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O carimbador maluco 

 

5... 4... 3... 2 

Parem! Esperem aí 

Onde é que vocês pensam que vão? 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum!! 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum!! 

Tem que ser selado, registrado, carimbado 

Avaliado, rotulado se quiser voar! 

Se quiser voar 

Pra Lua: a taxa é alta 

Pro Sol: identidade 

Mas já pro seu foguete viajar pelo universo 

É preciso meu carimbo dando o sim 

Sim, sim, sim 

O seu Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum! 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum! 

Tem que ser selado, registrado, carimbado 

Avaliado, rotulado se quiser voar! 

Se quiser voar 

Pra Lua: a taxa é alta 

Pro Sol: identidade 

Mas já pro seu foguete viajar pelo universo 

É preciso meu carimbo dando o sim 

Sim, sim, sim 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum! 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum! 

Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês 

Aventura como essa eu nunca experimentei! 

O que eu queria mesmo era ir com vocês 

Mas já que eu não posso 

Boa viagem, até outra vez 

Agora 

O Plunct Plact Zum 

Pode partir sem problema algum 

Plunct Plact Zum 

Pode partir sem problema algum 

(Boa viagem, meninos 

Boa viagem) 

 

Raul Seixas 



 

 
 

RESUMO 

 

MEIRELLES, Mariana Barros. Documento, objeto em disputa: a busca pela materialidade 

documental para a realização de direitos homoafetivos. Rio de Janeiro, 2019. 198f. 

Orientador: Profª Drª Lídia Silva Freitas. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019.  

  

  

O presente trabalho de pesquisa buscou investigar a maneira pela qual a teia documentária, 

produzida institucionalmente, se associa a formas de saber e poder, servindo à cristalização de 

enunciados e discursos discriminatórios que condenavam a homossexualidade com base em 

determinado regime de verdade. Nosso objetivo foi o de averiguar o funcionamento social dos 

documentos quando agenciados por relações de forças. Ou seja, analisar a relação entre a 

agência documentária e as formas de exercício do poder. Para atingir este objetivo, dedicamo-

nos a identificar as redes que contribuíram para a formação de enunciados sobre os  

comportamentos sexuais considerados desviantes e que produziram categorias de sujeitos. 

Buscamos mapear instituições, normas, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas e morais comprometidas com o funcionamento dos enunciados que 

condenavam a homossexualidade, procurando compreender a maneira pela qual estes 

enunciados foram postos em ação a partir de plataformas de enunciação autorizada, ou seja, 

os documentos. Para acompanhar essa dinâmica, exercitamos a proposta de Frohmann para o 

estudo da documentalidade, explorando a historicidade, a funcionalidade, as associações 

complexas e os poderes de ação dos documentos, tendo como contexto algumas configurações 

do dispositivo da sexualidade contemplados no recorte espaço temporal que escolhemos para 

apresentar neste trabalho. Acreditamos que as reflexões contidas neste trabalho sirvam de 

base para a análise documentária ao nível do dispositivo, enfatizando a contextualização da 

produção documentária.  

  

Palavras-chave: documento; sexualidade; discurso; direitos. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

MEIRELLES, Mariana Barros. Document, object under challenge: the search for documental 

tangibility to exercise homoaffective rights. Rio de Janeiro, 2019. 198f. Adviser: Profª Drª 

Lídia Silva Freitas. Thesis (PhD in Information Science) – Post Graduation Program in 

Information Science, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  

 

 

The current research focused on investigating the method with which the documentary 

network, institutionally created, associates itself to forms of knowledge and power, enabling 

the crystallization of discriminatory topics and speeches that condemned homosexuality based 

on a specific regime of truth. Our objective was to verify the social functionality of 

documents while supported by relationships of power. That is, to analyze the relationship 

between the documentary producer and regimes of powers. To achieve this goal, we focused 

on identifying the networks that contributed to the creation of topics about sexual behaviors 

that are considered deviants and that produced categories of subjects. We tried to chart 

institutions, norms, laws, administrative actions, scientific papers, philosophical propositions 

and customs committed to topics that condemned homosexuality, seeking to understand the 

method with which these topics were put into action through authorized channels, that is, the 

documents. To follow this dynamic, we adopted Frohmann’s proposition to study 

documentality, exploring the history, the functionality, the complex associations and the 

powers of action of these documents, utilizing as context some configurations of sexuality 

contemplated in the time space that we defined to present our work. We believe that the issues 

contained within this research may serve as a basis for documentary analysis as originally 

proposed, highlighting the context of the production of documents.  

 

Keywords: documents; sexuality; discourse; rights.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese é fruto da pesquisa doutoral desenvolvida no Programa de Ciência da 

Informação da Universidade Federal Fluminense. O estudo foi desenvolvido sob a perspectiva 

da linha de pesquisa Informação, Cultura e Sociedade, com orientação das professoras 

doutoras Lídia Silva de Freitas e Jacqueline Ribeiro Cabral. O presente trabalho foi realizado 

com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 

(CAPES) – Código de Financiamento 001. 

O problema que fomentou nossa pesquisa surgiu do interesse em entender de que 

maneira a teia documentária, produzida institucionalmente, se associa a formas de saber e 

poder servindo à cristalização de enunciados e discursos discriminatórios que condenam a 

homossexualidade com base em determinado regime de verdade. 

Diante da demanda por direitos civis suscitadas por grupos homossexuais – casamento 

civil, adoção, homoparentalidade e criminalização da homofobia – e a resistência do Estado 

em concedê-los, interessou-nos investigar a função social dos documentos nas relações de 

forças envolvidas. Ou seja, analisar a relação entre a agência documentária e as formas de 

exercício do poder. 

Nossa hipótese é a de que o poder de agência de um documento (sua materialidade) é 

definido por associações complexas entre o documento e outros elementos que compõem um 

dispositivo. Desta forma, para entender a agência documentária se faz necessária uma 

ampliação do que hoje se entende por contextos de produção e uso dos documentos. Para 

Foucault, um dispositivo é uma rede de elementos heterogêneos, linguísticos e não 

linguísticos, que se estabelece para atender uma função estratégica concreta inscrita em uma 

relação de poder. O dispositivo sempre atua de acordo com o arcabouço institucional que 

cerca o discurso verdadeiro, ou seja, o discurso que é aceito como verdadeiro (AGAMBEN, 

2005, p. 9-10).  

Em função de nosso objeto teórico de análise, dedicamo-nos ao estudo do dispositivo 

da sexualidade, aquele que tem como função estratégica produzir uma verdade sobre o sexo, 

capaz de controlar os corpos e os corações dos homens. Assim, observamos de que forma o 

funcionamento dos documentos estaria comprometido com o interesse estratégico do 

dispositivo da sexualidade: exercer um ‘biopoder’ sobre os indivíduos, sujeitando suas 

sensações e prazeres a uma normatividade sexual. Em consonância o objeto teórico, elegemos 

como objeto empírico elegemos documentárias que funcionavam como plataforma de 

enunciação de uma determinada normatividade sexual para poder vislumbrar de que forma a 
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agência documentária se alinha com a configuração do dispositivo da sexualidade. 

Recorremos à  

É necessário salientar que a composição da rede de elementos de um dispositivo está 

em constante mudança, admitindo outros elementos, novas estratégias e tecnologias capazes 

de assegurar que o interesse primordial seja alcançado. Por causa disso, nosso objetivo geral 

foi o de esclarecer de que maneira as mudanças nos regimes de verdade, desde a Idade Média 

até os dias de hoje, condicionaram a produção e o funcionamento de documentos, sejam eles 

primários (normas, leis, classificação de doenças, etc) ou secundários (confissões, decisões 

judiciais, diagnósticos, etc) que participam do controle do comportamento sexual e da 

sexualidade. 

Para atingir o objetivo geral, dedicamo-nos a identificar as redes (ou assemblages 

como preferimos chamar por opção teórica) que contribuíram para a formação de enunciados 

sobre os comportamentos sexuais considerados desviantes - pecado, crime e doença - e que 

produziram determinadas categorias de sujeitos - sodomitas, pederastas e homossexuais. 

Buscamos mapear instituições, normas, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas e morais comprometidas com o funcionamento dos enunciados que 

condenavam a homossexualidade, e de que maneira foram postos em ação a partir de 

plataformas de enunciação autorizada, ou seja, os documentos. 

Toda esta discussão foi orientada pela obra foucaultiana, fundamentalmente nos 

estudos dedicados à história da sexualidade, que permitem entender como as relações entre 

saber e poder constituem tecnologias de poder que atuam sobre o sexo e a sexualidade. Uma 

incursão neste empreendimento genealógico tornou possível identificar tecnologias de poder 

diretamente associadas à produção de registros documentários: a confissão, o inquérito e a 

anamnese. Estas espécies documentais foram capazes de colocar em funcionamento discursos 

sobre a sexualidade nos níveis institucional, sociocultural e subjetivo. 

Para a análise da relação entre as tecnologias de poder e a produção de documentos, 

fizemos um levantamento de fontes documentais que representassem o documento enquanto 

objeto discursivo. Isto é, que evidenciassem “as suas condições de existência, as instituições 

que regulam a sua produção, sua circulação e relacionamentos, e os tipos de arranjo que 

contribuem para a sua estabilidade ao longo do tempo” (FROHMANN, 2001, p. 5). 

Esta perspectiva analítica está fundamentada nos estudos neodocumentalistas de 

Bernard Frohmann, o principal referencial teórico deste trabalho. Frohmann, através de sua 

literatura, nos permite estudar a agência documentária como resultado das articulações das 

práticas documentárias em um sistema de relações sempre em mudança, no qual a 
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possibilidade de produção de sentido e de efeitos de informação está constantemente sendo 

redefinida pelos contextos – social, histórico, tecnológico etc. – nos quais as práticas 

documentárias acontecem. 

É a partir do conceito de documentalidade, desenvolvido por Frohmann, que 

propusemos uma análise das fontes documentais apresentadas, preocupada com as formas 

pelas quais esses documentos foram usados para gerar efeitos de significação, estabelecer 

sanções e punições, constituir sujeitos e negar direitos. A documentalidade é, para Frohmann, 

uma propriedade ou atributo do documento porque se refere ao seu poder de agência, ou seja, 

a “capacidade de produzir, apagar, autorizar, encorajar, autorizar, influenciar, tornar possível, 

obstruir ou proibir a geração de marcas, rastros ou inscrições em arranjos com outros 

documentos” (FROHMANN, 2009, comunicação oral, tradução nossa). 

A proposta de Frohmann também permite entender quais mudanças aconteceram na 

produção, na definição de sentidos e da agência dos documentos em razão das mudanças 

ocorridas no assemblage a que estão associados. Em nossa pesquisa, isso será demonstrado 

quando apresentamos as mudanças discursivas, institucionais, culturais, normativas e jurídicas 

suscitadas pelo movimento de luta por reconhecimento do movimento de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e outras orientações sexuais, identidades e 

expressões de gênero (LGBTI+). 

Em nossa narrativa e análises, voltamo-nos para uma das bandeiras do movimento: a 

busca por direitos homoafetivos, ou seja, a equiparação legal das relações afetivo-sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo às relações heterossexuais. Esta luta implicou promover novos 

significados à noção de entidade familiar e fazer com que, a partir desses significados, o 

direito reinterpretasse a legislação para que novas composições familiares pudessem também 

desfrutar de proteção pelo Estado brasileiro. 

Somente depois de recompor essa trajetória de luta por direitos de família pelo 

movimento LGBTI+ pudemos identificar quais mudanças jurídico-administrativas foram 

necessárias para que o Estado brasileiro concedesse direitos à família homoafetiva. Nossa 

atenção voltou-se, especialmente, para as mudanças engendradas na produção documentária, 

para as alterações que os documentos relacionados aos registros civis, casamento e 

nascimento tiveram que sofrer para contemplar novas formas de conjugalidade e 

parentalidade. 

Mapear as diferentes composições do dispositivo da sexualidade ao longo do tempo 

nos permitiu entender uma das facetas de 
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como o poder é exercido através das relações sociais mediadas pela 

informação, como o domínio sobre a informação é alcançado e mantido por 

grupos específicos, e como formas específicas de dominância – 

especialmente os de raça, classe, sexo e gênero ─ estão implicados no 

exercício do poder sobre a informação. (FROHMANN, 1995). 

 

Em outro sentido, entender as estratégias político-discursivas dos movimentos de 

liberação LGBTI+ nos permitiu identificar como movimentos sociais podem redefinir 

relações de dominância, tanto no âmbito discursivo quanto no documentário. Pudemos notar 

como a conquista de direitos civis homoafetivos passou pela reelaboração de enunciados e de 

discursos, o que reverberou na produção de documentos. 

Documentos são plataformas legitimadas de enunciação e devem ser elaborados de 

modo a materializar a formação discursiva institucionalizada em função da qual são 

produzidos. Qualquer mudança que altere a formação discursiva que orienta os atos 

institucionais deve ser acompanhada por mudanças na produção documentária. 

Para acompanhar essa dinâmica, exercitamos a proposta de Frohmann para o estudo da 

documentalidade, explorando a historicidade, a funcionalidade e suas associações às 

assemblages e seus poderes de ação, tendo como contexto as composições do dispositivo da 

sexualidade contemplados no recorte espaço temporal que escolhemos apresentar neste 

trabalho. 

O interesse é entender como saber e poder produziram sujeitos ao reprimir as relações 

sexuais entre pessoas do mesmo sexo, e qual o papel da documentação no exercício do 

“assujeitamento” a partir da institucionalização de enunciados estigmatizantes. Procuramos, 

assim, identificar os processos que contribuíram para a formação de enunciados sobre os 

comportamentos sexuais não normativos e mapear instituições ou redes de instituições que 

estiveram comprometidas com o funcionamento de formações discursivas discriminatórias, 

observando as tecnologias que permitiram que tais formações fossem postas em ação através 

de documentos. 

Para aprofundar o mergulho em nosso campo empírico, apresentamos uma forma 

contemporânea de resistência ao poder sobre a sexualidade, abordando a luta por liberação do 

movimento LGBTI+. Privilegiamos a busca pelo direito ao matrimônio como estandarte da 

reivindicação por direitos civis, principalmente porque o reconhecimento da legitimidade das 

uniões homoafetivas teve especial repercussão na produção documentária. Desta forma, 

traçamos uma breve trajetória desde o nascimento da demanda por reconhecimento da união 

entre homossexuais, enquanto pauta do movimento LGBTI+, até sua institucionalização pelo 

Supremo Tribunal Federal. 
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Trataremos também das mudanças ocorridas na produção de documentos após o 

advento do casamento homoafetivo. Discutimos de que forma as mudanças discursivas e 

normativas suscitam adaptações em modelos de documentos de registro civil para que eles se 

adaptem a novos contextos sociais. Procuramos também exercitar a análise da agência 

documentária a partir do conceito de documentalidade. A ideia é que este conceito sirva de 

base para a análise documentária ao nível do dispositivo, enfatizando a contextualização da 

produção documentária. 

Por fim, concluímos o trabalho fazendo um balanço entre o que foi proposto como 

horizonte de pesquisa e os objetivos alcançados. 
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2 DOCUMENTO, DOCUMENTAÇÃO E DOCUMENTALIDADE: A TEORIZAÇÃO 

DE BERND FROHMANN 

 

Privilegiar o documento enquanto objeto de estudo da Ciência da Informação não é 

meramente escolher entre um dos diversos artefatos de informação1 como plano de análise 

para as problematizações do campo. Ao eleger o documento como lócus dos fenômenos de 

informação, procuramos romper com modelos analíticos da CI que concebem o documento 

como meio de transmissão/comunicação de informação, na perspectiva fisicalista. 

A primazia do documento enquanto objeto do campo tem sido defendida por autores 

como Bernd Frohmann e Ronald Day, que, ao revisitarem o trabalho teórico de Paul Otlet e 

de Suzanne Briet, fundadores da documentação, ressignificaram as noções de documento e de 

informação. Esta nova forma de pensar o documento, batizada como neodocumentalismo, 

estabeleceu um “lugar privilegiado para pensar a questão da pragmática no âmbito da CI 

exatamente porque estão em jogo aqui as noções de documento e de representação” 

(SALDANHA, 2012, p. 4). 

Alinhamo-nos à proposta de Frohmann de que a CI deveria mudar seu foco de atenção 

“dos efeitos informativos e comunicativos dos documentos para seus efeitos constitutivos” 

(FROHMANN, 2004a, p. 233). Isto implica considerarmos também que a informação não é 

passível de ser transmitida e comunicada por nenhum documento. Considerar o caráter 

constitutivo do documento supõe abandonar a ideia de que a informação é inerente ao texto. A 

abordagem neodocumentalista, com a qual trabalharemos, considera que os sentidos de um 

texto não estão determinados, antecipadamente fixados, de forma a garantir que seus efeitos 

sejam pré-determinados.2 

Os sentidos do texto e os efeitos dos documentos são constituídos a partir das práticas 

com documentos, ou seja, das práticas estabelecidas entre os documentos e muitos outros 

elementos heterogêneos envolvidos na produção de sentido e nos efeitos de informação do 

documento. Deste ponto de vista, os efeitos de informação de um documento são definidos no 

processo em que são forjadas as articulações entre ele, a cadeia documentária e os demais 

elementos – técnicas, atores, instituições, discursos, disciplinas, relações sociais etc. – 

envolvidos nas práticas em que estão atuando. 

 
1 Artefatos de informação: “modos tecnológicos e materiais de armazenagem, processamento e de transmissão de 

dados mensagem-informação” (GONZALEZ DE GOMEZ, 1999, p. 7). 
2 Bernd Frohmann sustenta “a concepção de que a informação não é um tipo de ‘coisa’, não é um tipo de coisa 

inerente a um texto imbuída de significado apriorístico, nem um tipo de coisa presente na mente de um leitor ou 

‘usuário de informação’” (FROHMANN, 2004a , p. 228). Com essa colocação, Frohmann critica os paradigmas 

fisicalistas e cognitivistas. 
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Ao deslocar o objeto de análise da informação para o documento, o 

neodocumentalismo erigiu outras questões para o campo informacional. Para além de 

preocupações “sobre a performance das tecnologias de recuperação de informações ou do 

design de sistemas e serviços em benefício de comportamentos mais satisfatórios da 

informação”, (FROHMANN, 2004a, p. 223) propõe-se que o estudo sobre como documentos 

são usados “de forma variada para gerar diferentes efeitos de significação; sobre como eles 

são usados como recursos em diferentes contextos; e sobre como o seu significado, 

importância e status emerge de suas expressões temporais” (ibidem). 

Em outras palavras, o plano de análise situa-se no nível das práticas documentárias em 

virtude das quais o fenômeno da informação se apresenta por completo e, também, no nível 

dos circuitos de poder econômico, político e cultural que as sustentam (FROHMANN, 2004a, 

p. 223). 

A profundidade desta abordagem é entendida quando assumimos que os efeitos dos 

documentos dependem de uma luta contínua para articular as práticas documentárias dentro 

de um sistema de relações sempre em mudança. Neste sistema, as possibilidades de sentido e 

de efeitos de informação são redefinidas pelo contexto – social, histórico, tecnológico etc. – 

no qual as práticas documentárias acontecem. 

Esta perspectiva cultural da CI é defendida e representada por Bernd Frohmann. Suas 

argumentações enfatizam que “as práticas documentárias não são delimitadas por causas 

internas ou a priori que determinam sua articulação com outras práticas culturais” (ibidem, p. 

234-235). 

 

They are Reflexive attempts to strengthen, transform, or reconstitute existing 

alignments or counteralignments by situating them historically or 

geographically. Turning the reflexive lens on this book, I acknowledge my 

intention to step into what I see as the disciplinary politics of information 

studies. My arguments against IC models and for documentation are aimed 

at challenging and, hopefully, making a contribution to breaking the spell 

cast over information studies by epistemological concepts of information and 

communication. The argument that the discipline's research field is enriched 

by studies that do not privilege information or communication as theoretical 

kinds, that do not depend upon Information and Communications (IC) 

models, that decentre epistemological presuppositions and concerns, and that 

attend to the many and varied practices with documents, to their systems of 

production, organization, and consumption, their materiality, the social 

disciplines required to maintain them, and their histories, is meant as an 

intervention in a disciplinary locus on issues of efficiency, management, and 

technological performativity at the expense of questions that can deepen our 

understanding of how documentary labour is intertwined with a wide variety 

of cultural practices. (Ibidem, p. 236). 
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Assim, sua proposta é a de que o paradigma teórico da CI se desloque do eixo 

“informação-comunicação” para “concepções práticas de objetos discursivos” – enunciados, 

inscrições, representações gráficas etc. – ou seja, documentos. 

Fortemente influenciado pela análise do discurso de Michel Foucault, Frohmann busca 

“materializar” a informação como maneira de se evitar um caráter abstrato, e não social, que 

concepções epistemológicas da informação tendem a reificar. 

Frohmann observa que assumir o caráter material da informação (objetos discursivos) 

implica que nossa atenção seja direcionada para “as suas condições de existência, às 

instituições que regulam a sua produção, sua circulação e relacionamento, e aos tipos de 

arranjo que contribuem para a sua estabilidade ao longo do tempo” (FROHMANN, 2001, p. 

5). 

Para o autor, a análise foucaultiana do discurso ofereceria três ideias-chave para que os 

estudos da informação pudessem investigar com profundidade o significado e a natureza 

social e histórica da “informação”. Seriam eles: 

 

(1) a mudança de atenção teórica da interpretação para a existência de 

enunciados, conjuntos de enunciados, textos e documentos; (2) o estudo do 

caráter manifesto, público, disciplinado de enunciados, conjuntos de 

enunciados, textos e documentos e, em particular, de práticas 

institucionalizadas com enunciados, conjuntos de enunciados, textos e 

documentos; (3) o estudo de como enunciados específicos, e conjuntos de 

enunciados, alcançam estabilidade suficiente para constituir conhecimentos 

autorizados e legítimos sobre pessoas, objetos, processos e eventos. (Ibidem, 

p. 6, tradução nossa). 

 

O principal argumento de Frohmann para defender o foco sobre a materialidade 

documental é o de que, quando a “informação” é “materializada”, ou seja, quando assumimos 

como objeto os documentos, conseguimos mapear sua dinâmica, como “ela circula, é usada, 

desaparece, permite ou impede a realização de um desejo, serve ou resiste a vários interesses, 

participa de desafios e lutas, e se torna um tema de apropriação ou rivalidade” (ibidem). 

Acompanhar estas dinâmicas pode nos revelar de que forma as práticas sociais com 

documento são reguladas “de acordo com as autorizações, procedimentos e regras de 

produção e, também, das rotinas de circulação em padrões habituais e em circuitos 

autorizados” (ibidem, p. 7). 
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A disciplina social e o aparelho de escrita3 definirão os modos institucionalizados de 

produção de documentos - as técnicas documentárias - que determinaram a manutenção da 

autoridade do documento como lugar legítimo de enunciação discursiva (FROHMANN, 

2001, p. 7). 

 

2.1 Documento e (neo)documentalismo: uma crítica à informação 

 

Como dito anteriormente, a proposta de Frohmann - de considerar os documentos 

como a materialização de objetos discursivos - é fundamentada na análise do discurso 

foucaultiana. Entretanto, mais do que tomar de empréstimo a teorização sobre as regras de 

formação do discurso ou as condições de possibilidade de existência de um enunciado, 

percebemos que a expressiva influência foucaultiana no trabalho de Frohmann remete à 

crítica das construções epistemológicas sobre informação e conhecimento. 

No livro Arqueologia do saber, Foucault propõe uma metodologia para investigar as 

condições de possibilidade de saberes de determinada época. Rechaçando a ideia de que a 

racionalidade científica é um processo progressivo da razão, o autor sugere que se faça uma 

história dos saberes. 

Diferentemente da epistemologia, que tematiza a questão da racionalidade através da 

história das ciências (seus domínios, seus métodos, os objetos que as definem, as linguagens 

que empregam), Foucault centra suas análises sobre como as ciências, a partir da 

modernidade, se formalizaram e estabeleceram o domínio sobre o saber e a produção da 

verdade. 

O autor foge de uma análise de recorrências situada no próprio interior da ciência, cuja 

preocupação é “recolocar todos os seus episódios no edifício por ela construído, e de contar 

sua formalização no vocabulário formal que é hoje o seu” (FOUCAULT, 2015, p. 229). Em 

seu lugar, Foucault sugere que se tente revelar “as práticas discursivas na medida em que dão 

lugar a um saber, e em que esse saber assume o status e papel de ciência, o que ele chama de 

história arqueológica” (ibidem). 

 

Trata-se, pois, para tal análise, de traçar o perfil da história das ciências a 

partir de uma descrição das práticas discursivas; de definir como, segundo 

que regularidade e graças a que modificações ela pôde dar lugar aos 

processos de epistemologização, atingir as normas de cientificidade e, talvez, 

chegar ao limiar de formalização. (Ibidem, p. 230). 

 
3 A análise da disciplina social e do aparelho de escrita, como determinantes para a materialidade documental, 

será realizada no primeiro capítulo da tese. 
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Foucault chamará de análise da epistémé “a análise das formações discursivas, das 

positividades e do saber, em suas relações com figuras epistemológicas e as ciências” 

(FOUCAULT, 2015, p. 230). Para o autor, o sentido de epistémé não remete a uma história 

geral do desenvolvimento do pensamento humano. Pelo contrário, Foucault rechaça a 

concepção histórica linear que organiza os saberes de acordo com uma concepção de 

progresso. 

 

Por epistémé entende-se, na verdade, o conjunto das relações que podem 

unir, em uma dada época, as práticas discursivas que dão lugar a figuras 

epistemológicas, a ciências, eventualmente a sistemas formalizados; o modo 

segundo o qual, em cada uma dessas formações discursivas, se situam e se 

realizam a passagem à epistemologização, à cientificidade, à formalização; a 

repartição desses limiares que podem coincidir, ser subordinados uns aos 

outros, ou estar defasados no tempo; as relações laterais que podem existir 

entre figuras epistemológicas ou ciências, na medida em que se prendam a 

práticas discursivas vizinhas mas distintas. A epistémé não é uma forma de 

conhecimento, ou um tipo de racionalidade que, atravessando as ciências 

mais diversas, manifestaria a unidade soberana de um sujeito, de um espírito 

ou de uma época; é o conjunto de relações que podem ser descobertas, para 

uma época dada, entre as ciências, quando estas são analisadas no nível das 

regularidades discursivas. (Ibidem, p. 231). 

 

Foucault demarca o surgimento de um novo tipo de positividade, uma nova forma de 

“epistemologização”, a partir do século XIX. O “discurso de verdade” passa a ser definido no 

interior e dentro dos limites das disciplinas que buscavam fundamentar, racionalizar e 

justificar seus saberes a partir da cientificidade. 

A racionalidade científica passou então a formalizar, através de normas de validação e 

coerência (modelo, crítica ou verificação), de forma a determinar qual tipo de proposição 

poderia ser reconhecido como verdadeiro ou falso dentro de um domínio disciplinar – 

sociologia, medicina, psiquiatria etc. 

Esse modelo de validação e de coerência assume caráter de critério formal manifesto 

em leis de construção de proposições. O discurso científico passa a ser produzido nas 

estruturas proposicionais legitimadas dentro dos limites da disciplina. Uma vez estabelecidos 

os pilares da estrutura proposicional da formação discursiva disciplinar, as proposições 

legítimas e aceitas irão erguer o edifício formal do saber científico. 

Frohmann retorna às “origens” históricas da documentação - momento a partir do qual 

uma prática discursiva racionalizada sobre informação se inicia e se individualiza - para 
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elaborar uma nova concepção sobre o que é a documentação e sobre seu objeto de estudo, 

revisitando as reflexões teóricas de Paul Otlet. 

Ainda na juventude, Paul Otlet juntou-se à Society for Social and Political Studies 

sediada em Bruxelas no ano de 1891. Lá, Otlet conheceu Henri de La Fontaine, aquele que 

seria seu grande parceiro de trabalho, então diretor do Society´s bibliografical program. Logo 

após esse encontro, Otlet passou a prestar assistência a La Fontaine no trabalho da seção 

bibliográfica do Society´s bibliografical program. Este trabalho aproximou Otlet das 

ferramentas e serviços bibliográficos de sua época (RAYWARD, 1997, p. 289-290). 

De acordo com Rayward (ibidem, p. 290), Otlet considerava que a literatura das 

ciências sociais estava em estado de desordem e precisava, à semelhança das ciências 

naturais, empregar uma organização bibliográfica baseada na ordem, no rigor e na 

acumulação. 

 

Otlet began to interesting ideas. It seemed to him that, divorcing a book’s 

content from its autor and his or her authorial intentions, one should be able 

systematically to extract from books what was their new contributions to 

knowledge. This information could then be cumulated on cards which could 

be arranged to reflect the subject relations involved. (Ibidem). 

 

A Classificação Decimal de Melvil Dewey (1885) respondeu aos anseios de Otlet, 

pois, segundo ele, era uma ferramenta de classificação detalhada e abrangente, capaz não só 

de catalogar a literatura das ciências sociais como de promover a catalogação universal do 

conhecimento (ibidem). 

Em 1895, Paul Otlet e La Fontaine criaram o International Institute of Bibliography. A 

intenção inicial foi a de desenvolver um Repertório Bibliográfico Universal de cooperação 

internacional, formalizado de acordo com a classificação decimal de Dewey. 

 
For Otlet, documentation was “the means of bringing into uses all of the 

written or graphic sources for knowledge [...] Documents consists whatever 

represent or express an object, a fact, an impression by means of any signs 

whatever (writing, picture, diagrams, symbols). But his usage soon took on 

an explained signification that suggests it was a new intellectual discipline 

with which a range of new, typical technical practices associated. (Ibidem, p. 

299). 

 

A documentação surge com o propósito de extrair e organizar as informações contidas 

nos documentos. Rayward salienta que o trabalho de Otlet não se resumiu a estabelecer 

ferramentas e técnicas para o trabalho de recuperação e armazenamento da informação. Ele 
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também elaborou uma vasta teorização sobre estes procedimentos, relacionando-os às 

“práticas do conhecimento” e da comunicação da época. Diz seu biógrafo: 

 

Documentation is not only a set of complex professional tasks based on the 

tools and techniques that Otlet and his colleagues devised, it also may be 

considered to be set of rationalizations that provide a context for their 

applications. Thus, while Otlet speaks prescriptively of what is desirable of 

organization at each of these stages, in effect he is identifying areas of study 

and research. (RAYWARD, 1997, p. 299). 

 

No livro Traité de Documentation (1934), Otlet sistematiza e aprofunda suas ideias do 

que seriam os pilares da “ciência da bibliografia e do conhecimento”. Esta obra instaura 

“novas formas de olhar e falar sobre aspectos do mundo do conhecimento, livros, 

bibliotecários e sobre a infraestrutura social da qual eles fazem parte” (RAYWARD, 1997, p. 

289). 

Alinhando-se com a perspectiva arqueológica de Foucault, Rayward identifica que as 

articulações entre as técnicas documentárias e as reflexões teóricas desenvolvidas por Otlet 

contribuíram para a emergência de uma nova formação discursiva em torno da informação e 

comunicação científica. 

 

It also requires the creation of new phenomena, and changes in language 

practices, especially the collaboration of a new terminology. It also required 

the creation of new formal structure of communicating individuals and the 

development of new tools and techniques for information handling. As it 

emerged, it found formal expression in a considerable volume of special 

publications that ranged from, and were often mixture of, practical manuals 

and guides, theoretical discussions, and polemical adjurations. (Ibidem, p. 

289-290). 

 

Para Frohmann, apesar da primeira expressão do documentalismo advogar como 

objeto formas celebradas de documento – escritos, ideogramas e músicas - sua concepção 

sobre o que ele era não dava conta da dimensão deste objeto. Na abordagem documentalista 

de Otlet, o documento funcionava apenas como fonte de informação.4 

Neste sentido, os elementos externos do documento não eram considerados; sua 

estrutura física e forma de apresentação eram irrelevantes. Da mesma maneira, as 

características contextuais de sua produção, como autoria, também eram desconsideradas. 

 
4 “Para a documentação, a técnica de recuperação de fontes era profundamente ligada ao social e aos interesses 

institucionais em usar material documentário. Em contraste com as funções das bibliotecas e dos bibliotecários, 

que definem a si mesmos em termo de colecionadores e preservadores históricos do livro, os documentalistas 

enfatizam a integração utilitarista da tecnologia para atingir interesses sociais específicos” (DAY, 2001, p. 7). 
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O interesse da documentação era a “substância” do documento, a informação que, de 

alguma maneira, contribuísse para o acúmulo de conhecimento. De acordo com o princípio 

monográfico, que orientava o trabalho documentário, a informação deveria ser “extraída” do 

documento de forma “racional” e “objetiva”, mantida apenas sua “essência”. O objetivo da 

criação dos artefatos tecnocientíficos utilizados pelos profissionais da bibliografia - para a 

identificação, acumulação, manutenção, classificação e difusão da informação - era o de 

compor um repertório de informações racionalmente organizadas. 

 

Information, from which has been removed all dross and foreign elements, 

will be set out in a quite analytical way. It will be recorded on separate 

leaves or cards rather than being confined in volumes [...] By gathering these 

leaves together, and classifying and organizing them according to the 

headings of a reliable, precise, and detailed classification, we will create the 

“Universal Book” of knowledge, a book which will never be completed but 

will grow unceasingly. (OTLET, 1990 apud FROHMANN, 2004, p. 39). 

 

Para Frohmann, o “Livro Universal” de Otlet seria um compêndio de informações 

imateriais, classificadas de acordo com a CDU. Ou seja, ele seria composto pelo “conteúdo 

epistêmico imaterial de milhões de registros materiais” (FROHMANN, 2001, p. 4, tradução 

nossa). 

A ideia de “informação epistemológica” se refere àquela que é tomada como “um tipo 

de entidade granular, uniforme e autossuficiente” que poderia ser “extraída” do texto com 

extrema precisão, depois de desvencilhada de qualquer elemento que lhe seja “externo” 

(ibidem). 

Percebe-se que esta concepção tem forte cunho mentalista. A informação, conteúdo, é 

alienada do contexto de produção de seus textos, ganha conotação de uma representação 

mental, essencialista, que desvincula a produção do conhecimento dos processos sociais dos 

quais são fenômeno. “Otlet5 tende a uma concepção epistemológica da informação, cuja 

desencarnação transcende qualquer ordem social, colocando-a fora do espaço e do tempo” 

(ibidem). 

A informação concebida por Otlet ainda se encaixa em uma episteme clássica – 

séculos XVII e XVIII – fundamentada na representação. Foucault caracteriza o saber clássico 

como aquele interessado em produzir uma representação do mundo. A exemplo dos estudos 

da linguagem, a análise clássica do discurso explicaria a relação entre signo e significado a 
 

5 Frohmann reconhece que Otlet considera a informação um fenômeno social, situando-a em um complexo de 

arranjos sociais – comunicação, acumulação e transmissão de conhecimento, e evolução das instituições. 

Entretanto, segundo Frohmann, Otlet elabora uma abordagem sobre a informação que contradiz essa convicção 

(FROHMANN, 2001, p. 2). 



 

27 
 

partir da representação mental a que o signo remete. Ou seja, a linguagem representa o 

próprio pensamento (MACHADO, 2001, p. 87). 

O trabalho de recuperação da informação empregado por Otlet também se assemelha à 

prática da história natural clássica, que propõe uma taxonomia dos seres a partir de sua 

observação e descrição, privilegiando sua visibilidade. Nas palavras de Roberto Machado, a 

história natural clássica 

 

Não se propõe penetrar nos objetos; considera-os unicamente em sua 

superfície, como se os reduzisse ao que aparece ao olhar, para discernir 

apenas o que é relevante para a descrição de suas propriedades essenciais, 

que se localizam na estrutura visível. É privilegiando a estrutura que a 

história natural vai comparar, ordenar, classificar, isto é, confrontar os seres 

vivos para determinar as vizinhanças, os parentescos, as separações, e 

estabelecer uma hierarquia classificatória. (MACHADO, 2001, p. 86-87). 

 

Para Foucault, a fundação da filosofia do sujeito transcendental e as ciências do objeto 

empírico instituíram os saberes do sujeito e do objeto que ocuparam o lugar dos saberes 

clássicos na modernidade. A episteme moderna, surgida entre o final do século XVIII e início 

do século XIX, coloca a problemática sobre o homem como questão central para a 

constituição dos saberes porque ele, o homem, “aparece na dupla posição de objeto de 

conhecimento e de sujeito que conhece” (ibidem, p. 86). 

A episteme moderna estabelecerá a relação recíproca e constitutiva do saber entre 

representação e objeto. “[...] O conhecimento torna-se empírico, sintético; seu objeto é uma 

coisa concreta, não mais ideal, mas real, uma empiricidade, que tem uma existência 

independente do próprio conhecimento” (ibidem, p. 88). 

Para Foucault, as ciências modernas tematizarão o homem – objeto – a partir de suas 

dimensões empíricas: vida, trabalho e linguagem. Logo, a biologia, a economia e a filologia 

se ocuparão do homem “como coisa empírica, como algo que é apreendido de fora, no que ele 

é por natureza” (ibidem, p. 89). 

 

A biologia, deslocando o conhecimento do visível para o invisível, da 

superfície para a profundidade, privilegia o estudo das funções. Não define 

mais uma organização por uma forma, uma disposição espacial, uma 

configuração, como fazia a história natural, e, sim, por sua função. (Ibidem). 

 

Frohmann atualiza a concepção de “informação” de acordo com a episteme moderna, 

por considerar as práticas sociais com documentos condição de possibilidade da existência 

“empírica” do documento enquanto objeto. Para ele, considerar a “informação”, ou melhor, a 
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documentação, como fenômeno social é mais do que caracterizá-la como produto de ações 

humanas. O documento também apresenta a dupla função de sujeito e objeto; é constituído e 

constitui efeitos sobre o social. Sua materialidade depende de plataformas autorizadas de 

enunciação – instituições – que lhe emprestam autoridade e, também estabilidade. Esta 

positividade permite que o documento seja agente na formação de conhecimento sobre o 

homem e o social. 

Frohmann cita, como exemplo paradigmático de que as práticas sociais com 

documentos configuram e constituem a vida social, a tese foucaultiana sobre como a escrita é 

empregada pelo poder disciplinar para a construção do homem enquanto indivíduo e objeto do 

saber no século XIX. Em Vigiar e punir, Foucault desenvolve a ideia de que, entre os séculos 

XVII e XVIII, nasce um novo tipo de controle social baseado na individualização dos corpos, 

que opera disciplinando-os e tornando-os dóceis e úteis. O poder disciplinar instaura 

procedimentos para conhecer, dominar e utilizar os corpos, tornando-os objetos de seu 

conhecimento e instrumentos de seu exercício. 

Foucault caracteriza o surgimento da disciplina como “o momento em que nasce uma 

arte do corpo humano”. 

 

Forma-se então uma política de coerções que são um trabalho sobre o corpo, 

uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos. O corpo humano entra em uma máquina que o 

esquadrinha, o desarticula e recompõe. (FOUCAULT, 2014, p. 135). 

 

O corpo, enquanto objeto controlado pela disciplina torna-se uma individualidade e o 

coletivo dos corpos, a população. As instituições disciplinares, como o exército, a escola e o 

hospital, “produziram uma maquinaria de controle que funcionou como um microscópio do 

comportamento; as divisões tênues e analíticas por elas realizadas formaram, em torno dos 

homens, um aparelho de observação, registro e treinamento” (ibidem, p. 170). 

Instaura-se o exame enquanto técnica pela qual o poder conhece, controla e organiza 

os objetos, tornando-os visíveis. “O exame que coloca os indivíduos num campo de vigilância 

os situa igualmente numa rede de anotações e escritas; compromete-os em toda uma 

quantidade de documentos que os captam e os fixam” (ibidem, p. 185). 

O aparelho de escrita e o registro documental serão fundamentais para se implementar 

técnicas de vigilância baseadas na identificação, assimilação ou descrição. Da mesma 

maneira, a acumulação de documentos dá origem a um arquivo que precisa estabelecer 
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correlações entre seus elementos, de forma que sua organização “permita classificar, formar 

categorias, estabelecer médias, fixar normas” (FOUCAULT, 2014, p. 186). 

 

[...] é preciso incluir os processos de escrita que permitem integrar, mas sem 

que se percam, os dados individuais em sistemas cumulativos: fazer de 

maneira que a partir de qualquer registro geral se possa encontrar um 

indivíduo e que inversamente cada dado do exame individual possa 

repercutir nos cálculos de conjunto. (Ibidem). 

 

As técnicas documentárias irão permitir que cada indivíduo se torne um caso, um 

objeto que pode ser descrito, medido e comparado em relação a outros objetos. Também, que 

eles sejam treinados, normalizados e excluídos conforme padrões, regras, normas e 

classificações (ibidem, p. 187). 

