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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Maria Paula Britto – Diretora do comitê 

Caros delegados e delegadas, sejam bem-vindos ao Conselho de Direitos Humanos 

(CDH) 2018, o qual simulará o tema: discriminação com base em orientação sexual e 

identidade de gênero. Apresento-me demasiadamente contente por conseguir trazer essa 

questão de tamanha relevância para ser debatida na 19ª edição do MINIONU! Meu nome é 

Maria Paula Cunha Britto, tenho 20 anos e, durante o evento, estarei cursando o 5º período 

de Relações Internacionais. Meu primeiro contato com o Modelo Intercolegial das Nações 

Unidas foi em 2016, quando participei como voluntária do Comitê de Logística. Já em 2017, 

tive o privilégio de vislumbrar o MINIONU por uma outra perspectiva: a de diretora assistente 

do Comitê CSW7 – Comissão sobre a Situação das Mulheres. Ambas participações 

suscitaram a reafirmação da minha convicção acerca do caráter transformador desse projeto 

que, ao promover discussões enriquecedoras sobre as mais variadas temáticas, oportuniza 

uma experiência única tanto para os alunos secundaristas quanto para os graduandos. 

Primordialmente por esse aspecto, decidi planejar e conduzir esse Comitê, pois acredito que 

a questão que será trabalhada foi (e ainda é) altamente invisibilizada e estigmatizada por 

todos os mecanismos de poder. Sendo assim, deve-se abrir o debate, deve-se informar, 

deve-se conscientizar e, principalmente, deve-se lutar por mudanças. Dito isso, reitero 

minha imensa alegria em ser a diretora desse Comitê e em poder abrir essa discussão no 

âmbito do Modelo Intercolegial das Nações Unidas. Espero que as senhoras e senhores 

considerem essa experiência tão engrandecedora quanto eu, e que me ajudem a tornar a 

19ª edição a melhor edição do MINIONU! 

 

Alice Morais Faasen – Diretora Assistente  

 Olá, senhores delegados! Meu é Alice Faasen, tenho 21 anos e estarei cursando o 

6° período de Relações Internacionais durante o 19° MINIONU. Em 2017, participei pela 

primeira vez do evento, sendo voluntária do Comitê Logística, onde pude aprender tanto 

sobre a parte externa do MINIONU, como a interna. Tal oportunidade me apresentou um 

universo de novos conhecimentos e de pessoas maravilhosas, o que me trouxe a certeza de 

querer continuar esta jornada e voltar como diretora assistente. Espero contribuir para a 

experiência pessoal dos senhores, que vocês estejam tão empolgados quanto a equipe do 

nosso Comitê, CDH 2018, e que em cada debate possamos, juntos, crescer e ter o melhor 

MINIONU de nossas vidas! Nos vemos em breve, abraços! 

 

 

 



 

 

Pedro Henrique de Oliveira Salvo – Diretor Assistente 

Delegados e delegadas, sejam bem-vindos! Meu nome é Pedro Henrique de Oliveira 

Salvo, tenho 20 anos e estarei cursando o 3° período de Relações Internacionais na data de 

ocorrência do 19° MINIONU. Tive contato com o projeto pela primeira vez em sua 18ª 

edição, tendo a oportunidade de ser voluntário no comitê CB (1884-1885), onde discutimos 

sobre a partilha do continente africano. Após ter vivenciado o projeto acabei me 

apaixonando por ele, e fico feliz em poder novamente fazer parte do mesmo. Ser membro 

do CDH (2018) é uma grande honra para mim, pois acredito que o tema a ser discutido é de 

grande relevância num mundo em que muitas vezes as diferenças são indesejadas. Somos 

nós os agentes da mudança e trazer esse debate para o ambiente acadêmico se faz 

necessário. Acredito que nos dias de simulação iremos aprender muito uns com os outros, 

nos tornando pessoas mais sábias e conscientes sobre a importância do nosso papel na luta 

contra o preconceito. Preparem-se para um comitê com muito amor, carinho e respeito pela 

diversidade, juntos faremos desta a melhor edição do MINIONU! Estou ansioso para 

conhecer todos vocês. Até breve! 

 

Thiago Correia Rodrigues – Diretor assistente 

Saudações, senhores delegados! É com imenso orgulho e satisfação que lhes dou 

boas-vindas ao comitê CDH (2018) a ser realizado na 19ª edição do MINIONU. Meu nome é 

Thiago Correia Rodrigues, tenho 19 anos e, na data de ocorrência do projeto, estarei 

cursando o 4º período do curso de Relações Internacionais. Meu envolvimento com o 

Modelo Intercolegial das Nações Unidas foi expressamente dinâmico e diverso, porém muito 

enriquecedor. Em 2016, tive o prazer de representar a delegação da Hungria no comitê de 

língua espanhola Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE 2016) 

discutindo a questão do tráfico de pessoas no continente europeu e em países adjacentes. 

Já em 2017, participei como voluntário do comitê ECOSOC (2016) que envolveu discussões 

sobre o desenvolvimento sustentável dos países na era da globalização. Atuar no MINIONU 

em diferentes funções, primeiramente como delegado e posteriormente como voluntário, me 

permitiu enxergar o projeto sob diferentes perspectivas e perceber o quanto ele transforma 

opiniões e é fonte de aprendizado para todos os envolvidos. Participar desta edição como 

diretor assistente em um comitê de tamanha abrangência como o Conselho dos Direitos 

Humanos, discutindo um tema tão importante e, infelizmente, ainda muito marginalizado 

pela sociedade, é uma honra para mim. Espero que nosso debate seja fonte de muito 

aprendizado, conscientização e transformação, elementos cruciais na busca por um mundo 

mais inclusivo e igualitário. No mais, mal posso esperar para recebê-los nesse comitê cheio 

de cor, luz e luta que preparamos com tanto carinho. Que venha outubro! 

 



 

 

2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Conforme consta na Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), os seres 

humanos são livres e iguais em dignidade e direito. Não obstante, a realidade social 

evidencia que tal liberdade e igualdade constituem privilégios dos grupos hegemônicos. 

Com efeito, o que sempre prevaleceu nos contextos sociais foi a desigualdade pelos fatores 

econômicos, sexuais, psicológicos, educacionais, dentre outros. Nesse sentido, a díspar 

distribuição de poder por parte dos grupos dominantes culmina em hierarquias, que acabam 

por marginalizar e inferiorizar os demais grupos (LIMA, 2017).  

Dito isso, a construção histórica da sociedade é fortemente marcada pela hierarquia 

sexual, a qual produz e sustenta discriminações com base em orientação sexual e 

identidade de gênero – conceitos que serão esclarecidos no subtópico seguinte – ao 

inferiorizar o feminino em relação ao masculino e o não-heterossexual em relação ao 

heterossexual (MACHADO; PRADO, 2008). Essas discriminações violam os direitos 

humanos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais – LGBTs – e manifestam-se por meio 

de atos homofóbicos que incluem 

 

execuções extrajudiciais, tortura e maus-tratos, agressões sexuais e estupro, 
invasão de privacidade, detenção arbitrária, negação de oportunidades de emprego 
e educação e sérias discriminações em relação ao gozo de outros direitos humanos. 
Estas violações são com frequência agravadas por outras formas de violência, ódio, 
discriminação e exclusão, como aquelas baseadas na raça, idade, religião, 
deficiência ou status econômico, social ou de outro tipo (PRINCÍPIOS ..., 2007).  

 

Essa conjuntura problemática vivenciada pela população LGBT, está alicerçada na 

ausência de proteção e reconhecimento de direitos igualitários nas normas internacionais e 

domésticas. Um vasto número de Estados e sociedades impõem, por meio da cultura, 

tradições, costumes e até mesmo legislação, a forma como seus cidadãos devem se 

identificar e estabelecer seus relacionamentos pessoais. Sendo assim, os indivíduos são 

coibidos de expressarem publicamente sua identidade de gênero e orientação sexual se 

estas não forem condizentes com a tradição ou legislação vigente - as quais, em sua 

maioria, são pautadas por padrões heteronormativos. Aqueles que o fazem são condenados 

às mais diversas sentenças, punições1 ou a atos extremamente violentos realizados pela 

própria polícia ou pelos cidadãos conservadores (PRINCÍPIOS ..., 2007).  

Segundo relatório State Sponsored Homophobia, realizado em maio de 2017 pela 

Associação Internacional Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexual (ILGA), 72 Estados 

                                                 
1
 Punições estas que não se restringem à manifestação da violência física e direta contra indivíduos LGBTs. Na 

verdade, geralmente, essas punições aparecem de forma ‘invisível’ em sociedades que já naturalizaram a 
hierarquia dos sexos. Em outras palavras, as hierarquias perpetuam e naturalizam o preconceito, dificultando 
que as hostilizações e estigmatizações psicológicas e sociais sejam percebidas como injustas e inaceitáveis – 
até mesmo por aqueles que as sofrem (MACHADO; PRADO, 2008).  



 

 

criminalizam as relações sexuais consensuais entre adultos do mesmo gênero. Destes, 8 

aplicam a pena de morte para tal prática. Além disso, apenas 43 oferecem proteção (em 

legislação) contra crimes de ódio baseados na orientação sexual, e 39 contra o incitamento 

ao ódio. No que se refere aos direitos matrimoniais e de constituir família, somente 22 

Estados reconhecem e celebram o casamento entre pessoas do mesmo gênero, e 26 

permitem a adoção de crianças por casais homoafetivos (STATE-SPONSORED ..., 2017).  

