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A Diageo tem por ambição criar uma cultura inclusiva, diversa e colaborativa, motivo pelo qual adota inúmeras práti

cas para que todos seus colaboradores tenham acesso às mesmas oportunidades. Reafirmando nosso compromisso 

com um mundo mais justo e cientes do nosso papel como agentes de transformação social, temos orgulho de anun

ciar o apoio ao documentário"Longe da Árvore", baseado no livro homônimo que fala sobre o amor pela essência de 

cada ser humano. Acreditamos que o projeto dialoga com a diversidade de cada um, afinal de contas, carregamos 

dentro de nós a dualidade de estarmos perto e longe da árvore em diferentes momentos da nossa vida. Convidamos 

nossos funcionários a embarcar nesse belo documentário e refletir sobre seu papel e responsabilidade não só na 

TATIANA SERENO, DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA REGIÃO PUB - PARAGUAI, URUGUAI E BRASIL 

O potencial transformador das produções audiovisuais é o que nos leva a apostar, cada vez mais, em filmes que 

trazem em suas narrativas as diferentes formas de estar e de viver no mundo. Longe da Árvore contribui para essa 

compreensão ao reforçar que, para vivermos em um mundo mais justo, não podemos abrir mão da força do afeto e 

da pluralidade das relações humanas. 

CAROLINA PASQUALI, DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO ALANA 

Para A Taba, diversidade é fundamental. Acreditamos que a Arte pode aproximar as pessoas, ajudando-as a perceber 

melhor o mundo, aos outros e a si mesmas. Assim, o conteúdo do filme "Longe da Árvore" têm muita sinergia com o 

trabalho que fazemos ao ler e selecionar as melhores experiências de leitura para adultos e crianças. Para nós, mais 

do que nunca, é fundamental criarmos espaços para conversas que possam despertar o interesse genuíno pela desc

oberta do outro como uma maravilhosa oportunidade de ver o mundo sob novos pontos de vista. 

A TABA· LEITURA EM REDE 

Os livros de Andrew Solomon costumam ser divisores de água. Se no já clássico O demônio do meio-dia ele escreveu 

de modo inusitado e pleno de empatia sobre a depressão, uma das doenças mais graves da contemporaneidade, em 

Longe da árvore ele vem nos mostrar que a diversidade é o que realmente nos une. O filme, como o livro que o inspir

ou, apresenta as histórias extraordinárias de pais que aprenderam não apenas a lidar com seus filhos excepcionais, 

mas que acabaram encontrando um sentido de vida muito mais profundo nisso. 

JULIA BUSSIUS, EDITORA DO ANDREW SOLOMONI COMPANHIA DAS LETRAS 
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OOCIJMENTAR/0 

01. 
RELAÇÕES [VÍNCULOS)HUMANAS 

AS HISTÓRIAS DO DOCUMENTÁRIO 
TRAZEM AS SENSIBILIDADES E COM
PLEXIDADES QUE RONDAM AS 
RELAÇÕES HUMANAS POR MEIO DE 
NARRATIVAS DE EXPECTATIVAS, DESC
OBERTAS E VALORIZAÇÕES. É UMA 
TENTATIVA DE COMPREENDER COMO 
LIDAMOS COM AS EXISTÉNCIAS QUE 
SÃO PLURAIS E, AO MESMO TEMPO, 02. 
SINGULARES. 

AMOR 
O OLHAR PROPOSTO SOBRE AS 
RELAÇÕES HUMANAS É DE 
ACOLHIMENTO DAS DIF03. ERENÇAS, E ESSA CAPACI
DADE SE FAZ TANGÍVEL NAS 
RELAÇÕES FAMILIARES.RECONHECIMENTOVÁRIASDAS 

FORMASDE EXISTIR 
AS DIFERENÇAS (FÍSICAS, COGNITIVAS, BIOLÓGICAS, SOCIAIS) TORNAM PARTICU
LARES A NOSSA FORMA DE EXISTIR NO MUNDO. EXPERIMENTAMOS A VIDA DE 
LUGARES DIFERENTES. A HUMANIDADE QUE NOS UNE NÃO DEVE APAGAR O 
QUE NOS DIFERENCIA UM DOS OUTROS. A DIVERSIDADE É UMA RIQUEZA E UMA 
POTÉNCIA PRÓPRIA DO HUMANO. VALORIZAR E RECONHECER AS VÁRIAS 
FORMAS DE EXISTIR NO MUNDO PERMITE A CONSTRUÇÃO DE PONTES E DE PER
TENCIMENTO PARA TODXS. COLABORANDO COM UMA SOCIEDADE HARMÓNICA E 
SUSTENTÁVEL. 
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AS NAÇÕES UNIDAS DESENVOLVERAM UMA AGENDA DE AÇÕES QUE 
DEVEM SER TOMADAS AT~ 2030 PARA QUE I-IAJA DESENVOLVIMENTO SUS
TENTÁVEL PARA AS PESSOAS E O PLANETA. SÃO 17 Dli="ERENTES OBJETI

VOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. OS TEMAS TRATADOS PELO 
i="ILME T~M RELAÇÃO COM SEIS ODS. 