 

Graças a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame abre duas 

possibilidades que são correlatas: a constituição do indivíduo como objeto 

descritível, analisável, não contudo para reduzi-lo a traços “específicos”, 

como fazem os naturalistas a respeito dos seres vivos; mas para mantê-lo em 

seus traços singulares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou 

capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente; e por outro 

lado a constituição de um sistema comparativo que permite a medida de 

fenômenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos 

coletivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição 

numa “população”. (Ibidem, p. 186). 

 

Documentos fazem parte do que Foucault chama de dispositivo disciplinar. 

Operacionalizando a técnica do exame e a vigilância dos indivíduos, o poder disciplinar 

institucionaliza uma tecnologia política de poder que controla, tornando-os sujeitos, e seu 

conjunto, a população. Os documentos conferem status aos indivíduos, que não só os 

identifica como os posiciona em um esquadrinhamento delimitado pelo espaço, tempo e em 

relação a outros indivíduos. Estes sujeitos serão objeto de classificações normativas e funções 

que constituem as engrenagens da microfísica do poder. 

 

O exame como fixação ao mesmo tempo ritual e “científica” das diferenças 

individuais, como aposição de cada um à sua própria singularidade (em 

oposição à cerimônia onde se manifestam os status, os nascimentos, os 

privilégios, as funções com todo o brilho de suas marcas), indica bem a 

aparição de uma nova modalidade de poder em que cada um recebe como 

status sua própria individualidade, e onde está estatutariamente ligado aos 

traços, às medidas, aos desvios, às “notas” que caracterizam e fazem dele, de 

qualquer modo, um “caso”. (Ibidem, p. 187). 
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O indivíduo é o homem calculável, aquele que pode ser fiscalizado, comparado a 

padrões normativos, objeto do saber. Foucault nos diz que “o indivíduo é, sem dúvidas, o 

átomo fictício de uma representação ideológica da sociedade” (FOUCAULT, 2014, p. 189). 

Isto significa que, para controlar, o dispositivo disciplinar produz um campo de objetos 

cognoscíveis. O indivíduo torna-se objeto e efeito, tanto do poder quanto do saber. 

A análise de Foucault sobre o uso da documentação pelo poder disciplinar contribui 

para os estudos da documentação, porque, nela, o documento é analisado a partir de seu poder 

gerador e formativo. 

 

Graças a todo o aparelho de escrita que o acompanhou, o exame abriu duas 

possibilidades correlativas: em primeiro lugar, a constituição do indivíduo 

como um descritível, objeto analisável [...] para mantê-lo em suas 

características individuais, em sua evolução particular, em suas próprias 

aptidões ou habilidades, sob o olhar de um corpus permanente de 

conhecimento; e, em segundo lugar, a constituição de um sistema 

comparativo que possibilitou a medição dos fenômenos gerais, a descrição 

dos grupos, a caracterização de fatos coletivos, o cálculo das lacunas entre os 

indivíduos, sua distribuição em uma dada “população”. (FROHMANN, 

2001, p. 8, tradução nossa). 

 

O neodocumentalismo de Frohmann advoga a prioridade ontológica do documento 

sobre a informação (GONZALEZ DE GOMEZ, 2011). A informação seria um entre outros 

efeitos da agência documental. Nesta afirmativa, o estudo do documento enquanto objeto do 

campo informacional deter-se-ia nos processos pelos quais os documentos tornam-se 

materialidade. Ou seja, a investigação dos diferentes meios pelos quais os documentos se 

estabilizam, ganham massa e poder de causar efeitos (FROHMANN, 2006, p. 4). 

 

2.2 Documento, materialidade, multiplicidade e agência autônoma dos documentos 

 

A noção de materialidade documental trabalhada por Frohmann também é fortemente 

influenciada pelo aparelho metodológico desenvolvido por Foucault em Arqueologia do 

saber. Frohmann toma a construção teórica foucaultiana sobre a materialidade do enunciado 

para construir sua proposta conceitual sobre o que fazem os documentos. 

Para entender esta apropriação, é necessária uma breve visita às elaborações 

foucaultianas para acompanhar como este elabora a noção de materialidade. Trataremos aqui 

o método arqueológico como sinônimo de análise do discurso de Foucault, pois sua proposta 

é interrogar as condições de possibilidade da emergência de uma formação discursiva até que 

se possa chegar às suas regras de constituição. 
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Caberia colocar, como ponto de partida, o alerta de Foucault de que o discurso não 

tem um princípio de unidade; não há uma regra geral, universal e atemporal para a sua 

formação. A organização de um discurso não é presidida por um modo constante de 

enunciação, ou por sua relação com o objeto a que se refere. Falar de discurso é falar do 

sistema de formação de regularidades discursivas. 

 

As regras que caracterizam um discurso como individualidade se apresentam 

sempre como um sistema de relações. São as relações entre objetos, entre 

tipos enunciativos, entre conceitos e entre estratégias que possibilitam a 

passagem da dispersão à regularidade. (MACHADO, 2009, p. 148). 

 

Negar a unidade de uma formação discursiva é reconhecer que lhe é própria uma 

dispersão. Não há uma coerência visível e horizontal entre os elementos que a compõem e, 

sim, lacunas, falhas, desordens, superposições, incompatibilidades, trocas e substituições. Sua 

descrição busca a singularidade da formação de seus elementos (FOUCAULT, 2015, p. 85). 

 

Por sistema de formação é preciso, pois, compreender um feixe complexo de 

relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deveria ser 

correlacionado em uma prática discursiva para que esta se refira a tal objeto, 

para que empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal ou tal conceito, 

para que organize tal ou tal estratégia. Definir em sua individualidade 

singular um sistema de formação é, assim, caracterizar um discurso ou um 

grupo de enunciados pela regularidade de uma prática. (Ibidem, p. 88) 

 

A formação discursiva determina as regularidades que tornam possível a emergência 

de um discurso. Este conjunto de regras anônimas (sem autor), históricas, determinadas no 

tempo e no espaço, é que determinará as condições de existência de um discurso em uma dada 

área social, econômica ou geográfica (ibidem, p. 146). 

Foucault denomina como discurso um conjunto de enunciados que se apoiam no 

mesmo sistema de formação discursiva (ibidem, p. 143). “[O] discurso é constituído por um 

conjunto de signos, enquanto enunciados, isto é, enquanto lhes podemos atribuir modalidades 

particulares de existência” (ibidem, p. 131). 

O discurso oferece aos enunciados um campo de estabilidade, condição que garante 

sua existência e materialidade. Este campo de estabilidade, condição de inscrição do 

enunciado, caracteriza a função enunciativa, os esquemas de utilização, o emprego, as 

estratégias e os papéis nos quais o enunciado será articulado (ibidem, p. 126). 
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A materialidade repetível que caracteriza a função enunciativa faz aparecer o 

enunciado como um objeto específico e paradoxal, mas também como um 

objeto entre os quais os homens produzem, manipulam, utilizam, 

transformam, trocam, combinam, decompõem e recompõem, eventualmente 

destroem. (FOUCAULT, 2015, p. 128). 

 

O enunciado se materializa quando é inscrito e reinscrito em micropráticas 

institucionais – práticas legais, penais, educacionais etc. - que lhe dão massa. A materialidade 

não só atribui massa ao enunciado, mas também um status. Define as regras de sua 

transmissão, possibilidades de uso ou reutilização; o poder do enunciado de causar efeitos, sua 

energia. 

 

Chamaremos “enunciados” a modalidade de existência própria desse 

conjunto de signos [frase ou proposição]: modalidade que permite ser algo 

diferente de uma série de traços, algo diferente de uma sucessão de marcas 

em uma substância, algo diferente de um objeto qualquer fabricado por um 

ser humano; modalidade que lhe permite estar em relação com um domínio 

de objetos, prescrever uma posição definida a qualquer sujeito possível, estar 

situado entre outras performances verbais, estar dotado, enfim, de uma 

materialidade repetível. (Ibidem, p. 130-131). 

 

Frohmann considera que os documentos são enunciados materializados porque é 

através deles que os enunciados circulam. O documento, aqui, é o meio – não confundir com 

suporte – através do qual os enunciados entram em sistemas de relações com pessoas, 

instituições e práticas sociais, uma vez que não poderiam circular em meio etéreo 

(FROHMANN, 2007a, p. 8). 

A noção de “meio”6 empregada por Frohmann não remete a uma concepção fisicalista 

do documento, mas à ideia de que os documentos funcionam como plataforma discursiva de 

enunciação autorizada e reconhecida institucionalmente. Diz o autor: 

 

Percebemos assim que os objetos aos quais propomos estender o 

conceito de “documento” desempenham algumas das mesmas funções 

significativas, têm alguns dos mesmos efeitos significativos e exercem 

 
6 A aplicação do termo meio pode ser mais bem entendida a partir da teoria dos meios de Talcott Parsons (1969). 

A teoria explica como dinheiro e poder são usados enquanto meios da ação teleológica na sociedade moderna. O 

dinheiro torna-se um meio de exercício do poder porque gera obrigações de participação em um sistema coletivo. 

Ou seja, existe uma vinculação obrigatória a regras de um sistema de troca (economia/mercado) que regulam as 

interações mediadas pelo dinheiro. Para o autor, uma expressão destes tipos de obrigações é a aceitação da 

autoridade advinda do dinheiro, que permite que pessoas e organizações ocupem posições dentro de um sistema 

de trocas, possuindo ou não o poder para “ativar” essas obrigações (PARSONS, 1969, p. 228). Frohmann não faz 

nenhuma referência à teoria parsoniana, nem a nenhuma apropriação dos seus conceitos. Fizemos esta referência 

para eliminar qualquer dúvida sobre o uso do termo meio como “suporte ou veículo da informação”. Frohmann 

não desconsidera a dimensão física do documento, mas o que ele chama de materialidade vai além disso. Diz 

respeito ao poder que o documento tem de exercer sua autoridade institucional dentro de uma assemblage. 
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alguns dos mesmos poderes significativos, como itens que aceitamos 

sem dúvida como documentos. (FROHMANN, 2009, p. 299). 

 

A materialidade de um documento não se reduz à sua existência entitativa no espaço e 

no tempo. Vai além; é definida pelas práticas socioinstitucionais que lhe dão massa, inércia ou 

resistência. O documento só se torna uma plataforma discursiva de enunciação – lócus da 

enunciação – porque é produto de técnicas documentárias institucionalizadas reconhecidas 

socialmente. 

É importante esclarecer também que a materialidade do documento não significa que, 

enquanto objeto físico – coisa – ele seja uniforme. Os documentos são múltiplos; “eles se 

apresentam em muitas formas, são feitos de diferentes tipos de material e possuem vários 

tipos de propriedades institucionais e culturais” (FROHMANN, 2007a, p. 2, tradução nossa). 

 

Just as information’s uniformity underwrites its immateriality, 

documentation’s multiplicity underwrites its materiality. The matter of 

documents takes many forms, not just in the variety of the physical 

properties of documents, but in the different kinds of mass or inertia 

exercised by them, which can be understood, analogously to the way matter 

is conceived in modern physics, as more than mere physicality. Documents 

gain mass or inertia by their institutional roles, which manifest both 

affordances and resistances. Documentation counters information’s 

immateriality with the variety of the materialities of documents and their 

effects. (Ibidem).  

 

Frohmann se preocupa em reafirmar a multiplicidade dos documentos para demarcar a 

diferença entre o documento e a informação. Segundo o autor, a informação é concebida pelo 

modelo “informação e comunicação”7 como “substância uniforme independente do meio que 

a transmite e do conteúdo que é transmitido” (Ibidem). 

Outra característica do documento diretamente relacionada à materialidade e à 

multiplicidade é a de que eles podem exercer agências autônomas. Ao contrário da 

informação, substância mental, o documento não depende da agência humana para existir 

materialmente e produzir efeitos. Isto não quer dizer em absoluto que o documento não é um 

fenômeno social, e, sim, que o documento não depende de um autor. 

Foucault defende que alguns tipos de discurso são desprovidos de autor. “Uma carta 

particular pode ter um signatário, ela não tem autor; um contrato pode ter um fiador, ele não 

tem autor. Um texto anônimo que se lê na rua em uma parede terá um redator, não terá um 

 
7 No original: Information and communication model. 
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autor” (FOUCAULT, 2001, p. 247). Entretanto, esses discursos são providos da “função 

autor”. 

A “função autor” é “característica do modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 2001, p. 

247). À semelhança de Foucault, Frohmann usa o conceito de agência autônoma dos 

documentos para dizer que “importantes efeitos documentais não podem ser atribuídos à 

consciência dos indivíduos humanos” (FROHMANN, 2007a, p. 7, tradução nossa). 

A noção de agência autônoma dos documentos será trabalhada em detalhe a partir do 

conceito de documentalidade, cunhado por Frohmann. 

 

2.3 A documentalidade 

 

Frohmann propõe o conceito de documentalidade para que se possa pensar sobre as 

questões da agência documental e da documentação sem autoria (no original: autorless 

documents) – agência autônoma dos documentos. 

Seu ponto de partida é pensar que uma “coisa” se torna documento em virtude das 

associações – assemblages – das quais faz parte. Frohmann segue a ideia de que, traçando as 

associações entre uma coisa e os diversos elementos que constituem uma assemblage, 

chegaremos ao que ele chama de documentalidade. Isto é, como é exercitada a agência 

documental, o poder ou força do documento. 

Inspirado no trabalho de Briet, o autor busca desenvolver um estudo sobre os traços 

documentais desde sua origem, passando pelos diferentes tipos de associações que os 

documentos estabelecem com outros elementos de uma rede documentária – formada por 

agentes humanos e não humanos - até o ponto de fissura da relação que eles mantêm entre si. 

A documentalista francesa Suzanne Briet elaborou grandes contribuições teóricas para 

a discussão sobre o documento e foi fundamental para a emergência da documentação 

enquanto disciplina e, também para o desenvolvimento da prática documentária. Sua 

produção textual é uma referência para os estudos infodocumentários, e seu livro Qu’est-ce 

que la documentation? (1951) é um marco teórico. 

Briet defende que o documento funciona como evidência de “qualquer sinal indexical 

concreto ou simbólico, preservado ou gravado para os fins de representação, de reconstituição 

ou de provar um fenômeno físico ou intelectual” (BRIET, 2006, p. 10). 
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Is a star a document? Is a pebble rolled by a torrent a document? Is a living 

animal a document? No. But the photographs and the catalogues of stars, the 

stones in a museum of mineralogy, and the animals that are catalogued and 

shown in a zoo, are documents. (Ibidem). 

 

Para a autora, o que determinará se um objeto ou uma “coisa” funcionará como 

documento é a sua capacidade de representar algo, assim como uma fotografia representa uma 

estrela ou uma pedra representa um mineral em um museu de geologia. Briet argumenta que 

os objetos concretos e/ou “coisas” são capazes de representar pela “conexão física” com 

aquilo que representam. Ela chama de documentos primários esses “sinais concretos” que 

funcionam como prova ou evidência. 

O mais célebre exemplo que Briet usou para ilustrar a relação entre documentos e todo 

o processo de documentação foi a “lição do antílope”8. 

 

Let us admire the documentary fertility of a simple original fact: for 

example, an antelope of a new kind has been encountered in Africa by an 

explorer who has succeeded in capturing an individual that is then brought 

back to Europe for our Botanical Garden [Jardin des Plantes]. A press 

release makes the event known by newspaper, by radio, and by newsreels. 

The discovery becomes the topic of an announcement at the Academy of 

Sciences. A professor of the Museum discusses it in his courses. The living 

animal is placed in a cage and catalogued (zoological garden). Once it is 

dead, it will be stuffed and preserved (in the Museum). It is loaned to an 

Exposition. It is played on a soundtrack at the cinema. Its voice is recorded 

on a disk. The first monograph serves to establish part of a treatise with 

plates, then a special encyclopedia (zoological), then a general encyclopedia. 

The works are catalogued in a library, after having been announced at 

publication (publisher catalogues and Bibliography of France). The 

documents are recopied (drawings, watercolors, paintings, statues, photos, 

films, microfilms), then selected, analyzed, described, translated 

(documentary productions). The documents that relate to this event are the 

object of scientific classifying (fauna) and of an ideologic [idéologique] 

classifying (classification). Their ultimate conservation and utilization are 

determined by some general techniques and by methods that apply to all 

documents - methods that are studied in national associations and 

international Congresses. The catalogued antelope is an initial document and 

the other documents are secondary or derived. (BRIET, 2006, p. 10). 

 

A partir deste exemplo, a autora argumenta que, ao ser catalogado e classificado em 

uma taxonomia, o antílope (morto) torna-se documento/evidência dele mesmo. É deste 

documento primário – sinal físico – que se originaram o que Briet chama de sinais simbólicos 

ou documentos secundários – catálogos, gravações de sons, publicações científicas. Os 

documentos secundários “podem ser considerados como sinais simbólicos porque não têm 

 
8 Frohmann intitulou desta forma um dos seus textos: Document, index, trace and death: Briet’s antelope lesson. 
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nenhuma conexão física com o objeto primário, pelo contrário, são dependentes da mente 

subjetiva e interpretativa do documentalista” (LUND, 2009, p. 9). 

Gonzalez de Gomez ressalta a importância da análise da dupla articulação da produção 

documentária, conforme a qual “os documentos primários passam a ser objetos de análise, 

descrição e categorização catalográfica e classificatória [...], num novo plano de construção 

discursivo documentário, [denominado] documentação secundária” (GONZALEZ DE 

GOMEZ, 2011, p. 5). 

Da “lição” de Briet, Frohmann apreendeu que, para a autora, o antílope torna-se 

documento quando entra em uma rede sociotécnica de inscrição documentária. Enquanto 

elemento primário, ele é condição para a produção em cascata de documentos secundários dos 

quais é referência. Entretanto, não assume inteiramente essa lição. 

Apesar de o autor dar grande enfoque à dimensão indexical que Suzanne Briet atribui 

aos documentos, ele não atribui a documentalidade do antílope ao fato de que um espécime 

empalhado possa representar ou evidenciar a existência do antílope enquanto “ser”. 

Para autor, cada animal expressa sua singularidade através de características 

específicas (como marcha, graus de agressão ou submissão, estratégias de defesa e 

comportamentos de acasalamento). “Cada combinação das características constitui a 

‘assinatura’ individual do animal, que cria benefícios para tipos específicos de interações com 

outras criaturas, como companheiros, competidores, predadores e humanos, com diversos 

interesses” (FROHMANN, 2012, p. 178). 

São dessas características específicas que se originam as associações entre o antílope e 

outros elementos do seu nicho ecológico, assemblage, das quais os traços são índices. 

Antílopes são materialidade antes mesmo de serem capturados pelo aparelho documentário. 

Eles exercem sua agência – presa/predador, companheiro/competidor – independentemente da 

ação humana. 

 

The antelope’s documentality consists in the entire chain of the antelope’s 

unique traces, from birth to death and beyond. The traces express its 

documentality, which is a property of that antelope in its arrangements with 

elements of its ecological niche. Very little of its expression has anything to 

do with humans, and certainly none of it need to have anything to do with 

humans, even though humans are given to inventing and installing trace-

captures devices at specific stages of specific material process for their own 

documentary reason. (Ibidem). 

 

Abrimos um parêntesis para situar o uso que o autor faz do termo assemblage cunhado 

por Gilles Deleuze e Félix Guatari. Não delimitaremos um conceito, já que Frohmann utiliza 
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outra leitura de assemblage em seus trabalhos, mas buscaremos apontar alguns dos aspectos 

que servem aos interesses do autor. 

O primeiro deles é que o termo assemblage está relacionado à leitura de Deleuze e 

Guatari do termo affect. Como affect9, “é referida uma intensidade impessoal que aumenta e 

diminui o poder de ação de um corpo” (FROHMANN, 2007b, p. 62, tradução nossa). 

 

There is another aspect to Spinoza. To every relation of movement and rest, 

speed and slowness grouping together an infinity of parts, there corresponds 

a degree of power. To the relations composing, decomposing, or modifying 

an individual there correspond intensities that affect it, augmenting or 

diminishing its power to act; these intensities come from external parts or 

from the individual's own parts. Affects are becomings. [...] In the same way 

that we avoided defining a body by its organs and functions, we will avoid 

defining it by Species or Genus characteristics; instead we will seek to count 

its affects. This kind of study is called ethology, and this is the sense in 

which Spinoza wrote a true Ethics. (DELEUZE; GUATARI, 2000, p. 172-

173). 

 

Apropriando-se do sentido do termo affect, Frohmann propõe que coisas se tornam 

documentos pelo exercício – ativo ou passivo – de suas capacidades (poder de afetar), em 

relação com outras partes componentes de uma assemblage. As relações, em um assemblage, 

não têm como causas as propriedades das coisas entre as quais estão estabelecidas, embora 

possam ser causadas pelo exercício das capacidades de uma delas (DELANDA, 2006, p. 11). 

Os componentes de uma assemblage são múltiplos: agentes humanos e não humanos; 

biológicos e não biológicos; sociais e não sociais. No entanto, Deleuze e Guatari defendem 

que cada um desses elementos, de forma peculiar, tem poder de expressividade. Um exame 

comparativo do ácido desoxirribonucleico (DNA) de dois antílopes pode definir a relação 

genética entre eles (se pertencem à mesma espécie ou família). Este mesmo exame, em 

contextos jurídicos, pode definir, por exemplo, a autoria de um crime, ao se comparar 

vestígios orgânicos encontrados no local onde ocorreu um crime com o material genético de 

um dos suspeitos. Em ambos os casos, o DNA foi capaz de expressar relações e provocar 

efeitos. 

 
9 Brian Massumi, tradutor do livro de Deleuze e Guatari A Thousand Plateus, explica em detalhe o uso do termo 

affect/affection: “AFFECT/AFFECTION. Neither word denotes a personal feeling (sentiment in Deleuze and 

Guattari). L 'affect (Spinoza's affectus) is an ability to affect and be affected. It is a prepersonal intensity 

corresponding to the passage from one experiential state of the body to another and implying an augmentation 

or diminution in that body's capacity to act. L'affection (Spinoza's affectio) is each such state considered as an 

encounter between the affected body and a second, affecting, body (with body taken in its broadest possible 

sense to include "mental" or ideal bodies)” (DELEZE; GUATARI, 2000, p. xvi). 
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Outro aspecto importante a ser sublinhado é o de que as características das relações em 

que as coisas se envolvem são variáveis e isso é primordial para entender como se estabiliza a 

identidade de uma assemblage, aumentando seu grau de homogeneidade interna ou o grau de 

nitidez de seus limites ou sua instabilidade: 

 

One and the same assemblage can have components working to stabilize its 

identity as well as components forcing it to change or even transforming it 

into a different assemblage. In fact, one and the same component may 

participate in both processes by exercising different sets of capacities. 

(DELANDA, 2006, p. 12). 

 

Como dito anteriormente, embora os usos de Frohmann do conceito de assemblage 

mantenham os fundamentos preconizados por Deleuze e Guatari, o autor faz a leitura do 

conceito a partir das perspectivas da teoria ator-rede de Bruno Latour (2005) e, também de 

abordagens antropológicas recentes sobre “global assemblages” (DELANDA, 2006; 

COLLIER, 2005). Vamos nos deter na apropriação de Frohmann da teoria latouriana para a 

construção do seu conceito de documentalidade. Diz o autor: 

 

A teoria ator-rede de Bruno Latour estuda a composição do social em termos 

de assemblages de elementos heterogêneos, que não são “sociais” no sentido 

de serem feitos de coisas sociais. E, ao invés de começar com conceitos ou 

estados de coisas estabilizados, reconhece que o social é revelado com mais 

clareza por processos de “assembly”, ou seja, na construção de associações 

entre tipos diferentes de elementos, ou quando essas associações se quebram, 

são interrompidas ou transformadas de uma assemblage para outra. Uma vez 

que vemos que a força dessas frágeis assemblages não se estende além das 

associações contingentes que as mantêm instaladas, a estabilidade torna-se 

um problema: como as associações específicas se estabilizam e como a sua 

estabilidade é mantida? (FROHMANN, 2007c, p. 5, tradução nossa). 

 

Frohmann utiliza a teoria ator-rede para rastrear o que os documentos fazem, como 

eles funcionam enquanto mediadores de intenções e interesses, e como suas associações 

definem sua condição de existência e permanência (FROHMANN, 2008, p. 178). Tomemos 

um exemplo que o autor usa para demostrar como os documentos podem exercer diferentes 

agenciamentos dependendo do contexto em que estão inseridos. 

 

The first comes from a brief news item from India, reporting that country’s 

“mass female foeticide”, where “parents are choosing to abort female 

foetuses in such large numbers that experts estimate India has lost 10 million 

girls in the past 20 years” […]. An agent in this global phenomenon is 

documentation, in the form of ultrasound technology. This specific mode of 

documentation is associated, or assembled, with a tradition of large dowries 
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paid by the parents of brides to parents of grooms, with education (“A 

survey revealed that female foeticide was highest among women with 

university degrees”), and with class (“The urban middle classes can […] 

afford the ultrasound tests to determine the sex of the foetus”). The 

deliberate killing of females is a powerful “attractor”, gathering even more 

actors and associations: the article notes increased crime and violence 

against women among the growing numbers of unmarried young men, and 

the purchase of brides, many of whom “end up as slaves and their children 

are shunned”. This assemblage exercises destructive ontological power, 

annihilating rather than generating. (FROHMANN,2008, p. 178). 

 

O mesmo documento, o ultrassom, pode exercer outro tipo de agência se 

considerarmos seus outros atributos além da definição do sexo do feto: predizer problemas de 

má formação fetal, apontar as condições de saúde do feto, acompanhar seu desenvolvimento, 

indicar a melhor técnica para o parto etc. Usar esses atributos para garantir a saúde e a vida do 

feto dependerá das mediações das quais ele participará. 

A partir da noção de documentalidade, Frohmann evidencia a capacidade que as coisas 

têm de construir associações, como as construídas pelo antílope citado por Briet. Esta 

capacidade seria um atributo que se manifesta através de seu poder de agência, exercida em 

vários modos de intensidade e gerando vários efeitos. 

 

A documentalidade é uma propriedade ou atributo do documento porque se 

refere ao seu poder de agência, à sua capacidade de produzir, apagar, 

autorizar, encorajar, autorizar, influenciar, tornar possível, obstruir ou proibir 

a geração de marcas, rastros ou inscrições em arranjos com outros 

documentos. (FROHMANN, 2009, comunicação oral, tradução nossa). 

 

O autor aponta quatro aspectos fundamentais da documentalidade: a funcionalidade, a 

historicidade, a complexidade e a agência documental. 

1) Funcionalidade: a documentalidade funciona em vários graus de intensidade e 

diferentes modos de operação; 

2) Historicidade: a documentalidade tem uma função histórica contingente, permitindo 

comparações espaço-temporais da força e da extensão do exercício documental por tipos 

específicos de fenômenos. A atualidade da documentação é um fenômeno particular e varia de 

acordo com o tempo e espaço. Suas associações com outros elementos fazem variar, 

“especificamente”, o modo de operação da documentalidade de acordo com seu local e 

historicidade; 

3) Complexidade: a documentalidade exibe diferentes níveis de complexidade. Para 

entender esses modos de operação, temos que seguir as associações complexas para descobrir 
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como, nesse tempo e espaço, e em qual associação, com que tecnologia, com qual grupo, com 

quais coisas materiais, com que atores não humanos, com que instituições, em qual dado 

modo de documentalidade “verdadeiramente” funciona, com qual intensidade e com quais 

efeitos; e 

4) Agência documental: a documentalidade é propriedade de uma coisa ou fenômeno 

específico, seu poder ou força. Vamos chamar de força o aspecto da documentalidade que se 

refere à agência, ou seja, a capacidade exercida por uma coisa em arranjo com outras coisas. 

 

No próximo capítulo, buscaremos investigar o papel da documentação na criação de 

tipos e categorias de pessoa a partir da formação de um dispositivo da sexualidade. Foucault 

argumenta que a sexualidade se tornou objeto do discurso quando surgiu a necessidade de 

formular enunciados a propósito de cunhar uma verdade sobre sexo. A partir das formações 

discursivas que buscaram normatizar o comportamento sexual, principalmente o 

comportamento considerado desviante, é possível entender como saber e poder produziram 

categorias de sujeitos ‘estigmatizantes’ ao reprimir as relações sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Para Frohmann, “não se pode haver informação sobre algo de um tipo X se este tipo 

não existir. E se o tipo não pode existir sem documentação, então a documentação é 

necessária para que haja informação sobre ele” (FROHMANN, 2008, p. 9). Desta maneira, 

buscaremos mostrar como discursos sobre a sexualidade produziram sujeitos a partir de uma 

intensa vontade de saber sobre o sexo, de conhecê-lo, de capturá-lo em categorias e produzir 

enunciados sobre a sexualidade e seus sujeitos. 

Em outras palavras, vamos demonstrar como a formação de um discurso sobre a 

sexualidade, mais especificamente de um corpo de enunciado sobre o desejo sexual entre 

pessoas do mesmo sexo, fez emergir categorias de pessoas - sodomitas, pederastas e 

homossexuais - a partir do momento que esses enunciados ganharam uma vida documentária 

e institucional. Vejamos o que diz Frohmann: 

 

Não havia pessoas que sentissem prazer com atividades sexuais com pessoas 

do mesmo sexo antes do século 19? [...] Como poderia a materialização da 

informação através da documentação ter qualquer coisa a ver com isso? Mas 

o que importa não é que antes de uma data específica relações sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo não existissem [?] [...]. O que não havia era um 

corpo de enunciados que tivesse uma vida documentária e institucional numa 

rede de instituições interligadas, tal que a categoria “o homossexual” [...] 

pudesse ganhar massa e peso de identidade específica, ou meio específico de 
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existir como uma pessoa. Não poderia haver “informação” sobre tal tipo de 

pessoa. (Ibidem). 

 

Procuraremos, assim, identificar a assemblage que contribuiu para a formação de 

enunciados sobre os comportamentos sexuais considerados desviantes e que produziram 

categorias de pessoas: sodomitas, pederastas e homossexuais. Que instituições, ou redes de 

instituições, estavam comprometidas com o funcionamento desses enunciados, e de que 

maneira os puseram em ação a partir de plataformas de enunciação autorizada, ou seja, os 

documentos. 
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3 SEXUALIDADE E VERDADE: REFLEXÕES SOBRE A MATERIALIDADE DO 

DISCURSO E DO DOCUMENTO 

 

À primeira vista, o reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da legalidade das uniões 

entre pessoas do mesmo sexo, no ano de 2011, parece ter rompido com um silenciamento 

sobre as relações conjugais homoafetivas. Finalmente, o direito trazia, aos seus domínios e ao 

público, um grupo de cidadãos até então “invisibilizados” que passaram a contar com 

garantias e obrigações normatizadoras. 

Gostaria de propor uma reflexão, problematizando duas ideias implícitas na suposição 

anterior. A primeira, de que antes do reconhecimento da legalidade das uniões homoafetivas 

pelo Estado brasileiro havia um silenciamento discursivo sobre a sexualidade homoafetiva e; 

a segunda, de que o direito (e o Estado) mantinham os homossexuais “invisibilizados” ou à 

margem de sua normatização. 

Esta problematização não é feita a partir de meras suposições, mas oriunda do 

estranhamento de que a homossexualidade sempre esteve presente em documentos 

institucionais - sejam eles da igreja, da justiça ou da psiquiatria e sob diversas alcunhas: a 

sodomia, a pederastia, o homossexualismo. 

Não pretendemos negar a grande mudança que representa o reconhecimento da 

homossexualidade como uma regularidade. A “normalização” das uniões homoafetivas 

denota uma tentativa do judiciário em acolher este tipo de “conjugalidade”, trazendo-a para o 

establishment. 

Entretanto, há de se reconhecer que, muito antes do aparecimento desse enunciado, 

houve outros, que buscavam inserir em um regime de verdade a relação entre pessoas do 

mesmo sexo, não só estabelecendo sujeitos - o pecador, o criminoso, o doente mental - como 

estabelecendo prescrições normativas institucionais para discipliná-los: a penitência, o 

encarceramento, a internação. 

As fontes documentais que serão trazidas para este capítulo nos dizem mais da 

necessidade de verbalizar a sexualidade até então desviante do que a silenciar, da necessidade 

de conhecê-la do que de ignorá-la. Esta proposta toma como norte teórico a proposta 

foucaultiana para uma história da sexualidade, onde a narrativa histórica tem como fio 

condutor a “colocação do sexo em discurso” ou, em outras palavras, “[...] levar em 

consideração o fato de se falar em sexo, quem fala, os lugares e os pontos de vista de que se 

fala, as instituições que incitam a fazê-lo, que armazenam e difundem o que se diz, em suma, 

o ‘fato discursivo’ global” (FOUCAULT, 2017, p. 16). 
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Esta problematização contribuirá para alcançar os objetivos de pesquisa na medida em 

que problematiza os efeitos materiais dos documentos de acordo com os regimes de verdade 

dos quais são produto, e permite vislumbrar formas múltiplas de agência documental ao levar 

em consideração as diferentes assemblages nos quais os documentos funcionam. 

 

3.1 Sexualidade, poder e discurso 

 

A proposta de Foucault para realizar uma História da sexualidade é objeto de uma 

publicação em quatro volumes subintitulados10: A vontade de saber (1976), O uso dos 

prazeres (1984), O cuidado de si (1984) e Confissões da carne (2018). 

A vontade de saber é umas das obras que marcam o início do período genealógico do 

autor. A genealogia é fruto da mudança dos questionamentos de Foucault sobre os processos 

de constituição de saberes. Se, no período arqueológico, o autor estava interessado em 

responder como os saberes apareciam e se transformavam, no período genealógico seu 

interesse é estabelecer o porquê: “Explicar o aparecimento dos saberes a partir das condições 

de possibilidades externas aos próprios saberes” (MACHADO, 2017, p. 11). 

Ao analisar as condições de possibilidades da formação de um saber para além do 

discursivo, a genealogia coloca o saber em uma relação dialética com o poder. “Não há 

relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não 

suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” (FOUCAULT, 2014, p. 31). A 

condição para a existência do saber é a de que exista um dispositivo de poder interessado em 

fundar domínio do saber. 

 
A genealogia seria, portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos 

saberes na hierarquia de poderes próprios à ciência, um empreendimento 

para libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes de 

oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e 

científico. A reativação dos saberes locais − menores, diria talvez Deleuze − 

contra a hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos intrínsecos 

de poder, eis o projeto destas genealogias desordenadas e fragmentárias. 

Enquanto a arqueologia é o método próprio à análise da discursividade local, 

a genealogia é a tática que, a partir da discursividade local assim descrita, 

ativa os saberes libertos da sujeição que emergem desta discursividade. Isto 

para situar o projeto geral. (FOUCAULT, 2017, p. 269-270). 

 

 
10 O quarto volume da História da sexualidade, nomeado Confissões da carne (Les Aveux de la chair), não 

chegou a ser concluído por Foucault e não seria publicado atendendo a pedidos do autor, que não desejava que 

seus trabalhos incompletos fossem divulgados após sua morte. Entretanto, sua família, detentora dos direitos 

autorais de Foucault, autorizou a publicação deste volume recentemente, e a editora Gallimard realizou seu 

lançamento em 2018. 



 

44 
 

O método genealógico marca “a introdução da questão do poder como instrumento de 

análise capaz de explicar a produção de saberes” (MACHADO, 2009, p. 167). A ideia de que 

o poder tem caráter produtivo e constitui positividade rompe com uma concepção de poder de 

caráter repressivo, onde os efeitos do poder são caracterizados como “negativos”. 

 
É preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em termos 

negativos: ‘ele exclui’, ele ‘reprime’, ele ‘recalca’, ele ‘censura’, ele 

‘abstrai’, ele ‘mascara’, ele ‘esconde’. De fato, o poder produz; ele produz 

real; produz domínios de objetos e rituais de verdade. O indivíduo e o 

conhecimento que dele se pode ter se originam nessa produção. 

(FOUCAULT, 2014, p. 189). 

 

Foucault trabalha com uma noção de poder enquanto prática, ou seja, o poder não é 

um objeto, mas algo que se exerce, que se efetua, que funciona em relações entre indivíduos 

ou entre grupos. 

 
O exercício do poder não é simplesmente uma relação entre “parceiros” 

individuais ou coletivos; é um modo de ação de alguns sobre outros. O que 

quer dizer, certamente, que não há algo como o “poder” ou “do poder” que 

existiria globalmente, maciçamente ou em estado difuso, concentrado ou 

distribuído: só há poder exercido por “uns” sobre os “outros”; o poder só 

existe em ato, mesmo que, é claro, se inscreva num campo de possibilidade 

esparso que se apoia sobre estruturas permanentes. (FOUCAULT, 1995, p. 

242). 

 

Desta forma, as relações de poder estão inseridas em uma teia de relações difusas no 

corpo social. Contrário a uma concepção de poder como primazia do Estado - considerando o 

Estado como aparelho central e exclusivo de poder - o filósofo advoga que existem diferentes 

formas de exercício de poder para além do aparelho de Estado; formas mais regionais e 

concretas que atuam sobre e constituem instituições e indivíduos. 

Nas palavras de Foucault, “o poder é um conjunto de procedimentos que têm como 

papel, função ou tema manter - mesmo que não consiga - justamente o poder” (FOUCAULT, 

2008, p. 4). O poder não é uma entidade fundada em si mesma, ele é um fenômeno que se dá 

em relações. Ele é difuso, circulante, funciona e se exerce em rede. 

 
O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que 

só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas 

mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou bem. O poder 

funciona e se exerce em rede. (FOUCAULT, 2017a, p. 284). 
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Esta “microfísica do poder” designa os modos de funcionamento do poder, os 

mecanismos de seu exercício e a física de sua operação. Toda esta tecnologia do poder produz 

e depende de um saber verdadeiro para ser mantida. 

 

Quero dizer que, em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em 

qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, 

caracterizam e constituem o corpo social e que essas relações de poder não 

podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma 

circulação e um funcionamento do discurso. Não há possibilidade de 

exercício do poder sem certa economia dos discursos de verdade que 

funcione segundo essa dupla exigência e a partir dela. Somos submetidos 

pelo poder à produção da verdade. (FOUCAULT, 2014, p. 279). 

 

A História da sexualidade também pode ser entendida como a análise de como o 

poder se implanta e produz um saber sobre o sexo. Foucault argumenta que, nas sociedades 

ocidentais contemporâneas, a sexualidade tomou forma na rede de relações discursivas 

surgidas da incitação a falar sobre o sexo, sobre o uso dos prazeres sexuais, e das formas de 

conhecimento que fizeram do sexo objeto de exame. 

Seu estudo é desenvolvido a partir de uma série de análises históricas que tem como 

objetivo entender como se constituiu a sexualidade, não só a partir da formação de discursos, 

mas “da vontade que os conduziu e da intenção estratégica que os sustentou” (FOUCAULT, 

2017, p. 13). 

 

Trata-se, em suma, de interrogar o caso de uma sociedade que desde há mais 

de um século se fustiga ruidosamente por hipocrisia, fala prolixamente de 

seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar o que não diz, denuncia os 

poderes que exerce e promete liberar-se das leis que a fazem funcionar. 

(Ibidem). 

 

Foucault identifica que, a partir do século XVI, iniciou-se uma proliferação de 

discursos sobre o sexo promovido pela pastoral cristã católica, que tinha como principal 

instrumento a prática da confissão. A elaboração discursiva sobre o sexo só foi possível “a 

partir de uma estrita e minuciosa série de limitações acerca de como falar, com quem e em 

quais circunstâncias; contudo, todas essas restrições funcionaram, ao mesmo tempo, como 

mecanismos de incitação e produção discursiva” (CASTRO, 2015, p. 100). 

A confissão é uma das mais importantes técnicas de produção de verdade; está 

difundida nas práticas judiciárias, médicas, pedagógicas, nas relações familiares e amorosas. 

A confissão se estende da vida cotidiana à institucional. 
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[...] Confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, 

confessam-se o passado e os sonhos, confessa-se a infância; confessam-se as 

próprias doenças e misérias, emprega-se a maior exatidão para dizer o mais 

difícil de ser dito; confessa-se em público, em particular, ao pais, 

educadores, ao médico, àquele a quem se ama; fazem-se a si próprios, no 

prazer e na dor, confissões impossíveis de confiar a outrem, com o que se 

produzem livros. (FOUCAULT, 2017, p. 66). 

 

Antes de discutirmos como a confissão a partir da pastoral cristã incitou discursos 

sobre a sexualidade, enfatizando os interditos e proibições às práticas sexuais consideradas 

pecaminosas, seria importante discorrer sobre a relação entre confissão e verdade. 

Se o poder e o saber estão fundamentalmente imbricados é porque, de alguma forma, 

os jogos de poder são capazes de “fazer circular discursos que funcionam como verdade, que 

passam por tal e que detêm por esses motivos poderes específicos” (FOUCAULT, 2017a, p. 

346). O saber não só nasce do poder como o condiciona. Isto implica dizer que, para manter-

se, o poder se vale de estratégias para sustentar a primazia de determinados tipos de saber em 

uma relação de força, uma vez que este saber é condição para a manutenção do poder (ibidem, 

p. 366-367). 