Verifica-se uma crescente movimentação por parte das Organizações Internacionais, 

no sentido de tentar impedir as violações dos direitos humanos que cerceiam a realidade 

LGBT, porém, a efetiva desconstrução das práticas homofóbicas e a promoção e proteção 

de direitos da população LGBT (e dos indivíduos em geral) depende de mudanças na 

mentalidade das pessoas e nas legislações domésticas. A primeira resolução proposta pelo 

Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre orientação sexual e identidade de gênero só 

ocorreu no ano de 2011. Posteriormente a isso, foram aprovadas somente mais duas 

resoluções que trataram dessa temática, no ano de 2014 e 2016 (OHCHR, 2017). Não 

obstante essas resoluções, os direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais e trans 

permanecem negligenciados e violados. A partir desse panorama, é perceptível a 

necessidade do engajamento tanto de organizações internacionais, quanto da sociedade 

civil e dos governos em ações que visem extinguir a discriminação dos indivíduos LGBT, 

bem como garantir a promoção e proteção de seus direitos.  

 

2.1 Sobre sexo, identidade de gênero e orientação sexual  

 

A princípio, faz-se necessário uma elucidação sobre os conceitos de sexo, identidade 

de gênero e orientação sexual, bem como as formas de discriminação que se baseiam 

nesses aspectos. Posto isso, o sexo se refere ao sexo biológico. Ou seja, as características 

biológicas com as quais se nasceu (genitais, órgãos reprodutores, organização hormonal), 

determinam o sexo como sendo masculino ou feminino (JESUS, 2012). Em função do sexo, 

institui-se um dispositivo intelectual e político de discriminação denominado sexismo. O 

sexismo parte da dicotomia masculino/feminino e reconhece a superioridade do primeiro e a 

subalternidade do segundo. Essa ideologia está intimamente relacionada à misoginia, a qual 

refere-se às hostilidades praticadas contra mulher unicamente devido ao seu pertencimento 

ao sexo feminino.  

A identidade de gênero, por sua vez, é um conceito complexo, intimamente ligado à 

experiência social do indivíduo e não apenas às suas características biológicas. Machado e 

Prado (2008), propõem a seguinte definição 

 



 

 

[...] A noção de identidade de gênero se baseia na noção de que o corpo biológico 
indica apenas as possibilidades de identificação, não sendo totalmente determinado 
por ele. Neste sentido, independente do sexo com o qual nasceu, alguém pode se 
identificar ou apenas desempenhar papeis sexuais do sexo oposto. Alguém pode 
nascer biologicamente em um sexo, mas identificar-se com outro. Neste caso, pode 
ser desejável corrigir o próprio corpo, uma vez que o sexo psicológico não é 
compatível com o biológico (transexual). Pode-se também modificar o próprio corpo 
em direção ao sexo oposto, sem negar a genitália (travesti). Outras identificações 
podem advir da diversidade de identificações de gênero possíveis, tais como 
crossdressers, drag queens ou kings. A identidade de gênero é independente da 
orientação sexual (MACHADO; PRADO, p. 141, 2008). 

 

Destarte, ao contrário do que faz parte do senso comum, a identidade de gênero e 

sexualidade são “dimensões diferentes e não se confundem” (JESUS, 2012, p. 14). Pessoas 

trans – transgêneros, transexuais e travestis – podem ser heterossexuais, homossexuais, 

bissexuais ou assexuais. Contudo, a discriminação que esses indivíduos sofrem em razão 

da não adequação ao seu sexo biológico provém da mesma ideologia que promove a 

intolerância com base na orientação sexual: o heterossexismo (BORRILLO, 2010). O 

heterossexismo, tal como o sexismo, parte da reafirmação de uma dicotomia 

masculino/feminino, mas introduz a noção de heterossexual/homossexual. Segundo essa 

concepção, a heterossexualidade é tida como sexualidade dominante e, por isso, qualquer 

outra forma de comportamento não-heterossexual é considerada desviante e imoral. 

Ademais, o heterossexismo define um padrão de sexualidade conhecido como 

heteronormatividade. 

 

A heteronormatividade visa regular e normatizar modos de ser e de viver os desejos 
corporais e a sexualidade De acordo com o que está socialmente estabelecido para 
as pessoas, numa perspectiva biologicista e determinista, há duas – e apenas duas 
– possibilidades de locação das pessoas quanto à anatomia sexual humana, ou 
seja, feminino/fêmea ou masculino/macho [...] Trata-se, portanto, de um significado 
que exerce o poder de ratificar, na cultura, a compreensão de que a norma e o 
normal são as relações existentes entre pessoas de sexos diferentes (PETRY; 
MEYER, 2011, p. 195).  

  

Qualquer expressão sexual que fuja à heteronormatividade, portanto, sofre um tipo 

específico de hostilização, denominado homofobia2. Assim, drags, crossdressers, 

andrógenos, e pessoas intersex3 também são afetadas pela homofobia, na medida que 

esses indivíduos não estão de acordo com os padrões heteronormativos ao não se 

definirem como exclusivamente masculino ou feminino. A heteronormatividade determina 

símbolos, costumes e valores específicos a cada gênero, ou seja, pessoas que pertencem 

ao gênero masculino devem comporta-se e vestir-se como é estabelecido que os homens 

                                                 
2 Ver BORRILLO, 2010. 
3 Drags são pessoas que, por entretenimento ou erotismo, adotam roupas ou papeis que tradicionalmente não 
condizem com o sexo biológico; crossdressers, por sua vez, são indivíduos que ocasionalmente ou 
frequentemente gostam de utilizar roupagens que, socialmente, são vistas como pertencentes ao sexo oposto. 
Andrógenos (as) são pessoas em que a expressão de gênero não é nitidamente feminina nem masculina, 
enquanto intersex são indivíduos que apresentam características biológicas (genitais, órgãos reprodutores, 
organização hormonal) dos sexos masculino e feminino (GLOSSÁRIO LGBTI, 2014). 



 

 

devem agir e vestir, e o mesmo para o gênero feminino. Nessa lógica, mesmo aqueles que 

se identificam com o gênero com o qual nasceram e que, ainda, são heterossexuais, estão 

sujeitos às hostilidades homofóbicas: homens afeminados e mulheres masculinizadas são 

interpretados como fora do padrão natural dos sexos.  

Dito isso, resta elucidar o conceito de orientação sexual. A orientação sexual, ou 

sexualidade, está relacionada com a atração afetiva-sexual por outro indivíduo. Dessa 

forma, aqueles que se sentem atraídos por pessoas do mesmo gênero, são homossexuais; 

e os que se sentem atraídos pelo gênero oposto são heterossexuais. Já os que se atraem 

por diferentes gêneros, são bissexuais, enquanto os que não se atraem por nenhum gênero, 

são assexuais (JESUS, 2012). A cunhagem dessa expressão foi uma forma de "escapar de 

termos como opção sexual, uma vez que a orientação sexual não se trata de uma escolha 

racional do sujeito" (MACHADO; PRADO, p. 142, 2008). Conforme retratado anteriormente, 

o heterossexismo é o fundamento da discriminação com base na sexualidade - homofobia. 

Essa, por sua vez, é definida por Borrillo (2010) como   

 

a hostilidade geral, psicológica e social contra aquelas e aqueles que, supostamente 
sentem desejo ou têm práticas sexuais com indivíduos de seu próprio sexo. Forma 
específica do sexismo, a homofobia rejeita, igualmente, todos aqueles que não se 
conformam com o papel predeterminado para seu sexo biológico. Construção 
ideológica que consiste na promoção constante de uma forma de sexualidade 
(hétero) em detrimento de outra (homo), a homofobia organiza uma hierarquização 
das sexualidades e, dessa postura, extrai consequências políticas (...) [Utiliza-se o 
termo] “gayfobia” para a homofobia em relação aos homossexuais masculinos; 
“lesbofobia”, no caso de mulheres homossexuais, vítimas do menosprezo em 
decorrência de sua orientação sexual; “bifobia”, ao se tratar de bissexuais e; ou 
ainda, “travesti-fobia” ou “transfobia”, em relação aos travestis ou aos transexuais 
que sofrem tal hostilidade (BORRILLO, p. 23-34. 2010). 

  

Esses termos, como homofobia e heterossexismo, serão mais satisfatoriamente 

trabalhados nos subtópicos seguintes, os quais demonstrarão suas origens e suas 

aparições no decorrer da história. Nesse momento, propõe-se uma singela introdução às 

terminologias consideradas primordiais para assimilar as informações e argumentos que 

serão abordados no decorrer do guia. 

 

2.2  A ideologia heterossexista como fundamento da homofobia 

 

 Previamente à tradição judaico-cristã, os gregos e romanos outorgavam uma noção 

de sexualidade a qual considerava as relações entre indivíduos do mesmo sexo – sobretudo 

masculino – como legítimas (BORRILLO, 2010). Por isso, a ordem social no mundo greco-

romano era determinada a partir dos sexos, sendo independente da sexualidade. A 

dicotomia “macho/fêmea” definia os papeis sociais, bem como o acesso ao poder e as 

posições de cada indivíduo no cerne das sociedades gregas e romanas. Destarte, de acordo 



 

 

com a ordem dita “natural” dos sexos, o homem ficava destinado à esfera pública e política; 

enquanto a mulher ficava restrita ao âmbito doméstico. Nota-se, portanto, que os papéis 

atribuídos aos homens e às mulheres respaldavam em uma ideologia sexista, que mediante 

uma hierarquia dos sexos, preconiza a dominância do sexo masculino e a subordinação do 

feminino (BORRILLO, 2010). 