3 SAúDEE 
BEM-ESTAR 

.Jrl# 
4 EDUCACÃDDE 

QUALIDADE 

8 TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO 

íllMI 

16 PAZ.JUSTIÇAE 
INSTITUICOES 
EFICAZES ,., 

. ; 

OBJETIVO 3 
SAÚDE E BEM ESTAR 
ASSEGURAR UMA VIDA SAUDÁVEL E PROMOVER O BEM-ESTAR 
PARA TODAS E TODOS, EM TODAS AS IDADES. 

OBJETIVO 4 
E DUCACÃO DE QUALIDADE 
ASSEGURAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EQUITATIVA E DE QUALI
DADE, E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA PARA TODAS E TODOS 

OBJETIVO 8 
TRABALI-IO DESENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 
PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUS
TENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO E TRABALHO DECENTE PARA 
TODAS E TODOS 

OBJETIVO 10 
REDUÇÃO DASDESIGUALDADES 
REDUZIR A DESIGUALDADE DENTRO DOS PAÍSES E ENTRE ELES. 

OBJETIVO 11 
CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÃVEIS 
TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS I-IUMANOS IN
CLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS 

O B J E: TI VO 1 6 
PAZ, JUSTIÇA E: INSTITUICÕE:SE:F'ICAZE:S 
PROMOV!;:R SOCl!;:DAD!;:S PACÍl="ICAS i;: INCLUSIVAS PARA O D!;:S!;:NVOLVI
M!;:NTO SUST!;:NTÁV!;:L, PROPORCIONAR O AC!;:SSO À JUSTIÇA PARA TODOS 
i;: CONSTRUIR INSTITUIÇÕ!;:S !;:i="ICAZ!;:S, R!;:SPONSÁV!;:IS i;: INCLUSIVAS !;:M 
TODOS OS NÍV!;:IS . 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
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• AMY ALLNUTT é docente no Departamento de Saúde e Desempenho Humano na Marymount Uni
versity em Arlington, Virgínia. Mãe de Elizabeth (19), Emma (17) e Jack (14), Allnutt defende crianças 
com autismo junto ao Ability Awareness Events no condado de Montgomery, em Maryland. 

• BOB ALLNUTT é um corretor de imóveis comerciais que cresceu em Homestead Farm em Pooles
ville, Maryland. Em seu tempo livre, ele toca gaita em duas bandas locais de blues e está ensinando 
seu filho Jack a jogar basquete. 

• JACK ALLNUTT se descreve como "um titular autista que é inteligente e extremamente engraçado". 
Mudo até que aprendeu a digitar em Novembro de 2012, ele atualmente está no 8° ano e a caminho da 
faculdade. Sua família o faz participar de todas as atividades, e acredita que "as lições do aprendizado 
são infinitas". 

JASON KINGSLEY caminhava para se tornar um dos expoentes americanos na defesa de pessoas 
com síndrome de Down quando tinha apenas três anos. Nascido em 1974, Kingsley apareceu em 55 
episódios de Vila Sésamo e diversos programas de televisão incluindo um especial da NBC de uma 
hora chamado "This is my son". Em 1994, ele coescreveu com Mitchell Levitz o livro Count Us ln: 
Growing up with Down Syndrome, que vendeu 40 mil cópias e ainda é impresso. 

• EMILY PERL KINGSLEY, a mãe de Jason, ganhou 22 prêmios Emmy durante seus 45 anos de carreira 
como escritora de Vila Sésamo. Ela já escreveu 20 livros infantis, diversos episódios domésticos de 
Vila Sésamo e Kids Like These, um telefilme da CBS sobre um casal de meia idade com um filho com 
Down. Em 1987, Kingsley escreveu "Welcome to Holland", um ensaio curto que faz um paralelo entre 
experiência de descobrir que seu filho tem uma deficiência e uma viagem à Itália redirecionada para a 
Holanda. 

• DEREK REESE é um oficial aposentado da Marinha americana que trabalhou para uma grande 
petrolífera por 25 anos. Formado em química pela Millsaps College no Mississipi e com MBA na 
Farleigh Dickinson University em Nova Jersey. Um corredor dedicado, Reese já competiu triátlons no 
Mississipi, Luisiana e Texas. 

• LISA REESE é professora de matemática no colegial do programa de lnternational Baccalaureate (1B). 
Tem diploma em economia pela Old Dominion University em Norfolk, Virgínia. 
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• TYLER REESE é um segundo-anista na faculdade em Nova York, se graduando em física. Ele acaba de 
finalizar um estágio de verão no Ozark Foothills Literacy Project em Batesville, Arkansas. 

• REBECCA REESE é caloura na faculdade. Interessada em psicologia infantil, trabalhos sociais, mag
istério e trabalho com crianças pequenas. 

• HOWARD SOLOMON, pai de Andrew, é ex-presidente do conselho da Forest Laboratories, lnc., uma 
empresa farmacêutica de Nova York conhecida pelo seu famoso antidepressivo Celexa. Solomon de
scobriu o Celexa (chamado Cipramil na Europa) quando estava pesquisando medicamentos para tratar 
a depressão de Andrew. Solomon se aposentou em 2014. Por muitos anos, ele atuou como presidente 
do conselho do ballet de Nova York. 

