
A S E D I H C p r e s e n t e n e s s a l u t a

COMBATe à hOMOFOBIA!

campanha de

  U n i d o s p e l a  

 liberdade

S e p a r a d o s p e l o

preconceito

  ligue: 98 - 3133 5715 / 3133 5700

ou acesse o portal:

www.portaldacidadania.com.br



Referências

 Site: www.abglt.org.br

Direitos Humanos GLBT - Guia de orientação - 2º edição - MG - 

2008

Guia Para Educadores - Como discutir homossexualidade na 

escola?

Princípios de Yogykarta - Princípios sobre a aplicação da 

lesgislação internacional de Direitos Humanos em relação à 

orientação sexual e identidade de gênero.

 Franco,  Deputado Alberto - GLBT MA, Movimento - Cartilha de 

esclarecimento de Leis - Assuma seus Direitos - 1º edição

Anis: Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero.

Legislação e Jurisprudência LGBTTT: Lésbicas - Gays - Bissexuais 

- Travestis - Transexuais - Tranêneros: Atualizada até 09.2006 / 

Anis: Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gêneros; 

Associação Lésbica Feminista de Brasília Coturno de Vênus; Kelly 

Ktlinski (organizadora); Joelma Cezário, Melissa Navarro 

(pesquisadora). Brasília: LetrasLivres, 2007 - 320p.

Bortolini, Alexandre - Diversidade Sexual na Escola - 1ª Edição - 

Pró - Reitoria de Extensão / UFRJ

SECRETARIA DE ESTADO DOS 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Av. Getúlio Vargas nº 2158 - Monte Castelo - São Luís - MA
Telefone: 98 - 3133 5715 ou 98 - 3133 5700

www.portaldacidadania.com.br

ROSEANA SARNEY MURAD
Governadora

SERGIO VICTOR TAMER
Secretário de Estado

Airton Ferreira da Silva
Coordenador da Campanha em Combate à Homofobia

Coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos

Benedito de Sousa Guilhon Filho
Articulador do Centro de Referência em Direitos Humanos

Bacabal - MA

Marcos Jânio
Coordenador de Combate a Homofobia do CRDH - Bacabal

Unidos pela liberdade. Separados pelo preconceito. Unidos pela liberdade. Separados pelo preconceito.

48



Impresso no Brasil

1ª Edição: 2009

Grupo de trabalho constituído para realização do estudo: Airton 
Ferreira da Silva, Benedito de Sousa Guilhon Filho e Maria Tereza 
Nunes Trabulsi

Coordenador: Airton Ferreira da Silva

Capa: Voz Comunicação
Designer gráfico: Voz Comunicação
Editoração eletrônica: Voz Comunicação

Dados Internacionais de catalogação na publicação:

Tiragem desta edição: 5.000 exemplares impressos

VII conta bancaria conjunta;

VIII registro em associação de classe, onde conste o interessado 

como dependente do segurado;

IX anotação constante de ficha ou livro de empregados;

X apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor 

do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XI ficha de tratamento em instituição de assistência médica da 

qual conste o segurado como responsável;

XII escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em 

nome do dependente;

XIII quaisquer outros documentos que possam levar à convicção 

do fato a comprovar.

Art. 4º - Para a referida comprovação, os documentos enumerados nos 

incisos I, II, III e IX do artigo anterior, constituem, por si só, prova 

bastante suficiente, devendo os demais serem considerados em 

conjunto de no mínimo três, corroborados, quando necessário, 

mediante justificação administrativa JÁ.

Art. 5º - A Diretoria de benefícios e DATAPREV estabelecerão 

mecanismos de controle para os procedimentos ora estabelecidos 

nesta Instrução Normativa.
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Considerando a necessidade de estabelecer rotinas para uniformizar 

procedimentos a serem adotados pela linha de benefícios, resolve:

Art. 1º - Disciplinar procedimentos a serem adotados para concessão 

de pensão por morte e auxílio-reclusão a serem pagos ao companheiro 

ou companheira homossexual.

Art. 2º - A pensão por morte e o auxílio-reclusão requeridos por 

companheiro ou companheira homossexual, reger-se-ão pelas rotinas 

disciplinadas no Capitulo XII da IN INSS/DC nº 20, de 18.05.2000.

Art. 3º - A comprovação da união estável e dependência econômica far-

se-á através dos seguintes documentos:

I declaração de Imposto de Renda do segurado, em que conste o 

interessado como seu dependente;

II disposições testamentárias;

III declaração especial feita perante tabelião (escritura publica 

declaratória de dependência econômica);

IV prova de mesmo domicílio;

V prova de encargos domésticos evidentes e existência de 

sociedade ou comunhão nos atos d vida civil;

VI procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

Mensagem do Secretário
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PELA  CIDADANIA  LGBT

Na direção oposta à construção de políticas públicas de inclusão social e 
de combate às desigualdades para a população LGBT  - estão alguns fanáticos e 
midiáticos religiosos que se aproveitam de tabus que ainda perduram na 
sociedade brasileira para disseminar a segregação, o ódio e a intolerância.

Em respeito ao art.5° da Constituição Federal, devemos todos os que têm 
alguma parcela de responsabilidade social promover os direitos fundamentais 
da população LGBT brasileira, de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. Além de garantir, nos termos da 
Constituição, os direitos sociais desse importante segmento, especialmente das 
pessoas em situação de risco social e exposição à violência. Em outras palavras: 
combater o estigma e a discriminação por orientação sexual e identidade de 
gênero garantindo e promovendo a cidadania conforme os princípios de nossa 
carta política.

Temos, no Maranhão, o compromisso político de tornar efetivo o Plano 
Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais. Para a Governadora Roseana Sarney, a 
questão dos Direitos Humanos assume a posição de autêntica política de Estado, 
com tudo o que essa política representa para a prática da cidadania e para a 
afirmação da democracia brasileira. Os gestores públicos e os movimentos 
sociais, no seu exercício permanente de controle social, devem buscar 
mecanismos que programem, com mais eficácia, as políticas de combate à 
discriminação e ao preconceito.

