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DIVERSIDADE SEXUAL

Khnumhotep e Niankhkhnum, especula-se que eles
representem o primeiro registro de união
homossexual da História.

UM POUCO DE HISTÓRIA
A homossexualidade é uma das variantes da sexualidade humana. Em 1870, um texto de
Westphal intitulado "As Sensações Sexuais Contrárias" definiu a homossexualidade em
termos psiquiátricos como um desvio sexual, uma inversão do masculino e do feminino. A
partir de então, no ramo da Sexologia, a homossexualidade foi descrita como uma das
formas emblemáticas da degeneração. Nessa época já existiam leis que proibiam as
relações entre pessoas do mesmo sexo.
No século XX, essa tendência alterou-se e a homossexualidade deixou de ser considerada
doença e a maioria dos países não mais preconceituam as relações entre pessoas do
mesmo sexo, havendo alguns que as tratam em absoluta igualdade com as relações entre
pessoas de sexo oposto.
A partir dos movimentos de liberação homossexual e sobretudo após o incidente de
Stonewall em Nova York, em junho de 1969, emergiu o termo gay como meio para apagar
o teor psiquiátrico por trás da palavra homossexual. Assim, gay é um termo politizado e
menos estigmatizante. Chamava-se originariamente gay ao homossexual masculino, hoje
em dia, o termo gay aplica-se indistintamente quer ao homem que se relaciona
sexualmente com outro homem, quer à mulher que se relaciona sexualmente com outra
mulher. A sexualidade humana, através da história, manifestou-se por culturas e períodos
de abertura sexual, intercalados por períodos de recato e privações sexuais.
O termo homossexual foi criado em 1869 pelo escritor e jornalista austro-húngaro KarlMaria Kertbeny. Deriva do grego homos = igual + latim sexus= sexo. Assim, o significado é
“sexualidade semelhante”, ou seja, a sexualidade exercida com uma pessoa de mesmo
sexo, é aplicável tanto para o homem que “transa” com homem (gay) como para a mulher
que “transa” com outra mulher (lésbica).

HOMOSSEXUALIDADE NÃO É DOENÇA

A comunidade médica é unânime ao afirmar que
nenhuma orientação sexual é doença. Desde 1973, a
homossexualidade deixou de ser classificada como
doença pela Associação Americana de Psiquiatria e,
na mesma época, foi retirada do Código Internacional
de Doenças ( CID), e a decisão foi seguida por todas
as entidades de psicologia e psiquiatria no mundo.
Essa decisão foi uma das conseqüências do
movimento de liberação homossexual que começou
a partir do final da década de 60 e início de 70.
A Assembléia-geral da Organização Mundial de Saúde
(OMS), no dia 17 de Maio de 1990, retirou a
homossexualidade da sua lista de doenças mentais,
declarando que "a homossexualidade não constitui
doença, nem distúrbio e nem perversão" e que os
psicólogos não colaborarão com eventos e serviços
que
proponham
tratamento
e
cura
da
homossexualidade.

OCORRÊNCIA
Em pesquisa realizada no Brasil em 2008 os
dados indicam que 10% dos homens e 5,2%
das mulheres com idade entre 15 e 64 anos já
tiveram uma relação homossexual na vida,
totalizando uma média geral de 7,6%. No
mesmo estudo, entre a população mais
jovem, com idade entre 15 e 24 anos a média
encontrada foi de 8,7% enquanto entre a
população mais idosa, com idade de 50 a 64
anos, a média obtida foi de 5,6%. Apesar
desse item específico da pesquisa ser
bastante genérico, questionando apenas se o
entrevistado teve ao menos uma "Relação
sexual com pessoa do mesmo sexo, na vida" o
contraste entre as médias obtidas por faixa
etária mostram que os brasileiros estão se
relacionando mais de forma homossexual do
que no passado. (MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Saúde divulga retrato do comportamento
sexual do brasileiro. Portal da Saúde. Jovens
têm comportamento sexual mais seguro.
Portal da Saúde)

Apesar disso e mesmo contra recomendações do
Conselho Federal de Psicologia do Brasil (Resolução
CFP nº 01/99), existem técnicos da saúde que vêem a
homossexualidade como uma doença, perturbação
ou desvio do desejo sexual - algo que pode necessitar
de tratamento ou reabilitação -, aos quais está
associado o movimento ex-gay, dedicado à
"conversão" de indivíduos homossexuais para a
heterossexualidade.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS ENTRE HSH
(HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS)
A epidemia do HIV/aids no Brasil é um fenômeno de grande magnitude e extensão. Entre
1980 e junho de 2006 foram identificados 433.067casos (1). Houve crescimento acelerado
no número de casos até o ano de 1998, quando se passa a verificar uma desaceleração. De
2002 a 2005 foram identificados, em média, 35.000 casos/ano, com taxa média de
incidência de 19,4 por 100 mil habitantes. Estima-se que cerca de 600 mil pessoas, entre
15 e 49 anos de idade, vivam com HIV/aids no país.Desde o início da epidemia, na década
de 1980, a aids tem sido um problema crítico de saúde também entre gays, outros HSH e
travestis. Apesar das várias iniciativas e esforços para uma resposta de maior impacto ao
avanço da epidemia junto a esses segmentos, há indicadores de que a ocorrência de
infecção pelo HIV persiste em patamares elevados.
Em pesquisa realizada sobre atitudes e práticas na população brasileira em 2004 (PCAPBR) (2), a população de gays e outros HSH de 15 a 49 anos de idade foi estimada em 3,2%,
representando cerca de 1,5 milhões de pessoas. Com essa estimativa de base populacional
dos HSH foi possível calcular a incidência de aids nesse segmento que, em 2004, foi
estimada em 226,5 por 100.000 HSH. Neste mesmo ano, a taxa de incidência para a
população geral foi de 19,5 casos por 100.000 habitantes, indicando, portanto, que a taxa
de incidência para HSH3 é 11 vezes maior à da população em geral.
Esses dados expressam a vulnerabilidade a que o grupo esta sujeito, esse contexto que
torna gays, HSH, e travestis mais susceptíveis à infecção pelo HIV e outras DST não é
restrito às dimensões individuais e comportamentais. As estratégias de prevenção
esbarram em questões como preconceito e estigma, violência, medo , redes de interação
entre outros, que acabam mantendo a invisibilidade interferindo na possibilidade de
acesso aos cuidados da saúde e medidas de prevenção.
(1) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Boletim
Epidemiológico – Aids e DST. Ano III nº. 01 - 01ª à 26ª semanas epidemiológicas - janeiro a julho de 2006.
Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
(2) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Pesquisa
de Conhecimento, Atitudes e Práticas na População Brasileira de 15 a 54 anos, 2004. Secretaria de
Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