• LEAH SMITH é a defensora para mídia e entretenimento do Center for Disability Rights, onde também 
coordena a campanha de prevenção ao suicídio Live On, e contribui para o blog Disability Dialogue. Ela 
serviu por dois mandatos como diretora de relações públicas para a Pequenas Pessoas da América, 
além de trabalhar e se voluntariar para o Life Run Center for lndependent Living, para o Liberty Resourc
es Center for lndependent Living e Taxis for AII Philadelphia. Formada em ciências políticas e relações 
públicas e mestre em administração pública, todos pela Texas Tech University. 

• JOSEPH A. STRAMONDO é professor assistente de filosofia na San Diego State University. Foi presi
dente do conselho do comitê de defesa da Pequenas Pessoas da América e trabalhou em diversas 
posições em várias organizações de defesa de direitos de portadores de deficiência, incluindo a ADAPT, 
o Connecticut State lndependent Living Council e a Disability Rights Texas. Leciona e escreve sobre as
suntos relacionados a bioética, filosofia da deficiência e filosofia do feminismo. Obteve o doutorado em 
filosofia pela Michigan State University em 2014. A filha de Leah e Joseph, Hazel Stramondo-Smith 
nasceu dia 2 de junho de 2016. 

• LOINI VIVAO mora em East Patchogue, Nova York, e é de origem de EI Salvador e da Samoa America
na. Ela tem um diploma associado em artes livres pela Suffolk County Community College. Vivao tem 
um tipo raro de nanismo, Majewski Osteodysplastic Primordial Dwarfism Type li (MOPDII). Ela ainda 
mantém contato com sua amiga Maddie, que conheceu na convenção Pequenas Pessoas da América. 
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FUNDADA PELO PRESIDENTE JEFF SKOLL E SOB A LIDERANÇA 
DO CEO DAVID LINDE, A PARTICIPANT MEDIA COMBINA O 
PODER DE UMA BOA HISTÓRIA BEM CONTADA COM O IMPACTO 
NO MUNDO REAL E A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS QUESTÕES 
MAIS URGENTES DO NOSSO TEMPO. ATRAVÉS DE UMA REDE 
MUNDIAL DE DISTRIBUIÇÃO, ALINHADA COM PARCERIAS COM 
ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ONGS, A PARTICIPANT 
FALA DIRETAMENTE SOBRE A ASCENSÃO DO "CONSUMIDOR 
CONSCIENTE" DE HOJE, REPRESENTANDO MAIS DE 2 BILHÕES 
DE PESSOAS CONVIDADAS A TORNAR O CONTEÚDO SIGNIFICATI
VO UM FOCO PRIORITÁRIO. 

COMO LÍDER DE CONTEÚDO INDUSTRIAL, A PARTICIPANT 
PRODUZ ANUALMENTE ATÉ SEIS LONGAS-METRAGENS NARRATI
VOS, CINCO DOCUMENTÁRIOS, TRÊS SÉRIES DE TELEVISÃO 
EPISÓDICAS E MAIS DE 30 HORAS DE PROGRAMAÇÃO DIGITAL 
DE CURTA DURAÇÃO, ATRAVÉS DE SUA SUBSIDIÁRIA DIGITAL 
SOULPANCAKE. OS MAIS DE 100 FILMES DA PARTICIPANT, IN
CLUINDO EXTRAORDINÁRIO, CONTÁGIO, LINCOLN, HISTÓRIAS 
CRUZADAS, CITIZENFOUR, A JUÍZA, FOOD INC. E UMA VER
DADE INCONVENIENTE, RECEBERAM COLETIVAMENTE 73 INDI
CAÇÕES AO OSCAR"' E 18 VITÓRIAS, INCLUINDO MELHOR FILME 
PARA SPOTLIGHT E GREEN BOOK E MELHOR FILME ES-
TRANGEIRO PARA ROMA E UMA MULHER FANTÁSTICA. 

WWW. PARTICIPANTM EDIA. COM 

~/ 





I 

' 

-' 

.. 



SUGESTÃO DE 
PERGUNTAS 

GERAL 
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NESTA PARTE DO MATERIAL DE APOIO OFERECEMOS 
MAIS INFORMAÇÕES E RECURSOS PARA QUE VOCÊ 
POSSA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS EM UM DOS 
TEMAS ABORDADOS NO FILME: PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA. 

*ELABORADO COM AJUDA DA DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO ALANA. 