Nesse sentido, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos LGBT, ao orientar-se pelos princípios da igualdade e respeito à 
diversidade, da equidade, da laicidade do Estado, da universalidade das 
políticas, da justiça social, da transparência dos atos públicos e da participação e 
controle social -, aponta para o caminho que os Estados devem seguir na 
promoção da inclusão social e no combate à homofobia.

O respeito e o reconhecimento da diversidade da orientação sexual e 
identidade de gênero tem, na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do 
Maranhão, um abrigo inarredável e uma trincheira valorosa nas lutas que se 
travam pela cidadania LGBT em nosso Estado.

Sergio Victor Tamer
Secretário de Direitos Humanos e Cidadania do Estado do Maranhão. 



ACESSE O PORTAL

www.portaldacidadania.com.br
Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa 

para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por 

motivo de sexo, orientação sexual e identidade de gênero, origem, raça, 

cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as 

hipóteses de proteção ao menor previsto no inciso XXXIII do art.7º da 

Constituição Federa.” Art.12. Esta lei entrará vigor na data de sua 

publicação. Sala da Comissão, 3 de agosto de 2005.— Deputado 

Antônio Carlos Biscaia Presidente. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC nº 25

07 DE JUNHO DE 2000

Estabelece, por forca de decisão judicial, procedimentos a serem 

adotados para a concessão de benefícios previdenciários ao 

companheiro ou companheira homossexual.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Ação Civil Publica nº 2000.71.00.009347-0

A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, em reunião extraordinária realizada no dia 

07 de junho de 2000, no uso da competência que lhe foi conferida pelo 

inciso III, do artigo 7º, do Regimento Interno do INSS, aprovado pela 

Portaria nº 6.247, de 28 de dezembro de 1999, e 

Considerando a determinação judicial proferida em Ação Civil Publica 

nº 2000.71.00.009347-0;
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“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, 
orientação sexual e identidade de gênero. ....................................... 
§ 5º O disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, 
constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou 
psicológica; (NR)” Art. 9º A Lei nº.71 6, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 20-A e 20-B: 
Art. 20-A. A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta lei será 
apurada em processo administrativo e pena), que terá início mediante: 

I - reclamação do ofendido ou ofendida; 
II – ato ou ofício de autoridade competente;
III - comunicado de organizações não - governamentais de defesa da 

cidadania e direitos humanos.
Art. 20-B.  A interpretação dos dispositivos dessa lei e de iodos os instrumentos 
normativos de proteção do direitos de igualdade, de oportunidade e de 
tratamento, atenderá ao princípio da mais ampla proteção dos direitos humanos. 

§ 1º Nesse intuito, serão observados, além dos princípios e direitos 
previstos nessa lei, todas disposições decorrentes de tratados ou convenções 
internacionais das quais o Brasil seja signatário, da legislação interna e das 
disposições administrativas. 

§ 2º Para fins de interpretação e aplicação dessa lei, serão observadas, 
sempre que mais benéficas em favor da luta antidiscriminatória, as diretrizes 
traçadas pelas Cortes Internacionais de Direitos Humanos, devidamente 
reconhecidas pelo Brasil.
 Art. 10.  O § 3º, do art. 140, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 'Art.140

...................................................................... 

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, 
cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação 
sexual e identidade de gênero, ou a condição de pessoa idosa ou 
portadora de deficiência: Pena — reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa (NR)” Art. 11.0 Artigo 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: “Art. 5º 
............................................................:  
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Desde 1997 o Brasil é citado em documentos 

internacionais como um dos países que mais comete violência 

contra homossexuais. Uma sociedade que não garante os 

Direitos Fundamentais de todas as pessoas não é uma sociedade 

igualitária, livre, democrática e justa. 

Grandes passos estão sendo dados quanto à legislação 

brasileira e a garantia dos direitos da população de LGBT, mas é 

preciso mais. E é por isso, que a Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos e Cidadania do Maranhão em parceria com a 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

lança esta cartilha, como produto do Projeto Centro de Referência 

em Direitos Humanos, desenvolvido pela SEDIHC-MA que 

garante a criação e a manutenção de um espaço de atendimento, 

orientação e acompanhamento das vítimas de violação dos 

Direitos Humanos fundamentais contra as populações 

caracterizadas pela diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de 

gênero e religiosa, com ênfase para atendimento aos casos de 

homofobia do Estado do Maranhão.

Esta Cartilha tem como objetivo orientar e esclarecer 

alguns conceitos e questões relacionadas a população LGBT 

visando contribuir na sensibilização do poder público e da 

sociedade civil acerca da importância de combater a Homofobia.

APRESENTAÇÃO
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Art. 6º. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 7º 'Art. 7º Sobretaxar recusar, preterir ou impedir a locação, a 
compra, a aquisição, o arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis 
de qualquer finalidade; Pena: reclusão de dois a cinco anos.” 
Art. 7°.  A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes art. 8º-A e 8º-B: 
Art. 8º-A. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em 
locais públicos ou privados abertos ao público, em virtude das características 
previstas no artigo 1º; Pena: reclusão de dois a cinco anos.” 
Art. 8º-B. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão 
homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações 
permitidas aos demais cidadãos ou cidadães. Pena: reclusão de dois a cinco 
anos. 
Art. 8º. Os artigos 16 e 20, da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a 
vigorar com a seguinte redação:“Art. 16. Constitui efeito da condenação; 

I - a perda do cargo ou função pública. Para o servidor público; 
II - inabilitação Para contratos com órgãos da administração pública 

direta, indireta ou fundacional; 
III — proibição de acesso a créditos concedidos pelo Poder Público e 

suas instituições financeiras, ou a programas de incentivo ao desenvolvimento 
por estes instituídos ou mantidos; 

IV — vedação de isenções, remissões, anistias ou quaisquer benefícios 
de natureza tributária. 

V— multa de até 10.000 (dez mil) UFIRs, podendo ser multiplicada em 
até 10 (dez) vezes em caso de reincidência, e levando-se em conta a capacidade 
financeira do infrator. 