SÍMBOLOS DO MOVIMENTO GAY
O uso generalizado da bandeira arco-íris em manifestações LGBT começa nos anos 80.
Sendo hoje reconhecida mundialmente como o símbolo das minorias sexuais. A sua versão
mais actual tem seis barras horizontais, cada uma com uma cor diferente, de cima para
baixo, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta.
No início dos anos 70, nos Estados Unidos, várias bandeiras do arco-íris eram usadas como
símbolos do Internacionalismo e da unidade entre os povos. Mas no final da década, a sua
associação ao orgulho gay estava já bastante marcada.
Foi na San Francisco Gay Freedom Day Parade que foi usada pela primeira vez com a
intenção clara de simbolizar o orgulho gay, a 25 de Junho de 1978. Esta primeira versão foi
criada por Gilbert Baker, e tinha mais duas barras que a versão actual, uma rosa-salmão e
outra turquesa. A barra salmão acabaria por ser abandonada devido à dificuldade em
encontrar tecido desta cor para produzir as bandeiras. Mais tarde era abandonada a barra
turquesa, por razões estéticas.

O SIGNIFICADO DAS
CORES

A bandeira é formada por seis barras com cores
diferentes, cada uma com seu significado. A
bandeira não possui "a primeira barra", ou seja, a
bandeira pode começar do vermelho assim como
pode começar do lilás.
Vermelho: Luz
Laranja: Cura
Amarelo: Sol
Verde: Calma
Azul: Arte
Lilás: Espírito

10 VERDADES SOBRE A HOMOSSEXUALIDADE
1. SER HOMOSSEXUAL NÃO É CRIME

7. A CAUSA DA HOMOSSEXUALIDADE É UM

2. HOMOSSEXUALISMO NÃO É DOENÇA

MISTÉRIO

3. HOMOSSEXUALIDADE NÃO É PECADO

8. GAY, TRAVESTI E, TRANSEXUAIS E BOFE

4. A HOMOSSEXUALIDADE SEMPRE EXISTIU

9. HOMOSSEXUALIDADE NÃO É SINÔNIMO DE

5.TODOS

OS

POVOS

PRATICAM

A

HOMOSSEXUALIDADE

CÓPULA ANAL
10. HOMOSSEXUAIS CÉLEBRES

6. A HOMOSSEXUALIDADE É NATURAL
PARA LER NA ÍNTEGRA CLIQUE AQUI

PARADA DO ORGULHO GAY
A Parada do Orgulho Gay é uma manifestação que ocorre em
vários países do mundo e no Brasil começou em São Paulo A
Parada do Orgulho GLBT de São Paulo entrou para história em
2004, quando passou a ser a maior marcha deste tipo no
mundo. De acordo com as estimativas da Polícia Militar de São
Paulo, mais de um milhão e meio de pessoas, participaram do
evento, e depois disso tem aumentado a participação ano a
ano.
As principais reivindicações do Movimento Homossexual
Brasileiro continuaram sendo o direito ao registro de Parceria
civil e o fim da Discriminação e Homofobia.Temas como: “Parceria civil, já! Direitos iguais: nem
mais, nem menos”, “Homofobia é crime! Direitos sexuais são direitos humanos”, Por um mundo
sem machismo, racismo e homofobia!”, Homofobia mata! Por um Estado laico de fato!”, entre
outros, já foram os temas das paradas que hoje são dirigidas ao público GLBT- Gays,
Lésbicas,Bissexuais e travestis.

ENDEREÇOS UTEIS
Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo
Praça da República, 386, sala 22 - Centro
São Paulo - SP - Brasil
CEP 01045-000
+ 55 (11) 3362-8266
paradasp@paradasp.org.br
www.paradasp.org.br
Centro de Convivência Joana D’Arc
Rua das Cravinas, 227 - Jardim Primavera
Guarujá – SP - CEP: 11432-310
TEL: 13-3383-2166 / 3386-2379
http://www.ceconjoanadarc.org
ceconjoanadarc@ceconjoanadarc.org
expressos3g@yahoo.com.br
Grupo Gay da Bahia - GGB
Rua Frei Vicente, 24 - Pelourinho - Caixa Postal 2552
CEP 40.022-260. Salvador / Bahia / Brasil
Tel.: (71) 3321-1848 /3 322-2552 / 322-2176
Fax:3 322-3782

ASSINE TAMBÉM ABAIXO ASSINADO CONTRA A HOMOFOBIA:
DIGA NÃO A HOMOFOBIA
www.naohomofobia.com.br
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