"deficiênci 

intelectual 

ca~acte r.í sticas sociedade 

sociedade 
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O QUE SÃO BARREIRAS? 
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MARCOS LEGAIS 
PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 
E ACESSIBILIDADE 

03 DE: DE:ZE:MBRO 



FALA DE IZABEL MAIOR NO CAFÉ FILOSÓFICO 

LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DO MOVIMENTO DAS PESSOAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

CONVENÇÃO SOBRE O DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

COMENTÁRIOS SOBRE A CONVENÇÃO SOBRE O DIREITO DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO 

REFERÊNCIAS DA ONU SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

CENSO 2010 COM OS DADOS DA POPULAÇÃO DE PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO E APOIO PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

GUIA LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA INFORMAÇÃO ACESSÍVEL 

GUIA SOBRE COMUNICAÇÃO SIMPLIFICADA 

https://www.youtube.com/watch?v=jQKD5mIMJsM
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/historia_movimento_pcd_brasil.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/A%20Convencao%20sobre%20os%20Direitos%20das%20Pessoas%20com%20Deficiencia%20Comentada.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9749&t=sobre
https://epge.fgv.br/files/default/manual-de-orientacao-e-apoio-para-atendimento-pcd.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20Accessible%20Information_PT.pdf
https://easy-to-read.eu/wp-content/uploads/2014/12/PT_Information_for_all.pdf
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NESTA PARTE DO MATERIAL DE APOIO OFERECEMOS 
MAIS INFORMAÇÕES E RECURSOS PARA QUE VOCÊ 
POSSA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS EM UM DOS 
TEMAS ABORDADOS NO FILME: PESSOAS COM DEFI
CIÊNCIA. 



O apoio da família na vida de uma pessoa LGBTQI+ é essencial para que essas pessoas se 
sintam acolhidas e mais seguras para enfrentar as dificuldades que aparecerão em sua tra
jetória. É importante que os pais aceitem que seus(suas) filhos(as) podem ser muito além das 

expectativas que foram projetadas para eles(as). E também entendam que as diferenças 
fazem parte da essência humana, e com muito apoio e amor, podem fortalecer ainda mais as 
redes de afeto na família. 

Entretanto, muitas pessoas LGBTQI+, principalmente pessoas transe as travestis, são expul
sas de casa por sua família ou passam por muitas situações de discriminação e violência 
dentro de casa. Mas para além dessa família composta pelos pais ou demais familiares, ex
istem outras redes de proteção e acolhimento, como amizades, parceiros afetivos, coletivos, 
associações e ONG· s. 

Existem diversas formas de construir uma família e as relações de afeto, seja através dos própri
os laços sanguíneos ou pela parentalidade socioafetiva, amigos(as), parceiros(as), animais de 

estimação, entre outros. 

P1lOTE6l11 
~ Pf O~ 
t UMA QU 
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A Livres & Iguais é uma campanha global e sem precedentes das Nações Unidas pela igualdade 
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas transe intersexo (LGBTI). Projeto 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), a Livres & 
Iguais sensibiliza sobre violência e discriminação baseadas em identidade de gênero, orien
tação sexual e características sexuais, promovendo maior respeito pelos direitos das pessoas 
LGBTI em todos os lugares. A campanha engaja milhões de pessoas em todo o mundo em con
versas que ajudam a promover o tratamento justo para pessoas LGBTI e a gerar apoio a medi
das para proteger os seus direitos. No Brasil, a Campanha Livres & Iguais é implementada pela 
ONU Brasil, a partir do Escritório do Coordenador Residente e de diversos organismos interna
cionais. 

Saiba mais em www.unfe.org/pt 

www.unfe.org/pt


• Ataques violentos, que vão desde abuso verbal agressivo e intimidação psicológica até 
agressão física, espancamentos, tortura, sequestro e assassinatos seletivos. 

• Leis discriminatórias, muitas vezes aplicadas seletivamente para assediar e punir as pes
soas LGBTI, incluindo leis que criminalizam relações consensuais de pessoas do mesmo 
gênero, que violam os direitos à privacidade e à não discriminação. 

• Cerceamento à liberdade de expressão, restrições ao exercício dos direitos de liberdade de 
associação e reunião, incluindo as leis que proíbem a divulgação de informações sobre a 
sexualidade entre pessoas do mesmo sexo, sob o pretexto de restringir a propagação da 
chamada "propaganda" LGBTI. 

• Tratamento discriminatório, que pode ocorrer de diversas formas diariamente, incluindo 
locais de trabalho, escolas, lares e hospitais. Sem leis nacionais que proíbam a discrimi
nação por terceiros com base na orientação sexual e na identidade de gênero, estes trata
mentos discriminatórios continuam sem controle, deixando poucos recursos para as pes
soas afetadas. 

• Vá com calma e respeite o tempo e a privacidade de seu(sua) filho(a). 

• Respeite também o seu próprio tempo para amadurecer e adaptar-se à reali
dade de ter um(a) filho(a) LGBTQI+. 

• Crie um contexto de abertura e confiança para que seu(sua) filho(a) sinta segu
rança para expor os seus sentimentos. 

• Converse a partir de um diálogo claro, objetivo, acolhedor e compreensivo. 
• Busque especialistas, informações, pessoas ou famílias que estejam passando 

pelo mesmo processo para trocas de experiências. 
• Assim como os(as) filhos(as), a família também deve ser acolhida e escutada. 

• Se sentir necessidade, faça terapia ou leve seu(sua) filho(a) à profissionais ca
pacitados e abertos à questão. (Lembrando que o Conselho Federal de Psicolo

gia (CFP), de acordo com a Resolução 01/99, proíbe que o oferecimento de 
qualquer tipo de terapia de reversão sexual, pois a homossexualidade e a tran
sexualidade não são consideradas patologia). 