VI — suspensão do funcionamento dos estabelecimentos por prazo não 
superior a três meses. 

§ l º Os recursos provenientes das multas estabelecidas por esta 
lei, serão destinados para campanhas educativas contra a discriminação. 

§ 2º Quando o ato ilícito for praticado por contratado, 
concessionário, permissionário da Administração Pública, além das 
responsabilidades individuais será acrescida a pena de rescisão do instrumento 
contratual do convênio ou da permissão. 

§ 3º Em qualquer caso, o prazo de inabilitação será de doze 
meses contados da data da aplicação da sanção. 

§ 4º As informações cadastrais e as referências invocadas como 
justificadoras da discriminação serão sempre acessíveis a todos aqueles que se 
sujeitarem a processo seletivo, no que se refere à sua participação. (NR)” 
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PROJETO DE LEI 5003/2001 (PLC 122/2006) SUBSTITUTIVO 
ADOTADO - CCJC 

Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor, dá nova redação ao § 3, do 

art. 140, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940— Código 

Penal — e ao art. 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta 

Art. 1º Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, definindo os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e 

identidade de gênero.

 Art. 2º A ementa da lei passa vigorar com a seguinte redação: “Define os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, 

procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero 

(NR)” 

Art. 3º O artigo 1º, da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 1º Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes 

de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, 

gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. (NR)” 

Art. 4º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte 

art. 4º: “Art. 4º Praticar o empregador ou seu preposto, atos de dispensa direta ou 

indireta. Pena: reclusão de dois a cinco anos.” 

Art. 5º Os artigos 5º, 6º e 7º, da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a 

vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º Impedir. Recusar ou proibir o ingresso ou 

permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado, aberto 

ao público; Pena — reclusão de um a três anos” “Art. 6º Recusar, negar. Impedir, 

preterir, prejudicar retardar ou excluir em qualquer sistema de seleção educacional, 

recrutamento ou promoção funcional ou profissional. Pena — reclusão de três a 

cinco anos” “Art. 7º Sobretaxar, recusar, preterir ou impedira hospedagem em 

hotéis, motéis, pensões ou similares; Pena — reclusão de três a cinco anos”
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Para começar qualquer discussão sobre Direitos 

Humanos é necessário que todos entendam que a base 

de qualquer direito está ancorada à Constituição 

Federal, a norma maior do Estado Brasileiro. 

Principalmente por que é lá que aprendemos que todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 

e direitos, e que os direitos humanos são universais, 

indivisíveis e inter-relacionados. A livre orientação 

sexual e identidade de gênero são essenciais para a 

dignidade de cada pessoa e não devem ser motivo de 

discriminação ou abuso. 

Com base nisso nos perguntamos por que tantos 

casos de desrespeito ainda acontecem em pleno Século 

XXI? Época em que o processo de Garantia de Direitos 

já deveria estar em passos firmes, visto que a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos está 

prestes a completar 61 anos e  Constituição Federal 21 

anos. 

DIREITOS HUMANOS E 
DIVERSIDADE SEXUAL

07



Passo e descompasso

Muitos avanços já foram conseguidos no sentido de assegurar 

que todo ser humano possa viver com a mesma dignidade e 

respeito, independente de orientação sexual e identidade de 

gênero.

 Atualmente, muitos estados possuem leis e constituições que 

garantem os direitos de igualdade e não discriminação, por 

motivos de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.

No entanto, mesmo a Constituição de 1988 tendo consagrado 

os princípios da dignidade da pessoa humana, a não 

discriminação e a igualdade, até hoje nenhuma lei 

infraconstitucional voltada para a promoção da cidadania de 

LGBT foi aprovada no Congresso Nacional, como existe, por 

exemplo, contra o preconceito racial.

Esse fato deixa uma enorme lacuna no ordenamento jurídico 

brasileiro que abre espaço para leis discriminatórias, como o 

código penal militar, que em seu artigo 235 trata como crime o ato 

sexual entre militares do mesmo sexo, indo na contra mão dos 

direitos humanos. A falta desse ordenamento legal ainda restringe 

dezenas de direitos à comunidade LGBT como os decorrentes do 

reconhecimento da união civil, tais como questões 

previdenciárias e de extensão de benefícios. 

Alguns municípios brasileiros incluíram após a promulgação 

da Constituição de 1988 – em suas leis orgânicas a proibição da 

discriminação por orientação sexual, na tentativa de coibir atos 

discriminatórios contra LGBT. Em 2006 o Estado do Maranhão 

sancionou a Lei Estadual nº 8.441/06 que determina punições a 

práticas discriminatórias contra o publico LGBT . 
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Art. 7º As penalidades aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação 

ou qualquer outro ato atentatório aos direitos e garantias

fundamentais da pessoa humana serão as seguintes:

I – inabilitação para acesso a créditos estaduais;

II – multa de 5.000 (cinco mil) UFIR's;

III – multa de 10.000 (dez mil) UFIR's, em caso de reincidência;

IV – suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 

(trinta) dias;

V – cassação da licença estadual para funcionamento.

§ 1º As penas mencionadas nos incisos II a V deste artigo não se 

aplicam aos órgãos e empresas públicas, cujos responsáveis serão 

punidos na forma do Estatuto dos Funcionários Públicos.

§ 2º Os valores das multas poderão ser elevados em até 10 (dez) 

vezes quando for verificado que se tornarão inócuas em razão do porte do 

estabelecimento.

§ 3º Quando for imposta a pena prevista no inciso V, deverá ser 

comunicado à autoridade responsável pela emissão da licença, que 

providenciará a sua cassação, comunicando-se, igualmente, à autoridade 

municipal para eventuais providências no âmbito de sua competência.

Art. 8º Aos servidores públicos que, no exercício de suas funções e/ou em 

repartição pública, por ação ou omissão deixarem de cumprir o disposto na 

presente Lei, serão aplicadas as penalidades cabíveis nos termos do 

Estatuto do Funcionário Público.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Mando, portanto, 

a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente 

Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como 

nela se contém.

