribunais. O caso Foy demonstra que, por vezes, a divulgação de 

um caso de insucesso e a publicidade em torno dele pode ser quase tão eficaz quanto 
uma vitória legal, sensibilizando e criando simpatia pelo requerente. 

Mas a ação jurídica por si só, mesmo que bem-sucedida - e para ter sucesso ela pode 

precisar se apoiar nas decisões internacionais de direitos humanos e na jurisprudência 

de outras jurisdições - pode não ser suficiente para provocar uma mudança substancial, 

como vimos no período após a declaração de incompatibilidade no caso Foy Nº 2. Os 

governos podem sentir que a questão não é importante o suficiente ou que não possui 

apoio suficiente para ser incluída em uma agenda já superlotada, ou que pode 

antagonizar os seus apoiantes mais conservadores. E é aí que a pressão internacional, 

o apoio e as campanhas entram, juntamente com, sempre que possível, o testemunho 
direto e vivo das pessoas diretamente afetadas. 

A lição é que todos esses métodos têm o seu lugar em uma campanha para a mudança, 

mas que o papel que desempenham vai variar de caso para caso, como será variável 
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também sequência em que eles são empregados. E a voz da comunidade cujos direitos 

estão em causa deve ser sempre ouvida, não apenas pelos legisladores que a campanha 
visa influenciar, mas pelos ativistas também. 

No caso Lydia Foy começamos com o que poderia ter sido previsto acontecer no meio 

de uma campanha, ou seja, uma ação jurídica, e, muito do que nós fizemos foi em reação 

a outros desenvolvimentos em vez de fazer parte de um plano estratégico cuidadoso. 

Mas podemos aprender com essa experiência e tentar agir de forma mais estratégica em 

outros casos. Apesar de, idealmente, ser melhor começar no ponto de partida lógico: a 

criação de um grupo de promoção da ideia e de uma campanha de sensibilização, as 
coisas nem sempre funcionam tão bem como gostaríamos. 

Devo mencionar de passagem que a luta pela despenalização da conduta homossexual 

na Irlanda também começou com um caso legal, iniciado em 1981 pelo senador gay 

David Norris. Seu caso foi perdido tanto no Supremo Tribunal e, na Suprema Corte, em 

1984 e ele queixou-se ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que decidiu em seu 

favor em 1988. Esta série de casos legais de alto perfil mobilizou com muito sucesso o 

apoio à descriminalização, mas ainda foram necessários mais cinco anos de campanha 
antes que a legislação fosse revogada em 1993. 

A campanha pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo na Irlanda também envolveu 

um caso legal em um estágio inicial. Foi iniciada por um casal de lésbicas, Katherine 

Zappone e Ann Louise Gilligan, que solicitara o reconhecimento legal de sua união no 

Canadá alguns anos antes. O caso foi perdido no Supremo Tribunal em 2006, mas 

mobilizou o movimento lésbico e gay e desencadeou uma campanha que levou à 

introdução das uniões civis em 2010 e do referendo que aprovou o casamento civil de 

pessoas do mesmo sexo no ano passado. Katherine Zappone é a Ministra das Crianças 
do atual governo irlandês. 

Finalmente, eu imagino que alguns de vocês podem estar se perguntando como 

aconteceu que a Irlanda, que tinha sido considerado até há relativamente pouco como 

um país intensamente conservador, pelo menos em questões de sexo e gênero, de 
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repente se tornou o primeiro país do mundo a introduzir o casamento homossexual pelo 
voto popular e também o reconhecimento do género em um regime extremamente liberal. 

A República da Irlanda foi, naturalmente, um país esmagadoramente católico, onde a 

Igreja Católica exerceu uma influência sufocante sobre questões "morais" e sociais. No 

entanto, uma série de escândalos de abuso sexual de crianças por parte do clero e em 

instituições dirigidas pela Igreja, e o encobrimento desses eventos pela hierarquia da 

Igreja minaram drasticamente a autoridade da Igreja para estabelecer a lei sobre essas 

questões. A Igreja Católica ainda se opôs ao casamento entre pessoas do mesmo sexo 

no referendo do ano passado, mas fez apenas declarações hesitantes durante a 
campanha como se soubesse que muito poucas pessoas a iriam ouvir. 

As guerras culturais ainda não acabaram na Irlanda e não é impossível que haja mais 

uma batalha muito em breve causada por reivindicações para liberalizar a lei 

extremamente rigorosa sobre o aborto, mas pelo menos em questões LBGT, a Irlanda 

tornou-se uma sociedade muito mais tolerante e inclusiva nos últimos anos. Espero que 

também prove ser tão tolerante e acolhedora no outro maior problema da nossa geração 
- a crise dos refugiados e imigrantes. 

Em conclusão, depois de uma longa carreira no campo dos direitos humanos, 

desencadeada por aqueles noticiários de cinema em preto e branco sobre a luta contra 

o apartheid e o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos tantos anos atrás, deixo-

vos com o pensamento de que trabalhar pelos direitos humanos pode ser uma das coisas 

mais frustrantes que vocês podem fazer. É frustrante porque a luta pelos direitos 

humanos é interminável. Mas também é extremamente gratificante se você pode olhar 

para trás em seu trabalho e se sentir capaz de dizer que acha que ajudou a fazer a 

diferença. 

 

Michael Farrell, advogado, membro da Comissão Europeia contra o Racismo e a 

Intolerância e membro do Conselho de Estado da Irlanda. Setembro 2016 