Foucault chama de dispositivo as estratégias que atuam manipulando as relações de 

força, articulando uma intervenção regional e organizada nessas relações de força, seja para 

bloqueá-las, para estabilizá-las, utilizá-las etc. “O dispositivo, portanto, está sempre inscrito 

em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber 

que dele nascem, mas que igualmente o condicionam” (ibidem, p. 367). O autor elabora uma 

definição para o termo dispositivo: 

 

Por esse termo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 

decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Em 

sumo, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede 

que se pode estabelecer entre esses elementos. Em segundo lugar, gostaria de 

demarcar a natureza da relação que pode existir entre esses elementos 

heterogêneos. Sendo assim, tal discurso pode aparecer como programa de 

uma instituição ou, ao contrário, como elemento que permite justificar e 

mascarar uma prática que permanece muda, pode ainda funcionar como 

reinterpretação dessa prática, dando-lhe acesso a um novo campo de 

racionalidade. Em suma, entre esses elementos, discursivos ou não, existe 

um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções que 

também podem ser muito diferentes. (Ibidem, p. 364). 

 

No que tange ao dispositivo da sexualidade, os mecanismos de produção de verdade 

estabeleceram uma relação paradoxal entre a vontade de saber e a vontade de não saber sobre 
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o sexo. Foucault adverte que “o sexo nada mais é do que um ponto ideal tornado necessário 

pelo dispositivo da sexualidade e por seu funcionamento” (FOUCAULT, 2017b, p. 169). 

 

Não se deve imaginar uma instância autônoma do sexo que produza, 

secundariamente efeitos múltiplos da sexualidade ao longo de toda a sua 

superfície de contato com o poder. O sexo é, ao contrário, o elemento mais 

especulativo, mais ideal e igualmente mais interior, no interior de um 

dispositivo de sexualidade que o poder organiza em suas captações dos 

corpos, de sua materialidade, de suas forças, suas energias, suas sensações, 

seus prazeres. (Ibidem). 

 

A confissão, como dito anteriormente, é uma das técnicas de poder capazes de 

produzir verdades sobre o sexo através do discursivo. A confissão promove a incitação da 

produção discursiva sobre a sexualidade quando produz uma minuciosa descrição dos atos 

sexuais como exigência de veracidade da penitência. Como prescrição presente nos manuais 

de confissão, a penitência deve seguir regras meticulosas que assegurem exame da 

consciência pelo penitente. 

Falaremos do início da construção de uma complexa aparelhagem de produção de 

discursos sobre o sexo que se consolidou a partir do século XVI e se manifestou em diferentes 

práticas institucionais da modernidade, como a médica, a pedagógica, a psiquiátrica e a 

jurídica (FISHER, 1999, p. 55). 

 

3.2 Sobre a confissão e a obrigação da verdade 

 

No livro Malfazer, dizer verdadeiro, Foucault se dedica à reflexão sobre como se 

configurou uma obrigação dizer a verdade sobre si mesmo. Para o autor, este desejo pelo dizer 

verdadeiro está inserido em “tecidos rituais densos e complexos, é acompanhado de 

numerosas crenças e dotado de estranhos poderes” (FOUCAULT, 2018a, p. 5). Sua origem 

remonta à longa história da confissão, datada da antiguidade grega, e às diferentes crenças nos 

poderes e efeitos do dizer a verdade. 

Estabeleceremos um recorte e nos dedicaremos à história da confissão a partir da idade 

média, especialmente da instituição da penitência como sacramento da Igreja Católica. Em 

1215, no IV Concílio de Latrão, o Cânone XXII estatuiu a obrigação de que todos os cristãos 

se confessassem pelo menos uma vez ao ano. A obrigação de confessar-se era “absolutamente 

geral” tendo, o fiel, consciência ou não de ter pecado (ibidem, p. 160). 
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No mesmo concílio, a penitência foi elevada à condição de sacramento. Agora, a 

absolvição do pecado torna-se um ato declarativo, o padre diz “eu te absolvo”, mediante a 

definição de uma forma de reparação, e o fiel está absolvido. Este modelo é completamente 

diferente daquele em que o sacerdote é um intermediador entre o fiel e Deus. Ou seja, “o 

padre a quem se pede penitência pede a Deus que absolva o penitente” (FOUCAULT, 2018a, 

p. 161-162). 

Foucault dedica especial atenção ao sacramento da penitência porque percebe que é 

neste momento que o ritual penitencial torna-se um ato do tipo jurídico, isto porque existe a 

necessidade de toda uma estruturação institucional para instaurar um código que estabeleça as 

penitências e investir o sacerdote de autoridade para julgar o pecado e aplicar a reparação 

conforme a norma. 

 

[...] o ritual penitencial – vai ser efetivamente um ato de tipo jurídico: 

reestruturação de todo o sistema judiciário no qual a penitência é incluída e 

pelo qual ela fora confusamente contaminada. Essa reestruturação ocorre 

primeiramente por meio da nítida distinção entre a jurisdição penitencial e a 

jurisdição não penitencial. Distinção entre o tribula, fórum justitiale, com 

poder de jurisdição e de disciplina que está ligado à hierarquia eclesiástica, 

poder de jurisdição que teria transmitido ao apóstolo na qualidade de 

prelado: é ali, diante daquele fórum justitiale, que se decidem as penas 

canônicas, o interdito, a deposição, a infâmia. Em segundo lugar, por outro 

lado, o fórum paenitentiale, tribunal penitencial cujo poder foi dado ao 

apóstolo na qualidade de sacerdote [...] ali, naquele forum paenitentiale cujo 

exercício o padre recebe na qualidade de sacerdote e pelo poder das chaves 

recebidas no ato da ordenação, ali, naquele forum paenitentiale o sacerdote 

efetivamente absolve. (Ibidem, p. 162). 

 

Instaura-se, a partir de então, a judicialização da relação entre o homem e Deus que se 

prolonga do século XII ao XIII, até que a Reforma Protestante venha a questioná-la. Neste 

modelo jurídico de magistério religioso, a confissão constituiu-se como peça fundamental no 

ritual penitencial. A “confissão de boca”, confessio oris, institui-se como uma grande 

obrigação de verdade: a verdade em relação ao dogma – verdade em relação à fé – e a verdade 

sobre si mesmo (ibidem, p. 163). 

Apesar de a confissão apresentar-se como ato pretensamente espontâneo – “o 

penitente deveria dizer o que tinha no coração e na consciência e aquilo de que se lembra, 

como pode e como quer (ibidem, p. 164)” – a confissão deveria seguir uma série de 

prescrições. 

 

A confissão deve ser feita com disposição; deve ser frequente; deve ser 

amarga, ou seja acompanhada de lágrimas; deve ser integral; deve ser 
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voluntária; deve ser fiel, ou seja enraizada na fé; deve ser pura, no sentido de 

que nela não se deve misturar nenhuma vaidade (não se deve orgulhar dos 

pecados cometidos); deve ser nuda, nua, ou seja, feita face a face, deve ser 

morosa, ou seja, deve ser feita lentamente, [...] deve ser acusatória, ou seja, 

quem confessa deve mostrar por que é culpado; deve ser própria, ou seja, só 

dizer respeito à própria pessoa, e não acusar o próximo; deve ser verdadeira e 

discreta, ou seja, os pecados devem ser isolados uns dos outros. 

(FOUCAULT, 2018a, p. 164). 

 

Todas essas exigências sobre a confissão buscam garantir que ela seja um ato de 

verdade – actus veritates. Espera-se que o confessor possa contar todos os pecados que tenha 

cometido com toda a sinceridade e contrição que a situação exige. 

A confissão torna-se a própria matéria da penitência, ou seja, é sobre este ato de 

verdade que o ato de absolvição incidirá. A verdade de si é fundamental no ato confessional 

porque, caso o confessor não seja sincero, puro e verdadeiro em sua enunciação, todo o 

processo da penitência estaria invalidado.  

Foucault (2018a, p. 7) nos explica que a confissão não é apenas uma constatação 

acerca de si mesmo, mas uma espécie de compromisso que exige de quem fala comprometer-

se a ser aquilo que diz ser. Vejamos sua definição para o termo: 

 

A confissão é um ato verbal por meio do qual o sujeito faz uma afirmação 

sobre o que ele é, vincula-se a essa verdade, coloca-se numa relação de 

dependência perante outrem e modifica ao mesmo tempo a relação que tem 

consigo mesmo. (Ibidem, p. 8). 

 

Enquanto técnica de poder, a confissão dá “ensejo ao exercício de poder àquele que 

confessa” (FOUCAULT, 2018a, p. 7). Tendo como exemplo o uso do sacramento da 

confissão pela Igreja Católica nos séculos XII e XII, percebemos que o exercício de poder a 

partir da confissão está institucionalmente definido. A absolvição dos pecados só produz 

efeitos morais de salvação quando o penitente reconhece ter cometido um pecado. Ao mesmo 

tempo, ao anunciar este pecado, o confessor vincula-se a ele e passa a ser qualificado de outra 

maneira em relação à sua confissão, assume a condição de pecador. 

O interesse de Foucault pela confissão é fundado no seu interesse em entender como 

se constituiu, até os tempos de hoje, “uma obrigação de dizer verdadeiro sobre si mesmo; a 

fazer esse dizer verdadeiro funcionar em suas relações com os outros e assumir uma 

obrigação de virtude dessa verdade dita” (FOUCAULT, 2018a, p. 9). 
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3.3 Confissão e sexualidade 

 

A partir do século XVI, em resposta à forte crítica de Lutero ao sacramento da 

penitência e à perda de fiéis ocasionados pela Reforma Protestante, a Igreja Católica passou a 

elaborar uma técnica de governo das almas – pastorado - que “emprega um imenso 

dispositivo de discurso e exame, de análise e controle, no interior e em torno da penitência” 

(FOUCAULT, 2018b, p. 152). 

No pastorado, expande-se os domínios da confissão, que passou a examinar não só a 

revelação dos pecados como toda a vida do confessor - dos seus atos aos seus pensamentos -, 

tornando necessário desenvolver procedimentos inquiridores mais aguçados e capazes de 

instruir o sacerdote a conduzir o exame de consciência do fiel. 

Esta pedagogia confessional se fez a partir da proliferação de manuais de 

comportamento aos quais os padres deveriam recorrer quando necessário. 

 

As novas funções do clero, bem como uma série de modificações nas regras 

de comportamento dos cristãos, relativas ao avanço da teoria dos 

sacramentos entre os séculos XIII e XVI, propiciaram, como foi assinalado, 

o surgimento de uma vasta literatura, mais tarde chamada de “teologia 

moral”: os Confessionais ou “manuais de confessores”, as “sumas de casos 

de consciência” e mais adiante as “sumas de casos reservados”, verdadeiros 

catálogos de pecados, criteriosamente armazenados em seus respectivos 

escaninhos, com descrição minuciosa dos procedimentos que deveria ter o 

padre no interrogatório e no estabelecimento de requisitos para a absolvição. 

Esta literatura espelhava a nova função dos sacerdotes, transformando em 

diretores de consciência de homens e mulheres, em juízes de suas relações 

tanto no foro externo, quanto no interno. (ALMEIDA, 1992, p. 19). 

 

Os manuais de confissão existiam desde a Idade Média, porém, depois da Reforma 

Protestante, a necessidade de ampliar o controle social da Igreja Católica sobre seu rebanho de 

fiéis impulsionou a produção de publicações dedicadas a disciplinar as práticas de clérigos e 

fiéis. A estratégia de divulgação dos preceitos morais do catolicismo através de manuais se 

fez bastante eficaz, ajudando a construir um imaginário cristão a partir dos símbolos católicos 

e fortalecendo as representações da Igreja (LIRA, 2013, p. 47). 

Tomando como exemplo o Manual de Confessores e Penitentes, publicado em 

Coimbra no ano de 1549, veremos como algumas destas publicações tinham caráter 

enciclopédico. Os primeiros capítulos são dedicados às prescrições sobre: a contrição 

necessária à confissão, as virtudes do confessor (poder, saber e bondade), as perguntas que o 

confessor é obrigado a fazer ao penitente, as circunstâncias do ato confessional, a necessidade 
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de inteirar-se sobre a confissão e outros aspectos importantes ao ministério da penitência. 

Seguem-se capítulos dedicados aos mandamentos cristãos, aos sete sacramentos, aos sete 

pecados capitais e, por fim, capítulos dedicados às censuras, suspenções, interditos e a 

excomunhão. 

Outra política característica da Contrarreforma Católica foi o intenso combate à 

heresia, através da instalação da Inquisição, especialmente nos países da península ibérica. Os 

tribunais inquisitoriais, além de uma postura mais austera em relação aos heréticos, buscaram 

converter judeus e mulçumanos ao catolicismo. 

Voltemos à questão sobre a produção discursiva da sexualidade. Entre os séculos XII e 

XVI, as confissões sobre os pecados da luxúria prestavam-se a enunciar faltas sobre um certo 

número de condutas sexuais: a fornicação, o adultério, o estupro, o rapto, a moleza, a 

sodomia, o incesto e a bestialidade (FOUCAULT,2018b, p. 158-159). Foucault ressalta que as 

principais manifestações do pecado da luxúria referem-se a não consumar os atos sexuais de 

forma legítima - ato sexual entre pessoas ligadas por voto ou casamento sem ofensa carnal. 

A legitimidade da cópula entre marido e mulher para fins de procriação estava 

fundamentada na ideia de “natureza humana” e “natureza divina”. Ou seja, os usos dos corpos 

feminino e masculinos para fins sexuais tinham uma função determinada por Deus: a 

procriação. A busca do prazer através dos corpos e principalmente das genitálias, foi 

severamente estigmatizada e qualificada como vício contra natura. 

Ronaldo Vainfas, historiador dedicado ao estudo da moral e da sexualidade no Brasil 

durante o período colonial, nos diz que, a partir do século XIII, “a sodomia passou a 

significar, enquanto ato, os desvios das genitalidades na cópula entre indivíduos do mesmo 

sexo ou até de sexo diferente, e com mais frequência o coito anal homossexual ou 

heterossexual” (VAINFAS, 1997, p. 154). 

A preocupação com a desvirtuação da sexualidade “natural” é ainda mais evidente 

quando são comparados os atos sodomíticos entre dois homens e entre duas mulheres. A 

sodomia perfeita designava a relação sexual homossexual entre dois homens pelo coito anal, 

com ou sem derramamento de sêmen (polução). Já a relação sexual entre duas mulheres era 

designada sodomia imperfeita, sodomia feminarum, uma vez que a ausência do pênis 

impossibilitava a consumação da penetração e da polução. 

A perseguição dos comportamentos sexuais desviantes se agudizou na Europa a partir 

das reformas Católica e Protestante, sobretudo no século XVI. Ainda de acordo com Ronaldo 

Vainfas: 
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Os Estados europeus renovaram sua hostilidade jurídica contra os culpados 

de sodomia e, insuflados pela propaganda moralista das Reformas, as 

populações de quase toda a Europa, católica ou protestante, começaram a 

despejar, por compulsão ou vontade, centenas de réus nos cárceres da Justiça 

Civil ou da Inquisição. (VAINFAS, 1997, p. 160). 

 

Encontramos indícios deste movimento de moralização da sexualidade na história 

brasileira, uma vez que os trabalhos do Tribunal do Santo Ofício não se restringiram aos 

domínios europeus e as colônias portuguesas e espanholas também foram alvo da Inquisição. 

A primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil deu-se entre os anos de 1591 e 1592, quando 

seu deputado, Heitor Furtado de Mendonça, realizou inquirições na capitania da Bahia e no 

Recôncavo. 

É necessário pontuar que a vinda do Santo Ofício à colônia brasileira é uma amostra 

da necessidade que a metrópole tinha em exercer um controle social através da aculturação. 

Fortalecendo o trabalho da Companhia de Jesus, responsável pela difusão da doutrina católica 

nas colônias portuguesas através da catequese e do ensino da língua portuguesa, a Inquisição 

chegou ao Brasil “buscando enraizar a fé católica na consciência colonial e extinguir as 

heterogeneidades que causariam deturpação da vida íntima do colono” (LACERDA, 2006, p. 

11). 

Nesse sentido, o trabalho da Igreja Católica esteve também a serviço do Estado 

português. Era necessária a prevalência da moralidade cristã para um efetivo “controle da 

consciência” da população, de forma a garantir um sentimento de pertencimento cultural e 

unidade entre a colônia e a metrópole. “Desde sua criação, a Inquisição portuguesa tem como 

objetivo vigiar e punir hereges que ameaçassem a ordem cristã e, consequentemente, a 

unidade nacional do Estado” (ibidem, p. 12). 

A evidência de que a moral cristã era também a moral de Estado é a de que o 

ordenamento jurídico do período, as Ordenações Manuelinas (1512-1603), tratavam a 

sodomia enquanto crime. No Livro V das Ordenações Manuelinas, dedicado ao Direito Penal, 

no Título XII trata Dos que comentem pecado de sodomia, dizendo: “Qualquer pessoa de 

qualquer qualidade que seja, que pecado de sodomia por qualquer guisa fizer, seja queimado, 

e feito por fogo em pó para que de seus corpos não restasse memória”. 
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Figura 1 – Texto sobre o pecado de sodomia nas Ordenações Manuelinas 

 
Fonte: Ordenações Manuelinas. Data de publicação estimada entre o período de 1512 a 1521. 

Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5p47.htm. Acesso em: 4 nov. 2018. 

 

A visita ao Brasil de Heitor Furtado, deputado do Santo Ofício, seguiu a praxe 

inquisitorial. O Edital de Fé, amplamente divulgado nas igrejas, convocava os fiéis a 

confessarem e denunciarem as culpas atinentes ao Santo Ofício. Posteriormente, o monitório 

vinha fazer saber dos crimes e “pecados heréticos” que deveriam orientar o exame de 

consciência da população e estimular a colaboração com a Inquisição. Por fim, anunciou-se o 

Tempo de Graça, período de até trinta dias em que os fiéis que se apresentassem 

voluntariamente para confessar-se ou oferecer denúncias ficariam livres de penas corporais e 

confisco de bens (VAINFAS, 1997, p. 225). 
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Apresentamos alguns trechos de confissões realizadas por colonos à época desta 

visitação, para que possamos vislumbrar como os penitentes que reconheciam ter cometido o 

pecado nefando eram postos a falar sobre suas práticas sexuais (ANEXO A). 

Confissão de Belchior da Costa, cristão velho. Recôncavo, 23 de janeiro de 1592: 

 

Disse ser cristão velho, natural da vila de Guimarães, filho de Jorge 

Gonçalves, tecelão de toalhas, e de sua mulher Senhorinha da Costa, 

defuntos, de idade de trinta e cinco anos, morador em Sergipe do Conde, 

casado com Beatriz Piçarra. E confessando suas culpas disse que sendo ele 

moço de dez anos de idade, pouco mais ou menos, veio pousar à casa do dito 

seu pai, na dita vila de Guimarães, Mateus Nunes, tido por cristão-novo, 

cirurgião, morador nessa cidade, e uma das noites que aí dormiu, dormiu ele 

confessante com ele na cama, e de noite, o dito Mateus Nunes, que então 

poderia ter idade de vinte anos, o começou a solicitar de maneira que, com 

efeito chegou a dormir com ele carnalmente, metendo seu membro desonesto 

pelo vaso traseiro dele confessante, e cumprindo nele assim como se fizera 

com mulher por diante, e consumou o pecado de sodomia uma vez somente. 

(VAIFAS, 1997, p. 240-241). 

 

Confissão de Paula de Siqueira, cristã-velha. Bahia, 20 de agosto de 1591. 

 

Disse ser cristã-velha, natural de Lisboa [...], casada com Antônio Faria, 

contador de fazenda del rei nesta cidade, de idade de quarenta anos, 

moradora nessa cidade, na rua de São Francisco. E confessando suas culpas, 

disse que haverá três anos e pouco mais ou menos que Felipa de Souza, 

moradora nesta cidade, casada com Francisco Pires, pedreiro, [...] lhe 

começou a escrever cartas de amor e requebros, de maneira que ela 

confessante entendeu que a dita Felipa de Souza tinha alguma ruim intenção. 

E com estas cartas e semelhantes recados e presentes continuou ela por 

espaço de dois anos mais ou menos, dando-lhe alguns abraços e beijos, sem 

lhe descobrir claramente o seu fim e propósito. [...] E porquanto ela 

confessante, já no decurso do dito tempo atrás suspeitava e tinha entendido e 

por certo que a intenção da dita Felipa de Souza era de chegar a ter com ela 

ajuntamento carnal, a recolheu consigo para dentro da sua câmara e se 

fechou por dentro, e lhe disse palavras claras que fizessem o que ela 

pretendia. Então, ambas tiveram ajuntamento carnal, uma com a outra por 

diante e, ajuntando seus vasos naturais um com o outro, tendo deleitação e 

consumado com efeito o cumprimento natural de ambas as partes como se 

propriamente foram homem com mulher, e isto foi pela manhã antes do 

jantar, por duas ou três vezes pouco mais ou menos, tendo dito ajuntamento 

sem algum instrumento penetrante. (Ibidem, p. 105-106). 

 

Confissão de Antônio Aguiar, cristão-velho, em 5 de fevereiro de 1592. 

 

Disse ser cristão-velho, natural desta Bahia, [...] de idade de vinte anos, 

solteiro. E confessando, disse que haverá seis anos e pouco mais ou menos 

que, sendo ele de idade de treze ou catorze anos, e sendo seu irmão mais 

moço de idade de doze ou treze anos, dormiam ambos juntamente em uma 
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cama, um mameluco forro criado em casa, por nome de Marcos, que então 

seria de idade de dezessete anos ou dezoito anos, se ia de noite de sua rede 

em que dormia, às vezes por si mesmo, às vezes chamados por eles, deitar-se 

com eles na sua cama, o qual se deitava entre eles irmãos, e chegaram a 

acontecer-lhes que Marcos e ele confessante pecaram o pecado nefando 

deitando-se ele confessando de bruços e sobre ele se deitava o dito Marcos, 

metendo seu membro desonesto pelo vaso traseiro dele confessante, e 

cumprindo nele por de trás como homem e mulher por diante, consumando e 

efetuando pecado de sodomia. (VAINFAS, 1997, p. 316-317). 

 

Percebemos que o pecado ganha materialidade a partir da explicitação do erotismo 

homossexual. Dormir na mesma cama com outro homem, durante a noite como o fez Belchior 

da Costa, endereçar “cartas de amor e requebro” a uma mulher como o fez Felipa de Souza, 

ou convidar um homem a deitar-se na mesma cama onde dormia também o irmão como o fez 

Antônio Aguiar, expõe um universo de práticas homoeróticas até então não publicizadas. 

O ato sodomítico é narrado com o peso de um vocabulário pejorativo e vexatório: 

“metendo seu membro desonesto pelo vaso traseiro dele”, que explicitam não só a 

transgressão à fé e como a natureza fisiológica do corpo humano - “ajuntando seus vasos 

naturais um com o outro, tendo deleitação e consumado com efeito o cumprimento natural de 

ambas as partes como se propriamente foram homem com mulher”. 

Buscamos mostrar até o momento como a Igreja Católica, com o apoio do Estado, 

conseguiu pôr em prática a tecnologia da confissão de forma a incutir valores cristãos em seus 

fiéis a partir do exame de consciência. De acordo a historiadora Angela Almeida, “o objetivo 

declarado do Santo Ofício era o de obter a confissão voluntária e sincera, o de provocar 

abjuração e arrependimento” (ALMEIDA, 1993, p. 41), ou seja, a internalização da moral 

cristã devia ser feita por mecanismos de subjetivação que produzissem no fiel a consciência 

do pecado. Não é raro que, durante as confissões, os penitentes declararem não saber que 

determinada prática era pecado. 

A produção do pecado de sodomia é discursiva, mas só produz efeitos materiais 

porque funciona como verdade tanto na vida privada quanto na vida pública. A sexualidade 

nasce enquanto positividade quando as instituições, Igreja e Estado, passam a determinar a 

verdade sobre o sexo. Fica instituído um padrão de normalidade: a cópula matrimonial com 

fins de procriação, tudo mais é transgressão, pecado e crime e, portanto, deve ser coibido com 

o peso das sanções institucionais. 

Podemos perceber o investimento institucional da Igreja e do Estado pelo uso das 

instâncias administrativas em benefício da normalização de condutas morais. A intensificação 

da produção documentária que registra e torna públicos os atos de repressão aos 
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comportamentos desviantes é um indício deste processo. Era necessário evidenciar uma 

verdade sobre o sexo, fazer com que essa verdade circulasse, por meios de validação, registro 

e difusão oficiais (FERNANDES; GUERRA, 2013, p. 5). 

Em estudo sobre a documentação e as redes de conformação e informação na 

Inquisição no início do século XIV, Geni Chaves Fernandes e Claudia Guerra (2013), nos 

oferecem o conceito de “economia escriturística”, de Michel de Certeau (2011), como um 

modelo explicativo para o “enraizamento” do que se tornariam as práticas documentárias 

modernas. 

Em seu livro A invenção do cotidiano, Certeau define escritura como “a atividade 

concreta que consiste, sobre um espaço próprio, a página, em construir um texto que tem 

poder sobre a exterioridade da qual foi previamente isolado. Em sociedades de escritura, a 

produção do texto, espaço de formalização, tem como ‘sentido’ remeter à realidade de que 

distingue em vista de mudá-la. Tem como alvo uma eficácia social. Atua sobre a 

exterioridade” (CERTEAU, 1998, p. 225). 

 

O laboratório da escritura tem como tem como função “estratégica”: ou fazer 

que uma informação recebida da tradição ou de fora se encontre ali coligida, 

classificada, imbricada num sistema e, assim, transformada; ou fazer que as 

regras e os modelos elaborados neste lugar excepcional permitam agir sobre 

o meio e transformá-lo. (Ibidem, p. 226). 

 

A pedagogia moral cristã intensificou a produção textual-documentária – manuais de 

confissão, regimentos do Santo Ofício, monitórios, denúncias, confissões etc. – com vistas a 

conformar o corpo social e/ou individual sob a lei da escritura (ibidem, p. 230). Neste sentido, 

o autor sublinha que: 

 

Não há direito que não se inscreva sobre corpos. Ele domina o corpo. A 

própria ideia de um indivíduo isolável do grupo se instaurou com a 

necessidade, sentida pela justiça penal, de que corpos que deveriam ser 

marcados pelo castigo [...] Do nascimento ao luto, o direito se “apodera” dos 

corpos para fazê-los seu texto. Mediante toda sorte de iniciações (rituais, 

escolar etc.), ele os transforma em tábulas da lei, em quadros vivos das 

regras e dos costumes, em atores do teatro organizados por uma ordem 

social. (CERTEAU, 1998, p. 231). 

 

A mecânica da escritura pode ser analisada em três movimentos: a produção da norma, 

o registro do desvio e a punição. Todos os movimentos incidem sobre os corpos. Enuncia-se a 

prática da sodomia como pecado, inscreve-se o pecado no corpo e nas almas dos fiéis, 

estabelecem-se medidas punitivas ao desvio. Da escritura, para Certeau, ou pelo fio do 
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discurso, para Foucault, é produzida uma verdade sobre o sexo, dá-se início à história da 

sexualidade. 

 

3.4 Da confissão ao inquérito 

 

O entrelaçamento das ações de repressão do Estado e da Igreja permaneceram vigentes 

até o século XIX, operando a partir das leis civis e criminais (FOUCAULT, 2003, p. 82). A 

legislação vigente no Brasil até o período atesta essa ideia, uma vez que o código normativo 

praticado até então corroborava os interditos e prescrições da moralidade religiosa. Neste 

contexto, crime e pecado estavam fortemente imbricados. 

Tivemos no Brasil a vigência de duas Ordenações do Reino de Portugal; as 

Ordenações Manuelinas (1521-1603) e as Ordenações Filipinas (1603-1867). Esses códigos 

normativos atuaram no país desde o período colonial até o período republicano, sendo que as 

Ordenações Filipinas ordenaram matéria criminal até o ano de 1830 (quando foi promulgado 

o primeiro Código Penal do Império) e matéria civil até 1916 (quando foram substituídas pelo 

Código Civil da República) (VELASCO, 1994, p. 24). 

As Ordenações do Reino são fruto da necessidade de consolidação das normas 

jurídicas vigentes no Reino de Portugal, dirimindo as contradições e divergências causadas 

pela multiplicidade de dispositivos normativos em atuação naquele território. Durante o 

reinado de d. Afonso V (1438 a 1481), surge a primeira compilação dos diplomas vigentes no 

Reino, as chamadas Ordenações Afonsinas (1446-1514), compostas por cinco livros, cada um 

deles dedicado a uma temática específica. 

 
O Livro I ocupa-se daquele direito que hoje poderíamos denominar 

administrativo, e traz os regimentos dos cargos públicos, quer régios, quer 

municipais. [...] O segundo livro contempla a matéria relativa à Igreja, 

sobretudo quanto à jurisdição, pessoas e bens dos eclesiásticos. Trata, 

igualmente, dos direitos régios, do estatuto dos fidalgos, da jurisdição dos 

donatários e do estatuto dos judeus e mouros. O terceiro cuida da ordem 

judiciária, da regulamentação dos termos do processo, dos recursos, das 

seguranças reais e cartas de segurança. O livro quarto regula o Direito Civil 

em sentido amplo: contém determinações sobre contratos, sucessões, tutelas 

etc. O último livro enumera os crimes e as penas, incluindo investigação dos 

crimes, prisão de delinqüentes ou acusados, emprego da tortura nos 

processos etc. (VELASCO, 1994, p.19). 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que as Ordenações do Reino refletiam o consórcio 

entre a Igreja e o Estado, fazendo do direito um instrumento ideológico para a manutenção do 

poder político e religioso da época. Dos cinco livros, dois sinalizam a solidez deste consórcio: 
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o Livro II, que trata das matérias relativas ao âmbito institucional da Igreja como assunto de 

Estado, e o Livro V, que qualifica como crime lesa-majestade, os pecados e transgressões aos 

mandamentos da Igreja Católica. 

Ambos os livros tiveram grande peso na implementação do modelo jurisdicional 

inquisitivo, fundamentado no Manual dos Inquisidores (Directorium Inquisitorum) do frei 

Nicolas Eymerich, manual jurídico no qual ele explica a origem, os direitos e processos da 

Inquisição. Conforme a análise de Batista Pereira (1932 apud ZAFFARARONI; PELIGELI, 

2015, p. 207-208), que atuou como conselheiro na elaboração da primeira constituição do 

Império Brasileiro, o Livro V das Ordenações: 

 
[...] era um misto de despotismo e de beatice, uma legislação híbrida e feroz, 

inspirada em falsas idéias religiosas e políticas, que, invadindo as fronteiras 

da jurisdição divina, confundia o crime com o pecado, e absorvia o indivíduo 

no Estado fazendo dele um instrumento. Na previsão de conter os maus pelo 

terror, a lei não media a pena pela gravidade da culpa; na graduação do 

castigo obedecia, só, ao critério da utilidade. Assim, a pena capital era 

aplicada com mão larga; abundavam as penas infamantes, como açoite, a 

marca de fogo, as galés, e com a mesma severidade com que se punia a 

heresia, a blasfêmia, a apostasia e a feitiçaria, eram castigados os que, sem 

licença de El-Rei e dos Prelados, benziam cães e bichos, e os que 

penetravam nos mosteiros para tirar freiras e pernoitar com elas. A pena de 

morte natural era agravada pelo modo cruel de sua inflição; certos 

criminosos, como os bígamos, os incestuosos, os adúlteros, os moedeiros 

falsos eram queimados vivos e feitos em pó, para que nunca de seu corpo e 

sepultura se pudesse haver memória. Com a volúpia pelo sangue, negação 

completa de senso moral, dessa lei que, na frase de Cícero, é in omnibus 

diffusa, naturae, congruens, constans, eram supliciados os réus de lesa-

magestade, crime tão grave e abominável, e os antigos sabedores tanto o 

estanharam, que o compararam à lepra, porque, assim como esta 

enfermidade enche o corpo, sem nunca mais se poder curar, assim o erro da 

traição condena o que a comete, e impece e infama os que da sua linha 

descendem, posto que não tenham culpa. A este acervo de monstruosidade 

outras se cumulavam; a aberrância da pena, o confisco de bens a 

transmissibilidade da infâmia do crime. (ZAFFARARONI; PELIGELI, 

2015, p. 207-208). 

 

Este modelo jurídico-legal só começou a ser modificado entre os séculos XVIII e XIX, 

a partir de grande processo de reforma e reorganização do sistema judiciário e penal, em 

diferentes nações ocidentais. De acordo com Foucault (2013, p. 82), houve uma mudança 

substancial ao que se refere à separação entre a lei civil e criminal da “lei” religiosa, ou seja, a 

infração deixa de ter uma relação com a falta religiosa. O crime passa a referir-se apenas à 

infração da lei de Estado. 

Este movimento de reforma normativa marcou o enfraquecimento do modelo 

societário baseado na comunidade espiritual e religiosa e o surgimento da sociedade estatal 
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configurada como uma disposição social de indivíduos, em que todos estão submetidos a uma 

única lei e sob a vigilância do Estado (FOUCAULT, 2013, p. 106). 

Claudine Harroche (1992), ao retraçar a história de diferentes “formas de sujeito”, diz 

que a mudança da comunidade espiritual e religiosa para a sociedade estatal estabeleceu uma 

mudança nas formas de determinação do sujeito, que deixou de se dar a partir da ordem 

religiosa e passou a dar-se pela ordem do direito. 

 
Ser sujeito de direito não é nada mais do que ser para a Lei [...]. Isto não se 

dá sem consequências, se a própria ideia de sujeito-de-direito implica 

sobretudo e finalmente [...] que no universo das instituições centralistas não 

haja senão um só discurso possível e que ninguém possa avançar de rosto 

descoberto como tendo de fazer valer um desejo próprio. (LEGENDRE, 

1976, p. 88-91 apud HARROCHE, 1992, p. 158). 

 

O direito assume a responsabilidade por “compensar a indeterminação cognitiva 

envolvida na justificação e aplicação de uma moral baseada em princípios abstratos” 

(FLYNN, 2003, p. 435). Ele substitui as instituições moralizadoras tradicionais, a religião e a 

família, sancionando leis coercitivas que compensam o domínio exercido pela fé, de forma a 

estabilizar as expectativas comportamentais dos cidadãos. 

Entretanto, a ideia do sujeito-de-direito “assujeitado” pelas leis do Estado enfrenta um 

paradoxo, uma vez que ele é tido como agente livre e racional. Este paradoxo, entre a 

determinação (poder do Estado sobre todo e qualquer sujeito) e a indeterminação do sujeito 

(poder do sujeito frente ao Estado) é uma característica marcante desta concepção de sujeito. 

 
A ideia de um sujeito livre é acompanhada, assim, da ideia de uma 

determinação global matemática da sociedade em seu conjunto (e, sub-

repticiamente, em cada um dos seus representantes). Tenta-se assim 

substituir a subordinação do homem ao discurso religioso por uma 

subordinação menos visível e mais insidiosa, pois insiste precisamente na 

ideia de um sujeito livre e não determinado quanto a suas escolhas. 

(HARROCHE, 1992, p. 183). 

 

Este “novo sujeito” exigirá que as formas de controle social se dediquem ao que 

Claudine Harroche chama de “matematização da subjetividade”, ou seja, o exercício do poder 

através de instituições disciplinares incumbidas de “controlar as modalidades de decisão e de 

comportamento humano” (HARROCHE, 1992, p. 182). É importante ressaltar o objetivo das 

tecnologias de poder características das sociedades disciplinares11: o que se procura coibir, 

 
11 As formas de controle do poder disciplinar, característico das sociedades de disciplina, foram abordadas no 

capítulo anterior. 
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através dos mecanismos de condicionamento do comportamento humano, é a possibilidade da 

manifestação do “desejo do sujeito”, que se encontra fora do domínio da racionalidade. 

Mesmo que se questione a existência de um sujeito livre e senhor de seus atos, a noção 

de liberdade teve profunda importância para a reforma judiciária iniciada no século XVIII. 

Ela também será o cerne das legislações modernas porque é com o surgimento do status de 

sujeito-de-direito (indivíduos que pertencem a uma associação voluntária de jurisconsortes) 

que se poderá estabelecer uma ordem legal positiva e coercitiva. 

A legitimação do direito, deste ponto de vista, depende da obediência dos membros de 

uma sociedade quanto às regras que devem ordenar o convívio entre eles. Entretanto, para que 

o sujeito possa participar do convívio social de forma livre e voluntária, alguns direitos 

fundamentais tinham que ser assegurados. Esta concepção estava presente na Constituição do 

Império do Brasil do ano de 1824, como podemos ver nos artigos primeiro e 179. 

 
Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos 

Brazileiros. Elles formam uma Nação livre, e independente, que não admitte 

com qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se opponha á sua 

Independencia. 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte. 

I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma 

cousa, senão em virtude da Lei. 

IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, 

e publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que 

hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste 

Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar. 

V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que 

respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica. 

XIII. A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará 

em proporção dos merecimentos de cada um. 

XXII. E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o 

bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade 

do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei 

marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras 

para se determinar a indemnisação. (BRASIL, 1824). 

 

Em matéria penal, a noção de direitos fundamentais também teve desdobramentos, tais 

como a presunção de inocência; o direito de ampla defesa e o direito de aguardar o 

julgamento em liberdade, como veremos nos incisos VIII, IX e X do artigo 179. 

 
VIII. Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos 

declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da 

entrada na prisão, sendo em Cidades, Villas, ou outras Povoações proximas 
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aos logares da residencia do Juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo 

razoavel, que a Lei marcará, attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma 

Nota, por elle assignada, fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes 

do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as. 

IX. Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, ou nella 

conservado estando já preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a 

admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do que a de seis 

mezes de prisão, ou desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se 

solto. 

X. A excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser executada, senão 

por ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz, que 

a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com as penas, que a Lei 

determinar. (BRASIL, 1824). 

 

A reforma dos instrumentos normativos também acarretou uma mudança na estrutura 

e no funcionamento do poder judiciário que, para adotar um procedimento alinhado aos novos 

direitos dos cidadãos, teve que abandonar um modelo jurídico inquisitorial em favor do 

modelo jurídico acusatório. De acordo com Souza Netto, o processo do tipo inquisitório é a 

antítese do tipo acusatório. “Nele, não há o contraditório e, por isso mesmo, inexistem as 

regras de igualdade e liberdade processual. As funções de acusar, defender e julgar 

encontram-se enfeixadas em uma só pessoa: o juiz” (SOUZA NETTO, 2003, p. 25). 

No ano de 1832, foi promulgado o Código do Processo Criminal e é, a partir deste 

instrumento, que a função de acusar foi delegada a um personagem distinto à figura do Juiz; o 

Ministério Público, a quem caberia instituir a ação penal pública e promover a execução das 

sentenças criminais. 

 
Art. 37. Ao Promotor pertencem as attribuições seguintes: 

1º Denunciar os crimes publicos, e policiaes, e accusar os delinquentes 

perante os Jurados, assim como os crimes de reduzir á escravidão pessoas 

livres, carcere privado, homicidio, ou a tentativa delle, ou ferimentos com as 

qualificações dos artigos 202, 203, 204 do Codigo Criminal; e roubos, 

calumnias, e injurias contra o Imperador, e membros da Familia Imperial, 

contra a Regencia, e cada um de seus membros, contra a Assembléa Geral, e 

contra cada uma das Camaras. 

2º Solicitar a prisão, e punição dos criminosos, e promover a execução das 

sentenças, e mandados judiciaes. 

3º Dar parte ás autoridades competentes das negligencias, omissões, e 

prevaricações dos empregados na administração da Justiça. (BRASIL, 1832). 

 

Embora esta nova configuração do processo criminal ainda estivesse fortemente 

marcada pelo caráter inquisitorial (o juiz de paz ainda mantinha a atribuição de recolher 

provas da materialidade da acusação, iniciar a ação penal e ouvir as testemunhas, mesmo sem 

a presença do réu), a divisão de funções entre quem acusa e quem julga, rompeu com o 
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modelo inquisitivo, onde havia o predomínio absoluto da ação de um só (BOSCHI, 2003, p. 

12). 

Anos mais tarde, a Lei nº 261, de 1841, daria outro passo em direção ao modelo 

acusatório, ao promover a separação das funções policiais das judiciais. Até então, o juiz 

também era o delegado, cabendo a ele averiguar o fato, ir em busca ou produzir as provas 

através da confissão. A partir desta lei, a função de investigação passou a ser função do 

aparelho policial e do Ministério Público. Finalmente, o último passo em direção ao modelo 

acusatório foi dado em 1871, pelo Decreto 4.824, que disciplinou o inquérito policial. 

Estabeleceu-se um ordenamento para o procedimento investigatório, que não podia mais ser 

sujeitar a arbitrariedades. De acordo com esta lei: 

 
Do inquerito policial 

Art. 38. Os Chefes, Delegados e Subdelegados de Policia, logo que por 

qualquer meio lhes chegue a noticia de se ter praticado algum crime 

commum, procederão em seus districtos ás diligencias necessarias para 

verificação da existencia do mesmo crime, descobrimento de todas as suas 

circumstancias e dos delinquentes. 