Ainda que marcado por um sexismo hostil, o mundo antigo não parece ter 

experimentado o heterossexismo (BORRILLO, 2010), que surge com a tradição judaico-

cristã. Com a introdução da dicotomia “heterossexual/homossexual”, o cristianismo estipulou 

uma nova moral sexual, condenatória à homossexualidade. Fundamentada na tradição 

judaica, essa moral cristã se tornou precursora da ideologia homofóbica, na medida que 

passou a considerar a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo e aqueles que a 

praticam como fora da Salvação, e, principalmente, como fora da natureza humana. Em 

vista disso, a ordem sexual passou a ser definida segundo a ordem “natural” dos sexos e 

das sexualidades: houve a reafirmação da dominação masculina e a instituição da primazia 

heterossexual (BORRILLO, 2010). Essa distinção hétero/homo é o substrato da doutrina 

heterossexista, a qual parte da  

 

crença na existência de uma hierarquia das sexualidades, em que a 
heterossexualidade ocupa a posição superior. Todas as outras formas de 
sexualidade são consideradas, na melhor das hipóteses, incompletas, acidentais e 
perversas; e, ainda pior, patológicas, criminosas, imorais e destruidoras da 
civilização (BORRILLO, p. 31, 2010).  

  

Nessa medida, o heterossexismo, apresenta-se como um mecanismo político-

intelectual de discriminação, utilizado frequentemente como justificativa ou como forma de 

legitimação de ações que visam segregar, desumanizar e hostilizar um indivíduo em função 

de sua orientação sexual ou não adequação aos padrões heteronormativos. Borrillo (2010), 

define que tais ações, por sua vez, podem ser irracionais ou cognitivas, ou seja, podem se 

manifestar de forma puramente violenta ou de forma eufemística4. Da mesma maneira, elas 

podem ser gerais ou específicas, atingindo àqueles que não parecem ou não se adequam 

ao gênero a que pertencem ou àqueles que são gays, lésbicas, bissexuais e trans 

(BORRILLO, 2010). Independentemente das dimensões e peculiaridades, todas essas 

atitudes intolerantes pautadas na ideologia heterossexista se configuram como homofobia. 

 Apesar da homofobia, em um primeiro momento, ter sido respaldada em discursos 

místico-religiosos, ela não foi refutada com o advento das revoluções científicas e 

intelectuais. Contrariamente, ela encontrou seu alicerce em discursos científicos. Os 

conhecimentos produzidos por autoridades médicas no século XIX, por exemplo, 

                                                 
4
 Diferentemente da forma irracional, que condena diretamente o homossexual devido ao medo e à repulsa, a 

forma cognitiva se mostra tolerante, contudo, perpetua as diferenciações hétero/homo (BORRILLO, 2010).   



 

 

forneceram uma justificativa “racional” para a posição subalterna da não-heterossexualidade 

e para a primazia da heterossexualidade na hierarquia sexual (e social). Essa ideologia, 

portanto, foi perpetuada e fortalecida por diferentes campos durante todo o processo de 

formação cultural do Ocidente (MACHADO; PRADO, 2008). Tal “manutenção” do 

pensamento homofóbico será melhor trabalhada no subtópico que se segue.  

 

2.3 As históricas manifestações da homofobia 

 

 Como introduzido anteriormente, a origem do heterossexismo e da homofobia se dá 

com a tradição judaico-cristã. O ódio aos homossexuais se faz presente incisivamente nas 

narrativas bíblicas do livro de Gênesis e Levítico5, mas aparece também em obras de 

importantes pensadores da Escolástica, como Tomás de Aquino. A história de Sodoma e 

Gomorra6, presente no livro de Gênesis, servirá como a principal justificativa para perseguir 

e hostilizar os homossexuais no período inquisitorial. Do século XIII até o fim do século 

XVIII, os então sodomitas eram condenados à morte pelo fogo, pois esta era a única forma 

de purificar sua alma e extirpar àquele mal da comunidade em que habitava (BORRILLO, 

2010).  

 Em meados do fim do século XIX, a homofobia teológica dá lugar à homofobia 

clínica, e inicia-se a patologização da homossexualidade. As primeiras teorias sexológicas 

propostas por médicos e psiquiatras serviram como forma de legitimação da hierarquia 

sexual, tal qual o darwinismo social outrora justificou a hierarquia racial. Com base em 

estudos biológicos e anatômicos, o campo científico (re)afirmou tanto o sexo feminino como 

subordinado quanto a sexualidade homossexual como à margem da natureza (CHAUNCEY, 

1985). Nesse período, a palavra homossexualidade é substituída por homossexualismo pela 

medicina científica legal, enunciando, pelo uso do sufixo “ismo”, que a não-

heterossexualidade se refere à uma afecção (ROSELLI-CRUZ, 2011). O termo 

homossexualismo aparece pela primeira vez nos escritos de Richard von Krafft-Ebing, com 

a acepção de “inversão sexual”, ou seja, como uma forma de degeneração7 (MEINERZ, 

2008).  

                                                 
5
 Levítico prescreve expressamente a abominação pelos homossexuais e exige sua eliminação: “Se um homem 

se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação; certamente serão 
mortos; o seu sangue será sobre eles” (BORRILLO apud Levítico 20:13). 
6
 Sodoma e Gomorra são duas cidades palestinas que foram castigadas por Deus com uma chuva de enxofre, 

sal e cinzas. Consideradas como comunidades marcadas pelos mais perversos pecados, toda população fora 
aniquilada por sua falta de hospitalidade, seu orgulho e, principalmente, por suas práticas antinaturais – a 
homossexualidade (BORRILLO, 2010). 
7
 Essa concepção de homossexualidade como degeneração parte de uma outra forma de manifestação da 

homofobia: a antropológica. Os estudos da área social nesse período embasavam-se na teoria da 
degenerescência das culturas, e, afirmavam que a aceitação da homossexualidade era um aspecto das 
sociedades primitivas e, por isso, a presença do comportamento homossexual na sociedade vitoriana – 



 

 

Sendo uma patologia, a homossexualidade foi mantida na lista de doenças mentais 

da American Psychiatric Association até 1974. Contudo, a evolução das teorias sexológicas 

possibilitou o processo de “desmedicalização dos comportamentos homoeróticos” 

(BORRILLO, 2010), o que desencadeou a retirada da homossexualidade do Diagnostic 

Statistical Manual em 74 – ação que será confirmada, mais tardiamente, pela Organização 

Mundial da Saúde (BORRILLO, 2010). Para além do campo médico-científico, a homofobia 

também irá integrar-se aos regimes políticos: de forma eufemística, ela se manifesta no 

regime liberal francês, perpassa o regime stalinista soviético e encontra seu paroxismo no 

regime nazista hitleriano.  

Subsequentemente à Revolução Francesa, o novo Estado liberal tornou 

descriminalizada a sodomia. Todavia, o comportamento não-heterossexual era considerado 

como uma escolha de natureza íntima de cada indivíduo, e, como tal, deveria permanecer 

circunscrita à essa esfera. Assim, o liberalismo francês garantiu a liberdade individual e a 

não interferência estatal na vida íntima, porém, não reconheceu e sequer anuiu direitos 

efetivos aos homossexuais. Logo, percebe-se que apesar da instauração da tolerância, a 

heterossexualidade conservou-se como a sexualidade dominante, institucionalizada, e 

permissível de manifestação no espaço público; enquanto a homossexualidade deveria 

guardar-se discreta e recatada no âmbito privado (BORRILLO, 2010).  

Antagonicamente à ideologia liberal, o pensamento comunista rejeita a 

homossexualidade ao considerá-la como uma falha moral oriunda do sistema capitalista 

(BORRILLO, 2010). Apesar disso, nos primeiros anos da Revolução Russa, a política 

soviética contraria a condenação moral do comunismo tradicional e descriminaliza a 

homossexualidade masculina. Porém, a consolidação da política de Stálin recriminaliza8 a 

homossexualidade, a qual passa a ser fortemente reprimida e condenada (JESUS, 2010). A 

condenação dos não-heterossexuais no período stalinista pautou-se na crença de que o 

fascismo se produziria por intermédio dos homossexuais (BORRILLO, 2010). 

Nessa mesma época, a Alemanha Nazista instaurou a mais severa política de 

perseguição e extermínio dos homossexuais. A ascensão de Hitler ao poder em 1933 marca 

o recomeço de uma guerra à homossexualidade, a qual se incumbirá de prender, 

assassinar, forçar as chamadas terapias de conversão, castrar, deportar e submeter aos 

campos de concentração aqueles que manifestassem ou aparentassem manifestar 

comportamentos que fossem contrários à perpetuação da espécie9 (BORRILLO, 2010), a 

                                                                                                                                                         
considerada a mais avançada – representa um retrocesso aos estágios iniciais do processo evolutivo 
(BORRILLO, 2010).  
8
 A promulgação da Lei de 7 de março de 1934 condena a cinco anos de trabalhos forçados os homossexuais 

que realizarem relações homossexuais com consentimento (BORRILLO, 2010). 
9
 “Qualquer desvio sexual foi percebido [...] como um atentado contra o principal valor do Estado, a saber: a raça. 

