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“O papel da família é, pois, de significado incontestável para o desenvolvimento sadio da
criança. Uma família centrada no afeto, seja qual for a sua composição externa, saberá lidar
com os problemas da vida moderna e com as frustrações psicológicas que a todos alcançam,
para administrá-las com equilíbrio. “
Elisabeth Schreiber
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Escopo do Comitê
O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas é um órgão da
ONU que foi fundado em março de 2006, contando com 47 Estados-membros eleitos por
membros da Assembleia Geral da ONU por um período de três anos.
Este conselho tem como principal função discutir a efetivação do cumprimento dos
direitos humanos em âmbito internacional, principalmente dentro dos países que assinaram a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento adotado pela ONU em 1948 no qual
se formalmente descrevem os direitos humanos básicos. Atualmente a grande maioria dos
países se comprometem com tal documento, porém diversos importantes países se recusam a
assinar, por questões religiosas, ideológicas, econômicas ou políticas. Mesmo aqueles que não
assinaram o documento tem direito de participar do conselho.
Além de discutir tópicos relacionados aos direitos humanos gerais, o conselho também
discute situações particulares de países em meio internacional com o intuito de solucionar o
problema de forma efetiva e ágil para então assegurar os direitos básicos da população.
A mais recente reunião do conselho começou no dia 26 de fevereiro de 2018 e a
seguinte esta marcada parar o dia 18 de junho do mesmo ano, o comitê conta com reuniões
regulares durante o ano, porém pode ser convocado uma reunião especial caso haja
necessidade.
Este conselho é visto com grande importância no atual cenário internacional, pois
além de realizar encontros entre os países para discussões, por meio deste também é possível
que a população civil faça denúncias de violações dos direitos humanos em seus países de
forma confidencial, assim aumentando a fiscalização e a segurança dentro dos Estados.
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Como Movimentos Sociais Promovem a Adoção de Crianças e Adolescentes
por Casais LGBTQI
Por Isabela Sousa Ramos e Luísa Carneiro Lindoso

1. Introdução

O presente capítulo utilizou como base para a fase de pesquisa, substancialmente, a
monografia de Isabella Mirindiba Bonfim Palmeira sobre a influência da sociedade civil
global no processo de conscientização e legitimação do movimento LGBTQI, literatura do
cientista político Thomas Dye1, seguindo sua Teoria Sistêmica sobre Políticas Públicas e no
site da Associação ILGA. O estudo também foi feito por meio de pesquisas em livros e
artigos.
A metodologia utilizada averiguou os estudos já realizados a respeito do tema
proposto. Na primeira parte será exposta a definição de movimentos sociais, como eles
surgem a partir das Redes Transnacionais de Advocacy, como essas formas de organização
utilizam seu poder para gerarem uma demanda aos tomadores de decisão, em que estes
exerçam seu poder e para que, por fim, os movimentos sociais conquistem os seus objetivos,
por exemplo, a criação de políticas públicas. E com isso adentraremos o campo da Ciência
Política que iniciará a segunda parte, a qual elucidará a política pública como produto do
sistema, de acordo com o modelo sistêmico de Thomas Dye2. Por fim, na terceira parte,
aplicaremos esse modelo em um caso específico em que a Associação Internacional de
Homossexuais (ILGA- International Lesbian and Gay Association) processou o Estado por

1

Thomas R. Dye é professor emérito de Ciência Política e Governo na Florida State University. Obteve sua
formação de graduação e mestrado na Pennsylvania State University e seu doutorado na University of
Pennsylvania.
2
DYE, Thomas R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas. (2005)
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não permitir a adoção por gays, em Portugal. Nesse caso específico, é perceptível a influência
dos movimentos sociais para legitimação de direitos básicos.
O preconceito, a discriminação, a homofobia e a intolerância ainda fazem parte do
nosso status quo e é evidente o desrespeito aos direitos humanos, por consequência se faz
necessária a reflexão para promover o respeito, a igualdade, a paz e a tolerância e assim,
alcançarmos o progresso.
No conselho de Direitos Humanos o objetivo é reforçar a promoção e proteção dos
direitos humanos em todo planeta. Portanto, este órgão da ONU analisará as violações de
direitos, promoverá assistência e educação na área dos Direitos Humanos, verificará a atuação
dos Estados membros e se esforçará para evitar abusos.3
O que temos no mundo é algo muito valioso. Uma diversidade de culturas, etnias,
cores, religiões e crenças. Em um mundo plural, respeitar as diferenças sem distinção de
qualquer natureza é algo trivial para o progresso do ser humano.

Nos Princípios de Yogyakarta há um amplo espectro de normas de direitos humanos e
de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Os Princípios
afirmam a obrigação primária dos Estados de implementarem os direitos humanos.
Na Introdução aos princípios de Yogyakarta, lê-se: “Todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os Direitos Humanos são universais,
interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados. A orientação sexual e a identidade de
gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo
de discriminação ou abuso”4.
Entretanto não é o que se observa na atualidade em relação a comunidade das
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer e intersex (LGBTQI).
Em que alguns Estados e sociedades impõem normas de gênero e orientação sexual às pessoas
3