41



Art. 4º Sendo o infrator um agente público, o descumprimento do que 

estabelece esta Lei será apurado através de processo administrativo 

pelo órgão competente, independente das acusações civis e penais 

cabíveis, definidas em normas específicas.

Parágrafo único. Considera-se infrator desta Lei o cidadão que direta 

ou indiretamente tenha concorrido para o cometimento da infração.

Art. 5º A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta Lei será 

apurada em processo administrativo, que terá inicio mediante:

I – ato ou ofício de autoridade competente;

II – comunicado de organizações não - governamentais de 

defesa da cidadania e direitos humanos.

Art. 6º O cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, que for 
vítima de atos discriminatórios, poderá apresentar sua denúncia 
pessoalmente ou por carta, telegrama, via Internet ou fax ao órgão 
estadual competente e/ou a organizações não - governamentais de 
defesa da cidadania e direitos humanos.

§ 1º A denúncia deverá ser fundamentada através da descrição 

do fato ou ato discriminatório, seguindo da identificação de quem faz a 

denúncia, garantindo-se, na forma da lei, o sigilo do denunciante.

§ 2º Recebida a denúncia, competirá à Secretaria de Estado de 

Justiça e Cidadania promover a instauração do processo administrativo 

devido para apuração e imposição das penalidades cabíveis.
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A violação de direitos humanos que atinge pessoas por causa 

de sua orientação sexual ou identidade de gênero, real ou 

percebida, constituem um padrão global e consolidado, que causa 

sérias preocupações. 

Podemos destacar como exemplo destas violações, as 

execuções extra judiciais, tortura, maus tratos, agressões 

sexuais, estupros, invasão de privacidade, detenção arbitrária, 

negação de oportunidade de emprego, educação e sérias 

discriminações em relação ao acesso a outros direitos humanos e 

são com freqüência agravadas por outras formas de violência, 

ódio, discriminação e exclusão, como aquelas baseadas na raça, 

idade, religião, deficiência ou sistema econômico, social ou de 

outro tipo.

As violações

Apesar da dura realidade internacional e nacional com relação 

ao aumento das forças conservadoras no Brasil e no mundo, é 

possível afirmar que o atual cenário público estadual é favorável 

aos direitos das pessoas LGBT.

 Entretanto somente a aprovação de leis não basta, é 

necessária a aproximação, articulação e constituição de parceria 

com demais 

Ventos de Otimismo
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Os dados alarmantes do 
Brasil e do Maranhão

movimentos sociais que trabalham pela defesa dos direitos 

humanos, assim como a mobilização de entidades de defesa e 

promoção da cidadania LGBT, militantes e educadores para 

capacitar e sensibilizar o judiciário, parlamentares e gestores 

públicos e sociedade civil.

Estima-se que a cada três dias um cidadão LGBT seja 

assassinado neste país. Segundo os dados do Grupo Gay da 

Bahia, entre 1980 a 2006, 2.745 integrante da comunidade LGBT 

foram assassinados no Brasil. 

No Maranhão segundo os dados do Grupo Gayvota, de 2000 a 

2009, 30 (trinta) homossexuais foram executados, muitos deles 

com requinte de crueldade e somente 1 (hum) caso foi resolvido 

pela justiça e os outros os assassinos estão impunes. 

No período de março de 2006 a dezembro de 2006, foram 

atendidos  pelo Centro de Referência LGBT Jane Rhandall no 

Estado do Maranhão  31 casos no campo psicossocial, 9 (nove) 

casos na área jurídica, sendo 4 (quatro) de discriminação e 

preconceito, 1 (hum) violência física – lesão corporal, 1 (hum) 

ação de justificação, 1 (hum) arrolamento de bens transitando na 

justiça, 1 (hum) mediação de conflito, 1 (hum) informação 

previdenciária.

Neste sentido, propõe-se a inclusão efetiva da comunidade 
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IV – preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição, 

arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer 

finalidade;

V – preterir quando da ocupação e/ou imposição para pagamento 

de mais uma unidade em hotéis, motéis ou estabelecimentos 

congêneres;

VI – praticar o empregador, ou seu preposto, atos de demissão 

direta ou indireta, em função da orientação sexual do empregado;

VII – inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em 

qualquer estabelecimento público ou privado em função da orientação 

sexual do profissional;

VIII – proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do 

cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas 

expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos.

Art. 3º São passiveis de punição o cidadão, inclusive os detentores de 

função pública, civil ou militar, e toda e qualquer organização social ou 

empresa, com ou sem fins lucrativos, de caráter privado ou público, 

instaladas em território do Estado do Maranhão, que intentarem contra o 

que dispõe a presente Lei.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 8.444 DE 31 DE JULHO DE 2006

Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação 

em virtude de orientação sexual, e dá outras providências.

D.O. PODER EXECUTIVO SEGUNDA-FEIRA, 31 - JULHO - 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do 

Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecida a aplicação de penalidades, nos termos desta 

Lei, a toda e qualquer manifestação atentatória ou

discriminatória praticada contra qualquer cidadão em virtude de sua 

orientação sexual, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Consideram-se atos atentatórios e discriminatórios aos direitos 
individuais e coletivos dos cidadãos homossexuais, bissexuais ou 
transgênero, para os efeitos da presente Lei:

I – submeter o cidadão, conforme a sua orientação sexual, a 
qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou 
vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica;

II – proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou 

estabelecimento público ou privado, de acesso público;

III – praticar atendimento selecionado que não esteja 

devidamente determinado em Lei;
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LGBT nas ações institucionais que promovam, protejam e 

defendam direitos, apoiando projetos e estabelecendo termos de 

ajustes para a inclusão efetiva desse público.

O desafio que se coloca aos estados brasileiros é o de 

mudança de valores, representações sociais e das dinâmicas 

institucionais que valem sistematicamente os direitos de LGBT. 

Um esforço que requer a articulação entre sociedade civil 

organizada, academia e a gestão das políticas públicas com 

objetivo de resgatar esses sujeitos de direito de um quadro 

alarmante de exclusão e prejuízo social rumo a inclusão e ao 

pleno exercício da cidadania.