A mestiçagem e a homossexualidade foram consideradas, desde então, como as principais causas do declínio 



 

 

dizer, homossexuais. Estima-se que mais de quinze mil não-heterossexuais tenham sido 

enviados para campos de concentração, e mais de quinhentos mil tenham sido mortos em 

prisões, por suicídio ou pelos experimentos médicos de “conversão” (RECTOR, 1981) 

durante a vigência do regime nazista. Já na contemporaneidade, ainda existem países que 

criminalizam a homossexualidade – baseados tanto em crenças religiosas quanto em teorias 

pretensamente científicas. Ademais, a ordem social na maioria das sociedades ocidentais 

ainda é estruturada por uma hierarquia sexual, ou seja, a homofobia e a misoginia vigoram.  

À vista disso, a discriminação com base na sexualidade e identidade de gênero 

mostra-se como um fenômeno acrônico de intolerância, capaz de adaptar-se a uma 

enormidade de ambientes, culturas, ideologias, costumes, regimes. Quase como uma 

questão de “opinião de bom senso” (BORRILLO, 2010), essa forma de discriminação 

consegue se perpetuar pelo espaço-tempo sendo reforçada, especialmente, pela falta de 

aparatos jurídicos que protejam e reconheçam direitos aos LGBTs, o que acaba por 

naturalizar a hostilidade homofóbica. Como afirma Borrillo (2010), 

 

[...] a homossexualidade usufrui do triste privilegio de ter sido combatida, durante os 
últimos dois séculos, simultaneamente, enquanto pecado, crime e doença: mesmo 
escapando à Igreja, ela acabava caindo sob o jugo da lei laica ou sob a influência da 
clínica médica. Essa crueldade deixou marcas profundas nas consciências de gays 
e lésbicas a tal ponto que eles (as) integram, frequentemente, a violência cotidiana – 
de que eles(as) são as primeiras vítimas – como se fosse algo normal e, de algum 
modo, inevitável. (BORRILLO, p. 41, 2010). 

 

Nesse sentido, a ressignificação e desconstrução dessas atribuições sociais, 

perpetuadas historicamente por distintos campos, são imprescindíveis para o 

reconhecimento dos LGBTs no campo dos direitos sociais. Para tanto, esse mecanismo 

vincula-se à transformação das experiências da vida privada em questões públicas, ou seja, 

ao deslocamento da vivência homossexual da esfera exclusivamente individual para campo 

político. Isso se dá, dentre outras formas, por meio da organização de grupos de 

homossexuais que, ao desafiarem suas posições de subalternidade e romperem com a 

lógica de subordinação, passam a participar ativamente do espaço público (MACHADO; 

PRADO, 2008). Pode-se admitir, portanto, que os movimentos sociais são agentes 

importantes no que se refere à desnaturalização da homofobia, dado que propiciam 

modificações – ainda que insuficientes – em discursos hegemônicos, bem como em práticas 

socioculturais e legislações nacionais, as quais serão demonstradas no subtópico seguinte.  

 

2.4 Os movimentos sociais LGBT 

  

                                                                                                                                                         
biológico: a primeira coloca em perigo a pureza racial, enquanto a segunda ameaça seu crescimento 
(BORRILLO, p. 83, 2010). 



 

 

 Conforme afirmado anteriormente, as ações coletivas LGBTs são primordiais para 

introduzir questões não-heterossexuais no âmbito político e, consequentemente, conferir 

visibilidade às lésbicas, gays, bissexuais e trans e suas respectivas demandas no contexto 

social. Ainda que longe de romper com a rígida estrutura das hierarquias sexuais, os 

movimentos sociais podem ser entendidos como catalisadores de modificações de valores 

outrora interiorizados, de instituições e de práticas socioculturais. Por isso, a trajetória da 

militância LGBT se encontra intimamente relacionada com a trajetória das conquistas de 

direitos por essa parcela da população (MACHADO; PRADO, 2008).  

Grande parte da literatura divide a organização dos movimentos LGBTs em três 

momentos, ou três “ondas”. O primeiro momento despontou em meados do século XVIII, 

teve seu ápice no século XIX, e se encerrou nos primeiros anos do século posterior. Essa 

onda caracterizou-se por uma série de ações isoladas no território europeu que 

contrariavam a moral sexual vigente, e pelo surgimento de organizações e personalidades 

incipientes na luta homossexual. As primeiras reinvindicações surgiram contra a 

criminalização e a punição dos comportamentos não-heterossexuais existente em alguns 

Estados, como na Inglaterra e Alemanha, que previam a morte para aqueles que 

praticassem a sodomia. A pressão de grupos organizados de “cidadãos sodomitas” foram 

primordiais para que a Revolução Francesa reconhecesse os direitos à liberdade e 

igualdade dos homossexuais e tornasse a França o primeiro país a descriminalizar a 

homossexualidade – embora, como já abordado anteriormente, ela deveria estar restrita à 

esfera privada10 (MACHADO; PRADO, 2008). 

Ademais, ainda nesse período, Karl Heinrich Ulrichs deu início às primeiras 

manifestações públicas em prol da libertação de gays e lésbicas na Alemanha. Apesar de 

Ulrichs pautar sua concepção de sexualidade em um ideário de anormalidade11, o alemão 

realizou uma campanha veemente em prol da despenalização da homossexualidade e da 

legalização do matrimônio homossexual (SILVA, 2006). Sua militância provocou a tipificação 

da sexualidade por parte dos psiquiatras e a fragmentação do campo médico, que passou a 

especificar as diferenças entre sexo e erotismo (MACHADO; PRADO, 2008).  

Outro nome também expressivo nessa primeira etapa dos movimentos é o de 

Magnus Hirshfeld. Ele foi responsável pela organização do primeiro grupo a se afirmar 

publicamente como defensores da homossexualidade. No ano de 1898, o alemão criou o 

Comitê Científico Humanitário, que foi responsável por realizar a primeira pesquisa acerca 

da incidência da homossexualidade na população. Outrossim, o Comitê mobilizou uma 
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 O que suscitou em publicações anônimas de inúmeros manifestos, livros e poesias que visavam questionar 

essa moral sexual discriminatória (MACHADO; PRADO, 2008). 
11

 De acordo com o alemão, almas masculinas em corpos biologicamente femininos gerariam lésbicas e almas 

femininas em corpos masculinos gerariam gays. Portanto, almas de gays e lésbicas estariam em desacordo com 
seus corpos e, por isso, não estariam em ‘normalidade’ (SILVA, 2006).     



 

 

campanha pública contra o artigo 175 do Código Penal alemão – que penalizava a 

homossexualidade – a qual foi encaminhada ao Parlamento várias vezes, com um vasto 

número de assinaturas (MACHADO; PRADO, 2008). Para além do Comitê, Hirshfeld fundou 

o Anuário de Intermediários Sexuais, em 1899, que tratava-se de uma revista anual voltada 

à luta por direitos civis; o Instituto de Investigações Sexuais em 1919 e a Liga para a 

Reforma Sexual em 1921, que lutava contra as legislações homofóbicas vigentes na Europa 

e obteve mais de 130 mil membros. Seus esforços, contudo, foram interrompidos pelo 

regime nazista, que além de ter fechado o Comitê Científico Humanitário, obrigou Hirshfeld a 

se exilar por ser homossexual e judeu (SILVA, 2006).  

A segunda onda dos movimentos teve seu início na década de 1940 na Dinamarca e 

nos Países Baixos, e se expandiu nas décadas de 1950 e 60 para Noruega, Suécia, 

Estados Unidos e outros países. Esse momento é preconizado pelo então denominado 

movimento homófilo, no sentido de que os grupos de homossexuais desejavam minimizar o 

aspecto de comportamento sexual e enfatizar o amor entre pessoas do mesmo gênero. 

Apesar de mantida a pauta da descriminalização da homossexualidade, o movimento ficou 

marcado pela eclosão de publicações e grupos organizados que “contribuíram para a 

construção de novas identidades homossexuais e estratégias de enfrentamento que 

influenciariam fortemente a próxima fase desse movimento” (MACHADO; PRADO, 2008). 

Dentre as diversas organizações surgidas nesse período, a The Daughters of Bilitis e 

a Mattachine Society destacaram-se por serem as mais ativas no contexto estadunidense. A 

The Daughters of Bilitis, fundada em 1955, foi o primeiro movimento exclusivamente de 

lésbicas surgido nos Estados Unidos e deteve grande importância para que as lésbicas 

conseguissem exercer sua sexualidade. Já a Mattachine Society, surgida em 1950, foi 

pioneira do movimento homófilo estadunidense, e lutava firmemente pela aceitação da 

homossexualidade na esfera pública. Além de ter publicado marcantes boletins de 

conscientização como o Mattachine Review e o Homossexual Citizen, essa organização foi 

precursora dos movimentos posteriores e instituiu uma tradição de ativismo na comunidade 

homossexual (MACHADO; PRADO, 2008).  

O terceiro momento dos movimentos LGBTs, conhecido como Gay Liberation, é 

considerado por diversos autores como o prelúdio do movimento gay contemporâneo 

(MACHADO; PRADO, 2008). Essa nova fase teve como fundamento as Stonewall Riots, 

que promoveram transformações políticas “tanto no que se refere às estratégias e pautas do 

movimento quanto ao seu conteúdo ideológico” (SILVA, 2006). As Stonewall Riots, por sua 

vez, referem-se às manifestações da comunidade LGBT que sucederam à uma intervenção 

policial ocorrida no dia 28 de junho de 1969, no bar de frequência homossexual Stonewall 

Inn, em Nova York. Tal intervenção provocou revolta nos não-heterossexuais, os quais 

iniciaram uma mobilização contra a opressão com base em orientação sexual que, 



 

 

subsequentemente, levou à formação do Gay Liberation Front (GLF): associação de 

militância homossexual responsável por ativismos políticos nos Estados Unidos e no mundo 

(MACHADO; PRADO, 2008).  