Art. 39. As diligencias a que se refere o artigo antecedente comprehendem: 

1º O corpo de delicto directo. 

2º Exames e buscas para apprehensão de instrumentos e documentos. 

3º Inquirição de testemunhas que houverem presenciado o facto criminoso 

ou tenham razão de sabel-o. 

4º Perguntas ao réo e ao offendido. 

Em geral tudo o que fôr util para esclarecimento do facto e das suas 

circumstancias. (BRASIL, 1871). 

 

O inquérito representa também ruptura com o modelo inquisitorial porque sugere uma 

inovação no sistema de produção de provas. No modelo antigo, a “confissão era considerada a 

‘rainha das provas’, seu poder de evidência era tão relevante que o acusador não media 

esforços para obtê-la” (SOUZA NETTO, 2003, p. 30). Henrique Badaró descreve como o juiz 

inquisidor buscava fundamentar sua acusação. 

 
No campo probatório, que se liga diretamente ao princípio em análise, no sistema 

inquisitório, havia intervenção ex officio do juiz, que verdadeiramente se 

identificava com o acusador. O juiz inquisidor tinha liberdade de colher provas, 

independentemente de sua proposição pela acusação ou pelo acusado. O acusado, 

normalmente, permanência preso durante o processo. Na busca da verdade material, 

frequentemente, o acusado era torturado para que se alcançasse a confissão. Em 

suma, o sistema inquisitório baseia-se em um princípio de autoridade, segundo o 

qual a verdade é tanto melhor acertada, quanto maiores forem os poderes conferidos 

ao investigador. (BADARÓ, 2003, p. 105). 

 

A transição para o modelo acusatório exigiu a substituição da confissão por uma 

elaboração demonstrativa da materialidade do crime, fortemente embasada nos moldes 
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científicos experimentais. Procedimentos como o exame de corpo de delito, por exemplo, são 

indício desta nova forma de produção de provas e evidências criminais. 

 
Art. 10. Aos Chefes, Delegados e Subdelegados de Policia, além das suas actuaes 

attribuições tão sómente restringidas pelas disposições do artigo antecedente, e § 

unico, fica pertencendo o preparo do processo dos crimes, de que trata o art.  

12 § 7º do Codigo do Processo Criminal até a sentença exclusivamente. Por escripto 

serão tomadas nos mesmos processos, com os depoimentos das testemunhas, as 

exposições da accusação e defesa; e os competentes julgadores, antes de proferirem 

suas decisões, deverão rectificar o processo no que fôr preciso. 

§ 1º Para a formação da culpa nos crimes communs as mesmas autoridades policiaes 

deverão em seus districtos proceder ás diligencias necessarias para descobrimento 

dos factos criminosos e suas circumstancias, e transmittirão aos Promotores 

Publicos, com os autos de corpo de delicto e indicação das testemunhas mais 

idoneas, todos os esclarecimentos colligidos; e desta remessa ao mesmo tempo darão 

parte á autoridade competente para a formação da culpa. (BRASIL, 1871). 

 

Pudemos, até aqui, identificar diferenças significativas nas tecnologias de poder 

empregadas para constatar “a verdade” na Idade Média e na modernidade. A inquisitio foi 

“uma pesquisa autoritária de uma verdade constatada ou atestada”, onde o poder soberano se 

atribuía o direito de “estabelecer a verdade através de um certo número de técnicas 

regulamentadas” (FOUCAULT, 2014, p. 217). Na modernidade, o inquérito passa a ser 

prática investigativa que constata, descreve e estabelece os “fatos”. 

Esta objetificação da verdade em fato é característica dos procedimentos do saber 

técnico que aplica uma metodologia racional para conhecer o real como, por exemplo, as 

técnicas da criminologia e da medicina legal aplicadas no inquérito policial e no processo 

criminal. 

 

3.5 Do pecado ao crime 

 

Nas sociedades disciplinares, o sexo deixa de ser objeto de julgamento e torna-se 

objeto da gestão. Os discursos sobre o sexo irão inseri-lo dentro de um sistema utilidade e 

regularidade, cujo funcionamento deve seguir um padrão convencionado. 

 
No século XVIII, o sexo se torna questão de “polícia”, mas no sentido pleno 

e forte que se atribuía então essa palavra – não como repressão da desordem 

e sim como majoração ordenada das forças da coletividade e 

individualidades. (FOUCAULT, 2017b, p. 27). 

 

A conduta sexual passa a ser objeto de análise do saber técnico voltado para o 

governo. O que Foucault chama de “economia política da população” envolve todos os 

saberes e técnicas surgidos da necessidade de conhecer e controlar os fenômenos 



 

64 
 

populacionais. Natalidade, mortalidade, expectativa de vida, incidências de doenças são 

variáveis do fenômeno populacional que, para serem controladas, devem ser conhecidas. 

 

No cerne do problema econômico e político da população: o sexo, é 

necessário analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os 

nascimentos legítimos e ilegítimos, a precocidade e a frequência das relações 

sexuais, a maneira de torná-las fecundas ou estéreis, o efeito do celibato ou 

das interdições, a incidência das práticas contraceptivas [...]. (FOUCAULT, 

2017b, p. 29). 

 

Devemos considerar que a Revolução Industrial tornou o corpo humano uma força 

produtiva. As técnicas de governo se voltaram para a necessidade de aperfeiçoar a gestão do 

proletariado, assegurando o desenvolvimento do modo de produção capitalista. O capitalismo 

só pôde se desenvolver “à custa de uma inserção controlada dos corpos no aparelho de 

produção e do ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos” 

(FOUCAULT, 20017b, p. 152).  

Os Estados modernos são marcados pelo surgimento de técnicas de governo baseadas 

em uma biopolítica, uma política de controle dos indivíduos e da população por um poder que 

age sobre “a espécie humana, sobre o corpo como espécie, com o objetivo de gerir a vida do 

corpo social” (MACHADO, 2017a, p. 29). 

Dois mecanismos de poder sobre o corpo são característicos das sociedades 

disciplinares. O primeiro, transforma o corpo em máquina e emprega o poder das disciplinas 

para adestrá-lo, ampliar suas aptidões, extorquir suas forças, fazer crescer a sua utilidade e 

docilidade. O segundo, torna o corpo espécie, foca sua atenção para a dimensão orgânica do 

corpo humano e de seus processos biológicos. O controle desses processos 

biológicos - nascimento e mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida e a 

longevidade - será objeto de intervenção e controle que fomenta uma biopolítica da população 

(FOUCAULT, 2017b, p. 150). 

Não é sem razão que o sexo se tornou objeto central de gestão da vida pois, sobre ele, 

articulam os dois eixos de poder sobre o corpo. Por um lado, o comportamento sexual 

disciplinado atua para a otimização do corpo-máquina e, por outro, o comportamento sexual 

controlado atua para a regulação das populações. É por isso que, no século XIX, a 

sexualidade: 

 

[...] torna-se tema de operações políticas, de intervenções econômicas (por 

meio de incitações ou freios à procriação), de campanhas ideológicas de 

moralização ou de responsabilização: é empregada como índice de força de 
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uma sociedade, revelando tanto sua energia política como seu vigor 

biológico. (FOUCAULT, 2007b, p. 137).  

 

A família torna-se uma das principais instituições a disseminar as tecnologias de poder 

sobre o corpo. A sexualidade normativa é a conjugal; entre marido e mulher, o sexo é passível 

de controle não só a partir dos sistemas de obrigações morais que se atribuem ao matrimônio 

e a paternidade, como também pela redução do sexo à sua função reprodutiva. 

 

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro da 

casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a inteiramente na seriedade da 

função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e 

procriador, dita a lei. Impõe como modelo, faz reinar a norma, detém a 

verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No 

espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de 

sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que 

sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os corpos, a 

decência das palavras limpa o discurso. E se o estéril insiste, e se mostra 

demasiadamente, vira anormal: receberá esse status e deverá pagar sanções. 

(FOUCAULT, 2017b, p. 8). 

 

Nesta última citação, Foucault aponta que, ao contrário da exultação do falar sobre o 

sexo característico do século XVI, a partir do século XVIII o discurso sobre a sexualidade 

será marcado pelo pudor. Nobert Elias, no livro O processo civilizador, descreve como o 

quarto de dormir do casal passou a ser o templo secreto da sexualidade legítima. 

 

O quarto de dormir tomou-se uma das áreas mais “privadas” e “íntimas” da 

vida humana. Tal como a maior parte das demais funções corporais, o sono 

foi sendo transferido para o fundo da vida social. A família nuclear continua 

a ser o único enclave legítimo, socialmente sancionado para esta e muitas 

outras funções humanas. Suas paredes visíveis e invisíveis “vedam” os 

aspectos mais “privados”, “íntimos”, irrepreensivelmente “animais” da 

existência humana, à vista de outras pessoas. Na sociedade medieval, essa 

função não fora assim privatizada e separada do resto da vida social. Era 

inteiramente normal receber visitantes em quartos com camas, e as próprias 

camas tinham valor de prestígio relacionado com sua opulência. Era muito 

comum que muitas pessoas passassem a noite no mesmo quarto: na classe 

alta, o senhor com seus serviçais; a dona da casa com sua dama ou damas de 

companhia; em outras classes mesmo homens e mulheres no mesmo quarto 

e, não raro, hóspedes que iam passar a noite ali. (ELIAS, 1994, p. 164). 

 

Para construir uma nova moralidade sobre o sexo, para além das crenças religiosas, 

buscou-se nas ciências um saber que funcionasse como verdade. Foi a partir do conhecimento 

biológico, da diferença dos corpos e da finalidade do aparelho reprodutor masculino e 

feminino, que se cunhou um novo discurso sobre a sexualidade. Para Foucault, “a existência 
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biologicamente sólida das funções sexuais permitiu que se falasse sobre a sexualidade como 

se o sexo não existisse” (FOUCAULT, 2017b, p. 163). 

Michel Bozon, ao estudar a sociologia da sexualidade, corrobora as ideias 

foucaultianas quando diz que a diferenciação biológica entre os sexos masculino e feminino, 

opostos e incomensuráveis, contribuiu para a construção de um discurso normativo referente à 

ordem social e política que determinava o lugar e a função social dos sexos, como por 

exemplo, a circunscrição da mulher às funções familiares e maternas, fortemente vinculada à 

figura da gestação e amamentação, e a afirmação do homem enquanto a gestão dos bens 

familiares. 

 

Essa nova política dos corpos não corresponde a um simples efeito do 

“progresso científico”. Ela se liga, por um lado, à evolução epistemológica 

que separa da metafísica diversas esferas do saber (como a biologia ou a 

economia política) e, por outro, à evolução social e histórica: a biologia que 

ressalta o aparecimento das diferenças radicais do sexo aparece no momento 

em que os próprios fundamentos da antiga ordem das coisas mostram-se 

definitivamente abalados pelo Iluminismo, as revoluções políticas e a 

Revolução Industrial. (BOZON, 2004, p. 37). 

 

Além do saber biológico, a economia política também foi fortemente empregada para 

alicerçar o modelo familiar nuclear. Como exemplo, a teoria demográfica elaborada pelo 

economista Thomas Malthus (1798), para evitar o crescimento exponencial da população e a 

consequente escassez de alimentos, estabeleceu como padrão ideal a família composta por 

homem, mulher e dois filhos, além de propor a abstinência sexual e o casamento tardio. 

Também neste período, observamos a emergência de um saber preocupado com a 

educação infantil. Encontramos na obra de Jean-Jacques Rousseau, O Emílio (1762), um 

grande exemplar dos esforços dos pensadores do século XVIII em distinguir a figura criança 

da do adulto e postular a infância como estágio do desenvolvimento humano. 

Foucault aponta que a criança surgirá como um problema a ser administrado pelos 

Estados modernos, não só no que se refere ao número de nascimento e da relação entre a taxa 

de natalidade e de mortalidade, mas, também, no âmbito do seu desenvolvimento, “da 

sobrevivência até a fase adulta, das condições físicas e econômicas dessa sobrevivência e dos 

investimentos necessários e suficientes para que o período de desenvolvimento se torne útil” 

(FOUCAULT, 2017a, p. 304). 

A saúde da criança, bem como sua educação moral, torna-se objetivo obrigatório da 

família. Impõe-se aos pais um conjunto de obrigações relativas à higiene, nutrição, 

vestimentas, atividades físicas, socialização e instrução moral. Mais tarde, no século XIX, dá-
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se início à institucionalização da educação infantil pelo Estado no Ocidente, através de 

sistemas nacionais de educação e das grandes leis da instrução pública. 

O sexo desviante, que foge à finalidade reprodutiva, será considerado perversão e 

crime. O desejo é reduzido à dimensão do instinto da espécie, da cópula entre machos e 

fêmeas, e todas as outras manifestações sexuais se enquadram em um tipo de degeneração a 

ser policiada. 

Se, anteriormente, o sentido do sexo era determinado pela oposição entre sagrado e 

profano, a partir do século XVIII será determinado pela oposição entre a decência e a 

perversão. O sexo é deslocado dos domínios da moralidade cristã para ingressar nos domínios 

da justiça positiva. 

 

O domínio coberto pelo sexto mandamento começa a se dissipar. Desfaz-se 

também, na ordem civil, a confusa categoria “devassidão”, durante mais de 

meio século uma das razões mais frequentes de reclusão administrativa. De 

seus destroços surgem, por outro lado, as infrações à legislação (ou à moral) 

do casamento e da família e, por outro, os danos à regularidade de um 

funcionamento natural. (FOUCAULT, 2017b, p. 43).  

 

O texto normativo zelará pelo novo sentido do sexo, trazendo para sua tutela a 

preservação da família, da moral e dos costumes. A lei instituirá o código de conduta moral, 

evidenciando os sistemas de valores, as regras e interdições aos quais deve se submeter o 

sujeito-de-direito para viver em sociedade. 

Podemos perceber as repercussões deste novo regime de verdade sobre o sexo no 

Brasil no final do século XIX até a primeira metade do século XX. Neste período, o país 

passou por profundas mudanças sociais, econômicas e políticas: a consolidação do trabalho 

assalariado e a mudança do regime monárquico para o republicano, o desenvolvimento das 

atividades econômicas, o crescimento da cidade e da população. 

No campo das ideias, pôs-se em curso o delineamento de um projeto “civilizatório” 

capaz de garantir a ordem social contra a ameaça de uma “anarquia de classes, raças e sexos”, 

pautado em fortes bases morais capazes de assegurar a integridade das instituições basilares, 

tais quais a família e o casamento civil (MARTINS JÚNIOR, 2015). 

A preocupação com a defesa da família e da moralidade já está presente no primeiro 

Código Criminal do Império do Brasil, datado do ano de 1830. O capítulo III arbitra os crimes 

contra a segurança do estado civil e doméstico: o matrimônio clandestino, a poligamia, o 

adultério, o parto suposto e outras infrações que ameacem a integridade do modelo familiar. 
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Foram colocados em prática para garantir a ordem pública, através de uma política de 

“profilaxia moral” que buscava refinar os mecanismos de controle social por meio de uma 

intensificação da vigilância e do policiamento dos habitantes dos grandes centros, como Rio 

de Janeiro e São Paulo. Para Carlos Martins, nenhum outro aspecto da vida social despertou 

mais o interesse das instâncias de controle do que as práticas afetivo-sexuais, “fato que 

contribuiu para que os crimes sexuais passassem a ocupar o centro das preocupações dos 

agentes responsáveis pela aplicação da lei” (MARTINS, 2015, p. 1219). 

Neste período, o direito penal brasileiro sofria forte influência dos postulados da 

criminologia, enraizados nas teses da antropologia criminal italiana, particularmente do 

médico, psiquiatra, antropólogo, higienista e criminologista Cesare Lombroso. Considerado 

fundador do direito penal positivista, Lombroso advogava a ideia de que a delinquência era 

inata ao criminoso, uma característica determinada por fatores biológicos hereditários, 

reminiscência de estágios primitivos do desenvolvimento humano, que se manifestavam no 

corpo e no comportamento do criminoso. Fortemente influenciado pelo darwinismo social, 

Lombroso achava ser possível identificar traços de criminalidade em um indivíduo a partir de 

técnicas antropométricas. 

A criminologia pôs o conhecimento e a tecnologia científica a serviço das 

investigações policiais, municiando os procedimentos de perícia e exame com metodologias 

capazes de descobrir a verdade dos fatos através de práticas racionais e objetivas. O Brasil 

contou com vários representantes dessa corrente de pensamento como, por exemplo, o 

conhecido médico legista Raimundo Nina Rodrigues - autor de Mestiçagem, degenerescência 

e crime, publicado em 1899 - e o jurista Francisco José Viveiros de Castro – autor de 

Atentados ao pudor: sobre as aberrações do instinto sexual, publicado em 1895. 

Viveiros de Castro é uma referência histórica importantíssima para entendermos como 

a sexualidade desviante foi criminalizada tendo como justificativa a perversão moral e a 

condição patológica dos instintos sexuais de seus praticantes. Em seu livro, Viveiros de 

Castro trata de catalogar, descrever e analisar “todas” as expressões do instinto sexual 

pervertido com o objetivo de oferecer uma “monografia de propaganda” com “fins 

humanitários”, ou seja, mesmo que sua publicação despertasse repulsa e escândalo, se fazia 

necessária porque, a partir de seu estudo “rigorosamente científico”, os magistrados poderiam 

tomar conhecimento sobre o assunto e tornarem-se capazes de diferenciar criminosos e 

inocentes antes de proferir seus juízos. 

O autor situa as aberrações sexuais entre outros indícios de degeneração moral e 

psíquica, que cada vez mais se faziam presentes no cotidiano urbano. Diz ele: 
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Neste fim de século, onde tanto tem aumentado o alcoolismo, o suicídio, a 

loucura, a criminalidade, as nevroses em suas inúmeras manifestações de 

Proteu, desde a hysteria até a epilepsia, as aberrações do instinto sexual 

também se desenvolvem espantosamente, como um dos symtomas da 

degenerescência agravada pela hereditariedade. A justiça os pune, a 

sociedade os estygmatisa e eles têm para sempre gravada em sua vida a 

terrível sentença do inferno dantesco. (CASTRO, 1934, p. VI). 

 

Faz-se necessário lembrar que práticas sexuais desviantes - como a zoofilia, o 

tribadismo (prática homossexual feminina), o sadismo e a pederastia - não eram 

explicitamente criminalizadas nesta época. Não há nenhuma menção a estas práticas no 

Código Criminal de 1890. Entretanto, a repressão à imoralidade sexual continuou a se fazer 

valer, agora de forma implícita, a partir de outras categorias criminais. 

O historiador James Naylor Green (2000), em estudo dedicado à homossexualidade 

masculina no Brasil, indica que o artigo 266 do referido código de 1890, ao punir atos 

públicos contra o pudor sem designá-los, acabou por dar margem para que a polícia pudesse 

arbitrar, por sua conta, o que constituía um ato de indecência. A repressão à pederastia, por 

exemplo, baseou-se em diferentes infrações. 

De acordo com Green, o artigo 266 foi utilizado para criminalizar as relações sexuais 

entre homens adultos com meninos. O artigo 282 fornecia “base legal para o controle de 

manifestações públicas de comportamento homoerótico ou homossexual” (GREEN, 2000, p. 

58). Por fim, o artigo 379 foi “utilizado para combater o travestismo, servindo como 

prerrogativa legal para prender homossexuais que tinham o hábito de usar roupas do sexo 

oposto” (ibidem). Para o historiador, “embora a homossexualidade em si não fosse 

tecnicamente ilegal, a polícia brasileira e os tribunais dispunham de múltiplos mecanismos 

para conter e controlar esse comportamento” (ibidem). 

 

Art. 266. Attentar contra o pudor de pessoa de um, ou de outro sexo, por 

meio de violencias ou ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas ou por 

depravação moral: 

Pena - de prisão cellular por um a seis annos. 

Paragrapho unico. Na mesma pena incorrerá aquelle que corromper pessoa 

de menor idade, praticando com ella ou contra ella actos de libidinagem. 

 

Art. 282. Offender os bons costumes com exhibições impudicas, actos ou 

gestos obscenos, attentatorios do pudor, praticados em logar publico ou 

frequentado pelo publico, e que, sem offensa á honestidade individual de 

pessoa, ultrajam e escandalisam a sociedade: 

Pena - de prisão cellular por um a seis mezes. 
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Art. 379. Usar de nome supposto, trocado ou mudado, de titulo, distinctivo, 

uniforme ou condecoração que não tenha; 

Usurpar titulo de nobreza, ou brazão de armas que não tenha; 

Disfarçar o sexo, tomando trajos improprios do seu, e trazel-os publicamente 

para enganar: 

Pena - de prisão cellular por quinze a sessenta dias. (BRASIL, 1890). 

 

Voltando ao trabalho de Viveiros de Castro, o autor dedica um capítulo de seu livro 

para cada uma das figuras perversas: o exibicionista, o sátiro, o fetichista, o zoófilo, o 

erotômano, o sádico, o incestuoso, o onanista, o hermafrodita, a tríbade e o pederasta. Nos 

deteremos na última figura, o pederasta. O jurista propunha a diferenciação entre dois tipos de 

pederastas: os degenerados e “viciosos”, aqueles que praticavam sexo com outros homens por 

falta de vergonha e rigor moral, e os “congênitos” ou “invertidos”, cuja anormalidade sexual 

não era uma escolha e, sim, uma condição. Vejamos como o autor caracteriza o tipo vicioso. 

 

Na classe dos viciosos, diz o Dr. Chavalieu, encontram aquelles que durante 

uma parte mais ou menos da vida possuíam aptidões sexuais regulares com o 

sexo oposto, procuravam e praticavam o coito; mas chegados a uma certa 

idade depois de terem esgotado com as mulheres toda a série de 

voluptuosidade ficaram com a sexualidade blasée, procuram então o homem 

como o último exitante para sua virilidade quase extincta [...] Os pederastas 

desta espécie encontram em todas as classes sociais, principalmente nas mais 

elevadas. Frequentemente são homens de instruídos, distintos, delicados, 

ocupando no mundo bella situação [...] teem as vezes grande nome, grande 

fortuna, mulher, filhos, tudo que faz a felicidade da vida. (CASTRO, 1934, 

p. 225). 

 

Pesquisando fontes documentais sobre crimes de pederastia, encontramos um processo 

interrogatório verbal da Marinha Imperial, do ano de 1884 (ANEXO B), no qual o segundo 

sargento do Batalhão Naval, Gabriel Agostinho Brazil, era acusado de “dar-se ao vicio de 

pederastia”. Neste processo substanciado por testemunhos, Pedro das Chagas, de 20 anos, 

soldado que prestava serviço no mesmo batalhão do réu, quando interrogado sobre a 

veracidade da acusação, pôs-se a dizer que “Gabriel Agostinho Brazil praticou atos imorais 

com um soldado da mesma companhia, número 204, José Theotônio de Oliveira e que o 

próprio sargento gabava-se publicamente da prática de semelhante ato com o referido 

soldado”. 

Outra testemunha, o soldado José Duarte da Silva, de 20 anos, também prestou 

depoimento sobre o caso, dizendo “ter visto por mais de uma vez o referido sargento rasgar e 

cortar com uma navalha todo o corpo de Theotônio, havendo por ele excessivo ciúme”. 

Francisco Manuel do Nascimento, também soldado, declarou que “ouvirá dizer na terceira 
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companhia que o segundo sargento Gabriel Agostinho Brazil dizia publicamente que o 

soldado José Theotônio de Oliveira lhe pertencia, pois ele o sustentava, dando-lhe roupas, 

dinheiro, cigarro e o mais que ele, Theotônio, precisasse”. 

Apesar de vários depoimentos atestarem o envolvimento passional do sargento Gabriel 

Brazil com o soldado Theotônio Oliveira, o réu acabou por ser absolvido. De acordo com a 

sentença, o mesmo não poderia ser condenado por prática da pederastia, pois não tinha sido 

pego em flagrante delito e, mesmo que as testemunhas soubessem de seu vício, nenhuma 

delas teria presenciado o ato suposto na acusação. 

É curioso perceber certa incoerência do enquadramento de Gabriel Brazil, militar, viril 

enquanto pederasta vicioso, porque ele apresenta comportamentos característicos da 

pederastia congênita. Para Viveiros de Castro, demonstração de ciúmes, violência e 

passionalidade eram atitudes atribuídas ao pederasta efeminado, que, por inversão, acabava 

por adotar o comportamento feminino e o instinto sexual da mulher. Sobre este tipo, Viveiros 

de Castro diz: 

 

O pederasta vive, sente, pensa, quer, age diferentemente do resto dos 

homens. Seu vicio tem como resultado fatal uma alteração da personalidade 

psychica consistindo principalmente em uma transposição, uma inversão das 

qualidades características do sexo, enfim na effeminisação. Tem como as 

mulheres paixões da toilette, dos enfeites, das cores vistosas, das rendas, das 

joias, dos perfumes [...] Suas scenas de ciúmes terminam com alguns ataques 

nervosos. Designam-se por nomes femininos [...] São caprichosos, invejosos, 

vingativos. Nenhuma energia, nenhuma virilidade. [...] Mentira, delação, 

covardia, obteração do senso moral, tal é o apanágio. Não seguem as 

profissões que demandam qualidades viris, preferem ser alfaiates, modistas, 

lavadeiros, engomadores, cabeleireiros, floristas e etc [...] Narram-se casos 

de pederastia que em acessos de raiva ciumenta dilaceram a dentadas o 

ventre ou arrancam a pelle do scroto e do membro de seus camaradas. 

(CASTRO, 1934, p. 228-229). 

 

Tamanha era a dificuldade de diferenciar o pederasta vicioso do pederasta congênito 

que Viveiros de Castro recomenda que esta identificação seja realizada por um especialista 

médico. A importância da perícia médico-legal é facilmente percebida ao se analisar os 

processos e inquéritos policiais que tratavam de atentado violento ao pudor. 

Encontramos nas bases de dados do Arquivo Nacional mais de 400 processos de 

atentado ao pudor. Geralmente, esses processos tratavam de casos de defloramento, rapto de 

jovens donzelas, estupro e “violação de menores”. Desses processos, só identificamos aqueles 

que traziam como réu e vítima pessoas do sexo masculino quando o crime se tratava de 

“estupro” de menores de idade. 
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Em qualquer um dos casos, a comprovação da culpa do acusado não dependia apenas 

do depoimento de testemunhas e do flagrante. A polícia municiava-se do exame de corpo do 

delito que, a partir de técnicas da medicina legal, averiguava o conjunto dos vestígios 

materiais resultantes da prática criminosa. 

No inquérito policial de número 30, da Delegacia de Polícia da 13ª Circumscripção da 

Capital, aberto no ano de 1906 e que investigava Vicente Ferreira da Silva acusado de abusar 

do menor João Frates, de seis anos, podemos verificar um exemplo do procedimento de 

exame de corpo de delito. De acordo com o formulário a ser preenchido pelo perito, os 

quesitos do exame deveriam averiguar se: “primeiro, houve atentado ao pudor com fins de 

saciar paixões lascivas; segundo, qual o meio empregado; terceiro, houve violência; quarto, 

qual ela seja; quinto, o paciente é menor de idade”(anexos C e D). 

No laudo resultante deste formulário, o perito responde: 

 

Que o menor João Frate, de seis anos de idade, branco e morador a rua Frei 

Caneca número vinte e um, apresenta algumas vegetações a margem do anus 

e uma ulceração de natureza venérea, sendo que o indigeto ofensor apresenta 

uma vegetação venérea no prepúcio. Violências recentes porém não existem. 

Respondem ao primeiro quesito sim, ao segundo o membro viril, ao terceiro 

não, ao quarto prejudicado, ao quinto sim. 

 

Mesmo que o exame de corpo de delito pudesse atestar o fato (o estupro), suas 

técnicas de exame pouco poderiam dizer das condições psíquicas do acusado de pederastia. 

Como saber se seus atos libidinosos eram origem de degenerações psíquicas ou de pura falta 

de caráter? O laudo médico tornou-se de suma importância para determinar o perfil do 

pederasta criminoso, sendo elaborado a partir da avaliação anamnésico, física e 

antropométrica do paciente. Vejamos o laudo transcrito por Viveiros de Castro, no qual o dr. 

Souza Gomes avalia Alberico, acusado e condenado pelo assassinato de seu companheiro, 

Candido S., a machadadas. 

 

Dados anamnesticos. Alberico é brasileiro, nascido em Angra dos Reis, 

Estado do Rio de Janeiro, solteiro, 22 anos de idade, inteligente e de 

constituição robusta. Seus avós e mãe morreram em consequência de 

moléstias mentaes, e seu pai, medico estudioso e probo, na velhice 

entregara-se ao vicio das bebidas alcoolicas, morrendo louco. Um de seus 

tios, que também se entregava a esse vicio, era um alienado. Separado do lar 

domestico, onde de certo não tinha bons exemplos a seguir, empregou-se 

Alberico como caixeiro em diferentes casas commerciaes, sahindo delas por 

ser accusado de pequenos furtos, chegando até a ser processado. Vivia 

Alberico em companhia desses gatunos e viciados precoces, tão vulgares 

entre nós, e nesse meio corrompe-se a ponto de ser acusado de pederastia. 
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Relacionando-se com Candido a que inculcavam do mesmo vicio, fizera-se 

seu empregado, sendo por ele sustentado e protegido. Ultimamente Candido 

dedicava amizade a uma moça com quem pretendia casar-se e de quem, 

segundo nos parece, Alberico tinha grandes ciumes. Viveram em completa 

harmonia até o dia em que a machadadas matou Alberico o seu companheiro 

e protetor. 

Dados psychicos. Alberico é inteligente e sabe ler e escrever. Manifestou-se 

covarde quando ficou aterrado diante de sua victima ensanguentada; fraco, 

quando não poude esconder o segredo de seu crime e, ao mesmo tempo 

revelou sinaes de insensibilidade moral, quando apoz o assassinato de seu 

protector vai a um theatro de operetas, narrando depois com minusciosidade 

o que ouvira e vira com atenção. 

Subemetido em 1893 a exame anthropometrico na Casa de Correção, onde 

se acha deles podemos colher as seguintes informações [...] Victima das leis 

da herança directa (pais e avós alienados, entregando-se ao vicio e a 

embriaguez) e das leis da herança colateral (tio alienado) Alberico se não era 

um alienado tinha um cérebro viciado e portanto apto á concepção das 

maiores loucuras. (CASTRO, 1934, p. 236-238). 

 

Notamos que, neste período, a pederastia adquire duas conotações: a do desvio moral e 

a da degeneração psíquica. Ambas manifestações foram criminalizadas e reprimidas. No 

entanto, aos poucos, a pederastia congênita deixa os domínios da justiça e ingressa nos 

domínios da psiquiatria. Viveiros de Castro, ao pensar o papel do judiciário no enfrentamento 

da pederastia, propõe que os pederastas congênitos não sejam alvo de encarceramento 

prisional e, sim, encaminhados ao manicômio. 

 

Ninguem se rebaixa confiando ás autoridades competentes a decisão das 

questões técnicas. Só os ignorantes se atrevem a julgar de cousa que não 

entendem. Si para construir-se uma estrada de ferro recorre-se ao 

engenheiro, como confiar a apreciação de um estado mental a quem tem 

conhecimento da psychiatria? Também não tem valor o argumento de que 

essa theoria, isentando da responsabilidade os degenerados, compromette a 

segurança social pela impunidade do crime. O fundamento da pena é a 

defesa social posta em perigo pela temebilidade do delinquente. Logo que 

elle se revela um individuo perigoso, seja criminosos ou louco, a sociedade o 

sequestra de seu seio a interesse da segurança pública. É certo que elle é 

degenerado, mas faz mal, é perigoso e ninguém se expõe ao sacrifício para 

divertimento dos loucos. Reconhecido seu caracter impulsivo, o juiz manda 

recolhel-o aos asylos de alienados. A sociedade pois não corre o menor risco 

com a admissão dessa teoria [...] Condemnado como criminosos, o 

degenerado tem que cumprir a pena, passa annos sob regime debilitante e 

exhaustivo da prisão cellular, sem tratamento algum, sem cuidados 

hygienicos. A pena não o regenera; pelo contrário seu mal se agrava e elle 

sahe da cadeia mais degenerado e portanto mais perigoso. (CASTRO, 1934, 

p. 298-299). 
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3.6 Do crime à doença 

 

O trabalho de Viveiros de Castro foi fortemente influenciado pelos estudos 

psiquiátricos sobre a sexualidade realizados na Europa, dentre os quais se destaca o livro 

Psycopathia Sexualis, publicado em 1886, de autoria do psiquiatra alemão Ricard Von Kraft-

Ebing. Este livro propõe-se a ser um guia forense sobre os instintos sexuais anormais que 

embasasse o parecer de médico legistas e juízes de direito. 

Ao registrar as várias manifestações psicológicas da vida sexual, Kraft-Ebing buscou 

diminuir o desconhecimento das psicopatias que motivam os crimes sexuais, uma vez que até 

então prevaleciam “ideias erradas” que acarretavam julgamentos injustos e preconceituosos 

tanto por parte da lei quanto da opinião pública. 

 

Uma vez que, em quase todos esses casos, o indivíduo contaminado com o 

instinto sexual antipático exibe uma predisposição neuropática em várias 

direções, e o último pode ser relacionado a condições hereditárias 

degeneradas, essa anomalia do sentimento psicossexual pode ser chamada, 

clinicamente, de um sinal funcional de degeneração. Essa sexualidade 

invertida aparece espontaneamente sem causa externa, com o 

desenvolvimento da vida sexual, como uma manifestação individual de uma 

forma anormal da vita sexualis, tendo a força de um fenômeno congênito; ou 

desenvolve sobre uma sexualidade o começo do que era normal, como 

resultado de uma influência prejudicial muito definida, e isto aparece como 

uma anormalia adquirida. [...] De quais condições dependem os fenômenos 

enigmáticos do instinto homossexual adquirido, ainda continuam 

inexplicados. (KRAFT-EBING, 1906, p. 285, tradução nossa). 

 

Este foi um dos primeiros estudos a tratar como homossexualidade o desejo sexual por 

pessoas do mesmo sexo, e a definir essa “anormalidade” do desejo sexual enquanto patologia 

e não imoralidade. De acordo com Jacqueline Ribeiro Cabral, o termo homossexual foi usado 

publicamente pela primeira vez no ano de 1869, pelo advogado, jornalista e ativista de 

direitos humanos austro-húngaro Karl Maria Kertbeny, “numa petição contra a lei que 

incriminava a ‘fornicação antinatural’ na Alemanha, facilitando a chantagem e extorsão de 

homossexuais que os levava ao suicídio ou à prisão com trabalhos forçados”. Karl Maria 

Kertbeny cunhou o termo homossexual “como parte do seu sistema de classificação de tipos 

sexuais em substituição ao depreciativo ‘pederasta’, a fim de designar homens que se sentiam 

atraídos por outros homens” (CABRAL, 2015a, p.18). 

A ideia de que os degenerados deveriam ser encaminhados para instituições asilares, e 

não para a prisão celular, tornou-se comum a partir do século XIX, quando médicos 

psiquiatras passaram a ser convocados para atestar se uma determinada prática criminosa 
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poderia ter sido motivada pela degeneração mental. Cabia ao médico isentar ou não o 

criminoso da culpa, jurídica ou moral, pelo delito cometido tendo em vista seu estado mental. 

A vinculação de um crime à doença coloca a figura do médico psiquiatra dentro do 

sistema jurídico-penal, fornecendo parecer técnico capaz de subsidiar o arbítrio do juiz. O 

parecer médico não era uma prova da materialidade de um crime, o fato estava dado. O 

funcionamento do parecer era outro; o da definição da motivação do crime. Cabia ao 

psiquiatra verificar se o delito teria acontecido em decorrência de uma degeneração mental. 

O diagnóstico da loucura e o recolhimento do louco ao asilo passam a ser medidas de 

proteção social. Se todo louco pudesse se tornar um criminoso em potencial, cabia ao Estado 

proteger a sociedade deste perigo em potencial, retirando-o do convívio social e lhe 

oferecendo o tratamento capaz de regenerá-lo. 

A regeneração era o resultado esperado de uma terapia moral, capaz de mostrar ao 

criminoso que seus atos são fruto de sua doença, fazendo-o reconhecer esse estado de 

degeneração mental e, por fim, convencendo-o de que esta degeneração é fruto de desvios 

morais, tais quais a depravação, a imoralidade; a preguiça e a cobiça, entre outros 

A noção de moralidade terá uma grande importância no diagnóstico psiquiátrico, 

porque a constatação da loucura é realizada através de escansões entre o que é considerado 

loucura e o que é não-loucura. Comportamentos moralmente desviantes, como o alcoolismo e 

a pederastia, serão classificados como sintomas da degeneração e situados no campo da 

loucura, como pudemos ver no caso de Alberico (FOUCAULT, 2006, p. 346). 

Nesse período, o diagnóstico da psiquiatria será bem distinto do diagnóstico da 

medicina clínica pela ausência do corpo. Enquanto a medicina clínica utilizava-se a 

anatomopatolia para realizar diagnósticos diferenciais, analisando diferentes sintomatologias e 

lesões no corpo para identificar qual doença acometia o paciente, a psiquiatria, pela ausência 

de manifestações da doença mental no corpo, restringia-se ao diagnóstico absoluto. Ou seja, 

limitava-se a identificar se o paciente estava ou não doente. 

 

É que o verdadeiro ponto em que se exerce o saber psiquiátrico não é, 

inicialmente, não é essencialmente o ponto que permite especificar, explicar 

a doença. Em outras palavras, enquanto um médico tem essencialmente 

como tarefa ou se encontra, situado no ponto em que está, na obrigação de 

responder aos sintomas, às queixas do doente com uma atividade de 

especialização, de caracterização – de onde o fato de que o diagnóstico 

diferencial foi de fato, a partir do século XIX, a grande atividade médica -, o 

psiquiatra não é requisitado, não é convocado nesse ponto, isto é, no interior 

do pedido do doente, para dar estatuto, caráter e especificação aos seus 

sintomas. O psiquiatra é requisitado em um grau antes, uma camada abaixo, 

é requisitado no ponto em que se trata de decidir se há ou não doença. Trata-
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se, para o psiquiatra, de responder à pergunta: este indivíduo é louco ou não? 

Pergunta que lhe é feita seja pela família no caso de internação voluntária, 

seja pela administração, no caso de internação de ofício. (FOUCAULT, 

2006, p. 321). 

 

Enquanto uma “medicina onde o corpo está ausente”, a psiquiatria teve que ancorar 

seu diagnóstico em procedimentos que evidenciassem a manifestação da doença para além do 

corpo; uma investigação que busca o sintoma da anomalia no comportamento do paciente, na 

maneira como ele vive, pensa, se relaciona sexualmente etc. 

 

Na medicina orgânica, o médico formula obscuramente essa demanda: 

mostre seus sintomas e eu direi que doença você é. Na prova psiquiátrica, a 

demanda do psiquiatra é muito mais pesada, é muito mais sobrecarregada, é 

a seguinte: como que você é, com o que se queixa a seu respeito, com o que 

você faz e o que você diz, forneça-me sintomas, não para que eu saiba que 

doente você é, mas para que eu possa ser um médico diante de você. 

(Ibidem, p. 349). 

 

É a prática do interrogatório, da anamnese, que desempenhará a função de construir 

um conteúdo probatório capaz de justificar o diagnóstico psiquiátrico. É a partir da anamnese 

que se dá corpo à doença, que a doença é inscrita num campo de anomalias em que se 

fabricam os seus sintomas, e que se determina a sua causa. Para isso, o interrogatório 

psiquiátrico emprega quatro estratégias que veremos a seguir. 

A primeira dessas estratégias é a da pesquisa dos antecedentes do paciente como 

forma de verificar se a degeneração é uma condição hereditária. Como vimos no caso de 

Alberico, alguém é investigado se se apresentam casos de doença mental em familiares, 

ascendentes ou colaterais, que expliquem o aparecimento da degeneração no paciente. 

 

A hereditariedade é certa maneira de dar ao corpo à doença no momento 

mesmo em que não se pode situar a doença no nível do corpo individual; 

então inventa-se, demarca-se uma espécie de grande corpo fantasmático que 

é o de uma família afetada por um grande número de doenças, doenças 

orgânicas, doenças constitucionais, doenças acidentais, pouco importa; se 

elas se transmitem é porque possuem um suporte material e, se se alcança 

assim o suporte material, então se tem o substrato orgânico da loucura, um 

substrato orgânico que não é individual da anatomia patológica. (Ibidem, p. 

352). 

 

A segunda estratégia é identificar, na vida pregressa do paciente, episódios onde a 

doença poderia já apresentado seus sintomas. Para Foucault, “buscar esses antecedentes 
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individuais é no fundo procurar mostrar por um lado que a loucura existia antes de ser 

constituída como doença” (FOUCAULT, 2006, p. 353). 

