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É missão da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Ceará
promover debates, projetos e ações no campo do Direito Homoafetivo
que venham fomentar a igualdade e liberdade a fim de que os direitos e
garantias fundamentais possam ser plenamente efetivados à população LGBTI+.
Sabemos do importante papel da educação para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária. Dito isso, alinhada com a missão de
promover os Direitos Humanos e fortalecer a cidadania, a produção
desse material tem como objetivo levar conhecimento aos seus leitores,
desfazendo mitos e crenças sobre diversidade de sexo e gênero.
Sabemos ainda da exacerbada violência que assola e estigmatiza a
população LGBTI+, por isso, procuramos, também, estimular a denúncia de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de
gênero e apresentamos os grupos e organizações locais aos quais
essas denúncias devam ser direcionadas.
A intenção da CDSG/OABCE ao elaborar a presente Cartilha é disponibilizar uma ferramenta prática, de fácil acesso a todos profissionais da
área jurídica, da comunicação social, das ciências da saúde e estudantes em geral para que entendam a imensidão que contempla a diversidade de sexo e gênero.
Esperamos que esta publicação tenha suma importância na luta pelo
acesso a direitos que não eram para sofrer restrição formal por nenhum
grupo. Direitos esses que, entretanto, acabam se tornando privilégio
daqueles que atendem aos padrões heteronormativos comportamentais. Mas não podemos falar em efetivação da dignidade humana se
não promovermos o acesso da população LGBTI+ aos Direitos Fundamentais elencados por nossa Constituição Federal. Continuemos a luta
por justiça, igualdade, liberdade, cidadania e, sobretudo, por amor ao
próximo e a si mesmo.
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Inicialmente é primordial entendermos o que é diversidade sexual e de
gênero. Esse termo abrange a diversidade de sexos, orientações
sexuais e identidades de gênero, sem necessidade de singularizar
cada uma das identidades que compreendem essa pluralidade.
O termo “sexo” é utilizado para fazer a diferenciação genética e morfológica dos organismos em homens e mulheres. Já a orientação sexual
vai além dos fatores biológicos. A orientação sexual condiz com as
múltiplas formas de manifestações decorrentes de diferentes interações entre elementos biológicos e culturais e, consequentemente, de
distintos trajetos do desenvolvimento humano.
O termo “gênero” se refere a padrões comportamentais singularmente
masculinos e femininos, à priori. A identidade de gênero se refere à
forma como um indivíduo se percebe e se categoriza em um ou mais
gêneros, tendo essa identificação relação com o ambiente social no
qual esse indivíduo se vive e com o papel que esse indivíduo exerce no
grupo social ao qual está incluído. Dentro dessa diversidade, vamos
abordar a construção da terminologia LGBTI+ e suas variáveis.
Inicialmente se utilizava a sigla GLS, acrônimo de gays, lésbicas e
simpatizantes. Entretanto essa sigla se refere apenas à orientação
sexual homossexual (gays e lésbicas), deixando de lado outras formas
de sexualidade e identidades de gênero.
Por isso, a sigla LGBT passou a ser utilizada, por compreender bissexuais, travestis e transexuais e trouxe o L, de lésbica, como letra inicial
para destacar a desigualdade de gênero que também diferencia
homossexuais femininas e masculinos e passou a servir como identificação para o grupo de pessoas que têm uma orientação sexual ou uma
identidade de gênero diferente da dominante.
Mundialmente, a sigla mais utilizada é LGBTI+, além de englobar
pessoas Intersexo, também foi o termo eleito por órgãos como a ONU
e a Anistia Internacional para falar dessa parcela da população.
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Órgãos como a ONU e a Anistia Internacional elegeram esta denominação com um padrão para falar desta parcela da população. Em termos
de movimentos sociais, uma denominação que vem ganhando bastante
força é a LGBTQ ou LGBTQI – incluindo além da orientação sexual e da
diversidade de gênero a perspectiva teórica e política dos Estudos
Queer (“Q” para “queer” ou “questionamento”, às vezes abreviado com
um ponto de interrogação ou sinal de soma + e às vezes usado para
significar qualquer pessoa não literalmente L, G, B ou T, surgindo desse
modo as variantes “LGBTQ” e “LGBTQQ”).

2.1.2 Bissexual
Indivíduos que se sentem atraídos por dois ou mais gêneros.

Então, o que significam os termos utilizados nas siglas LGBT, LGBTT,
LGBTI, LGBTQ, LGBTQI?