Alguns meses após as Stonewall Riots, as organizações de indivíduos homossexuais 

passaram de ínfimas dezenas para em torno de 400 grupos no território estadunidense. 

Ademais, transcorrido um ano da invasão policial em Stonewall Inn, os indivíduos LGBTs 

marcharam em Nova York e outras cidades do globo, com o intuito de solenizar os 

acontecimentos e contestar a opressão e o preconceito ainda vigente. Essas marchas foram 

os ‘embriões’ do que se transformaria futuramente no fenômeno internacional das paradas 

LGBTs. (MACHADO; PRADO, 2008). Contudo, faz-se relevante ressaltar que tais eventos e 

demandas sociopolíticas são sintomas de uma série de transformações ocorridas no 

período, advindas principalmente da Segunda Guerra Mundial (MACHADO; PRADO, 2008).  

A guerra promoveu significativas alterações na esfera social, na medida em que 

propiciou o enfraquecimento dos papeis de gênero12 e da instituição família como lócus de 

produção; despertou um sentimento – ainda que temporário – de repulsa às ideologias 

discriminatórias devido aos traumas do holocausto e engendrou espaços de sociabilidade 

para os homossexuais (MACHADO; PRADO, 2008). Além disso, no período em que a 

guerra se encontrava em execução, houve a identificação de homossexuais no processo de 

recrutamento e em campo; o estreitamento de relações de intimidade entre soldados e a 

construção de novas concepções acerca da identidade homossexual (ENGEL, 2001).  

Transformações culturais também se mostram cruciais, dado que diversos campos 

de expressão de cultura passaram a questionar os padrões sociais do período e abriram 

espaço para a manifestação pública das demandas homossexuais, bem como de seus 

sentimentos e práticas (ENGEL, 2001). Assim, a década de 1970 ficou marcada pela 

constituição e fortificação dos movimentos homossexuais tanto nos Estados Unidos quanto 

em outros países do globo. Tais movimentos lutaram intensamente em favor dos direitos 

civis dos homossexuais, mas enfraqueceram-se no início da década de 80 em consequência 

de ondas conservadoras e de incongruências dentro do próprio movimento devido às 

questões de gênero (MACHADO; PRADO, 2008). 

Esse enfraquecimento, por sua vez, foi superado ainda no decorrer dos anos 1980, 

com a eclosão do vírus da Aids. Segundo Machado e Prado (2008) “a questão da Aids 

provocou, além de um aumento da visibilidade da comunidade gay e lésbica, recursos 

estruturais para a manutenção dos movimentos”. Nesse contexto, discursos hegemônicos 
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 “Com o recrutamento de uma parcela significativa da população masculina americana, hábitos diversos da 

vida cotidiana foram alterados, levando muitas mulheres a se mudaram para zonas urbanas e, muitas vezes, 
vivendo em grupos compostos de maioria feminina, criando o espaço perfeito para explorarem sexualidades 
lésbicas. Essas mudanças também demandaram das mulheres a atuação em profissões tipicamente masculinas” 
(MACHADO; PRADO apud ENGEL, 2001). 



 

 

reforçaram o preconceito contra homossexuais: ao considerá-los fundadores da nova 

patologia, passaram a se referir a Aids como ‘peste gay’. Em razão disso, os movimentos 

deslocaram suas pautas de liberalização sexual por demandas de não-discriminação 

(MACHADO; PRADO, 2008). 

Atualmente, os movimentos LGBTs inter-relacionam iniciativas locais – apresentadas 

na arena política no formato de ONGs – com organizações nacionais e internacionais, como 

a International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) e a OutRight 

Action International (OutRight). Essas associações promovem o ativismo LGBT em diversos 

países, além de garantirem visibilidade e protagonismo aos não-heterossexuais e 

defenderem seus direitos em processos de negociação internacional (MACHADO; PRADO, 

2008) no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Assim como as ações 

nacionais dos movimentos LGBTs, a movimentação de organizações internacionais em 

favor de lésbicas, gays, bissexuais e trans mostra-se como substancial ao processo de 

ressignificação de valores homofóbicos e de busca pela igualdade de direitos. 

 

2.5 Ações internacionais no combate à discriminação com base na orientação 

sexual e identidade de gênero 

 

 Articulações de importantes e reconhecidas organizações internacionais acerca de 

determinada temática mostram-se essenciais em processos de luta por direitos, dado que 

elas desempenham um significativo papel na difusão de novas ideias, valores e perspectivas 

acerca do mundo entre representantes de governos e no interior dos Estados. Para alguns 

autores, as organizações internacionais, ao disseminarem informações, são capazes de 

influenciar mudanças nos interesses dos países, de forma que estes passem a adotar novas 

posturas condizentes com as concepções das mesmas (WENDT, 2014). Dito isso, pode-se 

afirmar que o recente envolvimento de órgãos como as Nações Unidas no combate à 

discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero constitui um grande 

passo na desconstrução do preconceito na esfera global, na medida que suscita 

ressignificações de atribuições sociais discriminatórias e promove visibilidade e legitimidade 

à luta LGBT em escala internacional e nacional. 

 Os debates em torno da sexualidade e direitos humanos começam a despontar no 

cenário internacional, de forma exígua e tardia, em 1994. Nesse ano, a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo, utilizou pela 

primeira vez as terminologias “saúde sexual” e “direitos sexuais” em seu programa de ação, 

contudo, o termo “direitos sexuais” foi retirado do texto final. Como consequência de 

reinvindicações feministas, ele volta a aparecer na Plataforma de Ação de Pequim, em 



 

 

1995, considerado o “primeiro consenso normativo global acerca dos direitos sexuais” 

(LIMA, 2017).  

 Passados sete anos, durante a 59ª sessão da Comissão de Direitos Humanos 

ocorrida em Genebra, o Brasil surpreendeu ativistas e representantes dos governos ao 

propor uma resolução denominada Direitos Humanos e Orientação Sexual, que seria aos 

moldes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O texto final foi elaborado pelos 

países da União Europeia, com a contribuição de ativistas presentes na reunião – como a 

Anistia Internacional e outras ONGs – e frisou “a universalidade dos direitos, a existência de 

violações e consequentemente, a importância da não-discriminação com base na orientação 

sexual” (GIRARD, 2008, p. 343, tradução nossa). Os representantes da sociedade civil 

tentaram incluir o viés da identidade de gênero, mas a Irlanda se opôs e impediu tal 

inclusão. Os diplomatas brasileiros acreditaram fielmente que a resolução auferiria um nível 

mínimo de oposição, dado que o estabelecimento da não-discriminação com base em 

orientação sexual era uma “simples expressão do princípio geral da não-discriminação nos 

direitos humanos” (GIRARD, 2008, p. 341, tradução nossa). Todavia, fortes objeções 

surgiram no cerne da Comissão, lideradas pelo Paquistão e pela Santa Sé. Estes, por sua 

vez, conseguiram promover o adiamento da sessão13, fato que conferiu tempo para que os 

governos exercessem pressões14 no Brasil de tal forma a fazê-lo desistir completamente da 

resolução no ano de 2005. Como nenhum país estava disposto a dar continuidade a ela, foi 

o fim definitivo da resolução (GIRARD, 2008). 

 No ano de 2007, é produzido um documento denominado Princípios de Yogyakarta: 

Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em Relação à Orientação 

Sexual e Identidade de Gênero. Elaborado por cerca de 29 especialistas em direitos 

humanos de 25 países durante uma reunião da Comissão Internacional de Juristas e o 

Serviço Internacional de Direitos Humanos em Yogyakarta, tal documento visa promover 

recomendações aos Estados no sentido de tentar combater as violações de direitos 

humanos para com a comunidade LGBT. (PRINCÍPIOS ..., 2007) Os então Princípios de 

Yogyakarta, revelam-se como uma das principais conquistas no que se refere à inclusão de 

direitos LGBTs em debates políticos internacionais e como um dos pioneiros na luta contra 

as diversas formas de discriminação que cerceiam esses indivíduos (LIMA, 2017). 
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 Vinte e três membros da Comissão votaram a favor do adiamento: Argélia, Argentina, Bahrein, Burkina Faso, 

Camarões, China, República Democrática do Congo, Gabão, Índia, Quênia, Malásia, Paquistão, Arábia Saudita, 
Senegal, Serra Leoa, Sri Lanka, Sudão, Síria, Tailândia, Togo, Uganda, Vietnã e Zimbábue. Enquanto dezessete 
membros votaram contra adiamento: Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Croácia, França, Alemanha, Guatemala, 
Japão, México, Polônia, República da Coréia, Suécia, Ucrânia, Reino Unido, Uruguai e Venezuela. Dez países 
se abstiveram: Armênia, Austrália, Chile, Costa Rica, Irlanda, Paraguai, Peru, Rússia, África do Sul e, 
principalmente, os EUA. Observadores apontam que, se não houvesse adiamento, a resolução poderia ter sido 
aprovada por um voto (GIRARD, 2008). 
14

 “A Igreja Católica alimentou a oposição interna no Brasil, enquanto os Estados islâmicos ameaçaram boicotar 

uma cúpula comercial no país” (JORDAAN, 2016, p.4, tradução nossa).  