Conselho de Direitos Humanos. Disponível em: https://www.unric.org/pt/direitos-humanos-actualidade/3310
acesso em: 10 de fevereiro de 2018
4
Princípios de Yogyakarta: Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em
relação à orientação sexual e identidade de gênero. Disponível em:
http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf Acesso em: 10 de fevereiro 2018.
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por meio de costumes, legislação, religião e violência e exercem controle sobre o modo como
elas vivem seus relacionamentos pessoais e como se definem.
As relações sociais são marcadas pela heterossexualidade e enorme é a resistência em
aceitar a possibilidade de homossexuais ou parceiros do mesmo sexo habilitarem-se para
adoção. São suscitadas dúvidas quanto ao sadio desenvolvimento da criança. Há a equivocada
crença de que a falta de referências comportamentais de ambos os sexos possa acarretar
sequelas de ordem psicológica e dificuldades na identificação sexual do adotado5.
Porém, a adoção de crianças e adolescentes que é, na realidade, uma forma de
integração social, e a legitimação do direito de adotar pela comunidade LGBTQI, a qual é um
direito humano básico, são dois fatores para a importância do tema debatido.
Como os movimentos sociais corroboram positivamente para adoção de crianças e
adolescentes por casais LGBTQI? Para Thomas Dye, as “vozes” dos movimentos sociais são
a comunicação necessária para expor a demanda aos tomadores de decisão, que são as
instituições governamentais (Congresso, presidência, tribunais, Estados e Municípios) estes
oficialmente estabelecem, implementam e fazem cumprir as políticas públicas. 6

2. Definições Importantes

A comunidade LGBTQI é muito diversa e se encontra em meio a um processo de
politização e reconhecimento de suas características e direitos. Devido a isso, ainda não há
consenso sobre as características específicas de cada tipo de membro deste grupo, pois os
movimentos sociais, os médicos, as organizações internacionais, os acadêmicos e os próprios
LGBTQIs trazem definições muito diferentes.7
5

DIAS, Maria B. Adoção Homoafetiva. Disponível em: http://berenicedias.com.br/uploads/6__ado%E7%E3o_homoafetiva.pdf Acesso em 10 de março 2018.
6
DYE, Thomas R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas. (2005)
7
PALMEIRA, Isabella Mirindiba Bonfim. A influência da sociedade civil global no processo de
conscientização e legitimação do movimento LGBTQI. 2017. 88. Tese de conclusão de curso (Monografia).
Relações Internacionais, Centro Universitário de Brasília, Brasília 2017.
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Apesar de serem abordadas características da comunidade LGBTQI, o objetivo deste
trabalho não é enquadrar e/ou separar os seres humanos em categorias e caracterizá-los de
forma simplista e abrangente. É necessário compreender que as características desta
comunidade estão em processo de definição e que não parece correto, antecipadamente,
defini-los. Apesar disso, para o melhor entendimento do leitor, faz-se necessário categorizálos, mas o método utilizado será apenas uma forma de conhecer e melhor estudar as
particularidades de cada indivíduo.8 Dessa forma, nesta parte do capítulo elucidaremos alguns
destes conceitos importantes para a total compreensão do documento.
Sabendo que a sigla principal LGBTQI significa lésbicas, gays, bissexuais,
transexuais, travestis, transgêneros, queer e interssexuais podemos definir cada um destes
termos. Os conceitos a seguir foram retirados da cartilha LGBT divulgada pela Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul9. Segundo essa cartilha a palavra lésbica se refere
a uma mulher que se sente atraída de forma sexual, afetiva e/ou física por outra mulher; desse
modo um homem que sente alguma, ou todas, dessas formas de atração por outro homem é
descrito como gay; sendo assim, uma pessoa que sente tais atrações por ambos os sexos é
caracterizada como bissexual; seguindo, caracteriza-se como transexual a pessoa que possui
uma identidade de gênero diferente da estabelecida socialmente para o seu sexo biológico,
diferentemente de um transgênero, que possui expressão de gênero e/ou identidade de gênero
diferente daquela atribuid́ a ao corpo biológico; já a palavra travesti descreve a pessoa que
assume caracteriś ticas fiś icas e psicossociais atribuid́ as ao sexo oposto, mas aceita o seu sexo
biológico; queer é uma palavra utilizada para designar pessoas que não seguem o modelo
de heterossexualidade ou do binarismo de gênero; por fim uma pessoa intersex é uma pessoa
que possui sexo biológico ambíguo.
Ainda levando em consideração os conceitos ilustrados na cartilha supracitada
definiremos agora dois importantes termos para melhor entendimento do trabalho final,
8

Ibid.
LORENZI, Anabel. et. al. “Combater a violência e garantir direitos para população LGBT”. 2016.
Disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repdcp_m505/ccdh/Combater%20a%20violência%20e%20garantir%20di
reitos%20para%20população%20LGBT.pdf. Acesso em: 21 jan 2018
9
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começando por identidade de gênero, que diz respeito à percepçaõ de gênero que a pessoa se
reconhece, considerando comportamentos e papéis convencionais estabelecidos para homens
e mulheres na sociedade. A identidade de gênero independe dos órgaõ s genitais e de qualquer
caracteriś tica anatômica. Outro importante termo é a orientação sexual, que se trata da
atração, seja física, afetiva e/ou emocional por outra pessoa, ou seja, a canalização de sua
sexualidade.
Seguindo com o conceito de gênero, de acordo com a Profa. Dra. Maria Eulina P. de
Carvalho da Universidade Federal da Paraíba10 gênero corresponde aos processos de
socialização e institucionalização jamais finalizados, porém fixos e lineares que fazem um
sujeito se constituir como feminino e/ou masculino, levando em consideração a cultura e
relações de poder. Não sendo ligado ao sexo biológico nem à sexualidade.