11

dois



O Papel da Educação em Direitos 
Humanos no respeito à diversidade 

A educação em direitos humanos é um processo educativo 

sistemático e de variadas dimensões que visa formar uma cultura 

de direitos humanos que priorize a igualdade entre todas as 

pessoas, e ao mesmo tempo, o respeito à diferença.  

Tal processo cria condições para o exercício de uma prática 

cidadã, que no cotidiano, se revela com a formação de sujeitos 

conscientes de seu papel na sociedade e aptos a reivindicar a 

igualdade de acesso aos direitos humanos fundamentais. 

Não podemos esquecer que educação em direitos 

humanos é, sobretudo, educar-se. É conscientizar-se dos valores 

que são necessários à construção de uma cultura de respeito ao 

ser humano e à sua dignidade, valores estes que estão tão “fora 

de moda” numa sociedade que cada vez mais parece está 

governada pela violência e opressão.  

Mas só a consciência não basta. É necessário também 

aplicar este conhecimento no mundo exterior. Ou seja, é 

necessário tomar este saber comprometido com a promoção de 

um mundo mais justo e solidário, e pautá-lo como base para uma 

ação de transformação da realidade. 

Em outras palavras, é necessário aliar conteúdo e prática, 

e não há nada melhor para fortalecer esta conexão do que educar 

com o exemplo. 
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Considerando que a Magna Carta tem como um dos seus fundamentos 

a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e que a Constituição 

assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, 

sem distinção de qualquer natureza, os direitos fundamentais, entre os 

quais o direito à seguridade social, compreendida, no seu sentido 

constitucional, como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social (art. 193);

Considerando que o direito ao companheiro ou a companheira 

homossexual, que viva em união estável, vem sendo largamente 

reconhecida na jurisprudência dos tribunais brasileiros;

Considerando o art. 9º, § 3º da Lei Complementar nº 73/2004, que 

implicitamente estende o benefício previdenciário aos companheiros ou 

companheiras de servidores públicos estaduais com quem vive ou viveu 

em regime de união estável, DECRETA:

Art. 1º O companheiro ou companheira homossexual de segurado do 

regime especial de previdência social dos servidores públicos estaduais 

passa a integrar o rol de dependentes previstos no art. 202, I, da Lei nº 

6.107, de 27 de julho de 1994 e, desde que comprovada a união estável, 

concorrem, para todos os fins previdenciários e assistenciais com os 

demais dependentes preferenciais.

Art. 2º Para os fins deste Decreto considera-se companheiro ou 

companheira homossexual aquele designado pelo servidor em vida que 

comprove estar vivendo ou haver vivido em união estável com o servidor 

ao regime especial de previdência no art. 1º.
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Ÿ Não podem alegar dano moral se o/a parceiro/a for vitima de um 

crime;

Ÿ Não tem direito a visita intima na prisão;

Ÿ Não acompanham a parceira no parto;

Ÿ Não podem autorizar cirurgia de risco;

Ÿ Não podem ser curadores/as do/a parceiro/a declarado/a 

judicialmente incapaz;

Ÿ Não podem declarar parceiro/a como dependente do Imposto de 

Renda (IR);

Ÿ Não fazem declaração conjunta do IR;

Ÿ Não abatem do IR gastos médicos e educacionais do/a parceiro/a;

Ÿ Não podem deduzir no IR o imposto pago em nome do/a parceiro/a;

Ÿ Não dividem no IR os rendimentos recebidos em comum pelos/as 

parceiros/as;

Ÿ Não são reconhecidos/as como entidade familiar, mas sim como 

sócios/as;

Ÿ Não têm suas ações legais julgadas pelas Varas de Família.

DECRETO Nº 21.290 DE 13 DE MARÇO DE 2006

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, e considerando que os servidores 

públicos estaduais regidos pela Lei nº 6.107/1994 – Estatuto dos 

Servidores Públicos Estaduais – estão vinculados a regime próprio de 

previdência social, nos termos do art. 40 da Constituição Federal;

Os princípios

A educação em direitos humanos tem como princípio 

fundamental a afirmação de todos os valores necessários a 

construção de uma cultura de respeito ao ser humano e a sua 

dignidade. A apreensão do conhecimento baseado nesses 

valores será o suporte para a formação de uma consciência 

cidadã e afirmação de uma cultura de tolerância e paz.  
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A educação em direitos humanos tem um importante papel 

no respeito à diversidade sexual e a identidade de gênero, pois ao 

mesmo tempo em que promove valores de respeito às diferentes 

formas de orientação sexual, atua também no agir e no sentir das 

pessoas de modo a combater a discriminação e a homofobia. 

Educar para a diversidade é educar, portanto, para o respeito às 

diferenças entre toda e qualquer pessoa. 

É preciso educar para a diversidade sexual
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Ÿ

Ÿ Não podem somar renda para aprovar financiamentos;

Ÿ Não somam renda para alugar imóvel;

Ÿ Não inscrevem parceiro/a como dependente de serviço público;

Ÿ Não podem incluir parceiros/as como dependentes no plano de 

saúde;

Ÿ Não participam de programas do Estado vinculados à família;

Ÿ Não escrevem parceiros/as como dependentes da previdência;

Ÿ Não podem acompanhar o/a parceiro/a servidor/a público/a 

transferindo/a;

Ÿ Não tem a impenhorabilidade do imóvel em que o casal reside;

Ÿ Não tem garantia de pensão alimentícia em caso de separação;

Ÿ Não tem garantia de metade dos bens em caso de separação;

Ÿ Não podem assumir a guarda do/a filho do conjugue;

Ÿ Não adotam filho em conjunto;

Ÿ Não podem adotar o/a filho do/a parceiro/a;

Ÿ Não tem licença maternidade para nascimento de filho/a do/a 

parceiro/a;

Ÿ Não tem licença maternidade/ paternidade se o/a parceiro/a adota 

filho/a;

Ÿ Não recebem abono – família ;

Ÿ Não tem licença – luto, para faltar ao trabalho na morte do/a 

parceiro/a;

Ÿ Não recebem auxílio – funeral;

Ÿ Não podem ser inventariantes do/a parceiro/a falecido/a;

Ÿ Não tem direito a herança

Ÿ Não tem garantia a permanência no lar quando o/a parceiro/a morre

Ÿ Não tem usufruto dos bens do/a parceiro/a

Não adotam sobrenome do/a parceiro/a;



Art. 3° - Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a 

patologização de comportamento ou práticas homoeróticas, nem 

adotarão coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos 

não solicitados.

