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1. RESUMO 

O projeto intitulado “Onde o Direito Não Toca” tem por fim uma leitura 

transdisciplinar em que várias dimensões do direito são tocadas. Assim, enquanto 

construímos uma narrativa fílmica, ao mesmo tempo estaremos a pesquisar os 

direitos humanos, explicitados na figura dos personagens: um negro e uma travesti, 

que é garota de programa. A discriminação de gênero, sexo e social serão o mote 

que esse curta metragem pretende ressaltar. Evidenciar a humanidade do humano 

antes do conceito criado pelo direito.  

A partir desse trabalho há uma sensibilização discente para o cuidado com a 

alteridade; abertura epistemológica no modus de fazer pesquisa; criação de um 

conhecimento mais humano e plural; criação de uma ágora propicia a discussões 

que por vezes estão ausentes na sala de aula: abrir a sala para a rua! 

2. INTRODUÇÃO 

O curta metragem “Onde o direito não toca”, procura evidenciar essas facetas do 

preconceito, nomeadamente em relação às mulheres trans, assim como, discute 

diretamente o trabalho destas pessoas como prostitutas, as escolhas que elas 

fizeram, as escolhas que elas não fizeram e ainda, as escolhas que o próprio 

preconceito as obriga a fazer.  

Dessa maneira, encontramos no amor de um homem hetero e bem sucedido 

financeiramente, com uma mulher trans que trabalha como garota de programa nas 

noites de Belo Horizonte, uma hipótese interessante para discutirmos o preconceito 

e a ausência de sensibilidade com que a sociedade trata o outro. O amor dos dois 

supera essa escritura preconceituosa. Ele é infinito, não tem face, e é ao mesmo 

tempo todas as faces.  

3. OBJETIVOS: 

Esse projeto procura exatamente tocar naquilo que a linguagem jurídica, as 

instituições e o imaginário preconceituoso não permitem. Ou seja, quer-se aqui tratar 

do humano em toda a sua pluralidade, olhar para o outro com uma hospitalidade 

incondicional, dar a ele cor e só. Retirar da opressão da linguagem jurídica um 

humano raptado pelo conceito. Deixar, portanto, passar pela tela do filme, as vozes 

caladas, as cores esquecidas, o choro escondido, as adversidades e principalmente 

deixar por ali aparecer um rosto esquecido e maltratado. Deixar a mulher trans existir 

em sua plenitude de existência, sem que uma determinação conceitual de gênero 

impeça sua epifania. 



Assim, quando nos lançamos a uma pesquisa teórico-prática, que busca romper 

com amarras conceituais, estamos já a construir o filme. É importante perceber que 

a metodologia e a materialidade discutida ali estão todas entremeadas. Não há um 

momento de pesquisa e outro de execução, pois a cada sensibilização teórica, 

nascia mais uma ideia para a execução. O como do nosso projeto é guiado pelo 

amor que não vê conceitos. Local onde o direito não toca.  

  4. METODOLOGIA 

A pesquisa considera-se transdisciplinar, aliás, o prefixo trans acompanha e 

atravessa toda a construção de nossos conhecimentos. Pois a pesquisa para o curta 

necessariamente solicita uma construção também trans. O fundamento da pesquisa 

se confunda com o material humano trabalhado e inventado.  

Houve uma construção teórica com estudos de obras especializadas e ao mesmo 

tempo, participação dos integrantes em grupos de pesquisa afeitos ao tema. 

Obtivemos dados a partir de entrevistas (pesquisa de campo) com as próprias 

atrizes, que ao interpretarem seus papeis no filme, vivem sua vida.  

Assim, a pesquisa estriba-se em uma série de conhecimentos requeridos para a sua 

produção, sempre de maneira a privilegiar uma abertura, uma vez que construímos 

essa pesquisa valendo-nos tanto dos aportes teóricos de conteúdos que se 

interseccionam, mas também, com estruturas epistemológicas diversas, pois a 

análise de filmes acerca do tema, também fez parte desse processo. Após a etapa 

de entrevistas, participação em seminários, fichamentos das obras e dos filmes, 

passou-se à execução das gravações. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto iniciou-se com as pesquisa teóricas e de campo, com entrevistas entre as 

mulheres trans., representantes da ANTRA (Associação Nacional das Transexuais), 

entrevistas e imersão com as garotas de programa da região dos bairros Caiçara e 

Bonfim em Belo Horizonte.  

Logo após iniciamos as gravações que contaram com a participação dos próprios 

alunos envolvidos, bem como do professor responsável. Tendo como aporte um ator 

profissional contratado com verba da Instituição de Ensino. É importante perceber 

que estamos envolvidos todos, desde a construção do roteiro pelo professor 

responsável, até a execução, em um processo democrático de construção do 

projeto. 

O filme está gravado e encontra-se na fase de edição. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os principais resultados já obtidos atende exatamente nossas intenções: 

- abertura da ideia de pesquisa quando trazemos o cinema criado para dentro de 

uma faculdade de direito, isso permite uma nova visão acerca da construção do 

próprio conhecimento; 

- sensibilização ética e humana em relação à formação do horizonte dos discentes; 

- construção de um palco interessante de discussão sobre preconceito, classes 

sociais, direito penal, direito do trabalho, direitos humanos, direito constitucional, 

direito e arte e cinema dentro do seio da instituição; 

- evidenciação de que a sala de aula deve estar de portas abertas, o que com os 

relatos colhidos pelas atrizes, as entrevistas e a própria participação nas gravações, 

acaba por criar uma ânsia pela realidade; 

- a inovação de criar um curta metragem mostra que o humano e o conhecimento 

sempre estão abertos à invenção, assim, inventa-se um novo olhar contra o 

preconceito a cada vez. 
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