3. Movimentos Sociais
O fim do século XX trouxe consigo um processo de troca de informações mais
intenso. Levando em consideração esse fator, as relações internacionais passaram a dar mais
significância às interações de atores estatais e não-estatais. Estados, organizações
internacionais, Organizações Não-Governamentais (ONGs), Organizações Internacionais
Não-Governamentais (OINGs), sociedade civil, empresas multi e transnacionais passaram a
trabalhar juntos por meio de redes transnacionais com o intuito de atingir seus interesses.
Entretanto, cabe aqui ressaltar que os interesses são embates políticos cuja solução não
é a justiça e sim, o poder. Quando isto é mencionado aqui, não há o intuito de dizer que os
atores políticos ou as políticas em si não prezam pela justiça, mas é buscado trazer à tona que
a defesa por interesses é uma disputa por poder, pois, querendo ou não, é ele quem move o

CARVALHO, Maria Eulina Pessoa. GÊNERO: O que é e o que não é ideologia. 2016. Disponível em:
http://www.ufpb.br/escolasplurais/contents/noticias/didaticos/o-que-e-e-o-que-nao-e-ideologia-degenero/Gnerooqueeoquenoideologia4.pdf . Acesso em: 21 jan 2018
10
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mundo.11
Assim sendo, as redes transnacionais de advocacy utilizam de seu poder para
influenciar outros agentes de poder a exercerem poder e por fim chegar a seus objetivos,
podendo ser um deles a justiça.
Os movimentos sociais surgem de redes transnacionais de advocacy e seus membros.
Para Keck e Sikkink, redes são “formas de organização caracterizadas por padrões
voluntários, recíprocos e horizontais de comunicação e intercâmbio”12. Essas redes são
formadas por indivíduos de identidade semelhante e que possuem “valores, objetivos e
projetos em comum, os quais definem os atores ou situações sistêmicas antagônicas que
devem ser combatidas e transformadas”13. Dessa forma, organizam-se por meio de
movimentos sociais e se juntam, o que gera redes de redes, ou seja, um sistema de
comunicação e atuação cada vez mais interligado.
Essas redes podem ser compostas por vários atores, mais especificadamente, sete
grupos principais:
1. “ONGs domésticas e internacionais, organizações de pesquisa em advocacy;
2. Movimentos sociais locais;
3. Fundações;
4. Mídia;
5. Igrejas, sindicatos, organizações de consumidores, intelectuais;

11

MIGUEL, Luís Felipe. Representação democrática: Autonomia e interesse ou identidade e advocacy. Lua

Nova, São Paulo, n. 84, pp. 25-63, 2011.
12

Tradução de “forms of organization characterized by voluntary, reciprocal and horizontal patterns of
communication and exchange”. KECK, Margaret. SIKKINK, Kathryn. Transnational networks in
international and regional politics. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/229777931_Transnational_Advocacy_Networks_in_International_and
_Regional_Politics p. 91
13
SCHERER-WARREN, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e Estado, Brasília,
v. 21, n. 1, pp. 109-130, jan-abr, 2006, p. 113.
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6. Partes de organizações intergovernamentais regionais e internacionais; e
7. Partes de seções executivas e/ou parlamentares de governos”. 14

Esse tipo de redes é chamado de redes transnacionais de advocacy, pois advogam
causas de outras pessoas e criam e defendem proposições em prol de um bem maior. Elas são
um conjunto político de pessoas e ideias organizadas com o intuito de trazer mudanças no
modo de agir e pensar dos diferentes atores internacionais.15
Os movimentos sociais se tornaram mais complexos e integrados, com o intuito de dar
maior visibilidade a uma causa e agregar o maior número de ativistas possível, eles passaram
a perceber a necessidade de se associar para melhor atingir seus objetivos. Desta forma, os
movimentos sociais se juntam de duas formas: por meio de associativismo localizado e
associativismo setorizado. O associativismo localizado é a junção de movimentos sociais de
um mesmo local com intuito de engrandecer o movimento e torna-lo mais visível. Quanto ao
associativismo setorizado, trata-se da junção de movimentos sociais com interesses políticos
iguais ou semelhantes com o intuito de empoderar sua causa.16
As redes transnacionais de adovocacy não são um instrumento perfeito, mas mesmo
assim, se utilizadas de forma a minimizar os desafios enfrentados podem ser consideradas
uma forma efetiva de defesa de interesses ao dar voz a atores não-estatais e assim, exercer
influência no cenário internacional.

14

Tradução de “1. International and domestic NGOs, research and advocacy organizations; 2. Local social
movements; 3. Foundations; 4. The media; 5. Churches, trade unions, consumer organizations, intellectuals; 6.
Parts of regional and international intergovernmental organizations; 7. Parts of the executive and/or
parliamentary branches of governments”. KECK, Margaret. SIKKINK, Kathryn. op. cit. p. 91
15
KECK, Margaret. SIKKINK, Kathryn. Transnational networks in international and regional politics.
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/229777931_Transnational_Advocacy_Networks_in_International_and
_Regional_Politics Acesso em 10 de março.
16
SCHERER-WARREN, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e Estado, Brasília,
v. 21, n. 1, pp. 109-130, jan-abr, 2006.

