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HOMOAFETIVIDADE, HOMPARENTALIDADE E DIREITOS HUMANOS NO DEBATE 

INTERNACIONAL: GANHOS, PERDAS, PARADOXOS E ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS  

  

 

PRIMEIRAS PALAVRAS  

 

No dia 31 de agosto de 2009 o Estatuto das Famílias (projeto de lei 674/07) 

foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal 

com várias mudanças feitas pelo relator, deputado José Linhares, do PP do 

Ceará. A principal alteração é a retirada da união estável entre pessoas do 

mesmo sexo que, segundo o relator, foi objeto de várias emendas contrárias. 

O deputado também definiu no texto que “a entidade familiar é formada 

pela união entre o homem e a mulher”. 

 

No dia seguinte eu fazia uma busca em meus arquivos de texto encontrei, 

casualmente, as laudas que se seguem. Elas foram preparadas para um 

seminário sobre Homoafetividade e Direitos Humanos organizado pela OAB-

RJ em outubro de 2007, dois meses depois do lançamento dos Princípios de 

Yogyakarta para Aplicação da Lei Internacional de Direitos Humanos em 

relação a Orientação Sexual e Identidade de Gênero 

(http://www.sxpolitics.org/?p=2015) no Brasil 123. Reli o texto e pareceu-me 

                                                 
1 Em outro trabalho que será publicado pela Revista Bagoas No 4 são oferecidas informações 
detalhadas sobre a história do documento e desenvolvem-se analyses mais apuradas sobre 
seus méritos e limites  
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que as idéias nele elaboradas podem ser informativas e produtivas para 

situar a decisão da Comissão de Seguridade Social e Família, mencionada 

acima, no cenário global onde o tema da homoafetividade também tem sido 

objeto freqüente de disputas legislativas e jurídicas. 

 

HOMOAFETIVIDADE E DIREITOS HUMANOS: ASPECTOS CONCEITUAIS E DINÂMICAS 

POLÍTICAS GLOBAIS 

 

O direito à livre afetividade, a conjugalidade e a parentalidade das pessoas 

cuja expressão, desejo e experiência sexual escapam à norma heterossexual 

dominante articulam direitos civis e políticos que dizem respeito: à livre 

expressão, à privacidade, ao direito de ir e de estar em público sem sentir 

vergonha. Mas também direitos econômicos e sociais relativos à propriedade, 

herança e proteção social. Ou seja, não podem ser pensados e aplicados de 

forma parcial e isolada dos direitos humanos fundamentais, tal como 

estabelecidos em tratados e convenções consagradas e que incluem o direito 

à vida4, à igualdade perante a lei, à privacidade, à não discriminação, à 

saúde, à educação, à livre opinião e à livre organização, por exemplo.  

 

Dito de outro modo, embora os debates jurídicos e a jurisprudência acerca 

de casos concretos relacionados a questões de conjugalidade e 

homparentalidade envolvendo lésbicas, gays, transgêneros e pessoas 

intersex contenham inúmeras particularidades e especificidades, no ponto de 

                                                                                                                                                              
2 Survey Yogyakarta no Brasil: http://www.sxpolitics.org/pt/wp-
content/uploads/2009/02/analise-pesquisa-principios-de-yogyakarta-final.pdf 
 
3 Workshop on the Role of National Human Rights Institutions in the Promotion and 
Implementation of the Yogyakarta Principles, notes, papers and more: 
http://www.sxpolitics.org/?p=2015  
4 Vida aqui concebida não numa perspectiva vitalista ou fisicalista mas sim como a define o primeiro 
Boletim publicado pela ABIA em 1998: Viver é fabricar a vida. Ela pode, é verdade, ser vivida de 
qualquer maneira. Mas assim não vale a pena. A vida tem de ser vivida da melhor maneira. Com 
ternura, sim, com indignação, também, contra o mal e a mentira. Com poesia e humor. 
 



3 

vista conceitual mais largo meu ponto de partida é que esses direitos devem 

ser concebidos como parte do conjunto mais amplo de direitos humanos 

integrais e indivisíveis, tal como acordado na Declaração Universal de 1948 e 

aprimorados nos documentos finais da Conferência Internacional de Direitos 

Humanos de Viena em 1993.  

 

Porém, sabemos que essa formulação é uma idéia-imagem, uma aforia. No 

mundo real, as condições de realização de direitos específicos de 

homoafetividade e homoparentalidade continuam extremamente limitadas. 