2.1.3 Ceterossexualidade
Indivíduos não-binários que sentem atração apenas por outras pessoas
não-binárias. Diferemente de ser gay, já que tais gêneros podem ser
completamente diferentes entre si.

L – Lésbica
G – Gays
B – Bisexuais
T – Pessoas Trans
Q – Queer
Q – Questionando-se
I – Interssexuais
2.1 Orientação sexual
Poderá ser determinada por fatores biogenéticos, sejam questões
hormonais in utero ou genes que possam determinar esta predisposição. Indica por quais gêneros um indivíduo sente-se atraído, seja física,
romântico e/ou emocionalmente. Vamos listar alguns:

2.1.4 Ginossexual
Indivíduos que se sentem atraídos por mulheres ou indivíduos com
atributos femininos, como mulheres trans.

2.1.1 Assexual
Indivíduos que não se sentem atraídos sexualmente por nenhum sexo
ou gênero.
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2.1.5 Homossexual
Indivíduos que se sentem atraídos por pessoas do mesmo gênero que
o seu.

2.1.8 Pansexual
São indivíduos que sentem atração sexual por todos os sexos ou
gêneros. Pessoas pansexuais podem sentir atração sexual por indivíduos que se identificam como homem ou mulher. Mas podem se sentir
atraídas por pessoas que se identificam como intersex, andrógino,
transexual ou qualquer uma das muitas identidades sexuais e de
gênero.

2.1.6 Heterossexual
Indivíduos que se sentem atraídos por pessoas de um gênero oposto
ao seu.
2.1.9 Trissexual
Indivíduos “tri” sentem atração por pessoas de três gêneros diferentes,
por exemplo por homens, demimulheres (pessoa é bigênero
neutros/mulher), e pessoas agêneros.
2.1.7 Neusexual
Indivíduos que sentem atração exclusivamente por pessoas sem
gênero, como os de gênero neutro.

2.1.10 Xunsexual
Indivíduos xum (termo na língua inglesa é xumsexual) não conseguem
definir sua orientação. Tentam achar termos para ela, mas nenhum
parece correto, devido a problemas de identidade ou de autoconfiança.
A pessoa pode nunca conseguir achar um termo que a contemple, por
palavras não serem suficientes, ou por conta de alguma neurodivergência.
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2.2 Identidade de Gênero
O termo “gênero” foi utilizado pela primeira vez para expressar uma
diferença social e psicológica entre homens e mulheres em 1955, pelo
psicólogo John Money (1921-2006). É o gênero com o qual o indivíduo
se identifica, isto é, há quem se perceba como homem, como mulher,
como ambos ou mesmo como nenhum dos dois gêneros: neste último
caso são os chamados não binários.

2.3 Genitália

2.2.1 Agênero
Indivíduos que não se identificam com nenhum tipo de gênero e isso as
torna não-binárias, uma vez que o padrão binário de gênero leva os
indivíduos a escolherem ser homens ou mulheres somente, e a ausência
de gênero não se enquadra em tal padrão.

2.4 Outros termos

2.2.2 Andróginos
São indíviduos que possuem tanto características femininas quanto
masculinas.
2.2.3 Cisgênero
É aquele indivíduo que se identifica com o gênero que lhe foi dado no
nascimento.
2.2.4 Transexual e/ou Transgênero
É aquele indivíduo que se identifica com um gênero diferente daquele
que lhe foi dado no nascimento. De um modo geral, essas pessoas
sentem um grande desconforto com seu corpo por não se identificar com
seu sexo biológico. Às vezes, desejam realizar a cirurgia de redesignação sexual (cirurgia genital), alguns se submetem a terapia com hormônios e realizam procedimentos para a modificação corporal, tais como: a
colocação de implantes mamários, a cirurgia plástica facial, a retirada
das mamas, dentre outros procedimentos.

2.3.1 Intersex
São aqueles que não se encaixam perfeitamente nas definições tradicionais de “sexo masculino” ou “sexo feminino, seja por questões genéticas, anatômicas ou morfológicas, se identificando, portanto, como
pessoas de sexo neutro.

2.4.1 Drag King/Queen
Apesar de socialmente associada à comunidade gay essa é uma expressão artística que independe da identidade de gênero ou orientação
sexual. Se refere a pessoas que constroem personagens e se vestem de
forma caricata para performances artísticas.
2.4.2 Cross-dresser
Essa terminologia não envolve a expressão de gênero do ser, referindo-se apenas ao comportamento de indivíduos que usam roupas diferentes
daquelas usualmente designadas para seus sexos anatômicos.
Para finalizar é importante frisar que se identificar como homem ou como
mulher ou com nenhum dos dois não é uma questão de escolha, sentir-se ou não de acordo com o seu sexo biológico também não. A nossa
sexualidade envolve uma gama de fatores biológicos, psíquicos e
culturais que juntos nos definem quem somos. É importante salientarmos também que orientação sexual não é doença, pois se assim o fosse
a Heterossexualidade também o seria.