 

 

No sistema das Nações Unidas, após o fracasso da resolução proposta pelo Brasil 

em 2003, o engajamento nessa questão só voltou a ocorrer efetivamente em julho de 2011, 

quando o Conselho de Direitos Humanos (CDH) despontou como o primeiro organismo 

intergovernamental da ONU a adotar uma resolução sobre orientação sexual e identidade 

de gênero. A partir do que o CDH chamou de uma grave preocupação (ASSEMBLEIA, 

2011) com atos de violência e discriminação para com lésbicas, gays, bissexuais e trans, em 

2011 foi redigido o primeiro relatório oficial das Nações Unidas sobre essa questão, que 

levou à promoção pelo CDH do primeiro debate intergovernamental formal que versou sobre 

a temática LGBT. Em 2014 e 2016 foram adotadas mais duas resoluções, que reforçaram a 

preocupação com as violações de direitos humanos contra a população LGBT e propuseram 

recomendações para superar a conjuntura discriminatória vigente (OHCHR, 2018).  

Para além dessas resoluções do CDH, em julho de 2013, o Escritório do Alto 

Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) reconhece que  

 

Mais de um terço dos países do mundo criminalizam relações consensuais 
amorosas entre pessoas do mesmo sexo, recrudescendo o preconceito e colocando 
milhões de pessoas em risco de serem chantageadas, detidas e privadas de 
liberdade. Muitos países forçam pessoas trans a submeterem-se a tratamentos 
médicos e esterilizações, ou a preencher pré-requisitos onerosos para que possam 
obter o reconhecimento legal de sua identidade de gênero. Crianças intersexo são 
frequentemente submetidas a cirurgias desnecessárias, causando dor e sofrimento 
físicos e psicológicos. Em muitos casos, a falta de proteção jurídica adequada, ao 
lado de atitudes públicas hostis leva à discriminação generalizada contra lésbicas, 
gays, bissexuais, pessoas trans, travestis e intersexo – incluindo trabalhadores e 
trabalhadoras que são demitidas de seus postos, estudantes que sofrem bullying e 
são expulsos de escolas, e pacientes que têm o acesso a cuidados de saúde 
básicos negado (UNFE, 2015). 

  

A partir dessa constatação, o ACNUDH lançou a campanha de informação pública e 

global Livres & Iguais, com o intuito de “aumentar a conscientização sobre a violência e a 

discriminação homofóbica e transfóbica e promover maior respeito pelos direitos das 

pessoas LGBT” (CENTRO ..., 2013), em caráter global. Essa campanha conta com o apoio 

de pessoas e instituições dentro e fora da ONU, sendo líderes políticos, religiosos e 

celebridades que demonstram preocupação para com essa questão. No ano de 2017, os 

vídeos produzidos pela Livres & Iguais conseguiram alcançar mais de 2,4 bilhões de 

acessos (UNFE, 2015), fato que indica a importância dessa ação na luta LGBT, visto que a 

informação consegue alcançar inúmeros indivíduos, em distintos Estados, inseridos em 

culturas e costumes também diversos. Não obstante essas ações, no âmbito das Nações 

Unidas e na própria esfera internacional, ainda se identifica a presença de discursos 

homofóbicos, os quais contrastam com a luta das sociedades por reconhecimento social e 

igualdade de direitos (LIMA, 2017), o que torna a discussão proposta pelo nosso comitê não 

apenas atual, como também necessária. 



 

 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

  

A luta por direitos humanos no sistema das Nações Unidas é comandada pelo 

Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (ACNUDH) e mais 

especificamente, pelo Conselho de Direitos Humanos (CDH). Em vistas de substituir a 

antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Conselho é criado a partir de uma 

resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), no ano de 2006. Sendo assim, 

o novo órgão passa a ser independente do Conselho Econômico e Social (ECOSOC), e 

torna-se subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas (BAHENA, 2018).  

Diferentemente do que ocorria na Comissão, na qual a escolha dos membros 

dependia de uma “aclamação” e não era realizada publicamente, os membros do Conselho 

passam a ser eleitos por uma votação secreta e pela maioria de dois terços da Assembleia 

Geral. Essa mudança mostra-se primordial para a fortificação do órgão, pois os Estados-

membros comprometem-se voluntariamente com a promoção e respeito dos direitos 

humanos, e, caso isso não seja efetivado, podem ser suspensos do Conselho (CENTRO ..., 

2016). Os 47 membros do CDH são eleitos por um prazo de três anos – não sendo possível 

a reeleição após dois mandatos consecutivos – e devem ocupar um dos assentos 

distribuídos de acordo com uma divisão geográfica equitativa dos assentos: 13 pertencem a 

Estados africanos; outros 13 destinam-se aos países asiáticos; 8 são ocupados pelos países 

latino-americanos e caribenhos; 7 por países da Europa Oriental; e mais 7 por países da 

Europa Ocidental e Outros (CENTRO ..., 2016). No que se refere à presença de membros 

observadores, determina-se que 

 

Os observadores, nomeadamente as organizações não governamentais, as 
organizações intergovernamentais, as instituições nacionais de direitos humanos e 
os organismos especializados participarão no Conselho por meio dos mesmos 
mecanismos e práticas15 que se aplicavam à Comissão (CENTRO ..., 2016).  

 
O CDH é responsável por “promover o respeito universal pela proteção de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de qualquer tipo e de 

maneira justa e igualitária” (ASSEMBLEIA, 2006). Para tanto, encabe-se de fiscalizar as 

violações de direitos humanos; prestar assistência e promover ações educativas no que se 

refere a direitos humanos; auxiliar no desenvolvimento do direito internacional no âmbito dos 

direitos humanos; analisar a atuação dos Estados-membros no que se refere ao respeito 

aos direitos humanos; esforçar-se para que não ocorra abusos; responder às situações 
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 Os membros observadores podem se envolver ativamente nas discussões e debates do Conselho, 

influenciando os processos de negociação. Eles detêm o direito de voto em Questões Procedimentais, tais como 
adiamento da sessão, alteração do tipo de debate, etc. No entanto, fica restrita a participação dos mesmos em 
questões substanciais, que se referem às votações de propostas de resolução e emendas (OHCHR, 2017) 



 

 

emergenciais e servir de fórum internacional para que ocorra discussões acerca dos direitos 

humanos (CENTRO ..., 2016). Ademais, o Conselho deve  

 

organizar uma Revisão Periódica Universal, baseada em informação objetiva e 
confiável, para o cumprimento das obrigações e compromissos de direitos humanos 
de cada Estado de modo que se assegure a universalidade de abrangência e o 
tratamento igual no que diz respeito a todos os Estados (ONUBR, 2016).  

 

A Revisão Periódica Universal (RPU) é uma das principais inovações do Conselho, 

na medida em que apresenta abrangência universal e busca “combater a seletividade e o 

double-standard no tratamento de situações de violações aos direitos humanos existente na 

Comissão de Direitos Humanos” (NADER, 2007). A RPU tem por objetivo examinar as 

ações dos 191 Estados-membros das Nações Unidas, de forma a identificar se os mesmos 

estão de acordo com suas obrigações e comprometimentos internacionais no que tange os 

direitos humanos (CENTRO ..., 2016). A periodicidade da RPU é de quatro anos e meio, 

sendo que a cada ano, quarenta e dois Estados são revisados durante três sessões do CDH 

(PERMANENT ..., 2017).  

Sediado em Genebra, o Conselho promove três sessões ordinárias anuais, as quais 

perduram durante um total de dez semanas: em março realiza-se a sessão principal, de 

quatro semanas; em junho são três semanas de sessão, assim como em setembro. Quando 

necessário, o CDH também é promove sessões extraordinárias –  sessões de crise – se 

houver a adesão de um terço de seus Estados-membros. Tais sessões não compõem o 

calendário formal do órgão, e são agendadas mediante situações específicas relacionadas a 

violações grosseiras dos direitos humanos (PERMANENT..., 2017).   

No que se refere à discriminação com base em orientação sexual e identidade de 

gênero, o CDH foi o primeiro organismo intergovernamental das Nações Unidas a aprovar 

uma resolução acerca da questão, durante sua 17ª sessão ordinária em 2011. Ela foi 

aprovada por apenas quatro votos de diferença16. Posteriormente, foram aprovadas mais 

duas resoluções, em 2014 e 2016, durante a 27ª e 32ª sessão do Conselho, 

respectivamente. A última resolução ampliou as restritas recomendações das resoluções 

incipientes, e ainda foi anuída com votos limitados17 (ASSEMBLEIA, 2014; ASSEMBLEIA, 

2016), fato que demonstra como a participação de países que adotam posições muito 
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 Foram vinte e três votos a favor, dezenove votos contra e três abstenções. Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, 

Cuba, Equador, França, Guatemala, Hungria, Japão, Maurício, México, Noruega, Polônia, República da Coréia, 
Eslováquia, Espanha, Suíça, Tailândia, Ucrânia, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Estados 
Unidos da América, Uruguai votaram à favor da resolução. Enquanto Angola, Barém, Bangladesh, Camarões, 
Djibuti, Gabão, Gana, Jordânia, Malásia, Maldivas, Mauritânia, Nigéria, Paquistão, Qatar, República da Moldávia, 
Federação Russa, Arábia Saudita, Senegal, Uganda votaram contra. Burkina Faso, China, Zâmbia se abstiveram 
(ASSEMBLEIA, 2011). 
17

 Com vinte e três votos a favor, dezoito votos contra e seis abstenções. Para mais informações ver Resolução 

A/HRC/RES/32/2, de 15 de julho de 2016.  



 

 

discrepantes sobre o assunto se traduz na dificuldade em deliberar sobre a proteção à 

população LGBT em fóruns internacionais. 