Quando se examina a paisagem global é evidente que a ausência dos direitos 

humanos fundamentais, ou mais precisamente a violação de direitos 

fundamentais com base na orientação sexual e identidade de gênero, 

constitui um obstáculo incomensurável para a realização da homoafetividade, 

homoconjugalidade e homoparentaliade.  

 

Basta lembrar que hoje em mais de 80 países as relações entre pessoas do 

mesmo sexo são ainda criminalizadas, incluindo-se aí a grande maioria dos 

países africanos, o mundo islâmico quase na sua totalidade e todo o Caribe 

de língua inglesa. Em sete desses países, esse “crime” pode levar à pena 

capital. Vale lembrar que no primeiro semestre de 2009, o Burundi, ao 

revisar seu código penal, aboliu a pena de morte, mas criminalizou as 

relações entre pessoas do mesmo sexo.  

 

As chamadas “leis” da sodomia têm sido contestadas em muitos países e, 

nos anos recentes, essas lutas têm sido bem sucedidas, como é o caso da 

Índia (2009), Nicarágua (2007) e Panamá (2008). É de algum modo 

espantoso pensar que elas estejam ainda em vigor em tantas sociedades. 

Mais importante ainda, nos últimos dez ou quinze anos, a reação 

conservadora à mobilização e visibilidade do movimento de direitos humanos 
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das pessoas LGBTT, tem promovido um movimento claro de regressão 

jurídica, cujos efeitos se tornaram muito palpáveis nos anos 2000. Em 2003, 

nos EUA, parlamentares conservadores propuseram um emenda 

constitucional visando banir a possibilidade de casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, ou seja um texto que afirma ser o casamento uma união 

exclusiva entre homem e mulher.  

Desde então propostas legislativas similares foram lançadas e aprovadas em 

países tão diversos quanto Honduras, Uganda, Latvia e Nigéria. O projeto de 

lei nigeriano que foi finalmente aprovado em 2009 é, sem dúvida, o mais 

draconiano, pois não apenas estabelece uma definição heterossexual de 

casamento como também proíbe expressões públicas de homoafetividade e 

homossociabilidade em termos que foram considerados por vários 

especialistas como infração aberta da Convenção de Direitos Civis e Políticos.  

 

O projeto de lei aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da 

Câmara Federal nessa segunda-feira deve ser compreendido como mais um 

episódio dessa onda legiferante conservadora que é, definitivamente, de 

escopo global. Vale lembrar inclusive que o texto tal como aprovado está em 

contradição aberta com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 4277, 

que considera inconstitucional o não reconhecimento das uniões civis entre 

pessoas do mesmo sexo pelo Código Civil e que teve parecer favorável da 

Advocacia Geral da União (AGU) em julho passado. A ação argumenta ser 

contraditória tal restrição, já que a própria Constituição Federal reconhece a 

igualdade entre todas pessoas5.  

 

Dito de outro modo, nos últimos dez anos toda e qualquer mobilização que 

busca assegurar tratamento igual perante a lei no que se refere a 
                                                 
5 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos… 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm  
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conjugalidade tem sido respondida em base a “medidas preventivas” 

conservadoras no campo do direito de família cujo sentido é de re-inscrever 

a lógica binária de gênero na lei, as quais eventualmente vêm 

acompanhadas da adoção de prescrições ainda mais discriminatórias, como 

ocorreu na Nigéria.  

 

Mas há outras dinâmicas em curso que precisam ser examinadas mais de 

perto. Nos últimos cinco anos, vários países Europeus adotaram legislação 

que permite não só casamento como a adoção no caso de parceiros do 

mesmo sexo: é caso da Holanda, Inglaterra, Suécia, Espanha e Bélgica, 

Islândia e Dinamarca (adoção apenas de filhos dos parceiros). Avanços 

também têm sido observados no que diz respeito ao casamento ou união 

civil em alguns países em desenvolvimento como é o caso da África do Sul, 

Argentina (Província de Buenos Aires), Distrito Federal do México e mais 

recentemente Colômbia.  