• Procure serviços especializados, como, por exemplo, os Centros de Cidadania 
LGBTI, Centro de Referencia e Defesa da Diversidade e Ambulatórios de Saúde 
Integral para Travestis e pessoas Transexuais. 

• E por fim, compreenda que o amor deve prevalecer independentemente de 
qualquer diferença relacionada à orientação sexual e identidade de gênero. 



• Aprenda que, você não precisa ser necessariamente LGBTQI+ para apoiar a causa. 
Ouça e aprenda sobre as questões LGBTQI+. 

• Na dúvida por uma informação relevante, pergunte ou pesquise. 
• Repense sua linguagem no dia-a-dia para respeitar a identidade de gênero das pessoas. 
• Apoie seu(sua) filho(a), familiar ou amigo(a) LGBTQI+. 

• Não se cale diante de situações de preconceito ou discriminação. 
• Acolha pessoas LGBTQI+ que foram expulsas de casa ou passaram por situações de 

discriminação ou preconceito. 
• Apoie projetos e iniciativas ligadas à causa LGBTQI+. 
• Contrate ou indique em seu trabalho profissionais transexuais e travestis. 

DATAS 

29 DE JANEIRO 

31 DE MARCO.. 

17 DE MAIO 

28 DE JUNHO 

29 DE AGOSTO 

23 DE SETEMBRO 

26 DE OUTUBRO 

20 DE NOVEMBRO 
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Em 17 de maio 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada como doença 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no catálogo internacional de doenças, 
declarando expressamente que "a homossexualidade não constitui doença, nem 
distúrbio e nem perversão". 

Em maio de 2018, a transexualidade foi retirada da classificação oficial de doenças pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Ela deixou de ser considerada como um "trans
torno de identidade de gênero", passando a compor um novo capítulo na CID-11, dedi
cado à saúde sexual, como "incongruência de gênero". Essa nova classificação busca 
ajudar a diminuir a discriminação e o preconceito. 

A união homoafetiva foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2013, 
por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132/RJ. 

A conversão da união estável em casamento e a celebração de casamento direto 
também foram reconhecidas em 2013, pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da 
Resolução nº 175/2013. 



Em 2001, no Estado de São Paulo, foi instituída a Lei Estadual nº 10.948/01, que tem o 
objetivo de punir administrativamente qualquer pessoa ou instituição que pratique dis
criminação homofóbica e transfóbica. 

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a discriminação por orien
tação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada um crime. 
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Em âmbito federal, foi aprovado o Decreto nº 8. 727 /2016, da Presidência da República, 
que normatizou o uso do nome social pelos órgãos e entidades da administração públi
ca federal direta, autárquica e fundacional. 

No Estado de São Paulo, todos os órgãos da administração pública, direta ou indireta, 
devem respeitar o uso do nome social, por meio do Decreto n. 55.588/2010. 

Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4.275, reconheceu o di
reito das pessoas transgêneras de alterar o prenome e o gênero no registro civil, inde
pendentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hor
monais ou patologizantes. 

Em 2011, a Portaria nº 2.836, instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a 
Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, que tem por objetivo promover a saúde in
tegral LGBT eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como con
tribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema uni
versal, integral e equitativo. 

Em 2012, o Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS passou a permitir a im
pressão do Cartão SUS apenas com o nome social da pessoa transgênera. Esse direito 
é garantido pelo SUS desde 2009, através da Portaria nº 1.820, que estabeleceu a 
Carta Direitos dos Usuários do SUS. 

Em 2013, foi redefinido e ampliado o Processo Transexualizador no Sistema Único de 
Saúde (SUS), por meio da Portaria nº 2.803/2013. Esse direito é assegurado pelo SUS 
desde 2008 e garante o atendimento integral de saúde a pessoas trans, incluindo acolhi
mento e acesso com respeito aos serviços do SUS, desde o uso do nome social, hormo
nioterapia e a cirurgia de adequação sexual. 
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PRECISAMOS 

SABER 

UTILIZAR OS TERMOS CORRETOS PARA ESCREVER, FALAR OU SE REFERIR A UMA PESSOA 
É ESSENCIAL PARA RESPEITAR A SUA CIDADANIA E A SUA DIGNIDADE HUMANA. AS PES
SOAS TRANSGÊNERAS, TRANSEXUAIS E AS TRAVESTIS, DEVEM SER TRATADAS PELO 
NOME E PRONOME CORRETO CONFORME A SUA IDENTIDADE DE GÊNERO. CASO VOCÊ 
ESTEJA EM DÚVIDA EM RELAÇÃO AO GÊNERO E AO PRONOME DA PESSOA, PERGUNTE, 
RESPEITOSAMENTE, COMO ELA GOSTARIA DE SER TRATADA 

No Brasil, a sigla LBGTQI+ se refere à Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Transexuais e 
Travestis, Queers e lntersexo. 

Queer é um termo "guarda-chuva", em inglês, que se refere a todas as pessoas que fogem aos 
padrões binários de gênero e do modelo da heterossexualidade, de forma semelhante à sigla 
LGBTQI+. Dentro dessa expressão também estão as lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, 
transexuais, travestis, entre outros, que serão explicados logo abaixo. 