Apesar dessas recentes conquistas, violações dos direitos humanos de lésbicas, 

gays, bissexuais e trans ainda vigoram em escala global. Em vista de alcançar a 

desconstrução de práticas homofóbicas, bem como a promoção e proteção de direitos da 

população LGBT, faz-se necessário uma mudança na mentalidade das pessoas e nas 

legislações domésticas. Para tanto, promessas e acordos firmados no Conselho de Direitos 

Humanos ou outras instâncias diplomáticas só se fazem efetivos quando dotados de 

cláusulas de compromisso e mecanismos de enforcement e accountability (BAHENA, 2018). 

Em outras palavras, as resoluções alcançadas no Conselho devem abranger ações 

concretas que visem a implementação, bem como fiscalização e prestação de contas por 

parte dos Estados que se comprometem com os termos firmados durante as sessões do 

CDH (BAHENA, 2018). Esse é um dos obstáculos que o órgão tem apresentado quanto a 

questões sobre orientação sexual e identidade de gênero: os membros dialogam e 

estabelecem promessas, mas geralmente não as implementam em suas esferas 

domésticas. 

Ademais, o Conselho também conta com dificuldades provenientes de sua 

propensão à politização (BELLAMY, 2011). O Conselho, por ainda tratar-se de um 

organismo intergovernamental18, opera a partir da premissa de que os Estados são os 

principais atores (ABEBE, 2009). Destarte, muitas decisões advindas do órgão evidenciam a 

prevalência de interesses políticos em detrimento da promoção e proteção dos direitos 

humanos (BELLAMY, 2011; NADER, 2007). Isso pode ser percebido durante o processo de 

tentativa de inclusão de tópicos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero na 

agenda internacional e, mais exclusivamente, na agenda do Conselho de Direitos Humanos. 

Como abordado anteriormente, tal diligência inicia-se em 2003, ainda no âmbito da 

Comissão que antecedeu o CDH (ver tópico 2.5). Naquele momento, foi inequívoco como os 

interesses políticos dos Estados-membros sobressaíam ao princípio de proteção e 

promoção dos direitos humanos. Em verdade, a ausência de interesse por parte de alguns 

membros estatais e não-estatais (sobretudo os Estados islâmicos e a Santa Sé) em 

introduzir a questão na agenda internacional, suscitou em uma pressão contra o avanço da 

mesma e seu subsequente bloqueio por sete anos (GIRARD, 2008).  

A substituição da Comissão pelo Conselho não findou situações em que aspectos 

políticos sobressaem os humanitários. A primeira resolução referente à orientação sexual e 

identidade de gênero demonstra esse aspecto, dado que foi fruto de uma iniciativa mal 
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 Assim como o CDH, o RPU é intergovernamental, o que também representa um desafio, dado que grupos 

regionais como o União Europeia (UE), o Grupo Africano, a Organização dos Estados Islâmicos e o Movimento 
Não-Alinhado exercem enorme influência e poder no processo de revisão, o que gera um questionamento acerca 
da legitimidade e da imparcialidade das informações fornecidas pela Revisão (ABEBE, 2009). 



 

 

calculada da África do Sul. O Estado elaborou a resolução com cláusulas que, se aceitas, 

obstruiria essa discussão por décadas. Foi sugerido a criação de um Grupo de Trabalho que 

ficaria responsável pela definição do conceito de orientação sexual e sua relação com os 

direitos humanos. Enquanto esse Grupo não finalizasse sua tarefa, ficaria vedada a 

discussão sobre o assunto em todos os órgãos da ONU. Com isso, o país objetivava 

mostrar-se condizente com sua Constituição doméstica (que preza pela não-discriminação 

com base em orientação sexual) e, concomitantemente, sustentar sua política externa de 

boas relações com os outros Estados africanos (que são contrários à discussão dessa 

temática por questões culturais e religiosas). Contudo, a proposta não obteve apoio dos 

opositores e tampouco dos apoiadores dos direitos à orientação sexual. Sendo assim, 

temendo maiores constrangimentos no sistema internacional, a África do Sul acabou por 

reformular a resolução, tornando-a mais progressista (JORDAAN, 2017). 

Mediante essas ponderações, é visível que a dinâmica de negociações sobre 

orientação sexual e identidade de gênero defronta-se com demasiadas dificuldades. Estas 

advêm tanto do próprio caráter não-vinculativo das resoluções já estabelecidas - que não 

conseguem se traduzir em leis rígidas vinculantes - quanto do descompasso de 

posicionamentos e interesses entre os membros do Conselho em relação a essa temática. À 

vista disso, o Comitê a ser simulado trata-se de uma reunião especial do CDH, do ano de 

2018, a qual versará exclusivamente sobre a discriminação com base na orientação sexual 

e identidade de gênero e as distintas formas de combatê-la. O escopo da sessão é alcançar 

uma resolução que indique caminhos para superação dos obstáculos supracitados, bem 

como para que a proteção e promoção dos direitos humanos dos LGBTs seja efetiva e de 

alcance global. 

4 POSIÇÕES DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Todos os atores presentes nessa reunião do Conselho de Direitos Humanos são 

primordiais para que se consiga enriquecer o debate e alcançar uma resolução que vise 

solucionar a problemática da transgressão dos direitos humanos da população LGBT. 

Contudo, algumas delegações detêm maior relevância para a discussão sobre discriminação 

com base em orientação sexual e identidade de gênero. Seja porque é um Estado ou 

organismo que atua no combate e prevenção da homofobia; ou porque é um país em que a 

homossexualidade ainda é perseguida e condenada; ou ainda devido ao elevado índice de 

mortes de indivíduos LGBTs. 

 

 

 



 

 

4.1 Canadá 

 

Segundo Relatório da ILGA (2017), o Canadá encontra-se no topo do ranking dos 

países que mais garantem direitos à população LGBT, juntamente com a Suíça. O país, em 

1995, proibiu a discriminação com base na orientação sexual na Carta Canadense de 

Direitos e Liberdades. No ano subsequente, a Lei Canadense de Direitos Humanos alterou-

se de forma a estabelecer, de forma explícita, que a orientação sexual era um ‘terreno 

proibido’ para discriminação. Em meados dos anos 1970, as legislações provinciais 

passaram a promulgar a proteção contra a discriminação por orientação sexual. Já em 2005, 

o casamento entre pessoas do mesmo gênero foi legalizado em todo o território canadense, 

como fruto da Lei Federal de Casamento Civil. A partir de 2009, o Canadá passou a utilizar 

os Princípios de Yogyarkarta como guias para o desenvolvimento dos direitos humanos dos 

LGBTs no país (EGALE CANADÁ, 2012). Apesar de algumas áreas canadenses violarem 

tais Princípios, o país é reconhecido internacionalmente pela defesa dos direitos LGBTs. De 

acordo com pesquisas de opinião, 80% da população canadense defendem que a 

homossexualidade deve ser aceita na sociedade, enquanto apenas 14% são contrários à 

aceitação dos homossexuais (EQUALDEX, 2017b).  

O governo canadense apresenta-se como um dos principais países que lutam 

ativamente pela proteção e promoção de direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais e 

trans em todo o mundo. Para tanto, ele se engaja, de forma construtiva, em fóruns 

multilaterais e bilaterais, compartilham o progresso do país no que se refere a proteção dos 

direitos das pessoas LGBTs e como isso impacta positivamente em sua comunidade, além 

de colaborarem com ONGs representantes da sociedade civil tanto no Canadá quanto no 

exterior com o intuito de promover a proteção dos direitos humanos dos LGBTs. Ademais, o 

Canadá é co-presidente da Coalizão Intergovernamental de Direitos Iguais (ERC), dedicada 

à proteção dos direitos das pessoas LGBT e promoção do “desenvolvimento inclusivo em 

países membros e não-membros” (GOVERNMENT ..., 2017).  

 

4.2 Federação Russa 

 

A Federação Russa outorgou a descriminalização da homossexualidade no ano de 

1993. Todavia, o Estado assumiu uma postura omissa no que se refere à comunidade 

LGBT, e manteve a homossexualidade no catálogo de doenças mentais até 1999. Pode-se 

afirmar que a homofobia aparece na sociedade russa como fator já interiorizado e 

naturalizado desde a União Soviética. Todavia, o governo de Vladimir Vladimirovitch Putin 

tem proporcionado sucessivos avanços na manutenção e institucionalização da homofobia, 

por meio de discursos e políticas conservadoras que acentuam a discriminação com base 



 

 

em orientação sexual e identidade de gênero. Em 2013, a Câmara dos deputados da Rússia 

aprovou a "Lei da propaganda homossexual" (BATISTA; FREITAS; RUBBI, 2017), que 

censurou a propaganda de relações afetivas não-heterossexuais entre menores de idade e 

destituiu os mesmos do direito à expressão (MACÊDO, 2014). A partir disso, foram 

propostas e aprovadas uma série de outras leis que reafirmaram e legitimaram o 

preconceito contra os LGBTs.  

No ano de 2015, por exemplo, tornou-se proibido que transsexuais obtivessem 

carteira de motorista, e surgiram propostas para que fossem estabelecidas punições aos 

cidadãos russos que se autodeclarassem publicamente como homossexuais, cuja pena se 

traduziria em multas ou encarceramento temporário (BATISTA; FREITAS; RUBBI, 2017). A 

atual conjuntura da Rússia, portanto, é marcada por uma forte perseguição aos 

homossexuais e trans que - apesar de negada pelo presidente19 e outras entidades políticas 

- é considerada por muitos russos como "maior do que nos tempos da União Soviética, 

quando a homossexualidade era tratada criminalmente" (MACÊDO, 2014). Ademais, a 

Federação Russa tenta bloquear a agenda sobre orientação sexual e identidade de gênero 

desde a primeira tentativa de introduzi-la em 2003. Nesse ano, o país se absteve durante a 

votação sobre o adiamento da sessão da Comissão, mas reuniões de 2011, 2014 e 2016 do 

Conselho de Direitos Humanos, o país votou contra todas as resoluções estabelecidas, 

reafirmando seu posicionamento anti-LGBT condizente com as legislações domésticas.  