12

Os movimentos sociais utilizam sua influência para gerarem uma demanda aos
tomadores de decisão, além de fomentar o debate da questão proposta. Nesta parte do capítulo
discutiremos as estratégias de atuação e influência das redes transnacionais de advocacy.
A sociedade civil de um determinado país pode se organizar para fazer ligações outras
com outras sociedades civis a fim de pressionar o cumprimento de direitos em geral. Uma
estratégia muito utilizada é a interação de indivíduos de países desenvolvidos com os de
países em desenvolvimento para melhorar suas condições de vida. Esse tipo de ligação
beneficia ambos os lados, pois os países desenvolvidos dão credibilidade a um determinado
assunto e os em desenvolvimento recebem acesso à informação e ajuda financeira, algo que
eles dificilmente conseguiriam sozinhos. Esse tipo de estratégia é efetiva pois gera um
ambiente de tensão exacerbada e constrangimento internacional, o que faz com que os países
que estão na berlinda se sintam obrigados a tomar providências. 17
As redes transnacionais utilizam de estratégias de persuasão e pressão para dar
notoriedade a essas questões, influenciar positivamente o cenário internacional e mudar os
termos e a natureza do seu debate.18 Além de trazerem informações e até mesmo testemunhos
para embasar sua argumentação.
Os movimentos sociais influenciam a criação e harmonização de políticas públicas e
leis. No caso dos direitos LGBTQI, os ativistas utilizam de sua influência internacional para
conscientizar os países sobre leis de proteção a essa comunidade. Pressionam, constrangem e
denunciam países a organizações internacionais voltadas para a área de Direitos Humanos,
dessa forma, muitos países se sentem obrigados a tomarem providencias quanto a essas
questões.19

17

KECK, Margaret. SIKKINK, Kathryn. Transnational networks in international and regional politics.
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/229777931_Transnational_Advocacy_Networks_in_International_and
_Regional_Politics Acesso em: 11 de março 2018.
18
Ibid
19
PRATA FILHO, Ricardo. Redes transnacionais de combate à homofobia: uma comparação entre o caso
da Rússia e a lei de “propaganda gay” e o caso da Califórnia e a emenda constitucional Proposition 8.
2015. 93f. Monografia (Bacharelado) – Curso de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília,
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O modo de pensar e de agir dos países está diretamente relacionado com as suas redes
de comunicação. Isso pode fazer com que determinados Estados passem um longo período de
sua história tendo um posicionamento específico sobre determinados assuntos.20
Cabe aos movimentos sociais levar assuntos que precisam ser debatidos com mais
frequência ao cenário internacional e às agendas dos formuladores de políticas. E por meio de
suas ligações comunicativas, influenciar diferentes Estados a apoiarem sua causa. Com intuito
de mudar visões pré-estabelecidas e legitimar direitos, os membros ativistas utilizam de
estratégias informais e formais para atingir seus objetivos. Keck e Sikkink separam essas
estratégias em quatro grupos dominantes, são eles:

“1. Políticas de informação, ou capacidade de mover informações politicamente
utilizáveis de forma rápida e credível para onde eles terão o maior impacto;
2. Políticas simbólicas, ou a capacidade de invocar símbolos, ações ou histórias que
façam sentido em uma situação ou reivindicação para um público que esteja
frequentemente longe;
3. Políticas de alavancagem, ou a capacidade de recorrer a atores poderosos para
afetar uma situação em que os membros mais fracos de uma rede provavelmente não
têm influências; e
4. Políticas de responsabilização, ou o esforço para obrigar atores mais poderosos a
agir sobre políticas ou princípios mais amplos que eles aprovaram formalmente. “ 21

2015.
20
Finnemore, 1999 apud KECK, Margaret. SIKKINK, Kathryn. Transnational networks in international and
regional politics. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/229777931_Transnational_Advocacy_Networks_in_International_and
_Regional_Politics Acesso em 11 de março 2018.
21
Tradução de “1. Information politics, or the ability to move politically usable information quickly and credibly
to where it will have the most impact; 2. Symbolic politics, or the ability to call upon symbols, actions, or stories
that make sense of a situation or claim for an audience that is frequently far away; 3. Leverage politics, or the
ability to call upon powerful actors to affect a situation where weaker members of a network are unlikely to have
influence; and 4. Accountability politics, or the effort to oblige more powerful actors to act on vaguer policies or
principles they formally endorsed”. KECK, Margaret. SIKKINK, Kathryn. Transnational networks in
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3.1.

Políticas de informação

Apesar de muitos ativistas estarem envolvidos em movimentos sociais, para atingir
seus objetivos de maneira estratégica, é necessário que a sociedade civil como um todo se
organize para advogar pela causa. Assim sendo, são utilizadas várias estratégias para fazer
com que suas demandas sejam ouvidas. Uma delas é a política de informação.22
É uma estratégia utilizada para atingir grandes massas que podem ser muito úteis no
processo de pressão a instituições poderosas. Pode ser usado dados estatísticos para dar um
teor científico às suas proposições e atingir as organizações internacionais e os Estados.
Os ativistas também atuam por meio de testemunhos, os quais são dispersos pelo
mundo todo para sensibilizar e atingir com maior facilidade. Mas mesmo conseguindo atingir
pessoas de todo tipo, os testemunhos podem sofrer alterações linguísticas quando traduzidos
para outros idiomas, o que pode acabar deslegitimando o movimento por transmitir
informações falsas. Assim sendo, as políticas estratégicas de informação devem ser muito
bem formuladas para garantir o melhor aproveitamento de influências.23
A mídia exerce um papel muito importante nas políticas de informação. Por meio de
jornalistas e das mídias sociais, muitas informações podem ser transmitidas com facilidade e
ajudar no processo de legitimação e conscientização de uma determinada causa. A mídia
ajuda a recrutar possíveis ativistas.24 Por exemplo, no caso dos LGBTQIs, muitas pessoas se
sentem à margem da sociedade por pensarem que estão fazendo algo errado e não terem a
aceitação de suas famílias e Estado, entretanto, ao tomar conhecimento por meio da mídia de