 

Ou seja, o panorama político global em que transcorre o debate sobre 

homoconjugalidade homoparentalidade é, decididamente paradoxal. Deve-se 

sublinhar, inclusive, que esses diferenciais jurídicos políticos entre os vários 

contextos ocasionam tensões entre ativistas do Norte e do Sul, ou mesmo 

entre aqueles que atuam em países do Sul entre os quais se observa grande 

heterogeneidade em termos das leis e condutas culturais. Por exemplo, o 

advogado e ativista jamaicano Philip Dayle chama atenção, para o fato de 

que a centralidade do debate sobre casamento gay na Europa e nos EUA 

contrasta abertamente com as leis de sodomia em vigor no Caribe inglês, em 

quase toda Ásia e numa boa parte da África, as quais são uma herança do 

colonialismo britânico que não foi contestada até muito recentemente pelo 

movimento LGBTT inglês.  
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AS DECISÕES EUROPÉIAS: AINDA OS PARADOXOS 

 

Vale dizer que mesmo no contexto europeu, onde se observaram os 

avanços legais mais significativos em anos recentes o debate propriamente 

jurídico sobre homoconjugalidade e homoparentalidade não está isento de 

controvérsias. Por exemplo, o caso Fretté vs. França apresentado à Corte 

Européia de Direitos Humanos em 1997 e julgado em 2002 é, nesse sentido , 

exemplar. O Sr. Fretté levou o caso à corte por que quando solicitou ao 

Estado francês o direito de adotar uma criança teve seu pedido recusado. Os 

termos da argumentação do serviço social francês para recusar o direito de 

adoção ilustram com acuidade a sutileza das lógicas subjacentes da 

discriminação “sexual”:  

 

"... Sr Fretté parece a nós ser um homem pensativo sensível que 

mostra consideração por outros. Discute sua vida emotiva e sua 

homossexualidade com honestidade e simplicidade. Falou-nos de um 

número de relacionamentos que tiveram impacto em sua vida, 

particularmente um parceiro masculino que morreu. Deve ser 

adicionado que ele hoje é tutor auxiliar do filho de seu amigo falecido. 

Ele cuida de duas crianças tibetanas, uma delas um bebê. (...) O Sr. 

Fretté, desde 1985, deseja adotar uma criança. Está ciente que sua 

homossexualidade pode ser um obstáculo em razão dos valores 

predominantes na sociedade. Na sua opinião, sua escolha de estilo de 

vida no plano emotivo e sexual não tem nenhuma correlação com seu 

desejo criar uma criança. Sua solicitação de adoção é um 

empreendimento pessoal não um gesto militante. (...) Seu desejo de 

criar uma criança é genuíno, mas ele tem dificuldades em contemplar 

as consequências práticas que podem ser ocasionadas pela chegada de 

uma criança. Por exemplo, foi apenas quando visitamos seu 
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apartamento que ele compreendeu como era inadequado para uma 

criança viver em um lugar tão pequeno. (...) Considera- se capaz de 

administrar a vida cotidiana de uma criança e pensa que, ao longo do 

tempo, irá encontrar as respostas para as perguntas que a criança 

possa fazer sobre sua homossexualidade e a ausência de uma mãe. Sr 

Fretté está perfeitamente ciente da importância de contar a criança 

sobre sua a adoção. .. O Sr. Fretté tem indubitáveis qualidades 

pessoais e aptidão para criar uma criança. Uma criança provavelmente 

viveria muito feliz com ele. A pergunta é se suas circunstâncias 

particulares como um homem homossexual sozinho permitem 

que seja confiada a ele uma criança". 

 

Significativamente, a Corte Européia de Direitos Humanos – considerada 

como sendo uma das mais progressistas do mundo nessa matéria – por 

quatro votos contra três julgou que a recusa do Estado francês não infringia 

os artigos 8 e 14 da Convenção Européia. Dado o caráter regressivo da 

decisão é interessante conhecer a opinião dissidente dos juizes BRATZA, 

FUHRMANN e TULKENS em relação ao caso:  

 

“No contexto da lei francesa, que autoriza todas pessoas sozinhas, 

sejam homens ou mulheres, a submeter uma inscrição para adoção 

(Artigo 343-1 do Código Civil), acreditamos que a rejeição da 

solicitação, baseado unicamente na orientação sexual do candidato, 

representa uma infração do Artigo 14 da Convenção. Naturalmente, 

nunca foi expressamente declarado que a homossexualidade do 

candidato foi a razão para recusar a autorização. Mas no material 

apresentado, pode-se perceber que foi sua "escolha de estilo de vida" 

que determinou a decisão”.  
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Da mesma forma, os debates sobre a união conjugal e direitos dela 

derivados tampouco estão completamente solucionados no contexto 

europeu, como bem indica a argumentação do advogado responsável pelo 

caso Schalk & Kopf vs. Áustria 6:  