 

A anomalia é a condição de possibilidade individual da loucura; é o que é 

preciso estabelecer para conseguir mostrar que aquilo que está sendo tratado, 

aquilo com o que se está lidando e que se quer mostrar precisamente que são 

sintomas de loucura, é efetivamente de ordem patológica. (Ibidem, p. 352). 

 

A terceira e a quarta estratégias se complementam. Consistem em proceder a uma 

inquirição que obrigue o paciente a reconhecer-se doente, ou seja, assumir subjetivamente a 

realidade da sua degeneração mental, e fazê-la manifesta. É necessário fazer com que o 

sujeito confesse sua doença, dizendo: “sou um louco”, “sou um degenerado”, e desempenhe 

sua condição afirmando-a: “eu ouço vozes”, “eu durmo com outros homens”. 

 

Nesse momento, imprensado nesse ponto extremo do interrogatório, ele não 

pode escapar dos seus próprios sintomas; ele já não pode esgueirar-se por 

entre eles. É obrigado a dizer: efetivamente sou aquele para quem foi 

construído o hospital psiquiátrico, sou aquele para quem é necessário haver 

um médico; sou doente e, já que sou doente, você, que tem por função me 

internar, é médico. (Ibidem, p. 356). 

 

Assim como na confissão religiosa, era preponderante que o paciente tomasse 

consciência da própria doença para que pudesse se curar. A confissão da loucura/degeneração 

serviria como agente expectorante que retiraria a doença do corpo. A conscientização da 

anomalia era o primeiro passo para a libertação da doença. 

A anamnese também foi a técnica utilizada para identificar a degeneração sexual. 

Poderemos entender como a perversão sexual foi enquadrada como degeneração a partir de 

três exames psíquicos realizados no Sanatório Psiquiátrico Pinel, em São Paulo, na década de 

1930. Os três pacientes haviam sido internados em função do comportamento sexual 

invertido, homossexual, e pela prática da pederastia. 

 

Caso 1 

É padre do mosteiro de São Bento. Veio para o Brasil há muitos anos. 

Consta que na Allemanha entregava-se a praticas homosexuaes. Por esse 

motivo viu-se cercado de rigorosa vigilância nos primeiros tempos que se 

sucederam a sua chegada no Brasil. Aos poucos, porém foi captando a 

confiança de seus superiores de modo a gozar, ultimamente de bastante 

liberdade. Entregava-se com afinco ao mister de ensinar meninos pobres 

(jornaleiros, aprendizes de marinheiro) e sob esse pretexto tinha ocasião de 

exercer perversão sexual que se tornara latente por algum tempo, mas que 

nunca havia desaparecido. Em certa ocasião contraiu um cancro luético 
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[oriundo da sífilis] na região perineal, o que até certo ponto fala a favor de 

pederastia passiva [...] No sanatório entrou bastante ancioso, dizendo que por 

sua causa ia rebentar no clero um formidável escândalo como não ha 

memoria; parece que um dos rapazinhos com quem mantinha relações 

homosexuaes; ameaçou de o denunciar. Contou-nos que de fato quando via 

meninos despidos tinha mesmo certos desejos pecaminosos ao contemplar-

lhes as partes genitaes; nunca chegara, porem, a realizar o acto sexual. O 

cancro que apanhou, foi em uma privada em Poços de Caldas. Apresenta 

diversas fobias, acha que está perdido, que todo mundo faz mau juízo a seu 

respeito, que vai caminhando para a completa loucura, tem certeza que irá 

terminar seus dias em Juquery. (ANEXO E). 

 

Caso 2 

É rapaz com 20 annos de edade, bem constituído, não apresentado defeitos 

corporaes e tampouco estigmas de degeneração. Descreve bem a sua vida 

com uma voz de tonalidade efeminada. No passado não accusa moléstia, 

além de uma blenovrhagia contrahida aos 14 anos. Em agosto do anno findo, 

contrahio três cancros no anus, sendo um provavelmente syphilico, pois não 

tardou em aparecer o período secundário da lues, como consta do exame 

somático. Diz que tornou-se pederasta passivo há quatro anos contra sua 

vontade e somente por capricho, para desmoralizar o pae com o qual não 

combinava. Procurava sempre, que seus actos de passividade fossem 

observados pelo pae ou ao menos deles ficasse sciente. Affirma 

peremptoriamente que não sente prazer e que não é invertido constitucional. 

Foi somente com cinco pessoas que teve relações durante esses quatro 

annos. Elle mesmo quem os convidava, explicando o motivo porque assim 

procedia [...] a nosso ver procura dissimular a perversão, alegando motivo 

que julga justo e como único meio de vingança ao pae. E de humor variável, 

pois a qualquer contrariedade chora e logo depois ri quando o motivo se 

apresenta [...] Diz que precisava tratar-se mas para isso não havia 

necessidade de internação, estando revoltado com o pae por querer deixa-lo 

internado por mais de um mez. Si assim o pae proceder, quando voltar ao lar 

continuara a praticar coito anal para desmoralizar a família. Não apresenta 

perturbações mentais [...] E de caracter débil e temperamento irracivel, pois 

as contrariedades são acompanhadas sempre de choro. Não resta duvida que 

se trata de um “invertido sexual” sem distúrbios mentaes, tendo contrahido 

syphilis por coito anal. (ANEXO F) 

 

Caso 3 

Tem quinze anos e já tantos foram os atos anormais praticados, que a 

necessidade de internação se impoz de modo categórico. Sempre se revelou 

pouco propenso ao estudo, nunca tendo se importado com as admoestações 

dos seus paes professores. Ultimamente em casa deu para subtrair somas em 

dinheiro e mesmos objetos de pequeno volume que pudesse vender. Gastava 

o que tinha no bolso, com a maior facilidade e sem noção absolutamente do 

valor do dinheiro. Repreendido por esses fatos, simulava suicídio, armando 

scenas teatraes, principalmente quando estavam em casa, sua mãe e irmã. 

Entrou no sanatório muito pálido e abatido, asseverando a sua progenitora 

que ele entregava-se excessivamente à prática de onanismo [masturbação]. 

Não deu menor mostra de constrangimento por ser internado, perguntando 

logo si havia jogo de pingue-pongue no sanatório. Ao ter uma resposta 

afirmativa, ficou muito contente asseverando que sentia-se perfeitamente a 

vontade no novo ambiente em que ia viver. Fez logo camaradagem com os 

demais pensionistas, mostrando até excessivamente expansivo, procurando 

abraçar efusivamente a estes, e aos outros enfermos. Dias depois de 
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internado, procurou submeter-se a um ato de pederastia passiva, só não se 

consumando o fato, pela intervenção oportuna de um empregado da casa. 

Surpreendido em flagrante, não se mostrou tão acabrunhado como era de se 

supor, encarando o incidente com uma certa naturalidade. (ANEXO G). 

 

Observamos que a técnica do interrogatório psiquiátrico foi empregada nos exames 

apresentados anteriormente como forma de construir a homossexualidade como 

degeneração/doença. No quadro seguinte, buscamos mostrar, de forma esquemática, como 

cada uma das estratégias empregadas pelo interrogatório psiquiátrico para obter a “confissão” 

do paciente, estava presente nestes exames. 

 

Quadro 1 – Estratégias empregadas no interrogatório psiquiátrico para obter a “confissão” da doença pelo 

paciente. 

1ª Tática 

Verificar os antecedentes 

familiares do paciente  

“É rapaz com 20 annos de edade, bem constituído, não apresentado defeitos 

corporaes e tampouco estigmas de degeneração.” 

2ª Tática 

Interrogar sobre a vida 

pregressa do Paciente 

“É padre do mosteiro de São Bento. Veio para o Brasil há muitos anos. Consta 

que na Allemanha entregava-se a praticas homosexuaes. Por esse motivo viu-

se cercado de rigorosa vigilância nos primeiros tempos que se sucederam a sua 

chegada no Brasil.” 

 

“Procurava sempre, que seus actos de passividade fossem observados pelo pae 

ou ao menos deles ficasse sciente. Affirma peremptoriamente que não sente 

prazer e que não é invertido constitucional. Foi somente com cinco pessoas 

que teve relações durante esses quatro anos.” 

3ª Tática 

Fazer o paciente reconhecer 

sua doença. 

“Diz que precisava tratar-se mas para isso não havia necessidade de 

internação, estando revoltado com o pae por querer deixa-lo internado por 

mais de um mez.” 

 

“Contou-nos que de fato quando via meninos despidos tinha mesmo certos 

desejos pecaminosos ao contemplar-lhes as partes genitaes; nunca chegara, 

porem, a realizar o acto sexual.” 

4ª Tática 

Fazer o paciente declarar-se 

doente 

“Apresenta diversas fobias, acha que está perdido, que todo mundo faz mau 

juízo a seu respeito, que vai caminhando para a completa loucura, tem certeza 

que irá terminar seus dias em Juquery.” 

Fonte: Brasil, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fundo: Sanatório Pinel.  

Série: Prontuários Médicos. Documentos nº 139, nº216 e nº760. 

 

As estratégias para obter a confissão estão em maior evidência no questionário 

preenchido pelos médicos, com informações obtidas na anamnese, para que o interno fosse 

melhor diagnosticado (ver anexos H e I). O questionário induz o médico a responder as 

perguntas de forma padronizada; o diagnóstico da doença é quase inevitável. Cada pergunta 

representa um requisito que pode confirmar a doença. O paciente é diagnosticado conforme o 

preenchimento dos requisitos da “loucura”. 

 

 
Quando 2 – Aparecimento das táticas para obter a “confissão” da doença nos questionários de exame clínico. 
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1ª Tática 

Verificar os antecedentes 

familiares do paciente 

1) Há casos de moléstias mentaes na família? 

 

2ª Tática 

Interrogar sobre a vida 

pregressa do paciente 

2) É a primeira vez que o paciente apresenta perturbações mentaes? 

3) Na infância teve convulsões, crises nervosas com perda de conhecimento, 

vertigens, ataque ou paralysias? 

6)Fazia uso de bebida alcoolicas? Abusava de medicamentos? 

 

3ª Tática 

Fazer o paciente reconhecer 

sua doença. 

8) Quais são, no vosso pensar, as causas da moléstia atual? 

Fonte: Brasil, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fundo: Sanatório Pinel.  

Série: Prontuários Médicos. Documentos nº 139, nº216 e nº760. 

 

Neste capítulo, buscamos evidenciar como determinados regimes de verdade sobre a 

sexualidade exigiram a produção de tecnologias de poder, códigos normativos, diferentes 

formas de sujeito, estruturas institucionais e documentos. O conceito de materialidade 

documental veio ao encontro desta proposta porque, a partir dele, podemos pensar o modo de 

operação dos documentos de acordo com as assemblages que os puseram em funcionamento. 

Lídia Freitas, em estudo sobre a relação entre “Documento e poder”, explica que, nas 

sociedades de escrita, os documentos foram instituídos como um artefato com grande poder 

de evidência dentro de um dentro de um modo social de acreditação. 

 

Dito de outra forma: os processos sócio-históricos de construção do dizer 

institucionalizado – especialmente pela via do documento, em sua eficácia 

legal e principalmente simbólica – naturalizam e invisibilizam tanto tal 

processo quanto produzem a ilusão de transparência de seus artefatos e 

“conteúdos informacionais”, que são igualmente insumo das relações 

institucionais de poder. O fundamento do poder do documento (instância 

institucional), invisibiliza-se através da reificação do registro escrito que, por 

sua vez, é invisibilizado pela sobre-reificação do imaginário da informação: 

o efeito-informação/fato. (FREITAS, 2009, p. 24). 

 

É uma noção amplamente difundida que documentos de arquivo são produzidos e 

acumulados em função das atividades desempenhadas por uma instituição. O interesse de 

nossa argumentação é ir além desta noção, argumentando que os documentos não são meras 

ferramentas; são textos com grande poder discursivo, produzidos com a função de reproduzir 

ou objetivar enunciados que funcionam como verdade. 

Ao buscarmos entender como a tecnologia da confissão foi capaz de colocar em curso 

uma discursividade sobre a sexualidade, percebemos que o ato da confissão produzia o 

pecado e o pecador, como também registravam o sucesso da Igreja Católica em disseminar a 

moralidade cristã e submeter os fiés à normatividade dos Manuais dos Confessores e 

Penitentes. Toda a cadeia documentária desenvolvida em torno da confissão - manuais de 
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confessores, editos de fé, autos confessionais etc. - funcionou para publicizar, institucionalizar 

e dar efeito à normatividade religiosa. 

As tecnologias de poder que produziram enunciados e sujeitos também produziram 

documentos. Instituíram formas de registro que se adequassem a estes modos de produção de 

verdade. Como pudemos ver com os inquéritos policiais, o exame de corpo de delito era 

fundamental para estabelecer a culpa de um acusado, assim como a anamnese era a peça 

chave para determinar a saúde mental do paciente. 

A materialidade do documento está diretamente ligada ao seu poder de verdade. Dito 

de outra maneira, o poder de evidência de um documento depende de sua capacidade de 

materializar um enunciado institucionalizado como verdade. Nos próximos capítulos, 

buscaremos demonstrar como as mudanças no regime sobre a sexualidade acabaram por 

engendrar mudanças discursivas e também na produção, materialidade e efeitos dos 

documentos. 
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4 LUTA PELA LIBERAÇÃO DA SEXUALIDADE E RESISTÊNCIA AO PODER 

 

Até este ponto, nosso esforço foi o de mostrar, a partir da teoria foucaultiana, como 

diferentes formas de saber e determinados tipos de normatividade exerceram controle sobre os 

discursos e práticas sexuais através de técnicas de poder que “determinam a conduta dos 

indivíduos, os submetem a alguns fins ou à dominação e objetivam os sujeitos” 

(FOUCAULT, 2014c, p. 266). 

Nossa discussão a partir de agora abordará outro tipo de tecnologia; aquela que leva “o 

indivíduo a reconhecer-se como sujeito de uma sexualidade, que abre o indivíduo, para 

campos de conhecimento bastante diversos, e que se articula num sistema de regras e 

coerções” (FOUCAULT, 1984, p. 10). Para Foucault, as chamadas “técnicas de si”, são: 

 

[As técnicas] que permitem aos indivíduos efetuar, sozinhos ou com a ajuda 

de outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, seus 

pensamentos, suas condutas, seu modo de ser; transformar-se a fim de atingir 

certo estado de felicidade, de pureza, de sabedoria, de perfeição ou de 

imortalidade. (FOUCAULT, 2014c, p. 266). 

 

A análise foucaultiana volta-se para os “jogos entre verdadeiro e falso”, a partir dos 

quais “o homem se dá seu ser próprio”, ou seja, passa a “estudar os jogos de verdade na 

relação de si para si e a constituição de si mesmo como sujeito” (FOUCAULT, 1984, p. 10-

11). Isto implica que, de certa forma, ao contrário das técnicas de dominação exercidas pelo 

saber e pelo poder, as técnicas de si abrem a possibilidade de que o indivíduo, enquanto 

sujeito de desejo, estabeleça de si para consigo, uma relação que lhe permite “descobrir, no 

desejo, a verdade de seu ser, seja ele natural ou decaído” (ibidem, p. 11). 

As técnicas de si representam uma ampliação da dimensão analítica do sujeito em 

referência a seu lugar nas relações de poder. Se antes, sob a perspectiva das técnicas de 

dominação (saber/poder), analisavam-se os mecanismos de sujeição do sujeito, a partir das 

técnicas de si a análise volta-se para a possibilidade de que o sujeito se dedique à prática 

reflexiva voluntária, onde a escolha entre “verdadeiro e falso” é um ato manifesto de sua 

autonomia. Dito de outra maneira, as técnicas de si representam a possibilidade de resistência 

dos sujeitos ao domínio exercido pelo poder e pelo saber. 

Para Foucault, não existem relações de poder sem que haja resistência, caso contrário 

não se tratariam de relações de poder e, sim, de obediência. De acordo com o autor, a 

resistência é um elemento das relações estratégicas nas quais se constitui o poder. 
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[...] Veja que, se não há resistência, não há relações de poder. Porque tudo 

seria simplesmente uma questão de obediência. A partir do momento que o 

individuo está em situação de que não fazer o que quer, ele deve utilizar as 

relações de poder. A resistência vem em primeiro lugar, e ela permanece 

superior a todas as forças do processo, seu efeito obriga a mudarem as 

relações de poder. Eu penso que o termo “resistência” é a palavra mais 

importante, a palavra-chave dessa dinâmica. (FOUCAULT, 2014c, p. 257). 

 

Esta nova problematização se apresentará no segundo e no terceiro volumes da 

História da sexualidade - O uso dos prazeres e O cuidado de si - marcando uma virada do 

enfoque do autor, de uma análise das formações dos saberes e dos sistemas de poder sobre a 

sexualidade para uma análise da formação e o desenvolvimento da experiência da sexualidade 

pelo sujeito. Não trataremos aqui das escansões foucaultianas pela prática da hermenêutica de 

si na filosofia greco-romana do início do Império Romano e da espiritualidade cristã dos 

séculos IV e V, como fez o autor para traçar uma genealogia das técnicas de si. Nos 

deteremos na noção de resistência e nas possibilidades de interpretação dos movimentos de 

luta contra a dominação que ela permite. 

Para entendermos em qual âmbito a possibilidade de resistência ao poder se situa, 

temos que entender como as tecnologias de poder e as técnicas de si operam em diferentes 

sentidos enquanto modos de subjetivação. Já dissemos que a vontade de saber sobre a 

sexualidade engendrou o desenvolvimento de campos diversos do conhecimento, que 

tomaram por objeto tanto a dimensão biológica do corpo humano e sua função reprodutiva 

quanto o comportamento psicológico, social e sexual de homens e mulheres em relação aos 

padrões tidos como “naturais”. 

Dissemos, também, que a necessidade de controlar o comportamento sexual dos 

indivíduos, da comunidade e da população pressupôs a instauração de um conjunto de regras e 

normas que permitiram às instituições religiosas, judiciárias, médicas e científicas 

disciplinarem mentes, corpos e corações com a finalidade de governá-los. Por fim, 

procuramos mostrar como as tecnologias de saber e de poder foram exercidas através de 

mecanismos de subjetivação. A confissão dos pecados, a confissão da perversão, a confissão 

da doença são produtos de tecnologias de poder que operam em favor da subjetivação de 

interdições, prescrições, desvios e anormalidades. 

O que Foucault propõe de novo a partir das técnicas de si, é que os modos de 

subjetivação operam em dois sentidos: o primeiro, como modo de objetificação dos sujeitos, 

isto é, “modos em que o sujeito aparece como objeto de uma determinada relação de 

conhecimento e poder” (CASTRO, 2016, p. 408), e o segundo sentido refere-se ao processo 
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em que o homem estabelece formas de atividade sobre si mesmo. Deleuze explica com 

brilhantismo este ponto. 

 

Trata-se de uma relação de força consigo (ao passo que o poder era uma 

relação de forças com outras forças), trata-se de uma dobra de força. 

Segundo a maneira de dobrar a linha de força, trata-se da constituição de 

modos de existência, ou da invenção de possibilidades de vida que também 

dizem respeito à morte, a nossas relações com a morte: não a existência 

como sujeito, mas como obra de arte. Trata-se de inventar modos de 

existência, segundo regras facultativas, capazes de resistir ao poder bem 

como se furtar ao saber, mesmo se o saber tenta penetrá-los e o poder tenta 

apropriar-se deles. (DELEUZE, 1992, p. 116). 

 

Foucault propõe, a partir do livro Uso dos prazeres, perguntar-se de que maneira, na 

continuidade, transferência ou modificação dos códigos, os modos de existência e as técnicas 

de si foram definidas, modificadas, reelaboradas e diversificadas (FOUCAULT, 1984, p. 31). 

O interesse do autor é o de analisar o comportamento real dos indivíduos em relação a regras, 

valores e saberes. Ou seja, entender de que forma, e com que margens de variação ou de 

transgressão, “os indivíduos ou os grupos se conduzem em referência a um sistema prescritivo 

que é explicita ou implicitamente dado em sua cultura, e do qual eles têm uma consciência 

mais ou menos clara” (ibidem, p. 28). Nas palavras de Edgardo Castro: 

 

Não se trata nem de analisar as representações que os homens têm de si 

mesmos, nem as condições que os levam a pensar de uma determinada 

maneira sem que eles o saibam, mas o que fazem e o modo como fazem. As 

formas de racionalidade que organizaram as maneiras de fazer (aspecto 

tecnológico) e a liberdade com que atuam nesses sistemas práticos (como 

reagem, como os modificam - aspecto estratégico). (CASTRO, 2016, p. 

155). 

 

Foucault busca uma abertura teórica para que seja possível, dentro das relações de 

poder, que o sujeito se desvencilhe de técnicas de dominação e realize escolhas, sejam elas 

alienadas ou esclarecidas, de sujeição ou transgressão à normatividade. O filósofo eleva o 

sujeito à condição de sujeito moral. 

 

Dado um código de ação, e para um determinado tipo de ações (que se pode 

definir por seu grau de conformidade ou de divergência em relação a esse 

código), existem diferentes maneiras de “se conduzir” moralmente, 

diferentes maneiras, para o indivíduo que age, de operar não simplesmente 

como agente, mas como sujeito moral dessa ação. (FOUCAULT, 1984, p. 

27). 
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No entanto, temos que fazer algumas ressalvas necessárias quanto às diferenciações 

conceituais e teóricas sobre os processos de subjetivação, sujeito e as técnicas de si. Os 

processos de subjetivação são variáveis conforme diferentes épocas, instituições e conjunto de 

regras. Temos, por exemplo, o do intenso uso tecnologia da confissão no processo de 

subjetivação da moral/doutrina cristã durante o medievo e na produção de um modo de vida 

ascético que, entre outras condutas, pregava a austeridade no desfrute dos prazeres da carne. 

Quando falamos em “sujeito”, dos processos de subjetivação e das técnicas de si, não 

nos referimos à figura de “uma pessoa” e sim a “uma individuação, particular ou coletiva, que 

caracteriza um acontecimento. É uma dimensão específica sem a qual não se poderia 

ultrapassar o saber nem resistir ao poder” (DELEUZE, 1992, p. 123-124). O sujeito moral, 

diante de processos de subjetivação, poderá estabelecer diferentes formas de ser (obediente ou 

transgressor) em relação à norma. Vejamos o exemplo de Foucault: 

 

Seja um código de prescrições sexuais que determina para os dois cônjuges 

uma fidelidade conjugal estrita e simétrica, assim como a permanência de 

uma vontade procriadora: mesmo nesse quadro rigoroso, haverá várias 

maneiras de praticar essa austeridade, várias maneiras de “ser fiel”. Essas 

diferenças podem dizer respeito a vários pontos. Elas concernem ao que se 

poderia chamar de determinação da substância ética, isto é, a maneira pela 

qual o indivíduo deve construir tal parte dele mesmo como matéria principal 

de sua conduta moral. Assim, pode-se ter como essencial da prática de 

fidelidade o estrito respeito das interdições e das obrigações nos próprios 

atos que realiza. Mas pode-se também ter como essencial da fidelidade o 

domínio dos desejos, o combate obstinado que se tem contra eles, a força 

com a qual se sabe resistir às tentações: o que se constitui, então, o conteúdo 

da fidelidade é essa vigilância e essa luta; os movimentos contraditórios da 

alma, muito mais que os próprios atos em efetivação, é que serão, nessas 

condições, a matéria da prática moral. (FOUCAULT, 1984, p. 27). 

 

Por fim, as técnicas de si (Foucault também usa como correlatos os termos práticas de 

si e modos de subjetivação) são as táticas e estratégias a partir das quais os sujeitos 

determinam os meios e os fins de suas práticas. Trata-se de um “jogo estratégico” entre as 

prescrições normativas e o cálculo do sujeito, no uso de sua liberdade, para decidir os meios e 

fins de suas ações e definir certo modo de ser. Entretanto, as técnicas de si não são estratégias 

criadas pelo próprio sujeito; são esquemas que ele encontra na cultura, que configuram uma 

forma de “cuidado de si mesmo”. 

No livro A hermêutica do sujeito, Foucault propõe como questão “em que formas de 

história foram tramadas, no Ocidente, as relações que não estão suscitadas pela prática ou pela 

análise histórica habitual, entre estes dois elementos, o ‘sujeito e a verdade’” (FOUCAULT, 
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2014d, p. 4). Para responder essa questão, o autor toma como ponto de partida a noção de 

“cuidado de si mesmo” que é uma tradução latina do termo grego, epiméleia heautoû, o fato 

de ocupar-se consigo, preocupar-se consigo. Essa noção de cuidado de si foi amplamente 

difundida na cultura grega e perdurou por bastante tempo. 

Em uma explicação esquemática, Foucault justifica seu interesse teórico pela noção de 

epiméleia heautoû. 

 

Primeiramente, o tema de uma atitude geral, um certo modo de encarar as 

coisas, de estar no mundo, de praticar ações, de ter relações com o outro. A 

epiméleia heautoû é uma atitude – para consigo, para com os outros e para 

com o mundo. Em segundo lugar, a epiméleia heautoû é também uma certa 

forma de atenção de olhar. Cuidar de si mesmo implica que se converta o 

olhar, que se o conduza do exterior para... eu ia dizer “o interior”; deixemos 

de lado essa palavra (que, como sabemos, traz muitos problemas) e digamos 

simplesmente que é preciso converter o olhar, do exterior, dos outros, do 

mundo para “si mesmo”. O cuidado de si implica uma certa maneira de estar 

atento ao que se pensa e ao que se passa no pensamento. [...] Em terceiro 

lugar, a noção de epiméleia não designa simplesmente esta atitude geral ou 

essa forma de atenção voltada para si. Também designa sempre ações que 

são exercidas sobre si para consigo, ações pelas quais nos assumimos, nos 

modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos. 

Daí, uma série de práticas que são, na sua maioria, exercícios, cujo destino 

(na história da cultura, da filosofia, da moral, da espiritualidade ocidentais) 

será bem longo. São, por exemplo, as técnicas de meditação; as de 

memorização do passado; as de exame de consciência; as de verificação das 

representações em que medida elas se apresentam ao espírito e etc. 

(FOUCAULT, 2014d, p. 11-12). 

 

Desde a antiguidade, existe uma certa tradição que nos convoca a tomar o cuidado de 

si como um fundamento de uma moral. O autor chamará de “espiritualidade” as práticas 

subjetivas - tais quais as: purificações, as asceses, as renúncias, as conversões do olhar, as 

modificações de existência etc. - que constituem, para o sujeito, a condição de acesso à 

verdade ou, nas palavras de Foucault, “o preço a pagar para ter acesso à verdade” (ibidem, p. 

15). 

 

A espiritualidade postula que a verdade jamais é dada de pleno direito ao 

sujeito. A espiritualidade postula que o sujeito enquanto tal não tem direito, 

não possui capacidade de ter acesso à verdade. Postula que a verdade jamais 

é dada ao sujeito por um simples ato de conhecimento, ato que seria 

fundamentado e legitimado por ser ele o sujeito e por ter tal e qual estrutura 

de sujeito. Postula a necessidade de que o sujeito se modifique, se 

transforme, se desloque, tome-se, em certa medida e até certo ponto, outro 

que não ele mesmo, para ter direito a [o] acesso à verdade. A verdade só é 

dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o ser mesmo do sujeito. Pois, tal 

como ele é, não é capaz de verdade. (FOUCAULT, 2014d, p. 16). 
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Dando um salto até a idade moderna, as condições de acesso à verdade deixam de ter 

relação à espiritualidade e passam a referir-se tão somente ao conhecimento. O que Foucault 

chama de “momento cartesiano” é que, na idade moderna, “o que permite aceder ao 

verdadeiro é o próprio conhecimento e somente ele” (FOUCAULT, 2014d, p. 18). O que se 

inaugura com a máxima Penso, logo existo, de Descartes, é que aquele que busca a verdade 

“sem que mais nada lhe seja solicitado, sem que seu ser de sujeito deva ser modificado ou 

alterado, é capaz, em si mesmo e unicamente por seus atos de conhecimento, de reconhecer a 

verdade e ela ter acesso” (ibidem). 

Porém, o acesso à verdade continuará a obedecer a regras relacionadas às condições 

formais, condições objetivas, regras formais do método, estrutura do objeto a conhecer. As 

condições para o acesso ao conhecimento (aqui tratado como correlato à verdade) são 

intrínsecas ao próprio conhecimento; são condição de possibilidade de existência do 

conhecimento enquanto verdade. 

Existem também condições extrínsecas para o acesso à verdade como, por exemplo, as 

condições culturais: ter uma formação, realizar estudos e pesquisas, participar de um consenso 

científico. Outro exemplo é o da condição moral: é preciso empenhar-se e dedicar-se ao 

estudo/pesquisa, seguir as regras do método com rigor e lisura, que os interesses que motivam 

a pesquisa sejam aceitáveis com as normas da pesquisa desinteressada (ibidem). 

Na modernidade, os modos de subjetivação deixaram de se referir às escolhas 

baseadas na moral e passaram a escolhas baseadas em uma ética. Foucault faz uma distinção 

entre ética e moral no seguinte sentido: a moral se apresenta como um conjunto de regras 

coercitivas, que consiste em julgar ações e intenções referindo-se a valores, certo e errado; já 

a ética é um conjunto de regras facultativas que avaliam o que nós fazemos, o que dizemos, 

em função do modo de existência que isso implica (DELEUZE, 1992, p. 125-126). Desta 

forma, na modernidade, o cuidado de si não prescinde de um sujeito ético, capaz de reflexões 

éticas, porque, além de códigos normativos (moral), também operam sobre ele formas de 

saber que não só o constituem (identidade) como prescrevem práticas para conhecer o 

verdadeiro. Como explica Deleuze: 

 

[...] a relação consigo não permanecerá como zona reservada e guardada do 

homem livre, independente de todo o sistema “institucional e social”. A 

relação consigo entrará nas relações de poder, nas relações de saber. Ela se 

reintegrará nesses sistemas dos quais começara por derivar. O indivíduo 

interior acha-se codificado, recodificado num saber “moral” e, acima de 

tudo, torna-se o que está em jogo no poder – é diagramatizado. A dobra 
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parece então ser desdobrada, a subjetivação do homem livre se transforma 

em sujeição: por um lado é “a submissão ao outro pelo controle e pela 

dependência”, com todos os procedimentos de individualização e de 

modulação que o poder instaura, atingindo a vida cotidiana e a interioridade 

daqueles que ele chamará seus sujeitos; por outro lado é o “apego (de cada 

um) à sua própria identidade mediante consciência e o conhecimento de si”, 

com todas as técnicas das ciências morais e das ciências do homem que vão 

formar um saber do sujeito. (DELEUZE, 2011, p. 110). 

 

A subjetivação do saber não se dá da mesma forma com que se realizou para gregos e 

cristãos, porque, mais do que a internalização de uma moral, a formação saber e poder 

estabeleceu o governo dos homens a partir da individuação, pela qual o exercício do poder 

busca conhecer a consciência das pessoas com o objetivo de dirigi-las. Esta forma de 

exercício de poder submete o homem ligando o sujeito à sua própria identidade pelo 

conhecimento de si mesmo. Na modernidade, o poder se exerce sobre a vida cotidiana 

imediata, “que classifica os indivíduos em categorias, designa-os por sua identidade própria, 

liga-os à identidade, impõe uma lei de verdade que lhes é necessário reconhecer e que os 

outros devem reconhecer neles” (FOUCAULT, 2014c, p. 123). 

Essa técnica de poder, a individuação, origina-se no poder pastoral e aprimora-se na 

modernidade porque sua função muda do controle do rebanho a partir de sua alma para o do 

governo da população a partir da gestão da vida do indivíduo. Quando falamos de biopoder 

tratamos exatamente deste ponto: como o poder disciplinar, a partir da vigilância e do exame, 

tornara a vida como objeto do poder e do saber. Não só o Estado moderno se utilizou do poder 

disciplinar para o controle da população através de instituições como a justiça, a polícia e as 

prisões, como também mobilizou outras - tais como a família, a medicina, a psiquiatria, a 

educação - para exercer funções de controle. 

Dissemos também que o poder disciplinar teve como ponto de apoio a formação de 

uma intensa produção de registros documentais sobre o indivíduo e a população para exercer 

seu controle. Registro de nascimentos, casamentos e mortes, registro de incidência de doenças 

e epidemias, controle de fluxos migratórios, registro da produção de alimentos e sua 

distribuição, registros trabalhistas e da produção, registros de crimes e de sua incidência 

populacional, enfim, toda uma teia documentária e informacional capaz de subsidiar 

pesquisas, estatísticas, relatórios, banco de informações que auxiliassem a gestão da vida. 

Podemos, agora, voltar a falar de resistência ao poder antes que a percamos de vista. 

Foucault, em seu texto Sujeito e poder, de 1982, aponta que as lutas sociais contemporâneas 

não se organizam em torno de crítica de uma determinada instituição, de um grupo, de uma 

classe ou de uma elite: o que se questiona são as formas de poder. 
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4.1 Formas de resistência e luta na contemporaneidade 

 

Foucault identifica três tipos de luta social: as que denunciam as formas de exploração 

que expropriam o homem do que é produzido pelo seu trabalho; as que se opõem às 

dominações étnica, social e religiosa; e as lutas contra a submissão. Este último tipo de luta 

refere-se ao combate de tudo o que liga o indivíduo a ele mesmo e garante, assim, sua 

submissão aos outros, ou seja, aos modos de subjetivação. 

Para Foucault, apesar das lutas contra a expropriação capitalista e a dominação étnica, 

religiosa e social não terem desaparecido, atualmente, as lutas contra a submissão da 

subjetividade são as que mais ganham fôlego. Não é sem motivo essa percepção do autor, que 

acompanhou, a partir da década de setenta, o surgimento de novas formas de ação coletiva e 

de novos movimentos sociais, cuja crítica punha em questão o corpo, a saúde, a sexualidade, a 

cultura, as identidades etc., trazendo uma nova agenda de reivindicações sociais (OFFE, 1985, 

p. 828-829). 

Jean Cohen supõe que os movimentos sociais surgidos neste contexto são em alguns 

aspectos significativamente novos porque deixaram de lado sonhos utópicos e revolucionários 

em favor de uma noção de reforma estruturada que implica na defesa da sociedade civil 

(COHEN, 1985, p. 664). Rompendo com o modelo de luta contra as instituições e culturas 

burguesas – fundamentado na teoria marxista –, os novos movimentos sociais lutam em nome 

da autonomia, da pluralidade e da diferença, sem renunciar aos princípios da igualdade formal 

que forjam a noção de sociedade civil (ibidem, p. 669). 

Ao contrário dos movimentos sociais que apregoavam a supressão de todas as formas 

de desigualdade e um retorno a uma comunidade indiferenciada e livre de poder, os 

movimentos sociais surgidos a partir da década de setenta entendem que a democratização das 

instituições sociais não implica a “desdiferenciação” da sociedade em nome de uma 

comunidade totalizante. 

As análises teóricas tradicionais das ações coletivas tratavam como fator 

preponderante para o surgimento de movimentos sociais as crises econômicas e a 

desintegração social decorrentes das contradições estruturais do capitalismo. Sob esta 

perspectiva, derivaram-se modelos de análise nos quais a estrutura e os atores sociais 

encontravam-se polarizados. Os movimentos sociais eram vistos como expressões de 

interesses compartilhados por grupos socioeconômicos, ou seja, pelas classes (MELLUCI, 

1985, p. 790). 
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Até então, as reflexões teóricas prevalecentes encaravam a classe operária como o 

único ator social capaz de engendrar processos históricos de liberação através da luta entre 

capital e trabalho. Entretanto, de acordo com Andre Gorz, a classe operária falhou em sua 

missão revolucionária porque: 

 

revelou-se incapaz de resistir ao nacional-socialismo e ao stalinismo. E, 

durante o período de crescimento e de prosperidade fordista, diante de 

formas de dominação mais sutis, difusas e culturais exercidas pelo 

capitalismo “opulento” sobre os trabalhadores-consumidores, seu vigor 

crítico foi eclipsado. (GORZ, 2004, p. 141). 

 

Na configuração contemporânea do capitalismo, a produção material deixa de crescer, 

a despesa em atividades produtivas é reduzida, o industrialismo perde sua força e os poderes 

econômico e político deslocam-se a novos terrenos. As formas de dominação social 

transferem-se, cada vez mais rapidamente, das relações de produção e consumo para os 

domínios da vida privada. O capitalismo industrial tenta dominar os indivíduos “também em 

seu tempo disponível, nas atividades não produtivas, não materiais, por meio das quais 

produzem-se a si mesmos” (ibidem, p. 148). 

 

[O capital] Deve impedi-los de apossarem-se do tempo liberado pelas 

economias de tempo de trabalho e de empregarem este tempo na apropriação 

de sua existência individual e coletiva. Para perpetuar seu poder, o capital 

precisa mercantilizar, monetarizar, profissionalizar atividades (educativas e 

domésticas, de manutenção e reparo, culturais e esportivas etc.) nas quais se 

funda a capacidade dos indivíduos das comunidades de se responsabilizarem 

por si mesmos: sua capacidade de autonomia. O afrouxamento das coerções 

socializadoras e as possibilidades de uma maior autonomia das pessoas 

precisam então ser apresentados como vazios ameaçadores, contra os quais 

as identidades de reciclagem oferecidas no mercado pelas indústrias da 

moda, da "comunicação", da cultura, do divertimento e da saúde prometem 

protegê-los. (Ibidem). 

 

A produção de bens materiais é substituída pela produção e difusão massiva dos bens 

imateriais. Se complexificam os aparelhos responsáveis pela produção e disseminação de 

informação, conhecimento e de padrões estético-culturais, estendendo aos domínios da vida 

privada a racionalidade administrativa. “O poder de gestão consiste, nesta sociedade, em 

prever e modificar opiniões, atitudes, comportamentos, modelar a personalidade e a cultura” 

(ibidem, p. 149). 
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Alberto Melucci desenvolve observações nesse mesmo sentido quando afirma que os 

sistemas complexos,12 característicos das sociedades contemporâneas, requerem uma 

intervenção mais aguda na esfera da vida privada, posto que é nela que reside seu potencial de 

reprodução. Para que os sistemas complexos se mantenham vivos, o poder econômico deve 

expandir seu domínio sobre o cotidiano, os processos pelos quais as pessoas dão sentido às 

suas ideias, pensamentos e ações. Todas as dimensões de produção de autonomia do sujeito 

devem estar sob controle. 

O surgimento de novos movimentos sociais é uma reação à racionalização da vida 

cotidiana, procurando redefinir formas de vida e identidades. Gradativamente, o conflito 

move-se do domínio estritamente econômico para áreas do sistema com mais investimento 

informacional e simbólico, regiões expostas a uma maior pressão por conformidade. 

Parece claro que as lutas a partir dos anos setenta aglutinam-se contra as técnicas e 

procedimentos utilizados para conhecer, dirigir e controlar a vida dos indivíduos, suas formas 

de existência, sua maneira de sentir, pensar e formar juízos. 

Foucault chama de práticas de liberação as lutas que buscam romper com “estados de 

dominação”. Para o autor, quando as relações de poder se encontram cristalizadas e não 

permitem que os diferentes parceiros tracem estratégias que as modifiquem, mobilizando-as, 

instaura-se um estado de dominação. 

 

Quando um indivíduo ou um grupo social chega a bloquear um campo de 

relações de poder, a torná-las imóveis e fixas e a impedir qualquer 

reversibilidade do movimento – por instrumentos que tanto podem ser 

econômicos quanto políticos ou militares – estamos diante do que chamamos 

estado de dominação. (FOUCAULT, 2017c, p. 260). 

 

As práticas de liberação contra estados de dominação, às vezes, são uma condição 

política ou histórica para que se possam estabelecer práticas de liberdade, que permitem aos 

envolvidos nas relações de poder definir, por eles mesmos, formas aceitáveis e satisfatórias de 

existência e de organização social e política (ibidem) A luta pela liberação é a condição para 

que sujeitos éticos estabeleçam práticas de si mais autônomas, já que a liberdade é, para 

Foucault, a condição ontológica da ética. O sujeito ético é aquele que usa sua liberdade para 

estabelecer uma forma de existência refletida.  

 
12 Segundo o autor, sistemas são formas mais estáveis e cristalizadas de relações sociais no interior das quais as 

pessoas interagem e dão sentido ao que fazem. Sistemas complexos são aqueles cuja transformação é frequente e 

veloz. Os sistemas complexos colocam uma quantidade de possibilidades à disposição dos atores, um potencial 

de ações possíveis, que é sempre mais amplo do que a capacidade efetiva de ação de tais sujeitos (MELUCCI, 

1999). 
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Vejamos, a partir do texto de Foucault, a diferenciação que o autor faz entre as 

práticas de liberação e as práticas de liberdade, tendo como perspectiva as lutas relativas à 

liberação da sexualidade iniciadas entra as décadas de 60 e 70. 

 

Se tomarmos o exemplo da sexualidade, é verdade que foi necessário um 

certo número de liberação em relação ao poder do macho, que foi preciso se 

liberar de uma moral opressiva tanto à heterossexualidade quanto à 

homossexualidade: mas essa liberação não faz surgir o ser feliz e pleno de 

uma sexualidade na qual o sujeito tivesse atingido uma relação completa e 

satisfatória. A liberação abre um campo para novas relações de poder, que 

devem ser controladas por práticas de liberdade. (FOUCAULT, 2017c, p. 