international and regional politics. p. 95 Acesso em: 12 de março de 2018.
22
PALMEIRA, Isabella Mirindiba Bonfim. A influência da sociedade civil global no processo de
conscientização e legitimação do movimento LGBTQI. 2017. 88. Tese de conclusão de curso (Monografia).
Relações Internacionais, Centro Universitário de Brasília, Brasília 2017.
23
KECK, Margaret. SIKKINK, Kathryn. Transnational networks in international and regional politics.
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/229777931_Transnational_Advocacy_Networks_in_International_and
_Regional_Politics Acesso em 12 de março 2018.
24
Ibid.
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um movimento social que apoia os movimentos LGBTQIs, essa pessoa pode se sentir
identificada com o restante do grupo e se interessar por lutar por esse objetivo.25

3.2.

Políticas Simbólicas

Uma estratégia muito efetiva, é caracterizada pela interpretação da simbologia dos
acontecimentos e utilizam essa interpretação em prol de um processo de conscientização.

26

Um exemplo de política simbólica é a Parada Gay de São Paulo e sua repercussão.
O tema da mobilização de 2016 era “Lei de Identidade de Gênero Já! – Todas
as Pessoas Juntas contra Transfobia! “, seu intuito era de dar notoriedade e fazer aprovar
legislações a favor da identidade de gênero como o uso do nome social em crachás para
servidores transgênero e o nome social na identidade profissional da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). Sendo assim, juntou milhares de pessoas pertencentes ou não à comunidade
LGBTQI para se manifestar a favor da causa.27
Para atingir seus objetivos, a Parada Gay não só utiliza das grandes massas para
chamar a atenção para sua causa, mas também utiliza de um caráter voltado para o exótico.
Assim sendo, muitas pessoas se travestem como forma de mostrar a comunidade LGBTQI
para o mundo. Por meio de roupas exuberantes e exóticas, os indivíduos chamam atenção por
onde andam e buscam trazer à tona as questões relacionadas ao objetivo do movimento. Por
fim, o que é buscado é a junção de pessoas para dar notoriedade ao movimento e trazer à luz
os interesses da comunidade LGBTQI.28
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PRATA FILHO, Ricardo. Redes transnacionais de combate à homofobia: uma comparação entre o caso da
Rússia e a lei de “propaganda gay” e o caso da Califórnia e a emenda constitucional Proposition 8. 2015. 93f.
Monografia (Bacharelado) – Curso de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
26
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Desta forma, é possível perceber que muitas vezes o debate acerca de um determinado
assunto ser incitado por ativistas, a utilização dessa estratégia é muito efetiva, pois, com os
instrumentos adequados, qualquer pessoa pode exercê-la sem necessariamente estar envolvida
de maneira ativa em movimentos sociais. 29

3.3.

Políticas de Alavancagem

Trazer mudanças é o objetivo dos movimentos sociais. Para isso buscam persuadir
atores importantes do Estado e pressioná-los a exercer suas vontades. Portanto, utilizam das
políticas de alavancagem para acelerar o processo de aceitação de seus interesses e
cumprimento de suas demandas.
Dentro desta categoria estratégica, há dois tipos de políticas de alavancagem: a
alavancagem material e a moral. A primeira delas está diretamente relacionada à concessão de
ajuda financeira ou, em menor escala, ajuda política por meio de votos em organizações
internacionais. A área dos direitos humanos obtém alavancagem por meio de pressão a
organizações internacionais. Um exemplo disso são as estratégias de negociação em âmbito
internacional. Assim sendo, Keck e Sikkink afirmam que:
“A questão dos direitos humanos tornou-se negociável porque outros governos ou
instituições financeiras ligavam as práticas de direitos humanos ao corte da ajuda
militar e econômica, ou ao agravamento das relações diplomáticas bilaterais. Os
grupos de direitos humanos obtiveram alavancagem fornecendo aos tomadores de
decisões políticas dos EUA e da Europa informações que os persuadiram a cortar a
ajuda militar e econômica. Para tornar o problema negociável, as ONGs primeiro
tiveram que elevar seu perfil ou nível de destaque usando informações e políticas
simbólicas. Então, os membros mais poderosos da rede tiveram de vincular a
cooperação com algo de valor: dinheiro, comércio ou prestígio. “30

Relações Internacionais, Centro Universitário de Brasília, Brasília 2017.
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Como pode ser percebido, as estratégias de defesa de interesses não trabalham
individualmente, pois juntas são mais eficazes. No caso citado, para conseguir ajuda
financeira, ou seja, alavancagem material, foram utilizadas três políticas diferentes: políticas
de informação, políticas simbólicas e políticas de alavancagem.
Quando se trata de alavancagem moral, os ativistas se preocupam em fazer uma
“Mobilisation

of

Shame”,

ou

seja,

mobilizam-se

para

constranger

os

Estados

internacionalmente. Eles trazem à tona comportamentos estatais que podem ser criticados e os
pressionam a mudar. Por meio desse tipo de alavancagem, os membros de ONGs conseguem
ganhar votos a favor de seus interesses em organizações internacionais que muitas vezes eles
não têm acesso direto. 31

3.4.

