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A homossex u: 
ponderantes em torno ( 
"atração ou predominai 
gico" (SILVA JÚNIOR 
festações de ordem afel 
quilo que as pessoas sei 
tando (a própria estrutur 
- até porque, longe de " 
ção e rotulagem em mat 
biantes as faces relacio 
possibilidades de orient 
inalienável dos direitos 1 

7

das: . implícita 011 expl 
pOSItiVOS, como a Oec1a 

U2°, 3° e ,por exemplo 
não discriminação) e a In 

da Carta Magna Brasi lei r 
sendo um dos pi lares do 
ser humano e, um dos ob 
ficação de uma sociedad~ 
se a base para o reconhec 
sexual como um direito j 

pessoa humana". (FAGil 

Para a hodierna 
hetero e a bissexuaJidade) 
das possíveis orientações 
nas tentativas de explicaç; 
po (teses genéticas, horrnl 
no contato puramente seXl 
co), ela se apresenta come 
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