Mas antes disso, o termo intersexo se refere a uma condição biológica da pessoa, que apre
senta alterações nos cromossomos, hormônios e em outros aspectos, estando em uma cate
goria que vai além do masculino e do feminino. As pessoas intersexo podem se identificar 
como cisgênero ou transgênero, assim como, podem ter distintas orientações sexuais. Mas a 
intersexualidade em si não está no campo do gênero nem da orientação sexual. 

A orientação sexual é um termo que se refere à quem você se atrai e se relaciona afetivo-sex
ualmente. Existem vários tipos de orientação sexual, por exemplo: 



• Heterossexual: Pessoas que se atraem e se relacionam com pessoas de gênero oposto ao qual 
se reconhecem. Por exemplo, são homens que se atraem por mulheres ou mulheres que se 
atraem por homens. 

• Homossexual: Pessoas que se atraem e se relacionam com pessoas de gênero igual ao qual se 
reconhecem. Por exemplo, são homens que se atraem por outros homens. 

• Lésbica: Mulheres que se atraem e se relacionam com outras mulheres. 

• Bissexual: Pessoas que se atraem e se relacionam com pessoas independente do gênero. Por 
exemplo, mulheres que se atraem por outras mulheres, homens e pessoas de gênero não 
binário. 

• Assexual: No geral, são pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas. Mas a as
sexualidade está dentro de um espectro grande, em que há pessoas que podem se apaixonar 
(românticos), pessoas que não se apaixonam (arromânticas) e há também as que se relacionam 

sexualmente a partir de algum sentimento pela pessoa ou uma relação afetiva (demissexual). 

A identidade de gênero é um termo que se refere ao gênero com o qual as pessoas as pessoas 
se reconhecem e se reivindicam, que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído 
no nascimento. A identidade de gênero é diferente da orientação sexual das pessoas, e ambas 
não podem ser confundida. Pessoas cisgêneras e transgêneras podem ser heterossexuais, ho
mossexuais, lésbicas, bissexuais, assexuais, entre outros. 

• Cisgênero: Éum termo que se refere às pessoas que se identificam e se reconhecem no gênero 
que lhe foi atribuído no nascimento. 

• Transgênero: Éum termo "guarda-chuva" que se refere ao grupo de pessoas que não se identifi
cam e não se reconhecem no gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Dentro da identidade 
transgênera estão as pessoas transexuais, pessoas de gênero não binário e as travestis. 

• Transexual: Pessoas que não se reconhecem no gênero que foi atribuído no nascimento e se 
reivindicam como pertencentes a outro gênero. Dentro da categoria transexual, se encontram 
as mulheres transexuais e os homens transexuais. 

As mulheres transexuais se reconhecem e se reivindicam como mulheres, mas foram designa

das como homens ao nascer. Os homens transexuais se reconhecem e se reivindicam como 
homens, mas foram designadas como mulheres ao nascer. 

• Travesti: Pessoas que se reconhecem e se reivindicam dentro do espectro feminino e das mu 
lheridades, podendo também não se reconhecerem nem como mulheres ou homens, mas que 
foram designadas como homens ao nascer. A travestilidade é uma identidade latinoamericana 
e pode ser considerada como uma identidade única ou como um "terceiro gênero". As travestis 

devem sempre ser tratadas por pronomes femininos! 

• Não-Binário: Éum termo "guarda-chuva" que se refere ao grupo de pessoas que não se identifi
cam e não se reconhecem dentro das definições limitadas de homem e mulher, estando fora 
desse padrão binário do gênero. Como exemplo, dentro das identidades não-binárias estão os 
agêneros, bigênero, gênero fluido, entre outros. 
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Pessoas intersexuais nascem com características sexuais (incluindo genitais, gônadas e padrões 
cromossômicos) que não se encaixam nas noções binárias típicas de corpos masculinos ou femini
nos. Portanto, trata-se de um termo guarda-chuva usado para descrever uma ampla gama de 
variações naturais do corpo. 

Em alguns casos, características intersexuais são visíveis no nascimento, enquanto outras não são 
aparentes até a puberdade. Algumas variações cromossômicas intersexuais podem não ser fisica
mente aparentes. De acordo com especialistas, entre 0.05% e 1. 7% da população nasce com carac
terísticas intersexuais - a porcentagem superior de tal estimativa se assemelha ao número de pes
soas ruivas. 

Muitas pessoas intersexo também se identificam como trans e enfrentam obstáculos e discrimi

nação se querem ou precisam alterar as informações sobre o sexo ou seu nome nas certidões de na
scimento e outros documentos oficiais. 