Políticas de Responsabilização

Essa estratégia serve para responsabilizar os Estados por seus atos. Pois
contraditoriamente eles são atores que devem proteger os indivíduos de situações que vão
contra os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e os Estados também são
os que infringem.
Desta forma os membros das redes de advocacy agem de forma a responsabilizá-los
por seus atos. Por exemplo, quando um Estado específico se compromete a cumprir com
determinada legislação e ele não cumpre, cabe aos ativistas expor esse Estado no cenário
internacional para que ele se constranja e se comprometa com o que foi acordado.
O envio Relatórios Sombra é um exemplo da atuação dos membros de advocacy. Esse
tipo de relatório é utilizado como um contra-argumento aos relatórios oficiais enviados pelos
países à ONU. Buscando se protegerem de uma má reputação e de possíveis punições por
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/229777931_Transnational_Advocacy_Networks_in_International_and
_Regional_Politics Acesso em: 12 março 2018
31
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terem infringido algum princípio de Direitos Humanos, alguns Estados enviam relatórios que
não representam a verdade por completo. Desta forma, cabe aos membros da sociedade civil mas principalmente ONGs – pesquisar e elaborar esses relatórios sombra e enviar aos comitês
de Direitos Humanos da ONU para que o mundo possa ver “o outro lado da moeda”. 32
A utilização de políticas de responsabilidade faz com que os países infratores de
Direitos Humanos se sintam constrangidos no cenário internacional e por fim, busquem
estreitar a distância entre o que foi dito e o que acontece de fato. Esta estratégia não busca
fazer com que os Estados mudem sua opinião sobre determinado assunto e sim, fazer com que
haja o cumprimento adequado de normas e princípios, além do comprometimento estatal com
seus discursos. 33
Esta parte chega ao fim tendo apresentado algumas perspectivas dos movimentos
sociais. Principalmente como eles surgem e as estratégias de atuação e a influência desses nos
Estados e na comunidade internacional.
Em suma, os movimentos sociais que surgem a partir das redes transnacionais de
advocacy, por meio de várias estratégias supracitadas, geram demandas e o sistema político
responde às forças que o afetam por meio de políticas públicas e leis, que serão estudadas
mais afundo na próxima parte.

4. Políticas Públicas
Os modelos que usaremos para estudar políticas públicas são modelos conceituais. Ao
longo dos anos, a Ciência Política desenvolveu uma série de modelos para ajudar-nos a
32
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entender a vida política. Existem vários modelos de política pública, que não são
competitivos, no sentido de que algum deles possa ser julgado melhor.34 Cada um focaliza um
aspecto distinto da vida política, entretanto para melhor entendimento do estudo, será
focalizado o modelo sistêmico.
Primeiramente é necessário entender que as atividades políticas geralmente giram em
torno de instituições governamentais específicas- O congresso, a Presidência, os Tribunais, os
Estados, os Municípios e assim por diante.35 As instituições governamentais dão às políticas
públicas três características distintas: Legitimidade, Universalidade e Coerção na sociedade.
A legitimidade, pois somente as políticas públicas governamentais implicam em
obrigações legais. A universalidade, pois dizem respeito a todas as pessoas na sociedade, e
por fim coerção na sociedade pois somente o governo pode legitimamente prender os
violadores e suas políticas. 36
Um longo caminho é percorrido até legitimação de direitos exigidos por movimentos
sociais. Primeiro, os movimentos sociais têm de identificar o problema, e tornar manifestas as
demandas para a ação governamental. Depois que a questão entrar na agenda para
deliberação, haverá a formulação de propostas de políticas, então legitimação e por fim
implementação das políticas. É trivial avaliar as políticas e os impactos dos programas e leis
quando estão em prática.37

4.1 Modelo Sistêmico: Política como Produto do Sistema
Nesse modelo as políticas públicas surgem como respostas de um sistema político às
forças que o afetam. As forças que afetam o sistema político são consideradas inputs, ou
entradas.

34
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“A Teoria sistêmica retrata as políticas públicas como um produto do
sistema político. O conceito de sistema implica em um conjunto identificável de
instituições e atividades na sociedade, que funcionam no sentido de transformar
demandas em decisões oficiais, com o apoio da sociedade. A noção de sistema
implica também que os elementos do sistema são inter-relacionados, que o sistema
pode responder às forças em seu ambiente, e ele o fará para assim se auto preservar.
Os inputs são recebidos no sistema político tanto sob a forma de demandas como de
apoio. As demandas ocorrem quando os indivíduos ou grupos, em respostas às
condições reais ou percebidas, agem para influenciar a política pública. “ 38

Todo sistema absorve uma variedade de demandas, algumas conflitantes entre si. Para
transformar essas demandas em outputs (políticas públicas), o sistema deve promover acordos
e fazê-los cumprir pelas partes interessadas.

Existe uma retroatividade (feedback), dos

outputs mediante os efeitos e impactos, desejados e não desejados, positivos e negativos, das
decisões e das políticas públicas sobre o ambiente e os atores. Esses efeitos retroativos podem
assim influenciar (aumentando ou reduzindo) os apoios e as demandas.
Nessa ótica, uma política pública pode ser definida como sendo composta por
atividades orientadas para a solução de um problema público num ambiente dado, por atores
políticos que mantém relações estruturadas, o conjunto evoluindo no tempo.

5. ILGA em Portugal
A Associação Internacional de Gays e Lésbicas, em inglês International Lesbian and
Gay Association (ILGA) é uma organização mundial que congrega grupos locais e nacionais
dedicados à promoção e defesa da igualdade de direitos LGBTQI. A instituição de
solidariedade social é a mais antiga associação de defesa desses direitos.