2.2.5 Travesti
É uma expressão da identidade de gênero feminina que engloba indivíduos que, mesmo investindo em hormônios femininos como mulheres
transexuais, não sentem desconforto com sua genitália que os levem a
passar por procedimento cirúrgico de adequação ao gênero ao qual se
identificam.
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Publicada primeiramente em 1948, pela Organização das Nações
Unidas (ONU), a Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe
sobre o que seriam os direitos humanos básicos, entre eles a liberdade
e a dignidade. Em consonância com o documento histórico é a proteção
à dignidade da pessoa humana princípio basilar da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, que tem como um de seus
objetivos fundamentais: “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3.º, IV, da CRFB).
Como todas as outras pessoas, os LGBTI+ têm direitos e deveres previstos no nosso ordenamento jurídico. Contudo, encontram-se, muitas
vezes, em situação de vulnerabilidade, dado que, historicamente, têm
sido alvo de preconceito e discriminação e continuam o sendo.
Ainda que essa discussão tenha se intensificado nos último 30 anos,
semente em 2011, com a decisão do STF, que reconheceu a homoafetividade como relação afetiva familiar, pode-se verificar efetivo progresso
no reconhecimento de direitos e obrigações dos LGBTI+, muito, todavia,
ainda precisa ser conquistado, a exemplo a criminalização da homofobia
(PLC 122/2006).
Assim, inegável a necessidade de ações afirmativas em prol dos
LGBTI+.
Isso posto, passamos a elencar os avanços ocorridos e a atual situação
real de alguns direitos voltados para a população LGBT+.
3.1 Identidade de gênero e o direito ao nome
As pessoas transexuais têm o direito de serem tratadas de acordo com
o gênero que se identificam dentro de suas próprias construções sociais.
A identidade de gênero perpassa a barreira da sexualidade, deixando de
lado a questão anatômica, condizendo com o reconhecimento pessoal
do próprio gênero.
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O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente no julgamento da ADI
4275 que a alteração de nome e gênero no assento de registro civil
dispensa a realização do procedimento cirúrgico de redesignação de
sexo, não é a cirurgia que confere ao indivíduo a condição de transexual,
mas sim a convicção de pertencer ao gênero oposto ao sexo biológico.
Antes do julgamento da ADI 4275, com a imposição do processo cirúrgico como etapa à alteração do nome na certidão civil, as pessoas transexuais faziam o uso do nome social, que é aquele pelo que se autodenominam e escolhem ser identificadas em seu nome social. O uso do nome
social em serviços públicos na cidade de Fortaleza/CE é regulado pela lei
municipal 10.558.
Dentro da questão da identidade de gênero ainda é importante discutir e
garantir o direito das pessoas transexuais de usarem os banheiros de
acordo com suas identidades de gênero, pois encontra proteção nos
direitos da personalidade e na dignidade da pessoa humana, trazidos por
nossa Constituição Federal. Essa questão ainda é objeto de discussão
em sede de incidente de repercussão geral no Supremo Tribunal
Federal, ainda pendente de julgamento.
3.2 Novas famílias: adoção, casamento e união estável
Duas pessoas adultas e capazes podem celebrar união estável ou se
casarem, independentemente de suas orientações sexuais. Essa
conquista começou com o reconhecimento da união estável homoafetiva
como entidade familiar, a partir do julgamento conjunto da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 4277 e sucedeu-se com a regulamentação pelo
CNJ, através da resolução 175/2013, do casamento homoafetivo.
Apesar de o Brasil ainda não possuir lei que regule a adoção por casais
homoafetivos, o reconhecimento da união estável como entidade
familiar, a partir do julgamento da ADI 4277 e da ADPF 132, e a regulamentação do casamento homoafetivo pelo CNJ, garantiram a casais de
pessoas do mesmo sexo todos os direitos e obrigações previstos em lei,
como o direito a adotar, uma vez que não há qualquer argumento legal
que ampare a diferenciação ou a exclusão das uniões e casamentos
homoafetivos da concepção de família trazida por nossa Carta Magna.
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A adoção por casais homoafetivos traz uma realidade nova: a multiparentalidade. Dentro dessa perspectiva, considerando a filiação sociafetiva, a criança tem direito de constar em seu registro civil o nome de dois
pais ou duas Mães.
Isso posto, dentro do novo conceito de família, tendo o casal homoafetivo atendido todos os requisitos trazidos pela legislação para adoção,
vemos que a adoção homoafetiva é juridicamente possível e seu
impedimento seria desrespeito à dignidade da pessoa humana e ao
interesse da criança e adolescente.
3.3 Reprodução Assistida
Muitos casais homoparentais têm o sonho de ter filhos e veem na reprodução assistida a possibilidade de concretizar tal sonho. Antes de 2016,
a ausência de norma que regulamentasse o registro de criança nascida
por técnica de reprodução assistida ou gestação por substituição, mais
conhecida como barriga de aluguel, por casais homoafetivos dificultava
o registro dessa criança, levando muitas vezes a judicialização da
questão para que a criança fosse registrada com o nome dos dois Pais
ou das duas Mães.
Em 2016, com a edição do provimento nº 52 do CNJ, a questão foi
regulamentada e atualmente o registro do nascimento dos filhos
gerados por meio de técnicas de reprodução assistida, de casais
heterossexuais e homossexuais, é feita de forma semelhante, conforme
dispõe o artigo 1º do Provimento:
Art. 1º O assento de nascimento dos filhos havidos por técnicas
de reprodução assistida será inscrito no livro “A”, independentemente de prévia autorização judicial e observada a legislação
em vigor, no que for pertinente, mediante o comparecimento de
ambos os pais, seja o casal heteroafetivo ou homoafetivo,
munidos da documentação exigida por este provimento.
§ 1º Se os pais forem casados ou conviverem em união estável,
poderá somente um deles comparecer no ato de registro, desde
que apresentado o termo referido no art. 2º, § 1º, inciso III, deste
Provimento.
§ 2º Nas hipóteses de filhos de casais homoafetivos, o assento
de nascimento deverá ser adequado para que constem os
nomes dos ascendentes, sem haver qualquer distinção quanto à
ascendência paterna ou materna.
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(2016, online)