Parágrafo único – Os psicólogos não colaborarão com eventos e 

serviços que proponham tratamento e cura dos homossexuais como 

portadores de qualquer desordem psíquica.

Art. 5° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

Art. 6° -  Revogam-se todas as disposições em contrário.

Brasília, 23 de Março de 1999.

Ana Mercês Bahia Bock

Conselheira Presidente   

HOMOSSEXUAIS: 37 DIREITOS NEGADOS

Abaixo estão os 37 direitos aos homossexuais no Brasil, tudo porque, 

no nosso País, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é 

reconhecido pela lei.

A lista dos direitos negados esteve em excelente matéria da 

“Superinteressante” Vale à pena ler, mesmo que você nunca tenha - se 

casado, ou ainda se já casou e tiveram todos esses direitos – sem 

sequer prestar atenção para isso.

Razões para dizer sim

Você pode não pensar neles, mas ao casar se ganha algumas dezenas 

de benefícios.

Confira a lista dos direitos aos quais casais homossexuais não têm 

acesso:

Ÿ Não podem casar;

Ÿ Não tem reconhecida a união estável;
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Sexualidade é um termo amplamente abrangente que 

engloba inúmeros fatores e dificilmente se encaixa em uma 

definição única e absoluta. Teoricamente, a sexualidade assim 

como a conhecemos, inicia-se junto com a puberdade ou 

adolescência, o que deve ocorrer por volta dos 12 anos de idade 

(Art. 2º – Estatuto da Criança e do Adolescente). Entretanto, em 

prática, sabemos que não se configura exatamente desta forma.

O termo “sexualidade” nos remete a um universo onde tudo 

é relativo, pessoal e muitas vezes paradoxal. Pode-se dizer que é 

o traço mais íntimo do ser humano e como tal, se manifesta 

diferentemente em cada indivíduo de acordo com a realidade e as 

experiências vivenciadas pelo mesmo. 

A noção de sexualidade como busca de prazer, descoberta 

das sensações proporcionadas pelo contato ou toque, atração por 

outras pessoas (de sexo oposto e/ou mesmo sexo) com intuito de 

obter prazer pela satisfação dos desejos do corpo, entre outras 

características, é diretamente ligada e dependente de fatores 

genéticos e principalmente culturais. O contexto influi diretamente 

na sexualidade de cada um. 

Muitas vezes se confunde o conceito de sexualidade com o 

do sexo propriamente dito. É importante salientar que um não 

necessariamente precisa vir acompanhado do outro. Cabe a cada 

um decidir qual o momento propício para que esta sexualidade se 

manifeste de forma física e seja compartilhada com outro 

indivíduo através do sexo, que é apenas uma das suas formas de 

se chegar à satisfação desejada. 

SEXUALIDADE
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Homossexual

Palavra usada para designar uma das formas de 

orientação sexual possível, neste caso, é a relação afetiva e 

sexual entre pessoas do mesmo sexo. No sentido literal, a palavra 

tem origem grega, sendo homo, que exprime a idéia de 

semelhança, ou igual. Importante ressaltar que a orientação 

sexual não é definida necessariamente pelo sexo ou pela iden-

tidade de gênero de uma pessoa.

ORIENTAÇÃO SEXUAL

Representa a direção ou a inclinação do desejo afetivo e 

erótico, que tanto pode ser homossexual, como bissexual ou 

heterossexual.

Compreendendo orientação sexual como estando referida à 

capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda 

atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero 

diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim 

como de ter relação íntimas e sexual com essas pessoas.
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Resolução do CFP n° 1/99

De 23 de Março de 1999

Estabelece normas de atualização para os psicólogos em relação à 

questão da orientação sexual

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais; CONSIDERANDO que o psicólogo é um 

profissional da saúde;

CONSIDERANDO que na prática profissional, independente da área em 

que esteja atuando, o psicólogo é freqüentemente interpelado por 

questões ligadas à sexualidade;

CONSIDERANDO que a forma como cada um vive sua sexualidade faz 

parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua 

totalidade;

CONSIDERANDO que a homossexualidade não constitui doença, nem 

distúrbio e nem perversão;

CONSIDERANDO que há, na sociedade, uma inquietação em torno de 

práticas sexuais desviantes da norma estabelecida sócio-culturalmente;

CONSIDERANDO que a Psicologia pode e deve contribuir com seu 

conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, 

permitindo a superação de preconceitos e discriminação;

RESOLVE

Art. 1° -  Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão 

notadamente aquele que disciplina a não discriminação e a promoção e 

bem – estar das pessoas e da humanidade.

 Art. 2° - Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para 

uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de 

discriminações e estigmatizações contra aquele que apresentam 

comportamento ou práticas homoeróticas.   
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   Presta atendimento especializado à população 

LGBT do estado do Maranhão, no desenvolvimento de 

ações de promoção da cidadania, combate ao 

preconceito e a discriminação, oferecendo orientação 

jurídica, psicológica e social, por meio de uma equipe 

multidisciplinar orientando, encaminhando, 

acompanhando os casos de violência homofóbica. 

Capacita 700 (setecentas) lideranças LGBT 

através de 2 (dois) cursos de direitos humanos.

Funciona  de 2ª a  6ª – pela manhã e 

tarde.

Possui um advogado, um psicólogo, um 

assistente social,  um articulador e um coordenador.

Legal!!