38
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Promover a inclusão social da população LGBTQI por meio de um programa de apoio
social que garanta a melhoria da qualidade de vida é o principal objetivo da associação. Por
intermédio de trabalho político intensivo junto dos principais partidos e de diversos
organismos públicos e da sociedade civil, a associação faz intervenções políticas para
conquistarem direitos.
Em Portugal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecido desde 2010,
entretanto era expressamente proibida a candidatura para adoção ou a inseminação artificial
por esses casais. Diante de tal limitação buscaram outros meios para exercerem a
parentalidade. Seja adotar a criança em nome de uma das pessoas do casal, ir para outros
países onde fosse permitido fazer a inseminação artificial, como Espanha e Estados Unidos,
ou o uso de barriga de aluguel.
Porém, as crianças tinham apenas o registro de um dos pais ou das mães. O que
poderia ser prejudicial, por exemplo, em casos mais extremos, onde o responsável legal
falecia, a criança tornava-se órfã perante a lei, pois a outra pessoa do casal não tinha direitos
de parentalidade.
Importante ressaltar que em 2012, no parlamento de Portugal, discutiu-se sobre adoção
plena para casais homossexuais, e a matéria acabou sendo vetada.
Foi nesse cenário que a ILGA interpôs, em 2013, uma Ação Popular Administrativa
contra o Estado de Portugal, o Ministério da Justiça e o Instituto dos Registros e Notariado.
A Ação Popular retratou 10 famílias, que representavam muitas outras famílias. A
intenção da ação era o reconhecimento do registro da parentalidade a ambos os membros do
casal.39 Ou seja, permitir a co-adoção para casais homossexuais. A co-adoção é um
39
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instrumento que existia para casais de sexos diferentes e que permite que um membro do casal
adote o filho do outro. A questão é que quem não é reconhecido como figura parental não
pode agir em situações médicas ou escolares, por exemplo.
A associação pautou a argumentação em três pilares. Primeiro: já existiam milhares de
crianças portuguesas que viviam com pais do mesmo sexo (15 à 22 mil crianças).

40

Segundo:

havia clara violação dos Direitos Humanos e terceiro: a condição de vínculo de parentalidade
a apenas um dos membros do casal acarretaria vários problemas e riscos à família.
“O que acarreta, reafirma-se, vários e diversificados riscos para a segurança e
qualidade de vida das crianças, designadamente no que concerne à ausência desse
reconhecimento legal na escola, nos hospitais e centros de saúde, na segurança
social, em caso de divórcio ou de separação ou até em casos, como a eventual morte
da única figura parental com reconhecimento legal. “41

Para a ILGA de Portugal tratava-se de uma intervenção urgente. "Pretende-se proteger
as crianças em caso de divórcio ou morte da mãe ou pai legal. É uma questão de segurança e
não só de discriminação. As duas mães ou pais devem ser reconhecidos", explicou Paulo
Côrte-Real, presidente da ILGA de Portugal, acrescentando que a co-adoção já existia em
países como Espanha, França, Reino Unido, Holanda e Bélgica.
A proposta para que os membros de casais do mesmo sexo fossem reconhecidos
legalmente como pais foi votada um mês após a associação dar entrada na Ação Popular.
Depois de Áustria, Finlândia, Alemanha e Israel, Portugal foi o quinto país onde a coadoção de crianças por casais homossexuais foi aprovada. O Parlamento português aprovou a
medida, por uma pequena diferença, num cenário inesperado. O projeto de lei português
passou com 99 votos a favor, 94 votos contra e 9 abstenções. O Parlamento discutiu ainda
sobre adoção plena, entretanto mais uma vez foi reprovado. Em 2016, o parlamento legitimou
a adoção plena.
40
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Neste trabalho foi listado quatro tipos de atuação dos movimentos sociais: Política de
informação, de alavancagem, de responsabilização e simbólica. Nesta parte do trabalho será
demonstrado nesse caso concreto como a ILGA atuou.
Nos trâmites do processo a ILGA lançou algumas pesquisas e promoveu debates como
forma de pressionar o Estado para legitimar o direito da comunidade LGBTQI.

5.1.

ILGA e a Política de Informação

A ação popular descreve 10 testemunhos, o que demonstra o movimento social com a
característica de política de informação (Supracitada na página 9). 42
A associação fez, também, uma pesquisa entre os jovens portugueses sobre adoção e
co-adoção.43 Mais de dois terços dos 900 jovens entrevistados eram a favor da co-adoção e
mais da metade eram favoráveis à adoção.
Figura 1: Jovens portugueses apoiam co-adoção e adoção por casais do mesmo sexo.

Fonte: Famílias Arco-Iris ILGA Portugal. Disponível em: http://familias.ilga-portugal.pt/jovens-portuguesesapoiam-co-adopcao-e-adopcao-por-casais-do-mesmo-sexo Acesso em 15 de março de 2018.
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De acordo com o gráfico: “56% dizem “concordar totalmente” com a co-adopção e até
com adoção por casais do mesmo sexo, 16% manifestam ainda reservas em relação à adoção
mas aprovam a co-adopção. Apenas 7% dos entrevistados revelaram discordar “totalmente”;
10% divergem “de alguma forma” e 11% assinalaram a opção “não sei bem o que pensar
sobre este tema”.44
Outra pesquisa feita pela Eurosondagem e publicada pela ILGA demonstra que apesar
do tema dividir o país quase ao meio, a maioria defende a consulta popular que é descrito
como referendo na imagem e o “sim” à adoção e co-adoção por casais homossexuais.
Figura 2: Portugueses sobre adoção, co-adoção e referendo.