 

4.3 Reino da Arábia Saudita 

 

Único país do mundo a aplicar, de forma plena e literal, a Lei islâmica da Sharia, a 

Arábia Saudita é um dos oito Estados que adotam a pena de morte como punição às 

expressões não-heterossexuais. A Comissão da Arábia Saudita para a Promoção da Virtude 

e Prevenção do Vício, criada e financiada Estado saudita, é encarregada do cumprimento 

das punições àqueles considerados culpados pela manifestação de comportamentos 

homossexuais, que, quando não levam à morte, podem levar à prisão ou flagelação. 

Ademais, os membros dessa Comissão promovem recorrentes assédios – inclusive sexuais 

– e realizam chantagens quando descobrem ou apenas suspeitam que um indivíduo é 

homossexual. Em abril de 2012, o Estado ordenou explicitamente que nenhuma escola ou 

universidade permitisse a entrada de homossexuais. Apesar de não haver fontes que 

revelem quantas pessoas já foram mortas pelo Estado saudita em função de sua 
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 Putin declara em seus discursos que são garantidos aos homossexuais os mesmos direitos do restante da 

população. De forma dissimulada, o presidente nega que haja perseguição contra os homossexuais, mas ao 
mesmo tempo perpetua a discriminação contra homossexuais e trans por meio de leis homofóbicas e não-
garantia de direitos ao matrimônio, à adoção e à formação de família, bem como se omite em casos de crimes de 
ódio contra os cidadãos LGBTs. (MACÊDO, 2014)  



 

 

sexualidade, existem notícias de uma prisão em 2012 de um homem gay que mantinha um 

Facebook para marcar encontros com outros homens20 e a execução de um gay britânico 

em 201121 (POLYMENOPOULOU; REHMAN, 2013). O posicionamento da Arábia Saudita 

no cenário internacional condiz com sua legislação doméstica baseada na Lei islâmica da 

Sharia. Da mesma forma que o Estado condena abertamente os indivíduos com base em 

sua orientação sexual e identidade de gênero dentro de seu território, ele tenta impedir o 

avanço da promoção e garantia de direitos aos LGBTs na agenda internacional de direitos 

humanos. Tal como a Rússia, o Reino Saudita votou contra todas as resoluções do 

Conselho de Direitos Humanos sobre orientação sexual e identidade de gênero.   

 

4.4 República Federativa do Brasil  

 

Como consequência do ativismo do Movimento Homossexual Brasileiro na década 

de 1980, o Brasil se tornou pioneiro na despatologização da homossexualidade, retirando o 

termo da categoria de desvios e transtornos sexuais no ano de 1985 (REIS, 2012). Ademais, 

no ano de 1999, o Conselho de Psicologia brasileiro baniu as ‘terapias de conversão’ para 

os indivíduos não-heterossexuais. Passado um ano, a adoção por casais homoafetivos 

passou a ser legal, e em 2013 o matrimônio também foi legalizado. No ano de 2017, passa-

se a permitir, também, o reconhecimento e alteração do gênero no registro civil por 

indivíduos trans (EQUALDEX, 2017). Em fóruns internacionais, desde a Plataforma de Ação 

de Pequim, ocorrida em 1995, o Brasil apoiou os direitos sexuais e a orientação sexual. Em 

2001, durante a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata, o país assumiu liderança na defesa da inclusão da “orientação 

sexual” no texto final da Conferência (JORDAAN, 2017). Tal liderança também foi expressa 

em 2003, ainda no âmbito da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, quando 

diplomatas brasileiros propuseram uma resolução denominada Direitos Humanos e 

Orientação Sexual que, apesar de não ter sido aprovada, foi uma primeira tentativa de incluir 

essa questão na agenda de direitos humanos internacional (GIRARD, 2008). Além disso, o 

Brasil votou a favor em todas as resoluções do Conselho sobre orientação sexual e 

identidade de gênero, além de ter contribuído na formulação dos textos (JORDAAN, 2017). 

Todavia, a sociedade brasileira manifesta uma homofobia generalizada, respaldada 

em aspectos religiosos e em uma moral tradicional-conservadora. Dessa forma, pode-se 

afirmar que apesar do Brasil ter apresentado, historicamente, um papel significativo de apoio 

às negociações internacionais sobre direitos dos LGBTs, isso não é traduzido em sua esfera 

                                                 
20 LITTAUER, Dan. Man Arrested for Facebook Gay Date in Saudi Arabia, PINKNEWS, 2012. Disponível em: 
<http://www.pinknews.co.uk/2012/01/13/man-arrested-forfacebook-gay-date-in-saudi-arabia>. 8 
21 PARKER, Nick. Execution fear of gay Brit battered in Saudi. The Sun: 2011. Disponível em: 
<https://www.thesun.co.uk/archives/news/463707/execution-fear-of-gay-brit-battered-in-saudi/>.  



 

 

doméstica. As legislações vigentes pró-LGBTs também não se fazem efetivas, e a 

discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero configura-se como a 

maior motivação para assassinatos no país. No ano de 2016, ocorreram 343 assassinatos 

de gays, lésbicas, bissexuais e trans no Brasil, o que garantiu ao país o título de “campeão 

mundial de crimes contra as minorias sexuais” (GRUPO ... 2017). Além disso, o país 

atualmente enfrenta uma crise política e social, caracterizada pelo fortalecimento de 

contramovimentos conservadores, os quais objetivam reforçar estruturas de poder 

hegemônicas e a opressão das minorias populacionais – principalmente os LGBTs. 

 

4.5 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) 

e OutRight Action International (OutRight) 

 

Fundada em 1978, a ILGA é uma “federação mundial de organizações nacionais e 

locais dedicadas a alcançar a igualdade de direitos para as pessoas lésbicas, gays, 

bissexuais, trans e intersex (LGBTI) em todo o mundo” (ILGA, 2017). Tal associação recebe 

financiamento tanto de governos, quanto de instituições privadas e pessoas físicas que se 

sensibilizam com a causa e realizam doações. Além de representar a sociedade civil LGBT 

no âmbito das Nações Unidas e OIs, a ILGA promove uma conscientização sobre a questão 

com base em pesquisas e relatórios realizados anualmente e enfatiza a promoção e 

proteção dos direitos humanos (ILGA, 2017). Por sua vez, a OutRight Action International é 

uma organização internacional não-governamental, sem fins lucrativos, surgida no ano de 

1990. Ela se empenha em “assegurar o pleno gozo dos direitos humanos de todas as 

pessoas e comunidades sujeitas a discriminação ou abuso com base na orientação sexual 

ou expressão, identidade ou expressão de gênero e/ou status de HIV” (AMERICAN ..., 

2017). Assim como a ILGA, a OutRight está associada às Nações Unidas e outros órgãos 

internacionais e regionais (OUTRIGHT ..., 2017). No Conselho de Direitos Humanos, as 

duas organizações cumprem o papel de membros observadores, ou seja, elas participam 

ativamente das discussões, fornecem informações e relatórios, exercem pressões em 

membros que estão em desacordo com a promoção e proteção dos direitos dos LGBTs e 

auxiliam os Estados-membros na elaboração dos textos das resoluções. Apesar de não 

possuírem o direito ao voto em questões substanciais, ou seja, nas votações de resoluções 

e emendas, essas ONGs internacionais detêm grande influência nos processos de 

negociação internacional sobre orientação sexual e identidade de gênero, na medida em 

que desempenham um importante papel de rede e coordenação (JORDAAN, 2018). 

 

 

 



 

 

5 QUESTÕES RELEVANTES PARA DISCUSSÃO 

 

● De que forma a estrutura social sexista e heterossexista consegue perpetuar a 

subordinação e hostilização dos não-heteronormativos? E como isso se reverbera no 

âmbito internacional? 

● O movimento LGBT pode ser pensado como um catalisador para mudanças nas 

estruturas domésticas vigentes? E no cenário internacional?  

● A sociedade civil é capaz de influenciar os processos de negociação sobre orientação 

sexual e identidade de gênero? Como? Tal influência mostra-se efetiva? 

● Como práticas conduzidas pelas organizações internacionais podem auxiliar no combate 

à discriminação contra os LGBTs?  

● As resoluções até então aprovadas pelo Conselho de Direitos Humanos têm surtido 

efeito no que tange à diminuição das violações dos direitos humanos de lésbicas, gays, 

bissexuais e trans? Por quê? 

● Como solucionar o descompasso entre a participação dos Estados em reuniões do 

Conselho de Direitos Humanos e as mudanças domésticas que seus governos 

efetivamente propõem e realizam? 

● De acordo com o posicionamento de sua delegação, os princípios morais, religiosos e 

culturais podem interferir nos direitos humanos dos indivíduos LGBTs? 

● Quais alternativas podem ser vislumbradas como forma de impedir as violações de 

direitos humanos que cerceiam a comunidade LGBT?  

● Como alcançar uma Resolução que consiga contribuir efetivamente com a causa 

discutida, ainda que haja a relativização de alguns tópicos devido às discrepâncias de 

posicionamentos e interesses dos países presentes na sessão?  
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