260-261). 

 

Foucault acredita que as lutas pela liberação da sexualidade, fundamentalmente as 

lutas pelos direitos dos indivíduos no que diz respeito à sexualidade, foram e ainda são de 

suma importância para o respeito dos direitos civis no que se refere à mudança de 

mentalidades, até porque os direitos das mulheres e homossexuais e a mudança das 

mentalidades ainda não estão de fato estabilizados. O filósofo defende que a mudança 

definitiva da mentalidade se dará a partir da criação de novas formas de vida, de relações, de 

arte e de cultura que se instaurarão por meio das escolhas sexuais, éticas e políticas 

(FOUCAULT, 2014c, p. 252). 

Em nosso trabalho, nos restringiremos a essa primeira etapa rumo às práticas de 

liberdade: as lutas por liberação, especificamente aquelas enfrentadas pelos movimentos 

homossexuais partir da década de 70. Buscaremos analisar algumas estratégias para colocar 

em pauta a questão da liberdade de escolha sexual e do estatuto jurídico das relações afetivas 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Para Foucault, foi de extrema importância que o movimento homossexual colocasse 

em questão “o lugar que ocupam para o indivíduo, em certa sociedade, a escolha sexual e os 

efeitos das relações sexuais entre as pessoas” (ibidem, p. 159). Desta forma, caberia ao 

movimento homossexual reivindicar a “inserção e o reconhecimento no interior do quadro 

legal e social” (ibidem), como, por exemplo, a institucionalização do casamento homossexual. 

Vejamos brevemente, a seguir, como se organizou o movimento homossexual no 

Brasil a partir da década de 1970, algumas de suas pautas e lutas por direitos civis. 

 

4.2 O movimento LGBT no Brasil: algumas pautas 

 

No início da década de 70, o Brasil passou por uma intensa recessão. O fim do 



 

93 
 

chamado milagre econômico foi selado pelo aumento do índice de desemprego nas grandes 

metrópoles, pela retomada da inflação, pelo desapontamento das camadas médias e pelo fim 

da ilusão de acesso a um consumo cada vez mais ampliado (CARDOSO, 1897; DOIMO, 

1995; GOHN, 1997). 

Esse cenário de crise econômica colaborou para o aprofundamento da perda de 

legitimidade do regime militar. Como reflexo do colapso das bases políticas e econômicas do 

país, surgiram iniciativas de rearticulação da sociedade civil, que passou a lutar por melhores 

condições de vida e direitos sociais básicos através de movimentos populares (ibidem). 

Ao contrário do modelo corporativista, que se baseava no populismo e no clientelismo, 

os movimentos sociais surgidos nesse período dão ênfase à sua autonomia e reivindicam o 

afastamento do então Estado autoritário, na tentativa de dar visibilidade às demandas oriundas 

da sociedade. Marcar essa posição é importante para o seu reconhecimento enquanto atores de 

um projeto de mudança social porque sua relação com o Estado era pensada em termos de 

antagonismo e oposição (ibidem). 

Surgem associações de bairro, grupos de moradores, clubes de mães, agentes 

pastorais, Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), entre outros, que denotam formas 

autênticas de participação popular, uma vez que sua composição democrática garante a 

manifestação de uma vontade coletiva e o confronto direto com as políticas públicas 

autoritárias (CARDOSO, 1987, p. 28). 

 

Enfatizava-se o caráter extra institucional das práticas populares – e por isso 

elas não estavam contaminadas pelos vícios da política oficial –, assim 

como sua autonomia em face dos partidos e aparelhos de Estado. Em geral, 

a relação com a igreja era usualmente tratada apenas em termos de apoio ou 

matriz formadora/constituidora das novas forças sociais. (GOHN, 1997, p. 

283). 

 

A adoção da teologia da libertação por setores da Igreja Católica, no Brasil e em países 

da América Latina, foi um dos principais agentes articuladores de movimentos populares de 

caráter comunitário. Ao impulsionar a criação de Comunidades Eclesiais de Base e Agentes 

Pastorais, a teologia da libertação introduziu o ideário da democracia participativa nos bairros 

populares (CARDOSO, 1987). De acordo com Ana Maria Doimo: 

 

A Igreja Católica que, desde o Concílio Vaticano II, já sinalizara urgentes 

reformas internas ante os impactos da modernidade, abre-se para novas 

experiências organizativas e teológicas, soltando o brado da “autonomia” das 

organizações de base contra o avanço da racionalidade do Estado. 

Corroborando, surge um ecumenismo de perfil secularizado, e abrangência 
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nacional e internacional, disposto a dar sua contribuição para experiências de 

desenvolvimento participativo no âmbito da sociedade civil. (DOIMO, 1995, 

p. 76). 

 

Nesse sentido, um dos aspectos mais importantes dos movimentos sociais urbanos da 

década de 70 é a criação de uma noção de cidadania coletiva. Os movimentos sociais dessa 

década passam a ser reconhecidos como interlocutores coletivos. Suas propostas de ação e o 

questionamento da administração pública repercutem, criando espaços de reflexão no interior 

das agências do Estado (JACOBI, 1987, p. 23). 

Ao final da década de 1970, temos também a rearticulação do movimento estudantil, 

intensamente reprimido durante os anos de chumbo, trazendo uma nova forma de contestação 

do status quo direcionada à subversão de valores e comportamento. Em sua pauta de 

discussão, estavam presentes temáticas emergentes, como a sexualidade, o uso de drogas e a 

psicanálise, dentre outras. Questionava-se o modelo de ação de setores da esquerda que ainda 

se baseavam na luta de classes, classificando-o como um modelo ultrapassado. 

 

Os estudantes questionavam os antigos ideais de unidade da oposição, 

colocando em questão a tradicional noção da esquerda de que a unidade seria 

essencial para a “luta geral” ao enfatizar a necessidade de se discutir temas 

específicos a certos setores da população, até então considerados como 

secundários. [...] Relações de poder, tomando em um sentido genérico, eram 

criticadas e condenadas onde quer que aparecessem, fosse na forma 

institucional, de agências governamentais e na estrutura dos partidos 

políticos, fosse nas relações do dia-a-dia entre indivíduos. (MACRAE, 2018, 

p. 40-41). 

 

Mais sintonizados com a nova tendência de lutas com pautas particularistas, os 

movimentos sociais vinculados às lutas dos negros e das mulheres se renovaram, na medida 

em que a liberalização política vivenciada nos últimos anos da ditadura permitiu a 

pluralização de agendas e a ação autônoma de movimentos sociais chamados “minoritários”. 

Os movimentos negro e feminista passam a elaborar suas demandas em termos da aquisição 

de direitos sociais modernos, reivindicando igualdade e liberdade nas relações raciais, de 

gênero e de sexo (GOHN, 1997, p. 283). 

O movimento homossexual brasileiro surge neste contexto, em meio ao processo de 

redemocratização e o fortalecimento de movimentos sociais das ditas minorias. De acordo 

com MacRae (2018, p. 43), o ano de 1978 foi marcante pela constituição do Movimento 

Negro Unificado, pelo pleno florescimento do movimento feminista e a aparição de grupos de 

militância homossexual. 
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Em abril do mesmo ano, foi lançado o jornal Lampião da Esquina, editado no Rio de 

Janeiro e distribuído nacionalmente. Idealizado por jornalistas, intelectuais e artistas 

homossexuais. O Lampião “se mostrava de grande importância, na medida em que abordava 

sistematicamente aspectos políticos, existenciais e culturais da homossexualidade de forma 

positiva, recusando os antigos enfoques pejorativos” (MACRAE, 2018, p. 43). 

Em função do lançamento do Lampião, um grupo de artistas, intelectuais e 

profissionais liberais começou a se reunir semanalmente em São Paulo, para discutir “as 

implicações sociais e pessoais de sua orientação sexual” (ibidem). No ano seguinte, este 

mesmo grupo, agora autonomeado Somos – Grupo de Afirmação Homossexual, participou de 

um debate sobre as “minorias” promovido pela Universidade de São Paulo. 

Edward MacRae destaca a importância deste evento, uma vez que foi nele que os 

integrantes do Somos puderam entrar em contato com outros grupos e fomentar a ideia de 

criar um movimento homossexual de âmbito nacional. 

 
O debate foi muito importante, ao estabelecer o movimento homossexual 

como interlocutor legítimo na discussão de políticas mais amplas. Em termos 

pessoais, foi uma experiência catártica que alimentou a autoconfiança dos 

participantes, dando impulso à formação de outros grupos semelhantes, em 

São Paulo e outras cidades. (MACRAE, 2018, p. 44). 

 

A base de atividades do Somos eram as chamadas reuniões de reconhecimento, onde 

os participantes, através de relatos pessoais, poderiam “tomar contato com a experiência 

concreta da homossexualidade, bem como com a discriminação e a violência a ela associadas” 

(FACCHINI, 2003, p. 101). Este tipo de abordagem assinala que os militantes estavam 

preocupados com a dimensão psicossocial que decorria da experiência da homossexualidade. 

“Do ponto de vista dos militantes da época, era muito forte a ideia de uma transformação 

social ampla, construída a partir da intimidade e do cotidiano” (ibidem). 

Também era um consenso dentro do Somos a rejeição de qualquer forma de 

autoritarismo, seja ele imposto pelo Estado autoritário, pela ideologia político partidária de 

setores da esquerda e, também das instituições sociais que reproduziam o modelo 

heteronormativo. O grupo propunha um modelo igualitário de identidade sexual, rejeitando os 

modelos hierárquicos de relações sexuais/afetivas presentes na cultura brasileira. Como 

movimento característico do cenário da década de 1970, o Somos afirmava sua autonomia em 

relação a partidos políticos e buscava, na identidade homossexual, o ponto de convergência 
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para a luta daqueles que eram vítimas de preconceito e discriminação em função de sua 

“opção sexual”13 (SANTOS, 2007, p. 122). 

No final do ano de 1979, foi realizado no Rio de Janeiro o 1º Encontro de 

Homossexuais Militantes, com a presença de alguns grupos organizados, entre eles o Somos 

(RJ/SP), o Auê (RJ), Eros (SP), Beijo Livre (DF), Grupo Lésbico Feminista (SP), Libertos 

(SP), e o Grupo de Afirmação Gay (RS). Neste encontro, duas pautas importantíssimas foram 

definidas: a reivindicação da inclusão do respeito à “opção sexual” na Constituição Federal e 

começar uma campanha para retirar a homossexualidade da lista das doenças mentais 

(FACCHINI, 2003, p. 90-91). 

No ano de 1980, ocorreu o primeiro ato público com a participação do movimento 

homossexual em resposta à forte repressão policial que homossexuais, prostitutas e travestis 

estavam sofrendo na cidade de São Paulo. Rafael Feitas Ocanha (2018, p. 84) nos conta que, 

no dia 22 de maio, foi deflagrada a Operação Cidade, com o objetivo de prender assaltantes e 

traficantes que atuavam no centro da capital paulista. Esta operação contou com grande 

contingente policial: 20 delegados e 100 investigadores, que atuavam durante as 24 horas do 

dia. Ao fim da operação, que durou apenas um dia, haviam sido presas 172 pessoas, todas, 

com exceção de um preso por porte ilegal de armas, eram prostitutas, travestis ou 

homossexuais. 

O então delegado seccional, responsável pela região do centro da cidade, José Wilson 

Richetti voltou a atuar em 27 de maio, agora coordenando a Operação Limpeza, e prendeu 

mais 700 pessoas, todas seguindo o mesmo perfil: prostitutas, travestis ou homossexuais. O 

delegado ainda faria mais uma operação chamada de “Rondão”, só que agora contando com 

um efetivo menor, 30 investigadores somente. As reações às arbitrariedades vieram no mês 

seguinte. 

 

No dia 09 de junho, os deputados Eduardo Suplicy, Irma Passoni e Fernando 

Morais do MDB tentaram entrar na carceragem do 3º Distrito, para 

inspecionar o tratamento dado aos detidos. Foram impedidos de entrar, mas 

conseguiram reunir sete prostitutas que sofreram violência física e extorsão 

para prestar depoimento no Teatro Ruth Escobar [...] Com o depoimento das 

sete, os deputados formularam uma denúncia contra Richetti e 

encaminharam cópias ao então delegado Rubens Liberoti, a Hélio Bicudo, 

que ocupava o cargo de promotor do Ministério Público, e ao Conselho 

Parlamentar de Direito da Pessoa Humana da ALESP [Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo]. Também na reunião, no Teatro Ruth 

Escobar, diversos grupos do MHB [Movimento Homossexual Brasileiro], 

dos movimentos feminista e negro, partidos de esquerda, deputados, a atriz 

 
13 À época, utilizava-se o termo opção sexual, que posteriormente foi substituído por orientação sexual. 
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Ruth Escobar e o artista plástico Darci Penteado se uniram para realizar um 

ato público em frente ao Teatro Municipal no dia 13 de junho. (OCANHA, 

2018, p. 84). 

 

A manifestação ocorreu como planejado. Os participantes14 leram um carta conjunta 

contra as operação lideradas por Richetti e, depois, seguiram em marcha pelas ruas de São 

Paulo proferindo palavras de ordem com tom sarcástico e satírico, tais quais: “Richetti 

enrustida, deixa em paz a nossa vida”; “Ada, ada, ada, Richete é despeitada”; “Au, au, au, nós 

queremos muito pau”; “Homem com homem, mulher com mulher, bicha com bicha, Richetti 

não quer”, entre outras. 

Apesar do tom nada convencional, o ato não foi reprimido pela polícia, que o 

acompanhava de perto. Seguiu pelas ruas do Centro, nas proximidades do Largo do Arouche, 

reduto da prostituição de mulheres e travestis, e, por eles, foi aclamado. De acordo com 

MacRae, o movimento homossexual introduziu neste ato “o recurso à zombaria e ao escárnio, 

no cenário político contestatório, até então limitado a posturas mais ‘sérias’ e comedidas” 

(2018, p. 49). 

Infelizmente, a epidemia de AIDS, que eclodiu no Brasil entre os anos de 1982 e 1983, 

desmobilizou parte da força que os grupos militantes destinavam a pautas voltadas para a 

violência contra homossexuais e ao respeito, visibilidade e reconhecimento dos direitos 

homossexuais. Foi necessário que boa parte da militância se mobilizasse para enfrentar o que 

se chamaria naquele momento de peste gay ou câncer gay. A falta de informação sobre a 

doença, sua causa e forma de transmissão, juntamente com a identificação das primeiras 

vítimas, relacionaram a epidemia ao público homossexual masculino. 

A epidemia foi um duro golpe contra os avanços que o movimento homossexual havia 

feito no sentido de promover a liberdade sexual e romper com os estigmas que cercavam a 

vida de gays e lésbicas. Nas palavras de Jeffrey Weeks, a AIDS em um primeiro momento foi 

anunciada, pelo público e pela imprensa sensacionalista, como “um efeito necessário do 

excesso sexual”, uma espécie de “vingança da natureza contra aqueles que transgrediam seus 

limites” (WEEKS, 2001, p. 37). 

A militância homossexual sofreu uma mudança de curso, as discussões em torno da 

“questão homossexual” perderam espaço para a luta contra a epidemia. Este processo de 

“desmobilização” em prol de uma pauta de cunho mais “identitário” foi agravado pelo fim do 

 
14 Participaram do Ato assinando a carta os grupo: Somos; Movimento Negro Unificado; Ação Lésbico-

Feminista; Núcleo de Defesa à Prostituta; Associação de Mulheres; Grupo Feminino 8 de Março; Convergência 

Socialista; Grupo de Mulheres do jornal O Trabalho; Departamento Feminino da USP – DCE Livre; Grupo 

Eros; Ação Homossexualista; e Nós Mulheres. (OCANHA, 2018, p.84) 



 

98 
 

Lampião da Esquina que, de acordo com Facchini, “deixou os grupos órfãos do meio de 

comunicação por meio do qual faziam circular suas ideias e divulgar suas atividades por todo 

o país” (FACCHINI, 2003, p. 94). 

É necessário dizer que, apesar da maioria dos grupos ter se voltado para o combate à 

AIDS, frente ao processo eleitoral do ano de 1982, o Grupo Gay da Bahia (GGB), juntamente 

com o Somos, fizeram circular, entre candidatos, lideranças políticas, intelectuais e 

personalidades, um abaixo-assinado pela revogação do artigo 302.0 do INAMPS (Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), que reproduzia o código 302.0 da 

Classificação Internacional de Doenças (CID), considerando a homossexualidade como 

“desvio e transtorno sexual”. Essa foi a primeira grande iniciativa do movimento para 

descaracterizar homossexualidade como patologia. 

Somente em 1985, a homossexualidade foi retirada da CID pelo Conselho Federal de 

Medicina. Esta vitória se deve em grande parte aos esforços de Luiz Mott, fundador do GGB, 

e de João Antônio Mascarenhas, fundador do grupo homossexual Triângulo Rosa. Ambos os 

grupos mantiveram-se atuando em pautas que não se relacionavam diretamente ao combate da 

AIDS. No ano de 1982, os grupos GGB e Triângulo Rosa já haviam se articulado, juntamente 

com o Lambda - Movimento pela Livre Orientação Sexual, uma campanha de mudança do 

Código de Ética dos Jornalistas, com a finalidade de impedir que o discurso preconceituoso 

contra os homossexuais fosse endossado e circulasse pela imprensa (SANTOS, 2007, p. 126). 

De acordo com Facchini, “a forte associação, de caráter negativo, entre AIDS e 

homossexualidade, levou alguns grupos a não trabalharem prioritariamente com a luta contra 

a AIDS” (FACCHINI, 2003, p. 102). 

 

Na lógica de desestigmatizar a homossexualidade, referenciada pela agenda 

masculina, lideranças negavam a ideia de assumir para o movimento social 

as ações de enfrentamento à epidemia. Não obstante ao cenário descrito, a 

AIDS tinha, incialmente, fortes marcadores sociais que a aproximava da 

classe média viajada e bem-sucedida, o que produzia, em maior ou menor 

grau, rechaço em inúmeras lideranças influenciadas por suas leituras do 

ideário revolucionário socialista. Assumir as agendas de enfrentamento à 

AIDS representava, dentre outras coisas, se aproximar de uma cadeia de 

estigmas que o movimento social buscava se dissociar. Isso não significa 

que, no interior das organizações, não existissem tensões entre estratégias de 

visibilidade, enfrentamento à epidemia de AIDS e as conquistas de direitos 

civis. (CAETANO; NASCIMENTO; ALEXSANDRO, 2018, p. 289-290). 

 

Apesar dos temores de que o engajamento na luta contra a AIDS reafirmasse estigmas 

e contribuísse ainda mais para a marginalização de homossexuais, já que sua população era 
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considerada “grupo de risco”, ter se tornado “público alvo” no combate à doença exigiu que 

fossem pensadas estratégias e políticas públicas de saúde específicas para este grupo. A 

epidemia abriu caminho para que organizações homossexuais participassem 

institucionalmente do planejamento de políticas públicas de combate à doença, articulando a 

este eixo de ação a defesa dos direitos civis. 

O maior indício desta parceria entre o Estado e o movimento homossexual se 

manifestou no ano de 1986, quando o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de 

DST AIDS. O importante trabalho de grupos gays na prevenção da AIDS permitiu que 

diversas organizações homossexuais recebessem financiamento do Estado para suas 

atividades e que muitos dos seus ativistas se profissionalizassem nesta atividade (CAETANO; 

NASCIMENTO; ALEXSANDRO, 2018, p. 291). 

Paralelamente à institucionalização da participação do movimento homossexual nas 

políticas públicas de saúde, no ano de 1987, os grupos Triângulo Rosa e GGB levaram à 

Assembleia Constituinte a reivindicação de que estivesse inclusa na nova Constituição, a 

proibição da discriminação motivada pela “opção sexual”. 

Robert Howes (2003, p. 302), em artigo dedicado a revisitar o ativismo político do 

advogado e militante João Antônio Mascarenhas, nos conta que, em agosto de 1984, o 

deputado França Teixeira (PFL/BA) solicitou ao GGB contribuições para a criação de um 

projeto de lei para a proteção dos homossexuais. Para este feito, o GGB convidou João 

Antônio Mascarenhas para redigir uma proposta ao deputado na condição de membro 

honorário do grupo. E assim o fez Mascarenhas, endereçando a França Teixeira uma lista com 

10 reivindicações do movimento homossexual. No ano seguinte, o deputado respondeu ao 

GGB com um projeto de lei onde sete das dez reivindicações foram acolhidas. Mascarenhas 

se viu tão envolvido pelo projeto de lei que decidiu fundar um grupo de liberação 

homossexual chamado Triângulo Rosa. 

Como dissemos anteriormente, o Triângulo Rosa, ao contrário do Somos, “deu pouca 

importância à autoconsciência e um papel relativamente reduzido à ação preventiva contra a 

AIDS, concentrando-se nas campanhas políticas em prol dos direitos homossexuais” 

(HOWES, 2003, p. 302). De acordo com Facchini (2003, p. 99), era uma preocupação do 

GGB e do Triângulo Rosa uma ação política mais pragmática e institucionalizada. Desta 

maneira, os grupos preocupavam-se em ter uma sede, registrar oficialmente os grupos e 

montar uma diretoria com cargos e funções definidos. 

Representado por Mascarenhas, o Triângulo Rosa empenhou-se para que a proibição à 

discriminação por “orientação sexual” figurasse juntamente com a proibição a discriminações 
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por sexo, cor e idade. Com a ajuda do GGB e outros grupos - como o Lambda (SP), o Outra 

Coisa (SP), o Atobá (RJ) e o Dialogay (SE) -, o Triângulo Rosa escreveu 606 cartas a 304 

constituintes, deu 421 telefonemas para o Congresso Nacional e, representados por João 

Antônio Mascarenhas, apresentaram ante duas subcomissões da Constituinte a defesa da 

criminalização da discriminação por “opção sexual” (HOWES, 2003, p. 303). 

Infelizmente, a proposta não foi aprovada. No entanto, a intensa discussão da questão, 

no mais alto nível do governo, acabou por trazer grande atenção midiática para o assunto. A 

seriedade e o respeito com que se tratou a pauta no Congresso e nos meios de comunicação 

foram considerados uma grande vitória por Mascarenhas (ibidem, p. 305). 

A década de 90 marcou uma retomada do crescimento do movimento homossexual. 

Multiplicou-se o número de grupos regionais de militância, fortaleceram-se organizações não 

governamentais (ONGs) de combate e prevenção contra a AIDS, institucionalizaram-se canais 

de interlocução entre a comunidade homossexual e as instâncias governamentais, e uma nova 

forma de manifestação foi produzida a partir da Paradas do Orgulho GLT (gays, lésbicas e 

travestis). 

No ano de 1993, foi realizado o VII Encontro Brasileiro de Homossexuais (EBHO). 

Este evento contou com a presença significativa de militantes lésbicas e, em função de sua 

participação, duas modificações relevantes aconteceram. Uma foi a de que o nome do 

encontro foi alterado para incluir a palavra lésbica, passando a se chamar Encontro Brasileiro 

de Gays e Lésbicas. Outra, foi a conquista de paridade na representação de gays e lésbicas em 

toda e qualquer instância do Movimento Brasileiro de Gays e Lésbicas (FERNANDES, 2018, 

p. 103). 

O VII EBHO também foi importante porque dele “saiu uma resolução de articulação 

nacional do movimento, com a criação de uma Comissão Brasileira de Direitos Humanos de 

Gays e Lésbicas” (ibidem). Em 1994, os grupos Dignidade (PR) e Arco-Íris (RJ) redigiram 

uma Carta de Princípios e um Estatuto para a CBDHGL, que seria votado na plenária do VIII 

Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas. 

No ano de 1995, foi realizado o VIII Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas 

juntamente com o I Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas que Trabalham com AIDS. Como 

esperado, foi apresentada a proposta de estatuto do GBDHGL e, nele, consta a criação de uma 

associação nacional onde funcionaria uma secretaria para assuntos de defesa dos direitos 

humanos. 

O estatuto e a criação da associação não eram uma unanimidade entre os grupos 

participantes do encontro, sendo que alguns deles se posicionavam veementemente contrários 
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a esta iniciativa. Entretanto, não foram capazes de impedir o surgimento da ABGLT – 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. Para alguns opositores, a criação da 

ABGLT “moldava um novo ativismo LGBT, burocrático, de objetivos estratégicos e dirigido 

por ‘especialistas gays’” (FERNANDES, 2018, p. 104). 

Após a realização do IX EBGLT, no ano de 1997, alguns grupos de militância 

buscaram se organizar para a realização de um evento para comemoração do Dia 

Internacional do Orgulho Gay, celebrado em 28 de junho em referência às “Revoltas de 

Stonewall”. A data remete a manifestações ocorridas em Nova Iorque (EUA), em 1969, após 

a invasão do bar gay Stonewall Inn e a violenta atuação contra clientes e funcionários do 

estabelecimento nova-iorquino. A reação dos frequentadores do bairro de Greenwich Village, 

que assistiam à ação policial, foi de revolta e um intenso confronto se sucedeu, dando início a 

seis dias de manifestações violentas contra as forças policiais. “Stonewall” é considerado um 

marco na luta pela liberação e direitos homossexuais.15 

De acordo com Facchini (2002, p. 142) o grupo CORSA articulou com outros grupos 

de São Paulo a realização da primeira Parada do Orgulho GLT, para a comemoração do 28 de 

junho. Esta primeira edição da parada foi realizada sem autorização da prefeitura, contando 

apenas com uma Kombi como apoio, cedida pelo Sindicato das Costureiras, com a 

participação de 2000 pessoas que percorreram o trajeto da Avenida Paulista até a Praça 

Roosevelt, em São Paulo. Em entrevista a Regina Facchini, a militante do grupo CORSA, 

Clara, explica a escolha pela realização de uma parada e não de uma passeata para celebrar o 

orgulho GLT. 

 

Na verdade, a nossa dúvida ficou entre parada e passeata, né. Mas a nossa 

discussão ficou entre passeata e parada. Mas a questão da passeata tem uma 

conotação política muito forte, assim, e, apesar do evento ser político, ele 

não é só político. Tem todo um lado de festa, de alegria, né, de brilho, que tá 

aí, tá paralelo. E é até uma forma de mostrar para a sociedade como a gente 

vive bem a vida e não tem problemas assim existenciais com relação à 

orientação sexual. (FACCHINI, 2002, p. 171). 

 

 
15 Devemos fazer uma ressalva quanto a Stonewall. A historiadora Jacqueline Ribeiro Cabral lamenta que as 

narrativas sobre este momento histórico da luta LGBTI+ excluam o protagonismo lésbico e transexual neste 

episódio. Segundo ela, “as Paradas do Orgulho Gay que passaram a rememorar o episódio a partir do ano 

seguinte tenham esquecido que lésbicas tidas como mais masculinizadas e mulheres trans negras estavam no 

pelotão de frente da luta por direitos humanos naqueles dias, sendo as primeiras a confrontarem os policiais e as 

que realmente foram presas” (CABRAL, 2015b, p.144). Cabral lamenta que as narrativas sobre este momento 

histórico excluam o protagonismo lésbico e transexual, evidenciando que “por trás da história e historiografia 

das minorias [ainda] se encobertem atitudes de misoginia, racismo e transfobia” (CABRAL, 2015b, p. 144). 



 

102 
 

A parada tem acontecido anualmente e o número de participantes cresceu 

vertiginosamente, chegando, no ano de 2011, a 4 milhões de pessoas, de acordo com seus 

organizadores. Consolidando um formato inovador de manifestação, fortemente baseado no 

caráter festivo, alegre e irreverente, as paradas, hoje chamadas Paradas do Orgulho LGBTI+, 

demostram que, além da luta por resistência, o movimento homossexual foi capaz de afirmar-

se como produtor de cultura, de uma forma de vida.16 

Para Foucault, as escolhas sexuais não normatizadas dão a opção aos sujeitos de 

criarem a partir delas uma nova vida cultural. O autor diz que “devemos compreender que, 

com nossos desejos, através deles, se instauram novas formas de relações, novas formas de 

amor e novas formas de criação” (FOUCAULT, 2014c, p. 251). 

Percebemos que foram múltiplas as estratégias de luta do movimento homossexual 

entre as décadas de 70 e 90: a criação de grupos de afirmação e apoio à população LGBTI+17; 

a produção de conteúdo informativo, jornalístico e publicitário contra a marginalização e o 

preconceito contra gays, lésbicas e travestis; a organização de eventos de aglutinação de 

grupos de militância e agendas de luta; a institucionalização de grupos de militância; a 

interlocução institucionalizada nas mais altas esferas do governo; a participação de 

formulação e execução de políticas públicas de saúde voltadas à comunidade; a especialização 

e profissionalização da militância; as formas de manifestação pública criativas e inovadoras; a 

resistência à violência institucionalizada contra esta minoria; e a luta por direitos civis. 

 

4.3 Casais de fato e de direito: a busca por reconhecimento 

 

Foi também na década de 90 que se iniciou a luta por proteção legal às uniões entre 

homossexuais. Gays e lésbicas, que haviam desfrutado de “uniões estáveis”, passam a 

enfrentar problemas de âmbito patrimonial e previdenciário ao fim de seus relacionamentos, 

seja por separação voluntária ou morte do companheiro. À época, não havia nenhum 

dispositivo legal que normatizasse os direitos sucessórios de casais homossexuais, como 

partilha de bens e direito à herança, muito menos previsão de concessão de benefícios 

previdenciários, como a pensão por morte ao cônjuge sobrevivente. 
 

16 De acordo com Jacqueline Ribeiro Cabral, “para muitas pessoas que sofrem severas restrições quanto à 

expressão das suas subjetividades, as paradas são um dos raros momentos de expressar nas ruas sem medo de 

algo tão simples e essencial como um beijo e mãos dadas, como héteros fazem todos os dias sem serem 

incomodados não por serem ‘respeitáveis’ e sim por serem respeitados na sua humanidade” (CABRAL, 2015b, 

p. 144). 
17 De acordo com o Manual de Comunicação LGBTI+ (2018, p. 7), a sigla LGBTI+ refere-se à população 

lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual e intersexual. O símbolo + foi acrescentado à sigla LGBTI para 

abranger outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. 



 

103 
 

No entanto, muitos casais recém-separados e pessoas que haviam perdido seus 

parceiros buscavam a justiça para requerer direitos. A desembargadora aposentada Maria 

Berenice Dias nos conta que: “quando relacionamentos consolidados há muitos anos – mesmo 

sem lei – batiam às portas do judiciário, colocavam os juízes diante de um verdadeiro dilema 

entre afrontar tabus e preconceitos ou chancelar enormes injustiças” (DIAS, 2017, p. 164). 

A solução encontrada pelos advogados para responder a estas demandas foi 

reconhecer tais relacionamentos enquanto sociedades de fato. O artigo 981 do Código Civil 

caracteriza este tipo de sociedade da seguinte forma: “Celebram contrato de sociedade as 

pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício 

de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados” (BRASIL, 2002, art. 981). 

A escolha pelo enquadramento de uniões homoafetivas enquanto sociedade de fato 

descaracterizava a natureza afetiva destes relacionamentos. “A controvérsia era excluída do 

âmbito do Direito das Famílias [e] a ação tramitava nas Varas Cíveis [onde] se aplicavam as 

regras do Direito das Obrigações” (DIAS, 2017, p. 164-165). 

 

Diante da ausência de garantia a quaisquer direitos, os parceiros não 

dispunham de alternativas. Não havia meios de formalizarem o 

relacionamento e muito menos escolherem um regime de bens. [...] O desejo 

de que o bem pertencesse a ambos levava a que fosse adquirido em 

condomínio, no nome dos dois. [...] Na hipótese de separação, com sorte lhes 

seriam aplicadas as regras de uma sociedade de fato, com participação do 

patrimônio, a depender a prova da participação de cada um. A partilha seria 

levada a efeito de forma proporcional ao respectivo aporte financeiro. 

(DIAS, 2017, p. 168). 

 

A partir de pesquisa documental, pudemos encontrar alguns processos civis cujo 

assunto era o reconhecimento de sociedade de fato, entre pessoas do mesmo sexo, que haviam 

desfrutado ou desfrutavam de relações afetivas. A pesquisa buscou em acórdãos do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) pareceres da justiça sobre tais demandas. 

Verificou-se que não havia consenso sobre a “validade” da demanda entre os magistrados, 

mas que, em sua maioria, os pedidos eram negados. 

Um dos casos bem-sucedidos que encontramos foi o processo que dizia respeito a um 

casal de lésbicas que discutia na justiça a partilha dos bens que haviam acumulado em 

comunhão. Consta no auto do processo de Apelação Civil nº 0006408-81.1995.8.19.0000 

julgado na 4ª Câmara Cível do TJ-RJ: 

 

As partes eram domésticas, no Rio de Janeiro, mudaram-se para a comarca 

de Rio das Flores, onde através de uma longa convivência homossexual 
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constituíram um razoável patrimônio, com muito trabalho, a partir de um 

botequim como se constata na prova testemunhal [...], tendo a apelada 

juntado inúmeros recibos dos autos. A própria apelante, na contestação, 

admite a sociedade de fato, discutindo, apenas, a extensão de partilha; mas o 

conjunto probatório leva à convicção de ter existido uma convergência de 

esforços em prol de comuns objetivos econômicos. [...] Da mesma forma 

com que a dissolução da sociedade de fato entre concubinos foi 

imediatamente extraída da dissolução e liquidação das sociedades reguladas 

nos artigos 655/673, do Código de Processo Civil anterior, e remotamente do 

contrato de sociedade previsto no Código Civil. In casu, a contribuição das 

sócias foi praticamente a mesma, justificando-se a partilha equitativa dos 

bens. (RIO DE JANEIRO, 1996) (ANEXO J). 

 

Apesar de encontrarmos alguns casos onde a sociedade de fato era reconhecida e 

garantia algum direito de partilha de bens aos casais homossexuais, a maioria referia-se a 

processo de separação, onde as duas partes do casal estavam vivas. Nos casos em que um dos 

“sócios” era falecido, a garantia do direito à parte dos bens ao “sócio” vivo era muito mais 

difícil. Como o sócio não era considerado herdeiro, era necessário que se provasse a 

contribuição financeira de cada um dos conviventes na construção do patrimônio comum, pois 

não havia o reconhecimento do estado condominial dos bens. Para Berenice Dias: 

 

Esse era o principal motivo que levava à exigência da prova da mútua 

colaboração na formação do patrimônio. [...] Para evitar a possibilidade de 

enriquecimento injustificado é que buscava a identificação do aporte 

econômico de cada parceiro para a aquisição dos bens. A fim de estabelecer 

sua proporcional partição, se desigualava a partilha. Tal solução, ainda que 

visasse a impedir o proveito exclusivo do titular do domínio, restava, na 

grande maioria das vezes, por perpetrar resultados que em muito se 

distanciavam de uma solução justa. Isto porque se emprestava valia somente 

ao aporte monetário, deixando de atribuir conteúdo econômico ao próprio 

cuidado e desvelo mútuo. Quem por amor só deu labor, restava sem nada. 

(DIAS, 2016, p. 165). 

 

O tratamento de demandas como esta pode ser observado ao lermos a Apelação Civil 

de n.º 0006973-50.1992.8.19.0000, da 35ª Vara Cível do TJ-RJ. Neste processo, o autor pede 

o reconhecimento de sociedade de fato com o companheiro falecido, e o direito a meação 

sobre o imóvel em que juntos residiam em uma relação “como se casados fossem”. Em seu 

favor, o autor alega que dividia todas as despesas da casa com o companheiro e que participou 

da aquisição do imóvel em que viviam colaborando com cinquenta por cento do valor do 

apartamento a partir de seu provento como bancário e o dinheiro que recebia do seu trabalho 

como bordador que exercia nas horas vagas. O pedido foi indeferido pelo juiz com base nas 

seguintes justificativas: 

 



 

105 
 

Impende reparar soar equivocada a alegação de autor, de que sua relação 

com FULANO era “concubinária”, ou de que com ele vivia “como casados 

fossem”, [...] tanto quanto referência a um “concubinato homossexual” [...]. 

(RIO DE JANEIRO, 1993) (ANEXO K). 

 

A começar pelo vernáculo, concubinato entre pessoas do mesmo sexo 

simplesmente não existe. A palavra “concubina”, de idêntica grafia em latim, 

do qual provém, significa, na definição de Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira, “mulher que vive amasiada com um homem”. (RIO DE JANEIRO, 

1993) (ANEXO K). 

 

Pois também sob o ponto de vista jurídico, que é aqui sobreleva, 

“concubinato”18 entre dois homens e duas mulheres não transpõe o terreno 

da esdruxularia. (RIO DE JANEIRO, 1993) (ANEXO K). 

 

Seja qual for a concepção que se dê ao casamento, dele é pressuposto 

natural [grifo nosso] a união de pessoas do sexo oposto até porque, com 

maior ou menor grau, dela não se afasta a finalidade genésica [grifo nosso] 

desse consórcio “do homem e da mulher com o fim de criar uma comunidade 

de existência” [...] O matrimônio, por isso mesmo, é ato criador de família. 

[...] o concubinato, semimatrimoniun vocatur, guarda estreito paralelo com 

essa concepção porque, como o entende a doutrina, imitação do casamento 

que é, apesar de ser união livre, no entanto estável há de ser também e de 

duas pessoas necessariamente à símile do casamento, logo, ainda em razão 

dessa similitude, união de homem e mulher. Sempre. (RIO DE JANEIRO, 

1993) (ANEXO K). 

 

Como se conclui no artigo 1363 do Código Civil, as sociedades são 

constituídas para lograrem fins comuns, que só podem ser a consecução de 

certa empresa, a exploração de alguma indústria ou o exercício de qualquer 

ofício ou profissão. De sorte que disso também lhe tocou o ônus probatório. 

A tanto não chegou, passou muito longe e, descuidado, preocupou-se [o 

autor] apenas em demonstrar-se sujeito prolongada relação homossexual. 

Sem sombra de dúvida, logrou tal objetivo. A quase totalidade dos 

documentos trazidos com a exordial e as testemunhas ouvidas [...] a 

confirmaram. Mas o fato, desenganadamente, não faz presumir a alegada 

sociedade de fato. (RIO DE JANEIRO, 1993) (ANEXO K). 

 

Poderia pretender o demandante ver reconhecido simplesmente condomínio 

entre ele e FULANO, independentemente de entre ambos ter havido essa 

ligação homossexual. Pois seja. Admitiu ele que a propriedade do bem 

imóvel está inscrita em nome de FULANO no registro competente. 

Reconheceu que, junto à concessionária do serviço, constava o mesmo 

FULANO como titular do direito de uso da linha telefônica, algo, aliás, 

incontroverso. A despeito de tanta adversidade ao reconhecimento de seu 

alegado direito, nem o mais tênue indício trouxe o demandante no sentido de 

sustentar a alegação de que para a constituição de tal patrimônio concorrera 

com recursos financeiros - no que respeita ao apartamento, diga-se de 

passagem, nada menos do que metade de seu preço. 

A mesma fragilidade probatória, se não mesmo ainda maior, se pode 

verificar quanto a tal alegado concurso no que concerne aos bens móveis que 

guarneciam a residência de FULANO, certo que o autor não conseguiu 

 
18 O termo concubinato aqui se refere à relação não eventual entre o homem e a mulher, impedidos de casarem-

se. 
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sequer provar que com ele residia, o que, de resto, pelas razões 

exaustivamente expendidas, não passa de desinfluente na espécie versada 

(RIO DE JANEIRO, 1993) (ANEXO K). 

 

Note-se frustrada a prova de ter o demandante recursos financeiros capazes 

de assegurar a alegada participação na constituição do patrimônio deixado 

por FULANO. Sequer conseguiu demonstrar que é ou era bancário, vez que 

as cópias da CTPS que trouxe aos autos [...] não têm valor probatório algum, 

pois, tratando-se de reproduções de documento público, quanto a eles deixou 

de observar o art. 365, III, dop. CPC. (RIO DE JANEIRO, 1993) (ANEXO 

K). 

 

Percebemos que, além das justificativas jurídicas, boa parte da argumentação do juiz 

refere-se aos precedentes culturais que definem o sentido da palavra concubinato e à 

finalidade “natural” que a união entre homens e mulheres implica, segundo o magistrado, a 

“finalidade genésica”. Vemos também um esforço em desacreditar o autor do processo, em 

fazer sua reivindicação improcedente, não por questionar a veracidade do relacionamento que 

manteve com seu companheiro, mas questionando sua verdadeira participação na aquisição do 

imóvel o qual reivindica propriedade. Põe-se em dúvida a capacidade do autor, com seu 

ofício, obter recursos financeiros suficientes para contribuir igualitariamente para a aquisição 

do apartamento. 

O não reconhecimento da legitimidade dos vínculos afetivos entre pessoas do mesmo 

sexo, em alguns casos, era feito de forma ultrajante, tanto que chegou a motivar um processo 

por danos morais movido contra o Estado do Rio de Janeiro, onde o autor acusa uma juíza de 

ter ofendido sua honra e dignidade ao se posicionar a respeito da relação entre homossexuais. 