Fonte: Famílias Arco-Íris ILGA Portugal. Disponível em: http://familias.ilga-portugal.pt/expresso-sondagemsobre-adocao-e-coadocao Acesso em: 15 de março de 2018.

As testemunhas da Ação Popular e as pesquisas demonstram a atuação do movimento
social com Política de Informação já que foi usado dados estatísticos para dar um teor
cientifico às proposições e atingir o Estado e de testemunhos, os quais sensibilizam com
maior facilidade.

44
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5.2.

ILGA e a Política Simbólica

A Associação promoveu um debate na Universidade de Coimbra sobre adoção. 45 O
debate sobre adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, aconteceu em uma sala cheia,
Paulo Côrte-Real, presidente da direção da ILGA Portugal, explicou bem as várias questões
relativas à parentalidade de pessoas LGBTQI e explicou o propósito da ação popular entregue
à época pela ILGA Portugal, para os universitários.
A política simbólica tem o intuito de dar notoriedade às causas. E é possível perceber
que muitas vezes o debate acerca de um determinado assunto é incitado por ativistas, e depois
que elucidado a questão através da explicação, a pessoa que entendeu a argumentação pode
incitar vários outros debates sobre o tema sem necessariamente estar envolvida em algum
movimento social.

5.3.

Política Pública em Portugal

A ação do Estado demonstra uma política pública sistêmica, na medida em que foi
gerado um input pelo ILGA, e o sistema político foi afetado pela pressão da comunidade
LGBTQI, com a percepção da demanda os tomadores de decisão tiveram de agir para gerarem
um output, a mudança da lei, legitimando o direito de co-adoção à LGBTQI e posterior
aprovação da adoção pelo casal.

6. Conclusão
O objetivo do presente capítulo foi demonstrar como os movimentos sociais
influenciam na adoção de crianças e adolescentes por casais LGBTQI. A fim de atingir tal

45
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objetivo, foi utilizado o exemplo da Associação Internacional de Gays e Lésbicas (ILGA), em
Portugal.
A Associação Internacional de Gays e Lésbicas usou das estratégias de organização de
um movimento social com intuito de dar maior visibilidade e agregar o maior número de
ativistas, para gerarem uma demanda aos tomadores de decisão e, portanto, pressiona-los à
gerarem um output, ou seja, uma política pública que legitimasse os direitos da comunidade
LGBTQI.
A estratégia escolhida alcançou o sistema político que de fato pode estabelecer,
implementar e fazer cumprir as políticas públicas.
A adoção deve priorizar o bem da criança e do adolescente, valendo-se da burocracia
para atestar de fato que aquela família dará os subsídios necessários para uma excelente
educação, alimentação, acesso à escola, acesso ao lazer e acesso à bons hospitais.
Ao longo da pesquisa percebe-se que a mudança requer de esforço, uma postura ativa,
de reflexão, de revisão de pontos de vista antes adotados e necessidade de encarar o novo,
sem medo de enfrentar o inusitado. \
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Posicionamento de Blocos
África
A questão de direitos humanos em geral é um grande problema no continente africano
e quanto a questão dos LGBTQI e seus direitos de adoção a situação não é boa. Apenas um
país, África do Sul, em todo o continente, permite a adoção por casais LGBTQI. De todos os
54 países da região, além da África do Sul, em apenas 13 a homossexualidade não é passível
de punição e em casos extremos ser homossexual pode levar até mesmo a pena de morte. Isso
se deve a diversos costumes culturais e religiosos muito fortes na região.
América do Sul
A porção latina do continente americano se encontra atualmente em uma situação de
melhoria para os LGBTQI e seus direitos, em menos da metade dos países o casamento não é
permitido e em apenas um país é considerado crime. A situação geral do continente é de
progresso e leis cada vez mais inclusivas para homossexuais estão sendo criadas nos países.
América do Norte
A situação é extremamente favorável a população LGBTQI nos países da América do
Norte, a integridade dos Estados Unidos da América e do Canadá aceita casamento e adoção
por casais homossexuais. No México é permitido o casamento entre LGBTQI em
praticamente toda a extensão territorial do país.
Europa
A situação é tratada de forma majoritariamente positiva visto que, apesar da população
LGBTQI não ser totalmente aceita em todos os países, nenhum criminaliza a
homossexualidade e os países que não aceitam o casamento, tampouco a adoção, caminham
de forma positiva para leis e sociedades cada vez mais inclusivas. Os países do continente
europeu sempre foram pioneiros em diversas pautas quanto aos direitos humanos e
principalmente direitos LGBTQI.
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Ásia
Os países tratam a questão de diversas maneiras, contudo a perspectiva geral ainda é
negativa. Muitos dos países criminalizam praticas homossexuais e em casos extremos pode
levar até mesmo em pena de morte. Apenas um país tem legislações pró casamento
homossexual, contudo as leis não estão atualmente em vigor. Os países do continente, de
modo geral, não demonstram preocupação com a questão e não aparentam estar dispostos a
melhorar a situação.
Oceania
A situação é vista de várias formas na região, dos vinte países que constituem o
continente doze possuem leis discriminatórias que punem a homossexualidade. Apenas dois
países legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo gênero e os outros países não
reconhecem tampouco criminalizam a comunidade LGBTQI e não demonstram interesse em
progredir quanto ao assunto.