3.4 Direitos Sucessórios
Com a equiparação da união estável homeafetiva como núcleo familiar e
com a regulamentação do casamento homoafetivo, ao cônjuge ou
companheiro sobrevivente de uma relação homoafetiva cabe o direito à
herança do falecido nos moldes do artigo 1829 do Código Civil, sem
qualquer diferença sobre o direito à herança do companheiro ou cônjuge
sobrevivente, pois o STF, entendeu inconstitucional a distinção de união
estável e casamento para fins de sucessão. Ainda, o companheiro ou
cônjuge sobrevivente tem direito ao benefício previdenciário da pensão
por morte e auxílio reclusão.
3.5 Direito à Educação
A Constituição Federal preceitua que a educação é um direito de todos,
devendo a todos ser garantido condições para acesso e permanência
em ambientes acadêmicos. Entretanto, o ambiente escolar é visto por
muitas crianças LGBTI+ como um ambiente opressor e ampliador do
sofrimento causado pela LGBTfobia.
Apesar de o Estado ser o responsável por garantir a promoção da
diversidade sob o prisma da igualdade de acesso e permanência de
todas as crianças na escola a realidade que vivemos nos mostra que o
aparelho estatal é inerte e muitas vezes conivente com a evasão escolar
causada em razão das represálias associadas ao ódio e à violência
perpetrados contra a população LGBT+.
A escola, mais do que qualquer outro espaço, deve ser entendido como
um espaço democrático de discussão, apto à formação de alunos que
respeitem as diferenças, não permitindo que tais diferenças se tornem
desigualdades. Isso é respeitar a diversidade.
O preconceito, fundamentalizado em questões religiosas e científicas,
atinge toda a comunidade acadêmica. Além de políticas públicas
voltadas para a promoção e garantia da igualdade, é preciso que a
escola e os educadores mobilizem recursos para figurar a sexualidade
no ambiente escolar, além de promoverem a criação acadêmica de
material que contribua para o reconhecimento da orientação sexual e da
identidade de gênero nas escolas.
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3.6 Direito à Saúde
O direito à saúde é intrínseco à garantia da dignidade humana. Esse
direito deve ser compreendido para além da assistência médica, englobando o acesso aos bens e serviços públicos.
A política LGBTI+ dentro do Sistema Único de Saúde procura garantir o
acesso universal e integral da população aos serviços sanitários. Nesse
sentido, nos espaços destinados à saúde também deve ocorrer o
combate ao preconceito, de forma a garantir a proteção e o cuidado à
saúde da população LGBT+.
Nessa perspectiva foi criada em 2011 pelo Ministério da Saúde a
Política Nacional de Saúde Integral de LGBT. Apesar dessa política de
atenção à população LGBT procurar atender as necessidades dessa
população sabemos que os desafios são grandes e, muitas vezes, as
reais necessidades dessa população não conseguem ser atendidas.
A realidade do SUS, dentro do atendimento à população LGBT+, não
consegue suprir a demanda do atendimento. É exponencial o crescimento do número de soropositivos, o que contrasta com o fato de o
Brasil ainda possuir o mesmo número de ambulatórios para o tratamento do HIV que tinha nos anos 1990, de acordo com afirma Ricardo
Vasconcelos, médico infectologista da Faculdade de Medicina da USP.
O que pode ser visto dentro do atendimento prestado à população
LGBT+ é que essa massa segregada carece de um atendimento humanizado capaz de tratar a opressão, violência e preconceito que os
atinge, além de necessitar de atendimento capaz de tratar a depressão
e transtorno de ansiedade que os acomete e que, muitas vezes, são
oriundos da realidade oprimente a qual são vitimadas.