Não é ilegal – Não há proibição, condenação ou leis anti-

homossexuais no Brasil, ao contrário, ilegal é a discriminação de 

pessoas em virtude de sua homossexualidade.

Não é uma opção – Ser homossexual não é uma questão 

de escolha, e sim, uma condição da pessoa. Podemos dizer que 

ninguém escolhe ser homossexual, ninguém vira homossexual, a 

pessoa é homossexual. Sendo eu uma mulher, eu posso optar por 

fazer sexo com homens e até com mulheres, mas será que eu 

posso escolher gostar de fazer sexo com homens ou gostar de 

fazer sexo com mulheres? Será que eu posso escolher me 

apaixonar por um homem ou me apaixonar por uma mulher?

Não é doença – Tanto a Organização Mundial de Saúde 

(1990), quanto o Conselho Federal de Medicina do Brasil (1985), 

e até o Conselho Federal de Psicologia(1999) já retiraram, há 

décadas, a homossexualidade da lista de doenças ou desvios 

sexuais. No Brasil nenhuma pessoa pode ser submetida a 

tratamento para se “curar” de homossexualidade. Na palavra 

“homossexualismo” entendemos que o sufixo “ismo” significa 

doença e desvio de conduta, sendo substituído pelo sufixo “dade”, 

que significa modo de ser, traz um sentido de expressão, 

manifestação humana, (identidade, felicidade, espontaneidade, 

sexualidade). Por isso que hoje se diz homossexualidade.
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Quanto à homossexualidade
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Homossexualidade

É quando a pessoa exerce sua atração afetiva e sexual por 

pessoas do mesmo sexo. 

Ex. 

Homoafetividade

O preconceito em torno à homossexualidade espalha uma idéia 

de que homossexuais se relacionam com o objetivo exclusivo de 

fazer sexo. Se, na sociedade, o sexo é visto como pecado, sujeira, 

etc., e se não é reconhecido o amor, a afetividade entre pessoas 

do mesmo sexo, as relações homossexuais são vistas 

equivocadamente como relações de promiscuidade e 

perversão.O termo “homoafetividade” é utilizado para visibilizar e 

romper com o paradigma de que a homossexualidade está 

necessariamente restrita ao ato sexual, mas que a 

homossexualidade envolve relações afetivas e/ou sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo.
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O que esse centro 

faz?

               Constrói redes regionais 

com as organizações da sociedade

civil, igrejas, prefeituras municipais

e outras instituições públicas.

             Fornece orientações gerais 

sobre direitos humanos a qualquer 

vitima de violação, informando sobre

as garantias legais e encaminhamento 

para os serviços especializados.



O que é o centro de 

Referência dos direitos 

Humanos?

                É a garantia e manutenção de 

um espaço de atendimento, orientação e 

acompanhamento das vítimas de violação 

dos Direitos Humanos fundamentais con-

tra as populações caracterizadas pela di-

versidade sexual, étnica, racial, cultural, 

com ênfase no atendimento especial aos 

casos de homofobia . 

É quando a pessoa exerce sua atração afetiva e sexual por 

pessoas do sexo oposto.

Ex.

Heterossexualidade

É quando a pessoa exerce sua atração afetiva e sexual por 

pessoas de ambos os sexos.

Ex: 

Bissexualidade
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O bissexual, assim como o homossexual sofre muitos 

preconceitos. O motivo: não se enquadram na conduta 

estabelecida como ideal pela maioria. Não se pode pensar, 

porém, que porque alguém é diferente da maioria essa pessoa 

seja anormal. Nem sempre o que é consenso é normal.

Independente do sexo, um ser humano pode ter a identidade de 

gênero de mulher, de homem ou ainda outras identidades de 

gênero possíveis, lembrando que a identidade de gênero é uma 

construção social, e não um signo físico ou biológico. É a forma 

como a pessoa se coloca sexualmente perante a sociedade.

Identidade de gênero

(Transexual) - Refere-se à condição da pessoa que possui uma 

identidade de gênero diferente a designada no nascimento, tendo 

o desejo de viver e ser aceito como sendo do sexo oposto. 

Usualmente os homens e as mulheres transexuais apresentam 

uma sensação de desconforto ou impropriedade de seu próprio 

sexo anatômico desejam fazer uma resignação (cirurgia) de seu 

sexo de nascimento para o sexo oposto.

Transexualidade
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Transfobia - Tal qual a lesbofobia, é uma postura de repulsa ainda 

mais ampliada, ou seja, em relação às travestis e aos travestis, e  

às/aos transexuais.

Igualdade – É um valor da democracia, que descreve o equi-
líbrio e igualdade de direitos e responsabilidades entre os 
membros da sociedade, independente de orientação sexual, 
gênero, faixa etária, classe, raça etc. 

Justiça - É o princípio básico de um “acordo” entre Estado e 
sociedade, que, para garantir a ordem social, defende os Direitos 
Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 
(DHESCAs). Deve restaurar os direitos ameaçados e garantir a 
implementação dos direitos não reconhecidos ou a criação de 
novos direitos. Baseia-se no sistema democrático, no Estado de 
Direito, na laicidade do Estado, combatendo todas as formas de 
desigualdades e injustiças.

Liberdade - Qualifica a independência do ser humano. Designa o 
direito à autonomia e à espontaneidade de expressão de uma 
pessoa. Prevê a livre expressão, movimentação, atividade 
política e de organização dos cidadãos e cidadãs. Orienta o 
cidadão ou a cidadã a se expressar e a atuar politicamente em de-
fesa de valores democráticos, como a igualdade e os Direitos 
Humanos, a contestar e atuar politicamente contra situações de 
desigualdades sociais, políticas, jurídicas e econômicas.

Portanto, é dever do Estado Brasileiro garantir os Direitos 
Fundamentais de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, e 
travestis.