Nunca use os termos "hermafrodita" ou "hermafroditismo". Por terem conotações pejorativas, 

esses conceitos não mais são utilizados para referir-se às pessoas intersexuais. 
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• Canal ONU Brasil - Vídeo "lana: Uma história emocionante de aceitação". 
Disponível em: 

• Canal ONU Brasil - Vídeo "Ativistas explicam o que é ser intersexo". 
Disponível em: 

• Canal UN Human Rights - Vídeo "ONU Livres & Iguais: Tatiane". 
Disponível em: 

• Canal ONU Brasil - Vídeo "Você já parou para pensar o que "inclusão" de fato 
significa para pessoas trans?". 
Disponível em: 

• Notas informativas da campanha da ONU Livres & Iguais: 
Disponível em: 

• Canal ONU Brasil - Vídeo "Avelino, o pai de um milhão". 
Disponível em: 

• Canal ONU Brasil - Vídeo "Mães pela Diversidade saem do armário para 
enfrentar LGBTlfobia contra os filhos". 
Disponível em: 

• Canal Diario de Pernambuco - Vídeo "Conheça a associação que apoia 
famílias de filhos LGBT". 
Disponível em: 

• Canal ONU Brasil - Vídeo "'A sua liberdade faz com que as pessoas seres
peitem'". 
Disponível em: 

• Canal SMDHC SP - Vídeo "Livres e Iguais - Edith". 
Disponível em: 

• Nota da ONU Brasil sobre o "Estatuto da Família" (2015) 
Disponível em: 

• Página das Mães pela Diversidade no Facebook 
Disponível em: 

• Canal Fernanda Souza - Vídeo "5 PASSOS" de como agir quando seu filho te conta 
quem realmente é!" Disponível em: 

• Canal Transdiário - Vídeo "Meu filho é Trans -Transexualidade FTM". 
Disponível em: 

• Canal Lucca Najar - Vídeo "Família: Como é ter um filho homem trans? 
Eliana Torres e Lucca Najar". 
Disponível em: 

• Canal Leona T - Vídeo "Ser mãe de uma Trans ... ". 
Disponível em: 

• Canal Momento Papo de Mãe - Vídeo "Como é ter pais trans? 1 Momento Papo de Mãe". 
Disponível em: 

https://youtu.be/woWmDOJiFvc 

https://youtu.be/TUGv8axyhzY 

https://youtu.be/VREo95kegew 

https://youtu.be/jGoa9x6HGcw 

https://www.unfe.org/pt-pt/learn-more/ 

https://youtu.be/y0mhTcyAdwY 

https://youtu.be/UBnyl87G-QA 

https://youtu.be/lQhVH6-xgaY 

https://youtu.be/wr5LK3HFUV0 

https://youtu.be/oSymwbTo68I 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/
onu-est-familia.pdf 

https://pt-br.facebook.com/MaespelaDiversidade/ 

https://youtu.be/-eiTQ-Co90g 

https://youtu.be/bIHsZevAu8c 

https://youtu.be/sxQmyIFq0qQ 

https://youtu.be/AkXQFjzGMM4 

https://youtu.be/dVl6fcmkYrM 

https://youtu.be/woWmDOJiFvc
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https://www.unfe.org/pt-pt/learn-more/
https://youtu.be/y0mhTcyAdwY 
https://youtu.be/UBnyl87G-QA
https://youtu.be/lQhVH6-xgaY
https://youtu.be/wr5LK3HFUV0
https://youtu.be/oSymwbTo68I
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/onu-est-familia.pdf
https://pt-br.facebook.com/MaespelaDiversidade/
https://youtu.be/-eiTQ-Co90g
https://youtu.be/bIHsZevAu8c
https://youtu.be/sxQmyIFq0qQ
https://youtu.be/AkXQFjzGMM4
https://youtu.be/dVl6fcmkYrM
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A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) é uma rede nacional que ar
ticula, em todo o Brasil, 127 instituições que desenvolvem ações para a promoção da 
cidadania da população de Travestis e Transexuais, fundada no ano de 2000, na Cidade 
de Porto Alegre. 

A Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil - REDETRANS teve sua fundação e regis
tro no ano de 2009 na cidade do Rio de Janeiro, instituição nacional que representa as 
Travestis e Transexuais do Brasil. 

E-mail: 

O Instituto Brasileiro de Transmasculinidades atua em todo o Brasil como um canal de 
promoção de visibilidade, saúde e cidadania para os homens trans do Brasil, além de 
promover discussões nas diferentes áreas de conhecimento e atuação que possam 
ser relevantes para o cumprimento da missão e objetivos institucionais: a melhoria da 
qualidade de vida desta população. O IBRAT é um instituto de desenvolvimento e mon
itoramento de pesquisas e discussões acadêmicas, de formação política e incentivo à 
militância, e de controle social e fortalecimento do segmento. O IBRAT é formado por 
homens trans, instituições e pessoas parceiras, acadêmicos, ativistas militantes, estu
dantes e profissionais voluntários, das áreas de saúde, jurídica, comunicação e as
sistência social. 

E-mail: 

https://antrabrasil.org/ 

redetransbrasil@gmail.com 
http://redetransbrasil.org.br/ 

Ibratdf@gmail.com
http://institutoibrat.blogspot.com.br/ 
https://www.facebook.com/ibratdf/ 

https://antrabrasil.org/ 
http://redetransbrasil.org.br/ 
http://redetransbrasil@gmail.com 
http://institutoibrat.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/ibratdf/
http://Ibratdf@gmail.com 


Rede voltada para a promoção e a defesa dos direitos humanos e cidadania, em espe
cial à comunidade LGBTI. Sua missão é lutar pelos direitos civis de gays, lésbicas, bis
sexuais, pessoas trans, intersexuais e combater com afinco a LGBTlfobia em âmbito 
nacional. É uma associação sem finalidades lucrativas, democrática e autônoma em 
relação ao Estado, partidos políticos e credos religiosos. 