Vejamos parte da sentença do desembargador ao julgar a Apelação Civil nº 0003804-

45.1998.8.19.0000, da 6ª Câmara Cível do TJ-RJ. 

 

Resta considerar-se o cerne da questão, verificar-se se ocorreu, ou não, o 

alegado dano, que resulta na obrigação de indenizar, e no estabelecimento do 

“quantum” a servir de reparação. 

As expressões que motivaram o presente, tidas como ofensivas à honra e à 

dignidade do apelante, capazes de causar-lhe imensa dor moral, a ponto de 

ensejar a condenação do Estado, por ato de seu preposto, no caso uma Juíza, 

no exercício de suas funções judicantes, no valor de dez mil e oitocentos 

[10.800] salários mínimos, hoje o equivalente a R$1.404.000,00 [Hum 

milhão e quatrocentos e quatro mil reais] sob o argumento de que ‘a lesão 

transformou e desassossegou a ordem individual do requerente, 

quebrando sua harmonia interior, acarretando assim, o dever de 

indenizar’, sem que fato algum de posição social proeminente, ou política, 

ou situação econômica, veja-se que está ele sob o pálio da Gratuidade de 

Justiça obtida com a apresentação de um contracheque comprovando ganhos 

de R$ 145,00 Cento e quarenta e cinco reais e assistido, diga-se, muito bem, 
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pelas Faculdades Integradas Cândido Mendes; e menos ainda a repercussão 

da ofensa na vida de relação do pseudo ofendido, são as seguintes: 

“Seria, como é evidente, entre dois homens, que viveram juntos em 

promiscuidade sexual indefinida, sem qualquer objetivo e respectiva 

proteção legal." 

“Nada, absolutamente nada, ampara essa espúria sociedade.” 

"Condena-a a sociedade, o direito, a moral e a religião."  

"É possível que fosse ele o encarregado das tarefas de casa. Mas, tal 

fato, por si só, não justifica a meação pretendida, e nem o recebimento 

de qualquer indenização por esse serviço, considerando que, por outro 

lado, teria casa e comida de graça."  

A pretensão contida no pleito não merece provimento no que concerne ao 

mérito, porque os termos de que se utilizou a Juíza, por si só, não ensejam 

posição preconceituosa, mas sim, sem qualquer sombra de dúvidas, a sua 

opinião a respeito do tipo de vida vivida pelo ora apelante e seu parceiro, 

vida com a qual terceiros nada têm a ver, mas que com certeza foge aos 

padrões da normalidade, pelo menos no que respeita ao homem médio.  

Ou será que assim não é, ou será que a vida assim vivida é o ideal das 

famílias, o ideal de pais e mães? 

Evidentemente que a escolha da preferência deve ser suportada. 

No caso concreto, tendo em vista as circunstâncias em que se deu o triste 

falecimento do companheiro do autor, ou seja, por AIDS, sem dúvida 

conduziu a prolatora da decisão que provocou este processo a conclusão de 

que não tinha, ou não teve em toda sua vida um único parceiro, daí o sentido 

que deu ao se utilizar da expressão promiscuidade sexual indefinida, 

sublinhada na inicial, e assim entendeu, e assim podia afirmar e assim 

afirmou porque seu livre convencimento legalmente garantido ensejou este 

fato tira qualquer ilicitude que pudesse merecer reparação.  

Mas não ficamos por aí, pergunta-se, por acaso a sociedade como um todo, 

que não o seja como maioria, como ideal, não condena esse tipo de relação, 

ou será que ela é desejada, esperada, almejada?  

Onde, a não ser no que concerne ao respeito que se deve ter a tais escolhas se 

encontra amparo no direito que incentive uniões desse tipo, protege-se, sim, 

o indivíduo, mas não o fato, não a união como se matrimonial fosse, a 

conceder direitos como se concede ao casamento como instituição familiar, 

célula mater da sociedade.  

Em que ponto da moral, mais uma vez tendo-se em conta de consideração o 

homem médio, o fato é moralmente aceito. Pode ser até que um dia venha a 

ser, mas no conceito atual, se não é imoral, sem dúvida, também moral não 

é.  

E a religião, por acaso, qualquer delas, contém preceito que aprove, que 

prescreva, que aconselhe acontecer, que recomende, que mostre que a prática 

conduzirá ao bem Supremo, ao encontro de Deus?  

Tanto a sociedade, como o direito e a religião respeitam o ser humano como 

imagem e semelhança de Deus, não os atos por todos nos praticados, pelos 

quais alguns são punidos e outros são tolerados, enquanto não prejudicarem 

os sagrados direitos dos outros.  

As expressões utilizadas pela Juíza FULANA representam a sua opinião, 

formada naquilo que o processo lhe trouxe, e no seu direito de escolha do 

que entende ser moralmente são para a sociedade, para o direito, para a 

moral e para a religião, assim como fez o autor ao escolher, usando de seu 

livre arbítrio, suas preferências de que ordem se as queira ter.  

Não há fato que possa no caso representar ato ilícito a merecer reparação e, 

em não ocorrendo tal, não é o Estado responsável. (RIO DE JANEIRO, 

1999) (ANEXO L). 
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É notório o recurso aos discursos moralizantes para não reconhecer a legitimidade das 

relações homossexuais e consequentemente negar-lhes direitos, seja pelo apelo à 

“naturalidade” – uma vez que, para o desembargador, este tipo de relacionamento “com 

certeza foge aos padrões da normalidade” -, seja pelo apelo aos preceitos religiosos – que não 

aprovam a prática homossexual. Reafirma-se o estereótipo de que a AIDS é uma doença de 

“homossexuais promíscuos” e o modelo familiar malthusiano. Neste acórdão, fica claro que 

as diversas matrizes discursivas que operaram a fim de cristalizar os preconceitos contra a 

homossexualidade encontravam-se ativas, exercendo seu poder normativo e excluindo da 

seara do direito os sujeitos que produzira: o anormal, o promíscuo, o doente, o pecador. 

A busca por amparo legal para os relacionamentos homoafetivos foi objeto do Projeto 

de Lei 1.151 da deputada Marta Suplicy. O projeto, apresentado na Câmara dos Deputados em 

26 de outubro de 1995, visava disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Luiz 

Melo, em seu livro Novas famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo, diz 

que a “proposta do reconhecimento jurídico das relações amorosas estáveis entre pessoas do 

mesmo sexo ganhou a boca do povo e os ouvidos da nação” (MELO, 2005b, p. 55). 

O autor afirma que a publicidade que relações amorosas entre gays e lésbicas 

ganharam a partir deste projeto de lei despertou, em alguns, a necessidade de defender a 

proteção legal às uniões homossexuais e, em outros, a necessidade de condená-las, afirmando 

seu caráter abominável e imoral. 

 

Se, por um lado, a aprovação dessa proposta tornou-se o desafio principal do 

movimento brasileiro de gays e lésbicas; por outro, os grupos religiosos 

elegeram sua rejeição como um dos pilares de luta em “defesa da família” e 

pela “moralização da sociedade brasileira”. (MELO, 2005b, p. 55). 

 

Em sua primeira versão, o projeto de lei de Marta Suplicy propunha que a união civil 

entre pessoas de mesmo sexo fosse oficializada mediante registro em livro próprio, nos 

Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais. Para que o registro fosse feito, os 

interessados deveriam apresentar: prova de serem solteiros, viúvos ou divorciados; prova da 

capacidade civil plena; e instrumento público de contrato de união civil. Como garantias e 

proteções, estavam previstos os direitos à sucessão – regulados pela Lei nº 8971, de 28 de 

dezembro de 1994 - e o direito aos benefícios previdenciários de servidores públicos que 

mantivessem contrato de união civil. 
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A deputada é bastante cuidadosa ao justificar a necessidade do projeto e sua 

adequação aos preceitos jurídicos. Ressalta enfaticamente que a união civil entre pessoas do 

mesmo sexo não se confunde ou equipara ao casamento civil, como podemos ver no texto. 

 

A figura da união civil entre pessoas do mesmo sexo não se confunde nem 

com o instituto do casamento, regulamentado pelo Código Civil brasileiro, 

nem com a união estável, prevista no parágrafo 3°. do art. 226 da 

Constituição Federal. É mais uma relação entre particulares que, por sua 

relevância e especificidade, merece a proteção do Estado e do Direito. [...] A 

possibilidade de legalizar a união civil entre pessoas do mesmo sexo toma 

possível a reparação de notórias injustiças, como os casos onde o parceiro 

morre e seu companheiro ou companheira do mesmo sexo é excluído(a) de 

qualquer participação em patrimônio que também é seu, pois ajudou a 

construí-lo, em decorrência de vários anos de convivência. (BRASIL, 1995). 

 

Apesar dos opositores ao projeto basearem sua posição pelo entendimento de que a 

homossexualidade é um comportamento imoral e que a concessão de direitos conjugais aos 

casais homossexuais seria uma ameaça ao pilar da vida em sociedade, a família, “concebida 

em termos naturalistas e religiosos, estruturada a partir da diferença sexual” (MELO, 2005a, 

p. 219), o argumento jurídico utilizado para invalidar o Projeto de Lei 1.151/95 foi o de que o 

mesmo seria inconstitucional. Isso porque a definição de entidade familiar prevista no art. 

226, inciso 3º, refere-se apenas a uniões estáveis entre casais heterossexuais. Diz o referido 

artigo: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. 

O Projeto de Lei 1.151/95 nunca chegou a ser votado e, hoje, encontra-se arquivado. 

Entretanto, casais homoafetivos, buscando maior segurança jurídica, passaram a firmar 

contrato de convivência pública. De acordo com o artigo 1º da Lei 9.278 de maio de 1996 e o 

artigo 1.725 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a convivência 

duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 

constituição de família”. Mesmo que a normativa se refira, explicitamente, aos casais 

heterossexuais, casais homossexuais buscaram no artigo 5º, inciso 2º da Lei 9.278/96 e no 

artigo 1.725 do Código Civil, a possibilidade de que conviventes, em situação duradoura, 

pública e contínua, pudessem decidir sobre questões patrimoniais por meio de escrituras e 

contrato público. 

 

Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, 

na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do 

trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 
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condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato 

escrito. (BRASIL, 1996). 

 

Esta tentativa de firmar um contrato de convivência que manifestasse, de maneira 

expressa, a vontade do casal de estabelecer uma união estável sofreu resistência das entidades 

cartoriais. Foi grande a insegurança dos tabeliões em lavrarem escrituras públicas de união 

homoafetiva. “A negativa do ato registral tinha dois fundamentos; a vedação de avenças à 

moral e aos bons costumes e a ausência de lei reconhecendo a validade do objeto do contrato” 

(DIAS, 2017, p. 169). 

Berenice Dias relata que, diante da resistência das instituições cartoriais registrarem 

escrituras públicas de união homoafetiva, “entidades ligadas ao movimento homossexual de 

quase todo país instituíram ‘livros de registro das uniões’” (DIAS, 2016, p. 169). Esses 

documentos mesmo sem eficácia jurídica, buscavam comprovar “a manifestação da vontade 

do par sobre a existência da união” (ibidem). Em consonância com essa iniciativa, advogados 

que representavam casais homossexuais passaram a elaborar “pactos de união homoafetiva”, 

documento no qual são feitas deliberações sobre regime de bens, guarda de filhos, nomeação 

de tutor e estabelecimento de encargo alimentar (ibidem). 

 

O documento, ao ser firmado pelos conviventes e por testemunhas, 

constituiu-se em título executivo extrajudicial para todos os efeitos de 

direito. A falta de previsão legal específica sobre o objeto do contrato – a 

existência da união homossexual – não impede que produza efeito perante as 

partes e nem perante terceiros se levado a registro perante o Ofício de 

Registro de Títulos e Documentos, além de sua conservação (Lei 

6.015/1973, 127 VII), há a possibilidade de obtenção de segunda via em caso 

de extravio. (Ibidem). 

 

As iniciativas particulares para constituir provas materiais das uniões estáveis entre os 

casais homoafetivos não foram as únicas em prol de garantia de direitos patrimoniais, 

sucessórios e previdenciários. Uma série de ações civis públicas foi aberta contra órgãos do 

Estado, para que a justiça se pronunciasse sobre impasses institucionais acerca da extensão 

aos casais homossexuais de benefícios concedidos aos casais heterossexuais. 

Um dos casos mais famosos foi o da ação civil pública instaurada pelo Ministério 

Público Federal, o Grupo Pela Livre Orientação Sexual – NUANCES e o Grupo Gay da Bahia 

– GGB contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Nesta ação, o Ministério Público 

Federal solicita à justiça que instrua o INSS a considerar o companheiro ou companheira 

homossexual como dependente preferencial da mesma classe dos heterossexuais, para fins de 

concessão de benefícios previdenciários, deferindo os de pensão por morte e auxílio-reclusão 
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a eles relacionados, bem como a possibilitar a inscrição dos companheiros e companheiras 

homossexuais como dependentes, inclusive nos casos de segurado empregado ou trabalhador 

avulso. 

O juiz responsável pelo processo defere como procedente a pretensão formulada na 

ação civil pública e, em decisão liminar, determina ao INSS: 

 

a) considerar o companheiro ou companheira homossexual como dependente 

preferencial dos segurados(as) do Regime Geral de Previdência Social (art. 

16, I, da Lei 8.213/91); 

b) possibilitar a inscrição de companheiro ou companheira homossexual, 

como dependente, no próprio INSS, a ser feita pelo segurado(a) 

empregado(a) ou trabalhador(a) avulso(a); 

c) possibilitar que a inscrição de companheiro ou companheira seja feita post 

mortem do segurado(a), diretamente pelo dependente, em conformidade com 

o art. 23, I, do Decreto 3.048/99; 

d) passar a processar e deferir os pedidos de pensão por morte e auxílio-

reclusão realizados por companheiros(as) do mesmo sexo, desde que 

cumpridos pelos requerentes, no que couber, os requisitos exigidos dos 

companheiros heterossexuais (arts. 74 a 80 da Lei 8.213/91), sem exigir 

nenhuma prova de dependência econômica; 

e) possibilitar a comprovação da união entre companheiros(as) 

homossexuais pela apresentação dos documentos elencados no art. 22, § 3º, 

incisos III a XV e XVII do Decreto n.º 3.048/99, bem como por meio de 

justificação administrativa (art. 142 a 151 do mesmo Decreto), sem exigir 

qualquer prova de dependência econômica. (RIO GRANDE DO SUL, 

2005). 

 

O INSS recorreu da sentença sem ter sucesso. No acórdão da apelação cível (nº 

2000.71.00.009347-0/RS), a 6ª Turma do Tribunal Federal da 4ª Região – RS, corroborou a 

decisão do juiz em primeira instância e desconsiderou a contestação do INSS de que o MPF 

não teria legitimidade para propor a ação, de que a escolha por uma ação civil pública seria 

uma via processual inadequada, cabendo questionamentos aos preceitos constitucionais à 

apreciação do Supremo Tribunal de Justiça na forma de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI). Em relação ao mérito da ação, o INSS reafirmou que a Constituição Federal fez 

distinções entre uniões homossexuais e heterossexuais, alegando que: 

 

[...] as normas que regem as organizações familiares são de natureza 

cogente, não podendo ser estendidas a situações não contempladas; que a 

garantia de pensão por morte deriva do direito de família, só configurável 

através de relação matrimonial ou união estável entre pessoas de sexos 

diferentes; que a relação contemplada na inicial poderia até ser considerada 

como sociedade de fato, mas não como entidade familiar. Ressaltou que a 

legislação brasileira se funda na moral do povo brasileiro, que estaria ligada 

a padrões éticos, imutáveis, e que a mudança dos padrões sociais não se faz 

por decisão judicial, ou pela lei, mas na psique dos cidadãos; que não 
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haveria qualquer violação ao princípio da isonomia, porquanto entende ser 

inarredável a desigualdade entre um casal formado por homem e mulher e 

outro formado por dois homens, pois do segundo não são gerados filhos, 

nem se forma um micro cosmo social, pois as partes têm interesse 

meramente sexual. (BRASIL, 2005). 

 

Após essa decisão, o INSS publicou a Instrução Normativa nº 25 de 07 de junho de 

2000, onde “Estabelece, por força de decisão judicial, procedimentos a serem adotados para a 

concessão de benefícios previdenciários ao companheiro homossexual”. 

Entre a documentação exigida para a comprovação da união estável e dependência 

econômica do companheiro que solicitasse benefícios ao INSS, estavam: declaração de 

Imposto de Renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente; 

disposições testamentárias; declaração especial feita perante tabelião (escritura pública 

declaratória de dependência econômica); prova de mesmo domicílio; prova de encargos 

domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 

procuração ou fiança reciprocamente outorgada; conta bancária conjunta; registro em 

associação de classe, onde conste o interessado como dependente do segurado; anotação 

constante de ficha ou livro de registro de empregados; apólice de seguro da qual conste o 

segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; ficha de 

tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como responsável; 

escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente; quaisquer 

outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

Percebemos que, em substituição à certidão de casamento ou contrato de união estável, 

foi requerido aos homossexuais que comprovassem a materialidade de suas uniões por meio 

de uma teia documentária que evidenciasse que de fato o casal tinha uma vida social e 

econômica em comum que gerava efeitos patrimoniais e sucessórios. 

Após a jurisprudência criada pela ação civil pública contra o INSS, a chance das 

causas movidas contra os institutos previdenciários das autarquias municipais e estaduais 

aumentaram muito, pressionando os legislativos dessas autarquias a regulamentar essa matéria 

em forma de lei. Uma dessas iniciativas foi o Projeto de Lei nº 2385/2001, de autoria dos 

deputados estaduais do Rio de Janeiro Carlos Minc e Sérgio Cabral, a qual previa a 

modificação da Lei 285/7919 para que parceiros do mesmo sexo em união estável pudessem 

usufruir de direitos previdenciários. 

 
19 A Lei 285/79 do estado do Rio de Janeiro dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos do 

estado e do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 
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O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

– ALERJ, e tornou-se a lei 3786/02, de 26 de março de 2002, que determina que seja 

acrescentado ao inciso 7º da lei 285/79 o seguinte teor: 

 

§ 7º - Equipara-se à condição de Companheira ou Companheiro de que trata 

o inciso I deste artigo, os parceiros do mesmo sexo, que mantenham 

relacionamento de união estável, aplicando-se para configuração da união 

estável, no que couber, os preceitos legais incidentes sobre a união estável 

entre parceiros de diferentes sexos. (RIO DE JANEIRO, 2002). 

 

Meses depois de entrar em vigor, a lei foi revogada por decisão do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro (Processo nº 2002.007.00023). De acordo com o texto da liminar, a decisão 

determinando a suspensão dos efeitos da lei 3786/02 foi tomada: 

 

[...] considerando o “fumus boni iuris” por vício de iniciativa; invasão de 

competência e afrontamento da Constituição Federal, bem como o 

“periculum in mora”, para que não se consolidem situações de fato em 

situação de direito, isto, até o julgamento do mérito da presente 

representação por inconstitucionalidade. (RIO DE JANEIRO, 2003). 

 

No ano de 2008, Sergio Cabral, agora como governador do estado do Rio de Janeiro, 

endereça a questão ao Supremo Tribunal Federal – STF em forma de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF 132, indicando que o Estatuto dos 

Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro violava princípios fundamentais da Constituição 

ao discriminar as relações homossexuais. Vejamos o pedido inicial. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento 

no art. 102, § 1°, da Constituição Federal e no art. 1o e segs. da Lei no 9.882, 

de 3.12.99, vem apresentar ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL, indicando:  

1. como preceitos fundamentais violados, o direito à igualdade (art. 5o, 

caput); o direito à liberdade, do qual decorre a autonomia da vontade (art. 

5o, II); o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, IV); e o princípio 

da segurança jurídica (art. 5o, caput), todos contidos na Constituição da 

República; e  

2. como atos do Poder Público causadores da lesão:  

a) o art. 19, II e V e o art. 33, I a X e parágrafo único, todos do Decreto-lei nº 

220, de 18.07.1975 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de 

Janeiro. Inteiro teor em anexo, doc. nº 1), se interpretados de maneira 

discriminatória em relação aos homossexuais;  

b) o conjunto de decisões judiciais proferidas por tribunais estaduais, 

inclusive e notadamente o do Rio de Janeiro, que negam às uniões 

homoafetivas o mesmo regime jurídico das uniões estáveis.  

Subsidiariamente, caso esse Eg. Tribunal entenda não ser hipótese de 

cabimento de ADPF - o que se admite apenas para argumentar, sem 
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conceder - o autor requer que o pedido seja conhecido como Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, para o fim de se atribuir interpretação conforme aos 

referidos dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado 

do Rio de Janeiro e também ao art.1723 do Código Civil (Lei nº 

10.406/2002), que dispõe sobre o regime jurídico da União Estável. A 

interpretação requerida deverá excluir a possibilidade de se dar a tais 

disposições normativas aplicação geradora de consequência discriminatória 

incompatível com a Constituição. (BRASIL, 2011). 

 

O julgamento da ADPF 132 foi um marco histórico para a luta por direitos 

homoafetivos porque pôs em questão o reconhecimento jurídico das uniões estáveis entre 

pessoas do mesmo sexo, o que teria como efeito equipará-las legalmente às uniões estáveis 

entre homens e mulheres, incluindo-os mesmo regime jurídico. 

Em meio ao debate que permeou as argumentações pró e contra o reconhecimento das 

uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, perceberemos a incidência das matrizes 

discursivas que abordamos até aqui. Trabalharemos mais detalhadamente o desenrolar do 

julgamento da ADPF 132, analisando sua repercussão e efeitos jurídico-administrativos, 

principalmente a busca pelo registro do contrato de união estável e a conversão de união 

estável em casamento civil. 

 

4.4 A judicialização de uma luta 

 

Após a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, tem se tornado 

comum que questões controversas de âmbito político e social sejam encaminhadas para 

resolução pela suprema corte brasileira. Este protagonismo do Poder Judiciário frente aos 

demais poderes tem nome, chama-se judicialização, termo que se refere à transferência para a 

instância judiciária o poder de decidir matérias que deveriam ser tratadas por instâncias 

políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo. 

Acompanharemos aqui um caso de judicialização de grande repercussão nacional, a 

citada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF 132, que provocou o 

Supremo Tribunal de Justiça (STF) a se manifestar quanto à constitucionalidade da lei nº 

9.882 do estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a mesma violava princípios 

fundamentais da Constituição ao discriminar as relações homossexuais. 

Vamos nos deter neste caso mais adiante. Antes, é necessário esclarecer o porquê da 

judicialização de controvérsias que deveriam ser objeto de atuação do Poder Legislativo. Para 

isso, recorremos ao trabalho do jurista Luís Roberto Barroso, atualmente ministro do STF, 

que fala sobre judicialização e ativismo judicial. 
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Em artigo publicado no ano de 2012, Barroso procura elucidar o motivo pelo qual o 

Poder Judiciário, mais especificamente o STF, tem assumido papel político no Brasil. O autor 

inicia sua argumentação esclarecendo que a primeira grande causa da judicialização foi a 

redemocratização do país, que fortaleceu a figura do Poder Judiciário, recuperando as 

garantias da magistratura e transformando-a em um “verdadeiro poder político, capaz de fazer 

valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com outros Poderes” (BARROSO, 2012, 

p. 24). 

Para o jurista, durante o regime militar, o Judiciário atuava apenas como um 

departamento técnico especializado onde prevalecia a autocontenção judicial. Ou seja, o 

Poder Judiciário procurava reduzir sua interferência na ação dos outros poderes, restringindo 

“o espaço de incidência da Constituição em favor das instâncias tipicamente políticas” 

(ibidem, p. 24-25). Nesta linha de atuação, juízes e tribunais adotam três posturas: 

 

(i) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não estejam no 

seu âmbito de incidência expressa, aguardando o pronunciamento do 

legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e conservadores para a 

declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-

se de interferir na definição das políticas públicas. (Ibidem, p. 26-27). 

 

A partir da abertura política e da retomada do regime democrático, uma nova corte foi 

composta por magistrados não mais comprometidos com o regime militar, a população 

desfrutava de liberdade para exercer e buscar seus direitos por via legislativa ou judicial, e 

outras instâncias do Poder Judiciário, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

fortaleceram a representação e a defesa dos interesses da sociedade civil. 

Outro motivo que contribuiu para a judicialização, segundo Barroso, foi a 

“constitucionalização abrangente”, ocorrida após a promulgação da carta magna de 1988, que 

estendeu o texto constitucional sobre muitas matérias que antes eram deixadas sob a tutela do 

poder político majoritário e para a regulamentação pela legislação ordinária. Isto implica que, 

se uma matéria é disciplinada pela Constituição, ela pode vir a se tornar uma pretensão 

jurídica e futuramente ser reivindicada junto ao Poder Judiciário. Explica Barroso: 

 
Por exemplo: se a Constituição assegura o direito de acesso ao ensino 

fundamental ou ao meio-ambiente equilibrado, é possível judicializar a 

exigência desses dois direitos, levando ao Judiciário o debate sobre ações 

concretas ou políticas públicas praticadas nessas duas áreas. (Ibidem, p. 25). 
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Esta característica da Constituição brasileira nos leva ao terceiro e último motivo que 

acentua a judicialização no país: o formato do sistema brasileiro de controle constitucional, 

que conjuga aspectos dos sistemas adotados pelos americanos e pelos europeus. Do modelo 

americano, emprestamos a “fórmula de controle incidental e difusa”, que permite a qualquer 

juiz ou tribunal tomar como facultativa a aplicação de uma lei em um caso concreto que lhe 

tenha sido submetido, caso a considere inconstitucional. 

Do modelo europeu, emprestamos o controle por ação direta, que permite que o 

questionamento sobre determinadas matérias seja levado para arbítrio da suprema corte de 

forma imediata por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI), uma ação 

declaratória de constitucionalidade (ADC) ou uma arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF). Qualquer órgão, judicial ou não, seja entidade pública ou privada, pode 

propor ações diretas, o que permite que “quase qualquer questão política ou moralmente 

relevante seja alçada ao STF” (BARROSO, 2012, p.24). 

Barroso conclui que a judicialização não decorreu de uma opção ideológica, filosófica 

ou metodológica do STF. Este apenas limitou-se a pronunciar-se sobre determinadas matérias 

quando provocado, cumprindo estritamente seu papel institucional. Diferentemente, a 

mudança de uma postura conservadora da corte, assinalada pela autocontenção judicial, para 

uma postura mais proativa deve-se à escolha de interpretar a Constituição expandindo seu 

sentido e alcance. 

Esta é a marca do ativismo judicial, que, para Barroso, demostra “a participação mais 

ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes” (ibidem, p. 25-26). Ao adotar o 

ativismo judicial, o judiciário pode vir a assumir as seguintes condutas: 

 

(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 

legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 

normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 

que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 

condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 

políticas públicas. (Ibidem, p. 26). 

 

O ativismo judicial adotado pela suprema corte brasileira nos últimos anos tem sido 

motivo de preocupação porque denota a retração do poder político majoritário – aquele 

instituído pelo povo a partir do voto. O aumento de casos de ativismo judicial é sintoma de 
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um afastamento entre a classe política e a sociedade civil, já que a última não encontra no 

legislativo e na administração pública espaço para que suas demandas sejam atendidas. 

 

Nos últimos anos, uma persistente crise de representatividade, legitimidade e 

funcionalidade no âmbito do Legislativo tem alimentado a expansão do 

Judiciário nessa direção, em nome da Constituição, com a prolação de 

decisões que suprem omissões e, por vezes, inovam na ordem jurídica, com 

caráter normativo geral. (BARROSO, 2012, p. 26-27). 

 

O ativismo judicial, de certa forma, busca ocupar a lacuna deixada pelo processo 

político majoritário, quando esse se mostra inerte, obstruído ou incapaz de produzir consenso. 

Este é exatamente o caso da ADPF 132. Uma vez que o Poder Legislativo não foi capaz de 

aprovar o PL 1.151/95, que regulamentaria o casamento homoafetivo, cidadãos homossexuais 

recorreram à justiça para reivindicar proteção jurídica às suas uniões. Sem haver, no texto 

constitucional, previsão para reconhecer como entidade familiar a união entre pessoas do 

mesmo sexo, viu-se a administração pública diante de um impasse normativo que exigia que o 

STF se pronunciasse em relação à matéria. 

Vemos que tanto a autocontenção quanto o ativismo judicial têm dimensões políticas, 

uma vez que a interpretação da Constituição cabe em última instância ao STF, ficando a cargo 

dele submeter ou não o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a administração pública, as 

entidades de interesse público ou privadas e a sociedade civil aos princípios fundamentais que 

fundam o Estado Democrático de Direito. Em outras palavras: 

 

A Constituição faz a interface entre o universo político e o jurídico, em um 

esforço para submeter o poder às categorias que mobilizam o Direito, como 

a justiça, a segurança e o bem-estar social. Sua interpretação, portanto, 

sempre terá uma dimensão política, ainda que balizada pelas possibilidades e 

limites oferecidos pelo ordenamento vigente. (Ibidem, p. 28-29). 

 

Entretanto, há um limite na atuação política do Poder Judiciário, na medida em que o 

Direito não é político “no sentido de admitir escolhas livres, tendenciosas ou particularizadas” 

de seus magistrados. Um juiz deve ter em vista que age em função das leis e da Constituição, 

que deve respeitar as decisões do legislativo sempre que elas estejam de acordo com preceitos 

fundamentais da Constituição e, mesmo não tendo sido eleito, deve atuar como um 

representante da vontade e do poder que emana do povo. 

 

Direito é política no sentido de que (i) sua criação é produto da vontade da 

maioria, que se manifesta na Constituição e nas leis; (ii) sua aplicação não é 
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dissociada da realidade política, dos efeitos que produz no meio social e dos 

sentimentos e expectativas dos cidadãos; (iii) juízes não são seres sem 

memória e sem desejos, libertos do próprio inconsciente e de qualquer 

ideologia e, consequentemente, sua subjetividade há de interferir com os 

juízos de valor que formula. (BARROSO, 2012, p. 28). 

 

Feitos esses esclarecimentos sobre judicialização e ativismo judicial, podemos nos 

dedicar à análise do julgamento da ADPF 132. Como foi dito anteriormente, esta ação de 

descumprimento de princípio fundamental provocava o STF a se pronunciar sobre o Estatuto 

dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o qual violava princípios constitucionais ao 

discriminar relações homossexuais. 

Outra ação de descumprimento de princípio fundamental também havia sido 

endereçada ao STF, dessa vez pela Procuradoria Geral da República. A ADPF 178 solicitava 

que a corte declarasse: 

 

a) que é obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da união entre pessoas do 

mesmo sexo, como entidade familiar, desde que atendidos os requisitos 

exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher; e  

b) que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis 

estendam-se aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

(BRASIL, 2011, p. 623-624). 

 

Como fundamentação do pedido, a ação alegava que o reconhecimento das uniões 

estáveis entre pessoas do mesmo sexo pautava-se nos “princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana, da igualdade, da vedação de discriminações odiosas, da liberdade e da 

proteção à segurança jurídica” (ibidem, p. 624). 

O presidente do STF à época, ministro Gilmar Mendes, entendeu que ambas as ações 

tratavam do mesmo pedido e sustentavam os mesmos fundamentos. Sendo assim, encaminhou 

as duas ações para julgamento simultâneo, sendo a ADPF 178 sob a forma de ação direta de 

inconstitucionalidade, a ADI 4277. O ministro entendeu que a ADPF 178 tinha por objeto “a 

interpretação ‘conforme a Constituição’ do art. 1723 do Código Civil de 2002” e, por isso, 

deveria ser encaminhada como ADI” (ibidem). 

Assim como o art. 1725 do Código Civil anterior, o artigo 1723 do código atual 

reconhece “como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 

família” (BRASIL, 2002). 

A ADPF 132 e a ADI 4277 foram destinadas para a relatoria do ministro Ayres Britto, 

responsável por analisar profundamente a ação proposta, produzir um relatório sobre ela e 
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proferir seu voto, contra ou a favor dela. O voto do relator pode ou não ser acompanhado 

pelos demais ministros da corte, a qual decide por maioria simples julgar procedente ou 

improcedente a ação. 

Para embasar o julgamento e o voto do relator, tem sido praxe que o tribunal acolha 

pedidos de participação de órgão, entidades, especialistas e representantes da sociedade civil 

interessados na ação, para que se pronunciem sobre o seu mérito, promovendo 

esclarecimentos dos “fatos e do direito”. Assim, os magistrados podem apreciar e julgar 

corretamente a ação. Este tipo de participação em julgamentos chama-se amicus curiae 

(amigos da corte) e está previsto no inciso 2 do art. 7 e no inciso 1 do art. 9 da Lei 9868/99, 

que dizem respectivamente: 

 

Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta 

de inconstitucionalidade. 

§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade 

dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o 

prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou 

entidades. 

Art. 9o Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, 

com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento. 

§ 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância 

de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, 

poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou 

comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data 

para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 

autoridade na matéria. (BRASIL, 1999). 

 

No julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277, foi admitida a participação de 14 

entidades na figura de amicus curiae, a maioria delas ligadas à defesa dos direitos LGBTI+, 

como o Grupo Gay da Bahia (GGB); o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual; a 

Associação de Travestis e Transexuais de Minas Gerais; o Grupo Arco-íris de 

Conscientização Homossexual; e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABGLT) ; entre outros. Nota-se também a presença de entidades de 

saber especializado sobre a questão, como o Escritório de Direitos Humanos de Minas Gerais, 

o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), a Conectas Direitos Humanos, a 

Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP) e o Instituto de Bioética Direitos Humanos e 

Gênero. 

As únicas e entidades contrárias ao pedido da ação foram a Conferência Nacional de 

Bispos do Brasil (CNBB) e a Associação Eduardo Banks. Infelizmente, as sustentações dos 

amigos da corte, realizadas em 4 de maio de 2011, não estão registradas nos autos do 
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processo. Desta forma, só pudemos ter acesso a algumas das argumentações a partir de 

notícias veiculadas pelo próprio STF em seu site. Vejamos alguma delas: 

 

Quadro 3 – Sustentações de Amici Curiae no julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277. 

Amicus Curiae Posicionamento Argumento 

CNBB Contrário “Afeto não pode ser parâmetro para constituição de união 

homoafetiva estável.” 

“A pluralidade tem limites” e tal limitação ocorreria porque a 

sociedade decidiu se submeter à Constituição Federal.” 

“[...] temos uma Carta que disciplina o tema, que estabelece, 

numerus clausus, quais são as hipóteses de família e de união 

estável”, destacou, salientando que a Constituição utiliza as palavras 

‘homem’ e ‘mulher’, caso contrário falaria em ‘indivíduos’, 

‘homens’, ‘pessoas’ ou ‘seres humanos [...]” 

“O advogado da Conferência disse que lacuna constitucional ‘não 

pode ser confundida com não encontrar na Constituição aquilo que 

quero ouvir’. Segundo ele, o discurso tem que ser um só, por isso 

pede que o raciocínio e a análise do Supremo sejam direcionados, 

absolutamente, tendo como referência o texto constitucional. ‘O 

discurso deve ser centrado na Constituição, e não em questões 

filosóficas ou metafísicas’, acrescentou.” 

 

Associação 

Eduardo Banks 

Contrário “Esse julgamento pode ter consequências inimagináveis para todos 

se dermos um passo errado. Imaginem o fardo de ter que conviver 

com esta cruz sabendo que, para a maioria do povo brasileiro, Deus 

criou o casamento quando criou Adão e Eva.” 

“[...] também não estamos preparados para o casamento 

homoafetivo”. “Por que temos que ser pioneiros numa coisa que o 

brasileiro não quer? Por que Cabral e Dilma não fazem um 

plebiscito? Porque eles sabem que o povo brasileiro não aceita, tem a 

sua cultura enraizada.” 

“O que está tentando se fazer aqui hoje é a vontade de uma minoria 

organizada e barulhenta, desrespeitando milhões de brasileiros.” 

“Quero finalizar fazendo um brinde de justiça à família brasileira e à 

vida que só pode ser concebida de acordo com a nossa lei, ou seja, 

por meio da união de um homem com uma mulher.” 

 

Grupo Arco-Íris de 

Conscientização 

Favorável “[...] quando o Poder Legislativo se omite, ‘quando ele marginaliza, 

quando ele exclui, quando ele discrimina pela omissão, há um vício 

na democracia’. De acordo com advogado, esse vício é resultante da 

omissão do Poder Legislativo e ‘só pode ser sanado pelo Poder 

Judiciário’”. 

“[...] as associações da sociedade civil vieram hoje ao Supremo para 

se colocarem como ‘vozes de uma minoria que não tem voz no Poder 

Legislativo, mas que mesmo sem voz, ou com uma voz muito 

abafada, tem direitos que devem ser protegidos para que se possa 

dizer que o Brasil é, sim, um Estado Democrático de Direito’.” 

 

Associação 

Brasileira de Gays, 

Lésbicas, 

Bissexuais, 

Travestis, 

Transexuais 

(ABGLT) 

Favorável “Cada palavra, cada frase, cada artigo da Constituição Federal deve 

ser interpretado e aplicado de acordo com a lógica geral de sua 

formação, ou seja, do reforço do Estado de Direito, do exercício 

regular da cidadania, da igualdade, da liberdade e da não 

discriminação.” 

“Tribunais, órgãos da Administração Pública e do Estado não podem 

permanecer inertes como se a realidade social pudesse ser congelada 

ou paralisada em virtude do preconceito e da discriminação”. 

“A ausência de uma legislação protetiva positiva combinada com 
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posições de entendimento excludente, desiguais e não isonômicos 

acabam por reforçar a violência de caráter homofóbico”. 

Conectas Direitos 

Humanos 

Favorável “É a mais pura responsabilidade de um Tribunal defender os direitos 

fundamentais, previstos na Constituição, de uma minoria que é 

discriminada pela maioria.” 

A discriminação de casais homossexuais “não se dá apenas na esfera 

pública, com a discriminação legal, com o preconceito”, mas também 

ocorre “no contexto da família”. 

 

Fonte: site do Supremo Tribunal Federal. Notícias STF. 2011. 

Disponível em: Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178757. 

Acesso em: 13 mar. 2019. 

 

 

Na mesma ocasião da audiência pública, o ministro Ayres Britto apresentou seu 

relatório e seu voto julgando procedente a ação, dizendo: 

 

No mérito, julgo procedentes as duas ações em causa. Pelo que dou ao art. 

1.723 do Código Civil interpretação conforme à Constituição para dele 

excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união 

contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como “entidade 

familiar”, entendida esta como sinônimo perfeito de “família”. 

Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as 

mesmas consequências da união estável heteroafetiva. (BRASIL, 2011, p. 

656). 

 

O relator apresenta fundamentação do mérito da ação discutindo porque o não 

reconhecimento legal das uniões estáveis entre pessoas fere princípios constitucionais da 

igualdade, da liberdade, da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Vejamos a seguir alguns trechos do voto do relator que 

explicitam sua decisão. 

 

Quadro 4 - Argumentos retirados do voto do relator da ADPF 132 e da ADI 4277 

Princípio Interpretação do Relator 

Igualdade “[...] Logo, é tão proibido discriminar as pessoas em razão da sua espécie masculina ou 

feminina quanto em função da respectiva preferência sexual. Numa frase: há um 

direito constitucional líquido e certo à isonomia entre homem e mulher: a) de não 

sofrer discriminação pelo fato em si da contraposta conformação anátomo-fisiológica; 

b) de fazer ou deixar de fazer uso da respectiva sexualidade; c) de, nas situações de uso 

emparceirado da sexualidade, fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo, ou não; 

quer dizer, assim como não assiste ao espécime masculino o direito de não ser 

juridicamente equiparado ao espécime feminino − tirante suas diferenças biológicas −, 

também não assiste às pessoas heteroafetivas o direito de se contrapor à sua 

equivalência jurídica perante sujeitos homoafetivos. O que existe é precisamente o 

contrário: o direito da mulher a tratamento igualitário com os homens, assim como o 

direito dos homoafetivos a tratamento isonômico com os heteroafetivos.” 

 

Liberdade “É que a total ausência de previsão normativo-constitucional sobre esse concreto 

desfrute da preferência sexual das pessoas faz entrar em ignição, primeiramente, a 
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regra universalmente válida de que “tudo aquilo que não estiver juridicamente 

proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido.” 

“[...] essa liberdade para dispor da própria sexualidade insere-se no rol dos direitos 

fundamentais do indivíduo, expressão que é de autonomia de vontade, direta emanação 

do princípio da dignidade da pessoa humana e até mesmo ‘cláusula pétrea’, nos termos 

do inciso IV do §4º do art. 60 da CF (cláusula que abrange ‘os direitos e garantias 

individuais’ de berço diretamente constitucional.” 