Igualdade, Justiça e Liberdade 
são direitos de todos 
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(Travestir) - É a pessoa que se veste e se comporta social e 

cotidianamente, como se pertencesse ao sexo oposto. Para 

sentir-se realizada, utiliza-se de silicone, prótese e hormônios, 

além de cirurgias estéticas para alcançar um corpo arredondado e 

feminino. Para a pessoa travesti do gênero feminino o tratamento 

deverá ser precedido do artigo 'O', e para o gênero masculino 

precedido do artigo ́ A´. Isso se justifica pelo fato dessas pessoas 

terem sua identidade de gênero do sexo oposto. 

Travestilidade

Por deliberação da I Conferencia Nacional LGBT, em junho de 

2008, este termo entrou em desuso, pelo fato que o segmento das 

travestis e transexuais, tem um pensamento consensual que elas 

não estão transitando entre gêneros. Este termo passou a 

designar somente categorias profissionais como: transformistas, 

drag queens, caricatas, crossdresser, etc.

Transgêneros
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São artistas performáticos que se travestem, fantasiando-se 

cômica ou exageradamente com o intuito geralmente profissional 

artístico.

Chama-se Drag Queen, o gay masculino, que se veste com 

roupas exageradas femininas estilizadas. A transformação 

geralmente envolve, por parte do artista, a criação de um 

personagem característico cômico e exagerado.

A canção ' I WILL SURVIVE ', da cantora Gloria Gaynor é 

considerada hino das Drag Queens.

Drag Queens

São pessoas (geralmente homens heterossexuais) que vestem 

roupas ou usam objetos associados ao sexo oposto, geralmente 

por motivos  profissionais e gratificação.

Crossdresser
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Diversidade e Diversidade Sexual

Diversidade – São as distintas possibilidades de expressão e vi-

vência social das pessoas, dadas por aspectos de orientação 

sexual, gênero, sexo, faixa etária, raça/cor, etnia, pessoa com 

deficiência, entre outros. 

Diversidade Sexual é respeitar a diversidade humana, 

contribuindo assim com uma sociedade justa, diversa, igualitária 

e livre.

Sexo e Gênero: Significados diferentes

Sexo refere-se às características específicas e biológicas dos 
aparelhos reprodutores feminino e masculino, ao seu funciona-
mento e aos caracteres sexuais secundários decorrentes dos 
hormônios. O sexo não determina por si só, a identidade de 
gênero, e muito menos, a orientação sexual de uma pessoa.

Gênero não é um conceito biológico, mas um conceito mais sub-
jetivo, que nos remete a uma questão cultural, Nesse sentido, 
podemos dizer que é uma construção social, pois é preciso um 
investimento ou a influência direta da família e da sociedade para 
transformar uma criança em 'mulher' ou 'homem'. Essa 
construção é imposta, reforçada, e também fiscalizada ao longo 
do tempo, principalmente, pelas instituições sociais como a igreja, 
a família e a escola, definindo papeis sociais diferenciados para o 
homem e para a mulher.
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A Sigla LGBT e suas variações

A sigla LGBT, significa: Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais , e é usada pelo movimento homossexual 

brasileiro, para ativismo político e na luta por políticas públicas de 

inclusão social.

A letra `L` passou a ser usada na frente, e em todos os 

documentos públicos e privados, a partir da I Conferencia 

Nacional LGBT, em junho de 2008, para dar visibilidade às 

mulheres homossexuais que geralmente convivem com dupla 

discriminação: por serem lésbicas e por serem mulheres.

A sigla GLS significa Gays, lésbicas e simpatizantes, 

nunca deixou de existir, é usada para fins comerciais, como: 

bares, boates, saunas, agências de turismo, restaurantes, 

cinemas, clubes, livrarias, etc.,  indicando que o ambiente tem 

uma clientela diferenciada, não é utilizada pelo movimento LGBT, 

por excluir travestis e transexuais.

HSH – São Homens que fazem sexo com outros homens 

(conceitos que estão sendo construídos)

MSM – São Mulheres que fazem sexo com outras mulheres 

(conceitos que estão sendo construídos)
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CULTURA LGBT

A Cultura LGBT possui diversos símbolos que marcam a 

sua história de lutas ao longo de sua tragetoria, cada um com seu 

significado próprio. O mais conhecido deles é a Bandeira do 

arco-íris criada por Gilbert Baker, que foi usada como símbolo 

mundial do movimento LGBT nos anos 80. 

A bandeira é formada por seis barras com cores diferentes, 

cada uma com seu significado. Ela não possui "a primeira 

barra", ou seja, a bandeira pode começar do vermelho assim 

como pode começar do lilás.

Significado das cores: Vermelho: Luz; Laranja: Cura; Amarelo: 

Sol; Verde: Calma; Azul: Arte; Lilás: Espírito;
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Foi um dos símbolos usados nos campos de concentração 

nazistas. Indicava quais homens haviam sido capturados por 

práticas homossexuais. Todos os 

capturados pelos nazistas recebiam algum 

emblema em suas roupas. Judeus recebiam 

um emblema amarelo e mulheres tidas como 

"anti-sociais”, inclusive as lésbicas, o triângulo 

preto.

O triângulo rosa de-ponta-cabeça passa a ser um 

dos símbolos de movimentos internacionais 

favoráveis às minorias sexuais, sendo, no entanto, um pouco 

menos popular que a bandeira arco-íris.

Triângulo Rosa

As Paradas LGBT que acontecem em todo o planeta, 

representam uma ferramenta política do movimento 

homossexual, que tem como objetivo protestar contra a ausência 

de políticas públicas de inclusão, promover a visibilidade da 

diversidade sexual e comemorar o DIA INTERNACIONAL DO 

ORGULHO GAY (28 de junho).

As paradas começaram motivadas pela Rebelião de 

Stonewall, um conjunto de episódios violentos - que durou vários

As Paradas
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dias - entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e a 

polícia de Nova Iorque, no bar Stonewall Inn (bar de público LGBT).

 Stonewall foi um marco para a história de luta LGBT por ter 

sido a primeira vez que um grande número de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais se juntaram para resistir aos maus 

tratos da polícia, e é hoje considerado como o fato que deu origem aos 

movimentos de celebração do orgulho gay, e o evento catalizador dos 

modernos movimentos em defesa dos direitos civis LGBT.
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