E-mail: 

A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais -
ABGLTfoi criada em 31 de janeiro de 1995, com 31 grupos fundadores. Hoje, a ABGLT 
é uma rede nacional, formada por 257 organizações afiliadas. É a maior rede LGBT na 
América Latina. A missão da ABGLT é promover ações que garantam a cidadania e os 
direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, contribuindo 
para a construção de uma sociedade democrática, na qual nenhuma pessoa seja sub
metida a quaisquer formas de discriminação, coerção e violência, em razão de suas ori
entações sexuais e identidades de gênero. 

Procure pela associação LGBT da sua região 

A União Nacional LGBT (UNALGBT) foi fundada em São Paulo em outubro de 2015, 
como meio de luta pela emancipação política e humana, promovendo a consciência 
de classe e a garantia de direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais em todo o Brasil. 

O "Mães pela Diversidade" é um coletivo nacional composto por mães e pais de lésbi
cas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O coletivo surgiu há alguns anos, em São 
Paulo, e progressivamente se expandiu pelo Brasil. Atualmente, há coordenações re
gionais das Mães pela Diversidade em quase todos os estados do país, incluindo o Dis
trito Federal. Segundo seus organizadores, o grupo surgiu como um movimento políti
co para lutar pela garantia de direitos civis dessa população e trabalhar junto às 
famílias a temática LGBTI. 

Guia de acesso a direitos e serviços para pessoas trans 

aliancalgbti@gmail.com
http://aliancanacionallgbti.blogspot.com.br 

http://abgltbrasil.blogspot.com.br/ 
https://www.abglt.org/associadas 

https://www.facebook.com/unalgbt/ 

https://www.facebook.com/MaespelaDiversidade/ 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2019/01/ 
WEB-P%C3%A1ginas-Trans-FINAL.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_Portuguese.pdf
https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/ORIENTA%C3%87%C3%95ES_POPULA%C3%87%C3%83O_TRANS. 
pdf?1334065989
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=ODc1NQ%2C%2C
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/midiateca/nossas-publicacoes/o-ministerio-publico-e-a-igual-
dade-de-direitos-para-lgbti-2017 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/cch/ 

http://aliancanacionallgbti.blogspot.com.br 
http://aliancalgbti@gmail.com
http://abgltbrasil.blogspot.com.br/ 
https://www.abglt.org/associadas 
https://www.facebook.com/unalgbt/ 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2019/01/WEB-P%C3%A1ginas-Trans-FINAL.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_Portuguese.pdf
https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/ORIENTA%C3%87%C3%95ES_POPULA%C3%87%C3%83O_TRANS.pdf?1334065989
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=ODc1NQ%2C%2C
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/midiateca/nossas-publicacoes/o-ministerio-publico-e-a-igualdade-de-direitos-para-lgbti-2017
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/cch/
https://www.facebook.com/MaespelaDiversidade
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Andrew Solomon, escritor e psicólogo, autor do livro "Longe da Árvore", afirma que a paterni
dade e a maternidade nos jogam abruptamente em uma relação permanente com um estra
nho. Apesar de sermos bombardeados com propagandas com mensagens de amor incondi
cional, de relações afetuosos e harmoniosas entre pais e filhos, a verdade é que se relacionar é 
sempre mais complexo. 

E os laços que unem os indivíduos em uma família são diferentes daqueles fora deste grupo 
primário. As pessoas se conectam por afinidade e/ou por uma questão de sobrevivência. Di
videm o mesmo espaço físico, a mesma história e algumas características. 

O amor e o afeto nem sempre são instantâneos e contínuos. Os dois requerem ação, dis
posição e entrega. 

Maternidade e paternidade são construções soc1a1s e não destinos biológicos. Atualmente 
homens e mulheres podem deixar seu impacto no mundo de outra forma. Ainda assim os 
filhos e as filhas são vistos como patrimônio material e imaterial de suas famílias. 

A família nasce de uma vontade, da necessidade de um compartilhamento, de continuidade 
e de reconhecimento. O ser humano demanda um outro. A criança, então, nasce no desejo 
narcísico dos pais. Ela existe primeiro como ideia, depois como um ser concreto. 

E quando a criança nasce ou chega na família por adoção é necessário fazer esta transição da 
"ideia" do filho, da filha, para a criança "real" que está demandando ser vista como um ser 
único. 

Não basta gestar, parir, adotar formalmente uma criança. É necessano que o responsável 
tenha uma disposição interna de tornar-se pai e mãe. Todos nós precisamos ser "adotados", es
colhidos, por nossos pais, nossas mães, quem cuida de nós. 



 

http://www.pelasfamilias.com.br/ 
https://www.instagram.com/todasasfamilias/ 
https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=13464 
https://oglobo.globo.com/sociedade/dicionario-houaiss-vai-alterar-defini-
cao-do-termo-familia-19074406 
https://familytalks.org/ 
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