A população LGBTI+ vive, na última década, avanços significativos em
relação ao meio normativo, seja na produção de leis, ou baseada em
decisões em todos os níveis de nossa Justiça.
No entanto, a realidade, nua e crua, é outra; seja nas ruas, nas escolas,
ou no seio familiar. O Brasil ainda é o país que mais assassina a população LGBT+ no mundo. E, informações como essa apenas revelam a
ponta de uma problemática bem maior, que envolve o despreparo da
sociedade para educar seus cidadãos, assim como para acolher àqueles
vitimados pelo preconceito.
Visando a proteção do público LGBTI+ diversas organizações não
governamentais, bem como órgãos dos governos Municipal, Estadual, e
Federal, oferecem apoio gratuito, tal como projetos de fomento às
atividades ligadas à diversidade.
Aqui procuramos listar de maneira exemplificativa alguns desses órgãos
que prestam auxílio de forma geral à população LGBTI+.
4.1 CENTRO DE REFERÊNCIA LGBT JANAINA DUTRA
Institucionalizado através da lei 133/2012, o Centro de Referência LGBT
Janaína Dutra, presta o serviço de proteção e defesa da população de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), em situação
de violência e/ou violação, omissão de direitos motivados pela questão
da orientação sexual e/ ou identidade de gênero.
Endereço: R. Pedro I, 461 - Centro, Fortaleza - CE, 60025-061
Informações: (85) 3452.2047
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4.2 GRUPO DE RESISTÊNCIA ASA BRANCA
Reconhecida como de Utilidade Pública Municipal. Fundado em 1989,
sendo uma das organizações LGBT em funcionamento mais antigas do
Brasil, o GRAB tem atuado diretamente no enfrentamento ao preconceito por orientação sexual, desenvolvendo ações no âmbito da proposição,
execução e controle social de políticas públicas, assim como do ativismo
em torno dos direitos da população homossexual, tendo como missão
melhorar a qualidade de vida de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Pessoas Vivendo com HIV/AIDS no Estado do Ceará.
Desta forma, a instituição tem desenvolvido diversas ações e projetos
nas áreas da Saúde, Direitos Humanos, Ativismo e Organização das
Paradas pela Diversidade Sexual no Ceará.
Site: www.grab.org.br
Endereço: Rua K (Ipê Amarelo), n° 1022 - Itaperi, Fortaleza - CE, 60715-665
E-mail: grab@uol.com.br
Fones do GRAB: (85) 98764.0191 / 98764.0192
4.3 ABRIGO THADEU NASCIMENTO
Criado para acolher pessoas trans em situação de vulnerabilidade, como
conflitos e abandono familiar, desemprego e situação financeira comprometida.
Informações: (85) 98553.8070
www.facebook.com/ATRANSCE
4.4 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
LGBT
Atua em diversas frentes e realiza diversas ações que visam à promoção
dos Direitos Humanos dessa população, sempre buscando a parceria e
apoio dos movimentos sociais organizados, numa perspectiva constante
de diálogo e audição qualificada acerca das demandas e urgentes
necessidades para a implementação de políticas públicas efetivas que
norteiem a cidadania e o respeito às pessoas LGBT.
Endereço: Rua Silva Paullet, 334 – Meireles,
Telefones: (85) 3133.3713 / 3133.3714
E-mail: narciso.junior@gabgov.ce.gov.br / lgbt@gabgov.ce.gov.br
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