 

“ O primeiro julgamento da Corte Européia de Direitos Humanos 

(ECtHR) ou o Tribunal Europeu de Justiça (ECJ) a refletir estes novos 

desenvolvimentos nos planos legal e social foi o caso Karner vs. Áustria 

(julgado em 24 julho 2003). A Corte sustentou que casais não casados 

do mesmo sexo devem ter assegurados os mesmo direitos e 

obrigações concedidos a casais solteiros de sexo diferente. O caso 

Schalk & Kopf levanta novas perguntas no sentido de verificar se o 

consenso europeu com referência a tratamento igual casais do mesmo 

sexo amadureceu o bastante para permitir que a Corte Européia de 

Direitos Humanos possa declarar que: (1) um casal do mesmo-sexo 

(sem crianças) goza de "vida familiar" tomando-se em conta a 

formulação do artigo Artigo 8 da Convenção, (2) interpretar que o 

Artigo 12 (tomado só ou em conjunto com o Artigo 14) exige dos 

estados membros da Convenção que concedam igual acesso ao 

casamento civil (em contraste com casamento religioso) a casais do 

mesmo sexo; ou (3) interpretar que o Artigo 14 em combinação com o 

Artigo 8 ("vida familiar" ou "vida privada”) proíbem os Estados 

membros de: (A) atribuir direitos e obrigações ao casamento civil, (B) 

excluir casais do mesmo sexo do casamento civil (c) deixar de oferecer 

aos casais do mesmo sexo meios de provar seus relacionamentos para 

qualificar-se para estes direitos e obrigações.  

 

                                                 
6 O caso ainda não havia sido julgado em Outubro de 2007 quando a primeira versão desse texto foi escrita): 
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Ou seja, ao final da primeira década do século 21, nem mesmo na 

Europa estão definitivamente equacionadas as controvérsias relativas aos 

direitos de família das pessoas cuja sexualidade diverge da norma 

heterossexual dominante. Isso significa que são inúmeras e complexas as 

tarefas teóricas e políticas em que nos devemos engajar para superar essas 

limitações e constrangimentos. 

 

OS PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA: UM INSTRUMENTO POSSÍVEL PARA 

CONTESTAR A ONDA REGRESSIVA  

 

 Esse breve balanço indica que o debate sobre homoconjugalidade e 

homoparentalidade suscita controvérsias de fronteira nos campos políticos e 

jurídicos. Ao mesmo tempo, é uma árdua trincheira que não pode ser 

dissociada das violações de direitos humanos fundamentais que persistem, 

inclusive nos planos legais. Isso significa, por um lado, que os ativistas 

LGBTT dos países da América Latina e África do Sul, onde os avanços 

observados em anos recentes já permitem debater abertamente 

homoconjugalidade e homoparentalidade, devem estar sempre atentos aos 

paradoxos globais no interior do qual o debate nacional se desenrola. 

Devemos também reconhecer que não dispomos de modelo perfeitos a ser 

seguidos, mais bem precisamos estar atentos aos múltiplos processos 

legislativos e jurídicos em curso, conhecê-los mais a fundo e analisar seus 

méritos, riscos e limites. 

 

Embora o cenário seja complexo e volátil, é preciso lembrar que já dispomos 

de referências jurisprudenciais positivas, assim como de instrumentos 

internacionais relevantes, entre eles os Princípios de Yogyakarta para 

Aplicação da Lei Internacional de Direitos Humanos em relação a Orientação 

Sexual e Identidade de Gênero.  
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Antes de abordar o conteúdo do artigo 24, sobre o direito de constituir 

família, importa lembrar que os Princípios distanciam-se de uma lógica de 

criação de normas específicas para conter violações e responder às 

aspirações das pessoas LGBTT. Ao contrário, o documento resgata os 

conteúdos de tratados e convenções consagrados e ratificados por um 

número significativo de países e os aplica a situações de discriminação e 

injustiça derivadas da orientação sexual e identidade de gênero. Para 

retomar a formulação conceitual de Paul Hunt, que foi Relator Especial da 

ONU para o Direito à Saúde entre 2002 e 2008 (que, aliás, assina o 

documento) os Princípios de Yogyakarta cingem e aplicam princípios 

estabelecidos e genéricos de direitos humanos à sexualidade humana, de 

modo a que não seja mais necessário construir nenhum novo direito humano 

para equacionar as inúmeras violações que ainda persistem nesse campo. A 

partir da lógica adotada pelos Princípios de Yogyakarta “os direitos sexuais 

são uma denominação sintética do conjunto de normas específicas que irão 

emergir quando e se esses princípios genéricos e já existentes de direitos 

humanos forem aplicados à sexualidade”. 7  

 

No que diz respeito, especificamente, ao Princípio 24 o texto afirma que:  

 

“Toda pessoa tem o direito de constituir uma família, independente de 

sua orientação sexual ou identidade de gênero. As famílias existem em 

diversas formas. Nenhuma família pode ser sujeita à discriminação 

com base na orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer de 

seus membros. 

 

Os Estados deverão: 

                                                 
7 Prefácio do livro Development with a Body (organizado por Andréa Cornwall, Sonia Corrêa e Susan Jolly) a ser 
publicado pela Zed Book, página xiv  
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a) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras 

medidas necessárias para assegurar o direito de constituir 

família, inclusive pelo acesso à adoção ou procriação assistida 

(incluindo inseminação com doador), sem discriminação por 

motivo de orientação sexual ou identidade de gênero; 

b) Assegurar que leis e políticas reconheçam a diversidade de 

formas de família, incluindo aquelas não definidas por 

descendência ou casamento, e tomar todas as medidas 

legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para 

garantir que nenhuma família possa ser sujeita à discriminação 

com base na orientação sexual ou identidade de gênero de 

qualquer de seus membros, inclusive no que diz respeito à 

assistência social relacionada à família e outros benefícios 

públicos, emprego e imigração; 

c) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras 

medidas necessárias para assegurar que em todas as ações e 

decisões relacionadas a crianças sejam tomadas por instituições 

sociais públicas ou privadas, tribunais, autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, o melhor interesse da 

criança tem primazia e que a orientação sexual ou identidade 

de gênero da criança ou de qualquer membro da família ou de 

outra pessoa não devem ser consideradas incompatíveis com 

esse melhor interesse;  

d) Em todas as ações ou decisões relacionadas a crianças, assegurar 

que uma criança capaz de ter opiniões pessoais possa exercitar o 

direito de expressar essas opiniões livremente, e que as crianças 

recebam a devida atenção, de acordo com sua idade e a maturidade; 

e) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras 

medidas necessárias para garantir que nos Estados que reconheçam 
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o casamento ou parceria registrada entre pessoas do mesmo sexo, e 

que qualquer prerrogativa, privilégio, obrigação ou benefício 

disponível para pessoas casadas ou parceiros/as registrados/as de 

sexo diferente esteja igualmente disponível para pessoas casadas ou 

parceiros/as registrados/as do mesmo sexo; 

f) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras 

medidas necessárias para assegurar que qualquer obrigação, 

prerrogativa, privilégio ou benefício disponível para parceiros não-

casados de sexo diferente esteja igualmente disponível para parceiros 

não-casados do mesmo sexo; tomar todas as medidas legislativas, 

administrativas e outras medidas necessárias para assegurar que 

qualquer obrigação, prerrogativa, privilégio ou benefício disponível 

para parceiros não-casados de sexo diferente esteja igualmente 

disponível para parceiros não-casados do mesmo sexo; 

g) Garantir que casamentos e outras parcerias legalmente reconhecidas 

só possam ser contraídas com o consentimento pleno e livre das 

pessoas com intenção de ser cônjuges ou parceiras.” 

 

Dez mil cópias dos Princípios de Yogyakarta foram distribuídos no Brasil 

desde agosto de 2007, inclusive na Conferência Nacional LGBT, pois que o 

documento foi re-publicado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 

para marcar o evento. Entretanto seu conhecimento e uso continua sendo 

muito restrito no contexto nacional. Em fevereiro de 2009 O Observatório de 

Sexualidade e Política realizou um survey pela Internet cujo resultados 

indicam que o texto ainda é desconhecido e que não foram desenhadas 

estratégias consistentes para sua aplicação mais sistemática e efetiva. Estou 

convencida de que a ampla disseminação do Artigo 24 no âmbito o 

movimento social, entre legisladores, juristas e formadores de opinião pode 

ter um efeito virtuoso no sentido de ampliar ao apoio da sociedade à ADIN 
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4277 e também conter a tendência legiferante regressiva – que foi, sem 

dúvida diretamente influenciada por forças globais conservadoras –

materializada no texto do Estatuto das Famílias, tal como aprovado pela 

Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal no último dia de 

agosto de 2009. 

  