 

Dignidade da Pessoa 

Humana 

(Privacidade e 

Intimidade) 

“[...] nada é de maior intimidade ou de mais entranhada privacidade do que o factual 

emprego da sexualidade humana. E o certo é que intimidade e vida privada são direitos 

individuais de primeira grandeza constitucional, por dizerem respeito à personalidade 

ou ao modo único de ser das pessoas naturais.” 

“[...] esse mesmo e fundamental direito de explorar os potenciais da própria 

sexualidade tanto é exercitável no plano da intimidade (absenteísmo sexual e 

onanismo) quanto da privacidade (intercurso sexual ou coisa que o valha). Pouco 

importando, nesta última suposição, que o parceiro adulto seja do mesmo sexo, ou não, 

pois a situação jurídica em foco é de natureza potestativa (disponível, portanto) e de 

espectro funcional que só pode correr parelha com a livre imaginação ou 

personalíssima alegria amorosa, que outra coisa não é senão a entrega do ser humano 

às suas próprias fantasias ou expectativas erótico-afetivas. A sós, ou em parceria, 

renove-se o juízo.” 

 

Segurança Jurídica “[...] agora arrematados com a proposição de que a isonomia entre casais 

heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se 

desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. 

Entendida esta, no âmbito das duas tipologias de sujeitos jurídicos, como um núcleo 

doméstico independente de qualquer outro e constituído, em regra, com as mesmas 

notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade.” 

 

Razoabilidade e 

Proporcionalidade  

“O que significa o óbvio reconhecimento de que todos são iguais em razão da espécie 

humana de que façam parte e das tendências ou preferências sexuais que lhes ditar, 

com exclusividade, a própria natureza, qualificada pela nossa Constituição como 

autonomia de vontade. Iguais para suportar deveres, ônus e obrigações de caráter 

jurídico-positivo, iguais para titularizar direitos, bônus e interesses também 

juridicamente positivados.” 

 

Fonte: STF. ADPF 132 e ADI 4277, 2011. 

Disponivel em: 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=400547&tipo=TP&descricao=ADI%2F4277. Acesso 

em: 19 set. 2017. 

 

 

Superada a discussão sobre a constitucionalidade do projeto, o ministro Ayres Britto 

busca argumentar que o reconhecimento da legitimidade das parcerias afetivo-sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo não contradiz a concepção de família expressa na lei. Para o ministro, 

o vínculo familiar está fundado no afeto e no cuidado mútuo que é estabelecido em 

decorrência dele. Por causa disso, a união homoafetiva é equiparável às uniões românticas 

fundadas na diferença biológica. Outra leitura sobre o substantivo família seria, segundo ele, 

preconceituosa e incorreria vetar aos homossexuais o direito de casar e formar uma família. 

 

E assim é que, mais uma vez, a Constituição Federal não faz a menor 

diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela existente ao 



 

123 
 

rés dos fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por 

sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação 

homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia 

interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou 

ao substantivo “família” nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica 

jurídica. Recolheu-o com o sentido coloquial praticamente aberto que 

sempre portou como realidade do mundo do ser. Assim como dá para inferir 

que, quanto maior o número dos espaços doméstica e autonomamente 

estruturados, maior a possibilidade de efetiva colaboração entre esses 

núcleos familiares, o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento 

de conjugados deveres que são funções essenciais à plenificação da 

cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. 

Isso numa projeção exógena ou extra-muros domésticos, porque, 

endogenamente ou interna corporis, os beneficiários imediatos dessa 

multiplicação de unidades familiares são os seus originários formadores, 

parentes e agregados. [...] Assim interpretando por forma não-reducionista 

o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete: manter a 

Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o 

conceito contrário implicaria forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele 

mesmo, em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. 

Quando o certo − data vênia de opinião divergente - é extrair do sistema de 

comandos da Constituição os encadeados juízos que precedentemente 

verbalizamos, agora arrematados com a proposição de que a isonomia 

entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha 

plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à 

formação de uma autonomizada família. Entendida esta, no âmbito das 

duas tipologias de sujeitos jurídicos, como um núcleo doméstico 

independente de qualquer outro e constituído, em regra, com as mesmas 

notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade. Pena de se 

consagrar uma liberdade homoafetiva pela metade ou condenada a encontros 

tão ocasionais quanto clandestinos ou subterrâneos. Uma canhestra liberdade 

“mais ou menos”, para lembrar um poema alegadamente psicografado pelo 

tão prestigiado médium brasileiro Chico Xavier, hoje falecido, que, 

iniciando pelos versos de que “A gente pode morar numa casa mais ou 

menos,/Numa rua mais ou menos,/ Numa cidade mais ou menos”/ E até ter 

um governo mais ou menos”, assim conclui a sua lúcida mensagem: “O que 

a gente não pode mesmo,/ Nunca, de jeito nenhum,/ É amar mais ou 

menos,/ É sonhar mais ou menos,/ É ser amigo mais ou menos,/ (...) 

Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos”. 

(BRASIL, 2011, p. 648-650, grifo nosso).  

 

Em seu voto, Ayres Britto reafirma que as uniões homossexuais não representam 

ameaça à vida em sociedade, pelo contrário, o ministro diz que: 

 

Quanto maior o número dos espaços doméstica e autonomamente 

estruturados, maior a possibilidade de efetiva colaboração entre esses 

núcleos familiares, o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento 

de conjugados deveres que são funções essenciais à plenificação da 

cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. 

(Ibidem, p. 648). 
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Apresentado à corte do STF, o voto do relator foi acompanhado por todos os demais 

ministros e, em decisão unânime, foi reconhecida a legalidade das uniões estáveis entre 

pessoas do mesmo sexo. Com esta decisão, o STF não só equiparou direitos de casais 

heterossexuais e homossexuais à união estável como abriu as portas para que casais 

homossexuais tivessem direito ao casamento civil. Ocorre que, nos dispositivos jurídico-

legais que ordenam as uniões estáveis, existe recomendação expressa para que seja facilitada 

a conversão de uniões estáveis em casamento. 

De acordo com o artigo 8º da lei nº 9.278 de 1996, “os conviventes poderão, de 

comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por 

requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio”. Desta maneira, 

o STF criou um precedente legal para a regulamentação do chamado “casamento gay”. 

Ao admitir que o casamento civil se estendesse aos homossexuais, o STF deu 

legitimidade à luta que o movimento LGBTI+ encampou, quando gays e lésbicas 

“ingressaram na arena política questionando a definição da homossexualidade como doença 

ou crime e reivindicando o reconhecimento da legitimidade das parcerias afetivas” (MELLO, 

2005, p. 43) entre pessoas do mesmo sexo. 

 

Nesse contexto, a afirmação de valores individuais e democráticos de 

construção de éticas conjugais variadas têm para o questionamento dos 

fundamentos de heterocentrismo vigente no âmbito da sexualidade, do amor, 

do casamento e da família quanto para uma crescente aceitação dos projetos 

amorosos e familistas homossexuais. (Ibidem, p. 44).  

 

Apesar da decisão do tribunal representar uma grande conquista em termos jurídicos, e 

ter efeito vinculante para todos os órgãos do judiciário20, ela não foi inteiramente acatada. De 

acordo com Rosanne D'Agostino, em matéria escrita para o Portal G1, “muitos cartórios 

continuavam negando o pedido dos casais alegando ausência de lei, mesmo após o 

entendimento do STF” (D’AGOSTINO, 2013). Isto obrigava a alguns Tribunais de Justiça, 

aos quais os cartórios estão subordinados, a mandar, por meio de provimentos (instruções 

administrativas), que os cartórios realizassem as uniões (ibidem). 

Ainda assim, houve resistência na aplicação destra jurisprudência em setores do Poder 

Judiciário. Alguns juízes também se recusavam a autorizar a conversão da união estável para 

 
20 De acordo com o artigo 103-A da Constituição Federal de 1988: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de 

ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante 

em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 
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o casamento civil. Um caso de bastante repercussão foi o posicionamento do juiz Luiz 

Henrique Oliveira Marques, à época responsável pela 1ª Vara de Registro Público do Rio de 

Janeiro. 

Declarando-se publicamente contrário ao casamento homossexual, o juiz negava todos 

os pedidos de conversão de união estável em casamento quando se tratava de pessoas do 

mesmo sexo. O caso ganhou grande publicidade e chegou às manchetes de jornal 

principalmente por Luiz Henrique ser um juiz do Rio de Janeiro, um estado entusiasta dos 

direitos LGBTI+. Em entrevista ao jornal O Globo, o magistrado falou sobre seu 

posicionamento. 

 

No Rio, somente eu julgo essa matéria, por conta da determinação da Lei de 

Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Toda habilitação de 

casamento é da competência da Vara de Registro Público, e só tem um juízo 

na capital para essa matéria, que somos nós aqui - explica Oliveira 

Marques. - Sei que existem outros juízes que acompanham a minha posição, 

como há aqueles que aceitam o casamento. Uma saída que as pessoas devem 

estar encontrando é procurar outro juízo onde isso tem sido admitido. 

Imagino que isso esteja acontecendo. Gostaria de pensar diferentemente, mas 

é minha posição jurídica e legal sobre a matéria. Obstante toda a tristeza que 

isso possa causar, não tenho como violar minha consciência e minha 

independência no julgar. (MIRANDA, 2012). 

 

A posição “jurídica e legal” do juiz sobre o casamento homossexual pode ser melhor 

apreciada quando se lê umas das sentenças proferidas em processos com o referido objeto. Em 

sua justificação para a negação da conversão em casamento das uniões estáveis homoafetivas, 

o juiz declara: 

 

[...] No entanto, em recentíssima decisão o Supremo Tribunal Federal, na 

relatoria do Ministro Celso de Mello, no julgamento do Recurso 

Extraordinário 477554 - Agr/MG, ao interpretar o ordenamento jurídico, 

sobretudo nos seus aspectos constitucionais, concluiu por estender à união 

homoafetiva, ou seja, união entre pessoas do mesmo sexo, os efeitos legais 

atribuídos à união estável constituída entre o homem e a mulher, portanto, e, 

tendo em vista o caráter erga omnes conferido pela lei, perdeu sentido 

qualquer discussão em torno da licitude da denominada união homoafetiva, 

sendo certo que nenhuma referência expressa foi lançada sobre a 

licitude de casamento civil entre pessoas de mesmo sexo. 

 

[...] Por sua vez, o casamento é instituto que se pode incluir entre os mais 

antigos institutos da história do direito e, no Brasil, a Constituição Federal de 

1988 dele cuidou apenas para determinar a gratuidade da sua 

celebração, bem como para admitir efeito civil ao casamento religioso e 

a possibilidade da sua dissolução pelo divórcio, no seu art. 226, 

destacando-se o correspondente parágrafo quinto, segundo o qual os direitos 
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e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher. 

 

[...] Sem a preocupação de conferir um conceito, o Código Civil regulou 

extensamente o casamento, em seu Livro IV, ao tratar "Do Direito de 

Família", a partir do art. 1.511, [...], destacando as disposições do art. 1.514, 

segundo as quais o casamento se realiza no momento em que o homem e 

a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 

vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. Pois bem. No referido 

contexto, não é possível ver o mínimo inconformismo entre a normatização 

infraconstitucional e os citados preceitos constitucionais. Não existe 

qualquer atentado à liberdade sexual resultante da proibição do 

casamento de pessoas de mesmo sexo, assim como inexiste qualquer 

violação ao princípio da igualdade, pois a verdadeira igualdade que se 

deve preservar não seria outra que não resultasse, exatamente, do 

respeito às diferenças presentes entres os desiguais. 

 

[...] Em doutrina, são verificadas posições favoráveis e desfavoráveis e entre 

os que se posicionam contra o casamento de pessoas de mesmo sexo [...] Em 

a Obra "Direito de Família", Ed. Forense, pág. 55, 3a Edição, o Professor 

Arnaldo Rizzardo, assim se pronuncia sobre o tema': "(...) tem relevância, 

neste momento, a diversidade de sexo, aspecto que vem preocupando alguns 

sociólogos, humanistas e psicólogos mais ávidos de novidades e 

sensacionalismos, mas sem maiores ressonâncias ou efeitos práticos. Mesmo 

que emasculada a pessoa de sexo masculino e passe a identificar-se por 

um caráter, hábitos, comportamento, impulso sexual e sensibilidade 

nitidamente femininos, jamais se retirará dela o ser androgenóico 

masculino. Se afiguráveis anomalias nos aspectos externos secundários, 

e acentuados ou implantados atributos e órgãos femininos por 

intervenção cirúrgica, isto não importa em introduzir no ser humano 

órgãos genitais internos, como útero e ovários. Daí conceber-se como 

impossível a união matrimonial de duas pessoas do mesmo sexo. 

 

[...] igual forma, põe-se, em destaque a Constituição Federal, pelas 

disposições do § 5o, do art. 226, contendo expressa referência a igualdade de 

direitos e deveres entre o homem e a mulher, exatamente porque somente a 

união entre pessoas de sexos opostos pode adquirir o status jurídico de 

matrimônio, única espécie de união capaz de ensejar, validamente, a 

formação da sociedade conjugal. .Vivemos todos nós na era do positivismo 

jurídico, resultado da evolução histórica do direito e o ordenamento jurídico 

brasileiro foi atualizado recentemente, constituído sobre bases sociais atuais, 

em cujo contexto não se pode admitir interpretações da lei com tamanha 

flexibilidade, a ponto de ignorar a palavra escrita ou ler aquela que não 

está escrita, pondo em risco a segurança e a estabilidade das relações 

jurídicas. (RIO DE JANEIRO, 2014, grifo nosso).  

 

Percebemos, na sentença proferida, reminiscências dos discursos que enfatizam a 

função religiosa e reprodutiva do casamento e, também a “naturalidade” biológica da 

orientação heterossexual, representada pela completude dos sexos opostos, e desvirtuada pela 

anômala união matrimonial entre iguais. Entretanto, o juiz ancora sua decisão no fato de não 
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haver uma legislação específica que trate do casamento homossexual para prover caráter 

judicial e legal à sua decisão. 

Infelizmente, esse posicionamento foi adotado por outros juízes em outros estados do 

país. A única solução encontrada para que os casais que tivessem seus pedidos negados em 

primeira instância para conseguirem se casar era recorrer da decisão, entrando com pedidos de 

apelação ou recurso em segunda instância, como o fez o advogado Alexandre Maciel, da 

Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da seção São Paulo da OAB-SP, 

representando diversos casais. 

Em entrevista ao jornal O Globo, o advogado disse ter encaminhado ao Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) três recursos contra as decisões de juízes de primeira instância na 

capital paulista, que não autorizaram o casamento entre homossexuais (GUANDELINE; 

ARAÚJO, 2012). Alexandre Maciel disse ainda que: “a gente [tinha] de recorrer ao STJ e 

rezar para que o recurso caísse numa turma menos conservadora” (ibidem) De acordo com 

ele, juízes com posição mais conservadora se baseavam “em questões religiosas e pessoais, 

[para negar o pedido] uma vez que entendem que a união homoafetiva fere a Constituição” 

(ibidem).  

A juíza Sirlei Martins da Costa, à época responsável pela 1ª Vara de Família e 

Sucessões de Goiânia, também usou o argumento de inconstitucionalidade do casamento gay 

para negar tais pedidos. Em seu entendimento, o STF não teria competência para alterar 

normas da Constituição Federal porque o artigo 226 da Constituição Federal e o artigo 1.514 

do Código Civil explicitam que “o casamento se realiza no momento em que o homem e a 

mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os 

declara casados” (SOUZA, 2012). 

Em busca de solução para este impasse, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)21 

aprovou a resolução nº 175 de 14/5/2013, dispondo sobre habilitação e celebração de 

casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo 

sexo. De acordo com o art. 1º desta resolução, “é vedada às autoridades competentes a recusa 

de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento 

entre pessoas de mesmo sexo”. 

Esta resolução obrigava, a partir de então, que todos os membros do poder judiciário 

respeitassem a decisão do STF. Para o então presidente do CNJ, o ministro Joaquim Barbosa, 

 
21 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema 

judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. 

Conselho Nacional de Justiça. Quem Somos. Disponível em: http://cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-

contatos. Acesso em: 18 abr. 2019. 
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a resolução “removeria os obstáculos administrativos à efetivação da decisão do Supremo em 

2011” (OLIVEIRA, 2013) e que, ao contrário do que alguns magistrados alegavam, “seria um 

contrassenso esperar o Congresso analisar o tema para se dar efetividade à decisão do STF” 

(OLIVEIRA, 2013). 

A resolução estendia seu caráter mandatório aos cartórios, que estariam obrigados a 

realizar habilitações de casamento, e aos juízes de paz, que não poderiam se negar a realizar 

cerimônias de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em teoria, a resolução acabaria com a 

resistência de operadores do direito em respeitar a decisão do STF e, de fato, houve uma 

diminuição da negativa de conceder o direito ao matrimônio aos homossexuais. No entanto, 

alguns casos de resistência permaneceram. 

O já famoso juiz Luiz Henrique Oliveira Marques, ignorando a resolução do CNJ, 

impediu que os cartórios do Rio de Janeiro celebrassem casamentos entre pessoas do mesmo 

sexo mesmo depois da publicação da resolução. Como se vê na manchete do jornal Extra. 

 

Figura 2 – Casal impedido de se casar em cartório do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Jornal Extra/O Globo. Reportagem de Cássio Bruno publicada no site do jornal Exta/O Globo em 17 de 

maio de 2013. 

Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/brasil/casamento-gay-juiz-nao-libera-cartorios-para-seguir-

determinacao-do-cnj-no-rio-8416415.html?servi. Acesso em: 29 abr. 2019. 
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De acordo com a reportagem, “o clima ainda [era] de incerteza e de falta de 

informação sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Rio” (BRUNO, 2013). Isto 

porque o juiz, com base em uma portaria, determinava que todos os pedidos de casamento 

passassem por sua avaliação. Como era de seu costume, o juiz sempre negava os pedidos. 

Frente a este imbróglio institucional, “a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio se viu 

obrigada a editar um ato normativo orientando o cumprimento da resolução do conselho, sem 

a necessidade da avaliação de um juiz” (BRUNO, 2013). 

Outro caso que ganhou repercussão pública foi o de um juiz de paz do Pará, José 

Gregório Bento, de 75 anos, que pediu demissão porque se recusava a obedecer à resolução 

175 do CNJ. Gregório que também é pastor da Igreja Assembleia de Deus, disse, em 

entrevista ao portal G1: “O casamento homoafetivo fere os princípios celestiais” (SÓTER; 

MÜLLER, 2013). 

Mesmo enfrentado focos localizados de resistência, o casamento homoafetivo tornou-

se uma realidade no Brasil a partir da resolução do CNJ. A facilidade em registrar o enlace 

oficialmente fez com que o número de casamentos tivesse uma regularidade. De acordo com 

dados do IBGE, no período entre o ano de 2013 até o ano de 2016, foram registrados 19,5 mil 

casamentos gays em cartório (BRASIL, 2018). 

Mesmo assim, um promotor público de Santa Catarina ainda insiste em perseguir 

casais homossexuais. Henrique Limongi, “que atua na área de registro público, na 13ª 

Promotoria da Comarca da Capital, impugnou 69 habilitações de casamento homoafetivo na 

cidade entre 2015 e 2018” (HOLLAND, 2018). Em 2019, o número de habilitações 

impugnadas já passa de 100. Seu papel, enquanto funcionário do Ministério Público, é o de 

fiscalizar se existe algum impedimento legal nas habilitações de casamento abertas na 

Comarca de Florianópolis. Limongi alega que o casamento de pessoas do mesmo sexo fere a 

Constituição dizendo “não haver previsão constitucional e legal que autorize o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo” (JUSCATARINA, 2019). 

Questionado, em reportagem do Portal G1, do motivo de ter impugnado várias 

habilitações de casamento dentre homossexuais, Limonge escreveu: 

 

No caso em tela, a Carta da República - art. 226, § 3º - é de solar clareza: no 

Brasil, casamento somente existe entre homem E mulher. E Resolução - nº 

175 do CNJ, que autorizou o enlace entre pessoas do mesmo sexo - não 

pode, jamais, se sobrepor à Lei, notadamente à Lex Máxima. (HOLLAND, 

2018). 
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Os casais perseguidos por Limongi têm recorrido da impugnação e conseguido 

reafirmar a validade de seus casamentos em segunda instância, após grande transtorno e 

frustração. O casal Adrieli Roberta e Anelise Nunes Schons entrou com pedido de habilitação 

em cartório no final de setembro de 2017 e o promotor deu parecer negativo. As duas 

mulheres só puderam se casar porque uma juíza de primeira instância autorizou a cerimônia 

civil (HOLLAND, 2018). Inconformado com a decisão, Limongi recorreu ao Tribunal de 

Justiça (TJSC) para que a união fosse anulada, sem ter sucesso (ibidem). 

 

Figura 3 – Mensagem postada no Twitter por Adrieli R. Nunes Schons 

 
Fonte: G1 Portal de Notícias – Reportagem de Carolina Holland publicada no site G1 em 20 de junho de 2018. 

Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/promotor-tenta-anular-casamento-civil-entre-

engenheira-e-medica-de-sc.ghtml. Acesso em: 19 abr. 2019. 

 

Em face desses contratempos judiciários, vê-se que a criação de uma lei que 

regulamentasse definitivamente o casamento gay encerraria a controvérsia sobre a legalidade 

ou não do casamento homoafetivo. No entanto, se, no STF, prevalece uma postura 

progressista, no Congresso, o cenário é outro. Até o ano de 2016, já haviam sido apresentados 

a Câmara Federal 14 projetos de lei que tratavam da união civil entre pessoas do mesmo sexo; 

nenhum deles chegou a ser votado, alguns já foram arquivados. 

A apatia do Poder Legislativo em relação aos direitos LGBTI+ é, segundo Maria 

Berenice Dias, “fruto de um fundamentalismo perverso que vem tomando conta da sociedade, 

dos meios de comunicação e das casas legislativas” (DIAS, 2016, p. 304). Esta afirmação 

encontra fundamentos sólidos, já que, no ano de 2013, em reação explícita ao advento do 

casamento gay, foi apresentado o Projeto de Lei 6583/2013, que dispunha sobre o Estatuto da 

Família. 
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O projeto de lei tinha como objetivo defender os direitos da família e a promoção 

políticas públicas voltadas para a valorização e o apoio à entidade familiar. Uma de suas 

principais propostas é a de definir a “entidade familiar como o núcleo social formado a partir 

da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda 

por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (BRASIL, 2013). 

À época de sua proposição, o Estatuto da Família foi amplamente apoiado pela Frente 

Parlamentar Evangélica (FPE) e pela Frente Parlamentar Católica (FPC)22. Em geral, as 

frentes parlamentares buscam mobilizar deputados e senadores para a defesa estratégica de 

uma pauta comum, para além dos interesses partidários. A FPE e a FPC têm como princípio 

aglutinador a defesa da moralidade e dos princípios cristãos. Em estudo sobre a atuação da 

FPE, Noemi Araújo Lopes diz que: 

 

Tal Frente tem por “bandeira” representar a sua base, ou seja, a comunidade 

evangélica e seus ideais, e fazer oposição à aprovação de projetos que ferem 

os preceitos bíblicos. Estes parlamentares têm sua atuação pautada por 

apelos muito fortes por demandas de cunho tradicionalista e moralista. Sua 

principal bandeira é a defesa da família e dos “bons costumes”. (LOPES, 

2013, p. 59). 

 

O empenho destas frentes parlamentares na aprovação do Estatuto da Família foi 

enorme e contou com a calorosa defesa de parlamentares “cristãos”. Na Comissão Especial 

destinada a proferir parecer sobre o PL 6.583/2013, dos 22 membros da comissão, 17 faziam 

parte ou da Frente Parlamentar Católica ou da Frente Parlamentar Evangélica (NAGAMINE; 

BARBOSA, 2017, p. 12). 

O relator do Estatuto da Família na Comissão Especial, deputado Ronaldo Fonseca 

(PROS/DF), emitiu parecer defendendo a constitucionalidade do projeto de lei, sustentando 

que a proposição do Estatuto da Família buscava dar luz ao tenebroso momento em se vivia 

em relação ao conceito de família (BRASIL, 2014). Em sua percepção, a aprovação do 

projeto de lei seria oportuna não apenas para a defesa da entidade familiar, como também para 

defender a integralidade do texto constitucional. Para Ronaldo Fonseca, 

 

Três formatos o Constituinte delineou para ser compreendido como entidade 

familiar. Aquele advindo do casamento civil, a União estável e o 

monoparental (a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes), art. 226, §4 da CF. Com o advento do julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a 

 
22 No ano de 2015, a FPC foi registrada na Câmara Legislativa com o nome de “Frente Parlamentar Mista 

Católica Apostólica Romana”. 
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aplicação da técnica da “interpretação conforme a Constituição” ao artigo 

1.723 do Código Civil, foi introduzido na jurisprudência, ao meu ver 

equivocadamente, um novo conceito de família formada pelos pares 

homossexuais. A realidade que temos hoje são união estável e casamento 

civil de pessoas do mesmo sexo, não abarcados pelo art. 226 da CF, mas 

sustentados por decisão do STF e CNJ, recebendo o status de família 

“homoafetiva”. O nosso voto não tem a pretensão de confrontar 

sistematicamente a decisão do STF, mas com todo respeito ao Excelso 

Tribunal, ficarei restrito ao mandamento constitucional do art. 226 e seus 

parágrafos, por entender que a decisão de criar a “família homoafetiva” não 

foi interpretativa, mas inovou, criando lei, data vênia, usurpando 

prerrogativa do Congresso Nacional. Por outro giro, não se pode modificar 

texto constitucional por lei ordinária, restringindo assim este relator, a ficar 

adstrito à literalidade do texto constitucional. Tenho consciência das 

transformações sociais e culturais que proporcionam a existência de 

diferentes arranjos familiares, já atendidos pela Constituição, o que não se 

pode dizer das tais “famílias homoafetivas”. Neste sentido, faz necessário 

diferenciar FAMÍLIA das RELAÇÕES DE MERO AFETO, convívio e 

mútua assistência; sejam essas últimas relações entre pessoas de mesmo sexo 

ou de 9 sexos diferentes, havendo ou não prática sexual entre essas pessoas. 

(BRASIL, 2014). 

 

O relator explica que o Estado não direciona proteção especial à instituição familiar 

apenas porque nelas existem relações de “mero afeto” e, sim, porque constituem a base da 

sociedade, uma vez que “a geração conjunta de novos cidadãos” só é possível a partir “da 

união do homem com a mulher”. Como podemos ver no trecho seguinte. 

 

O Estado nunca se motivou a proteger a família por simplesmente haver 

afeto, convívio ou mútua assistência entre os adultos que a compõe. O que se 

mostra relevante para o Estado é assegurar proteção à base da sociedade; que 

proporciona a geração, educação e profissionalização (independência) dos 

seus novos cidadãos. O Estado é tão centrado na reprodução e na criança 

como fator motivador da proteção do Estado à família, que, se de um lado 

protege e impinge obrigações desde logo à união do homem com a mulher, 

da qual se presume reprodução e o cumprimento do art. 227 da CF, de outro 

vem a considerar também família sujeita à mesma proteção especial aquela 

unidade monoparental na qual já há a figura da criança a ser protegida, 

segundo o § 4° do art. 226 da CF. (BRASIL, 2014). 

 

Sustentando o ponto de vista de que é papel do Estado preservar a reprodução natural 

humana, “o núcleo natural e fundamental da sociedade”, a união matrimonial entre homem e 

mulher com fins reprodutivos é eleita como a instituição legítima a ser reconhecida pelo 

Estado. Nesta perspectiva, a entidade familiar só admite a formação heteronormativa porque, 

para desfrutar da proteção governamental e usufrui de direitos, presume-se que os cônjuges 

possam desempenhar sua função na manutenção do corpo social: a reprodução. Sob essa 

justifica, Ronaldo Fonseca alega que 
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Não faz sentido ao Estado proteger qualquer relação de mero afeto, pois dela 

não se presume reprodução conjunta e o cumprimento do papel social que 

faz da família ser base da sociedade. Não há atributos intrínsecos às relações 

de mero afeto que as façam ser merecedoras de especial proteção do Estado 

como tal. Estender o arcabouço jurídico protetivo e obrigacional da família a 

pares homossexuais gera: a) enriquecimento sem causa por não se presumir 

deles o ônus de ser base da sociedade; b) discriminação contra o indivíduo 

não integrante desse tipo de relação; pois haveria o gozo de direitos especiais 

não extensíveis a todos; não sendo justo obter subsídio Estatal pelo simples 

fato de conviver com outrem, ao contrário; c) injustiça, pois em nada estaria 

reconhecida a relevância e o reconhecimento do papel da união do homem e 

da mulher como sustentáculo da sociedade, razão da existência de especial 

proteção. (BRASIL, 2014). 

 

É bastante claro o uso de argumentos biológicos e jurídicos para fundamentar uma 

posição motivada por crenças religiosas. Apesar da preocupação em utilizar enunciados 

seculares, produzidos pela ciência e pelo direito (mesmo que por vezes de forma equivocada), 

a intenção é relacionar a moralidade cristã à noção de família. Os discursos sobre a “não 

naturalidade”, “a imoralidade”, e “a degeneração mental” que a homossexualidade 

representaria continuam a ser evocados por aqueles que, querendo discriminá-la no ambiente 

jurídico-político, não podem alegar que as relações de afeto entre pessoas do mesmo sexo é 

um pecado. 

Os enunciados discriminatórios são estrategicamente escolhidos para negar direitos 

aos homossexuais mesmo quando perdem sua fundamentação. Partindo do pressuposto que 

homossexuais podem, sim, exercer a função reprodutiva porque um homem e uma mulher não 

perdem suas características fisiológicas em função de sua orientação sexual, e de que, diante 

das tecnologias de reprodução assistida, é possível que um casal homossexual tenha 

descendentes biológicos, a hipótese de que casais homossexuais não poderiam cumprir a 

função “natural” da família, a reprodução, estaria derrubada. 

As inovações científicas têm ajudado casais homoafetivos a realizar o sonho da 

maternidade/paternidade. Lésbicas têm recorrido à doação de esperma para inseminação 

caseira ou artificial, e gays, à doação de óvulos para inseminação artificial e, também, à 

gestação em útero doado (barriga solidária). 

Mesmo assim, o deputado Ronaldo Fonseca, continua a desmerecer a 

homoparentalidade, questionando a “sanidade mental” dos homossexuais. Para ele, ainda 

existe forte suspeita de que a homossexualidade estaria relacionada à manifestação de uma 

“doença”, e que essa possibilidade não estaria totalmente afastada pela ciência e pela 

medicina. 
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Em verdade, despido de qualquer preconceito, mas na busca de construir um 

conceito alicerçado em análise científica e comportamental, analisando 

trabalhos científicos, observa-se que, a despeito de ter sido retirado o termo 

homossexualismo da relação de doenças da OMS há 21 anos, tal atitude não 

proveio de estudos científicos cabais que fizessem considerar tal 

comportamento como normal. Ainda são feitos trabalhos científicos que 

apontam comportamentos ligados ao homossexualismo como relacionados a 

distúrbios, objeto de estudo na medicina. Como tais assuntos não estão 

cabalmente definidos pela academia científica, não se pode subordinar a 

direção da vida de crianças a potenciais riscos. Deve-se reconhecer o papel 

fundamental que a existência do convívio com a figura do pai e da mãe têm 

para o bom desenvolvimento da criança e da própria sociedade; algo 

observável pelos séculos, testado pela sociedade e amplamente reconhecido 

como algo bom. (BRASIL, 2014). 

 

Para o deputado, a possibilidade de a homossexualidade estar relacionada a distúrbios 

mentais serve não só para contestar a parentalidade homossexual biológica, como também 

para justificar a proibição da adoção infantil por homossexuais. Em seu parecer, o relator diz 

que: “o fato de crianças estarem em abrigos, como alguns alegam ‘abandonadas’, não deve ser 

uma justificativa para, simplesmente, entregá-las à adoção a casais homoafetivos” (BRASIL, 

2014). Buscando balizar este posicionamento, Ronaldo Fonseca recorre à explanação de dois 

religiosos italianos durante uma assembleia da Conferência Episcopal Italiana, citando trechos 

de declarações do cardeal Angelo Bagnasco e do arcebispo de Gênova. 

 

Em consonância com esse entendimento, temos recente explanação do 

Cardeal Angelo Bagnasco, da Conferência Episcopal Italiana (CEI), usou 

nesta segunda-feira (10/11/2014) uma metáfora curiosa - para dizer o 

mínimo - para comentar implicitamente eventuais aberturas da Igreja 

Católica a homossexuais. Segundo ele, as “novas figuras” da família têm o 

único objetivo de confundir as pessoas e criar uma espécie de Cavalo de 

Troia, invenção utilizada pelos gregos na Antiguidade para invadir e destruir 

a cidade homônima. “Os filhos não são objetos para se produzir ou se 

pretender, não estão a serviço dos desejos dos adultos. São os sujeitos mais 

frágeis e delicados, eles têm direito a um pai e a uma mãe”, afirmou o 

religioso, que é também arcebispo de Gênova. (BRASIL, 2014). 

 

A nós, parece que, ao citar o cardeal italiano, o relator finalmente deixou transparecer 

sua opinião sobre o reconhecimento do casamento homoafetivo e da homoparentalidade, 

coisas que só teriam a função de “confundir e destruir” um entendimento sobre a entidade 

familiar que se encontrava harmonizado entre a maioria dos brasileiros, maioria essa cristã e 

heterossexual. 
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A ideia de que o Estado brasileiro é laico e que um representante eleito deve exercer 

suas funções respeitando os preceitos constitucionais parece não estar sendo respeitada por 

alguns parlamentares defensores de valores e visão de mundo religiosa. Ao escolherem atuar 

como representantes da vontade apenas da comunidade religiosa que os elegeu, defendendo a 

“verdade cristã” de ações que ameacem os valores cultivados por fiéis e suas igrejas, os 

deputados esquecem que devem zelar pelo direito de todos (NAGOMINE; BARBOSA, 2017, 

p. 226). 

A fala do deputado Givaldo Carimbão (PHS/AL,), ao se manifestar em um dos debates 

da Comissão Especial que analisava o Estatuto da Família, é muito representativa. Para ele: 

 

A democracia é isso: tem gente que defende uma tese e outros que defendem 

outra, e o Parlamento é que vai decidir. Eu fui eleito assumidamente pela 

Igreja Católica Apostólica Romana, eu tenho uma irmã freira e três tios 

padres, toda uma história católica. Eu vim aqui em nome de um movimento, 

como o Jean Wyllys veio em nome de outro movimento. Normal e legítimo. 

A Bíblia para mim está em primeiro lugar do que a Constituição. Tem a lei 

de Deus e a lei dos homens, eu não posso ferir a lei de Deus com a lei dos 

homens. No palanque, eu sou contra o aborto, sou contra o casamento 

homossexual. Pode ter certeza que quem é a favor não vota em mim. 

(BRASIL, 2015 apud NAGOMINE; BARBOSA, 2017, p. 226). 

 

Apesar de alegar respeito ao contraditório, o deputado coloca seus preceitos religiosos 

acima da Constituição. Em sua fala, fica explícito que, mesmo sendo um deputado, quando 

uma questão jurídica ou política ferirem suas crenças, ele pode optar por não se orientar pela 

Constituição Federal e, sim, pela Bíblia. Ele considera “normal e legítima” esta conduta 

porque acredita que a “lei de Deus” está acima da Constituição. 

Adotando esse posicionamento, o parlamentar acaba por subverter o princípio 

democrático de que as normas constitucionais prevalecem a quaisquer outras no trato de 

assuntos de interesse geral (NAGOMINE; BARBOSA, 2017, p. 226). O desejo de defender a 

moralidade cristã vem antes mesmo dos direitos individuais e fundamentais assegurados pela 

lei. 

Não é difícil entender por que é tão importante para os parlamentares cristãos que os 

textos da Constituição e do Código Civil não sejam alterados por projetos de lei que 

defendem a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Alterar o art. 226 da constituição que 

diz “é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo 

a lei facilitar sua conversão em casamento”, retirando do texto a especificação “entre homem 

e mulher”, representaria para os parlamentares cristãos perder a única justificativa jurídica e 

legal para alegar a inconstitucionalidade dos direitos da família homoafetiva. 
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Os argumentos baseados em enunciados “bio científicos” e médico-psiquiátricos, que 

discriminam a homossexualidade, têm sido exaustivamente combatidos no próprio campo do 

saber e perderam validade jurídica-legal. Recentemente, na última revisão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID), no ano de 2018, a transexualidade foi retirada da lista de 

doenças e distúrbios mentais. 

Devido à intensa oposição que o Estatuto da Família enfrentou, advinda da minoria 

dos parlamentares integrantes da Comissão Especial, o projeto sofreu várias obstruções, 

principalmente contra o art. 2º do Estatuto, que tratava da definição de entidade familiar. Os 

opositores ao Estatuto consideravam a definição de família constante no texto como superada, 

preconceituosa e discriminatória. O deputado Glauber Braga (PSOL/RJ) pediu que fosse 

votada, em separado, uma emenda ao projeto de lei redigida pelo deputado Bacelar (PTN/BA) 

que modificaria o artigo 2º propondo a seguinte definição para entidade familiar: “núcleo 

social formado por duas ou mais pessoas unidas por laços sanguíneos ou afetivos, originados 

pelo casamento, união estável ou afinidade” (HAJE, 2015). 

Sem lograr êxito na alteração do artigo 2º do Estatuto, os deputados oposicionistas 

Erika Kokay (PT/DF) e Glauber Braga (PSOL/RJ) utilizaram de diversos recursos 

regimentais para tentar atrasar a votação do projeto de lei como forma de evitar que ele fosse 

aprovado na Comissão Especial. Mas as tentativas fracassaram e, no ano de 2015, o Estatuto 

da Família foi aprovado na comissão e poderia seguir para votação no Plenário da Câmara. 

A única solução para impedir que o projeto de lei avançasse em sua tramitação foi a 

interposição de um recurso para que a proposta fosse analisada também pelo Plenário da 

Câmara. Dois foram apresentados: um de autoria da deputada Erika Kokak (PT/DF) e outro 

do deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ). Os recursos não foram analisados dentro do prazo 

regular e, em função disso, o projeto de lei foi arquivado. 
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5 DOCUMENTO, OBJETO EM DISPUTA: A BUSCA PELA MATERIALIDADE 

DOCUMENTAL PARA A REALIZAÇÃO DE DIREITOS HOMOAFETIVOS 

 

Neste capítulo, buscaremos apresentar algumas mudanças ocorridas na produção de 

documentos após o advento do casamento homoafetivo. Discutiremos de que forma as 

mudanças discursivas e normativas suscitam adaptações em modelos de documentos de 

registro civil, para que eles se adaptem a novos contextos sociais. Também procuramos 

exercitar a análise da agência documentária a partir do conceito de documentalidade. A 

intenção é que este conceito sirva de base para a análise documentária ao nível do dispositivo, 

enfatizando a contextualização da produção documentária. 

 

5.1 O direito homoafetivo materializado em registro civil 

 

Dando mais um passo para a efetivação dos direitos da família homoafetiva, o CNJ 

publicou, em 2017, o Provimento nº 63, que instituiu modelos únicos de certidão de 

nascimento, casamento e de óbito. O documento dispunha também sobre o reconhecimento 

voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva, e sobre o registro de 

nascimento e a emissão da certidão dos filhos havidos por reprodução assistida (BRASIL, 

2017)23. Essas mudanças nos registros civis, certidões de casamento e nascimento, foram atos 

imprescindíveis para o reconhecimento da cidadania das famílias homoafetivas. 

Sob a perspectiva da análise documentária, é um acontecimento muito importante para 

entender como processos sociais complexos atuam sobre a produção documentária, 

modificando a agência documentária. Ao adequar as tipologias documentais (certidão de 

casamento e nascimento) às novas possibilidades de constituições familiares, o CNJ aponta 

que o formato jurídico dos documentos pode variar quando for necessário adequar sua 

estrutura semântica às novas formas de sociabilidade. 

“O documento público é, invariavelmente, em sua essência, a junção de um actio (ato, 

fato documentado) e conscriptio (sua transferência para um suporte semântica e juridicamente 

credível” (BELLOTTO, 2006, p. 48). Sendo assim, ao mudar, ao admitir uma nova 

modalidade matrimonial – actio -, gerou-se consequentemente a necessidade de alteração de 

registros civis – conscriptio -, relacionados a este estatuto jurídico. 

 
23 É importante salientar que o CNJ não poderia alterar a Lei nº 6015 de 1973, que regulamenta o registro de 

nascimento, porque não tem poder para legislar. Desta maneira, a única forma que o órgão encontrou para que o 

registro de nascimento pudesse se adequar às novas formas de parentalidade foi a mudança no modelo das 

certidões. 
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Heloísa Liberalli Bellotto diz que são documentos diplomáticos aqueles “de natureza 

estritamente jurídica que refletem, no ato escrito, as relações políticas, legais, sociais e 

administrativas entre o Estado e os cidadãos” (BELLOTTO, 2006, p. 51). A autora 

complementa essa definição afirmando que os documentos diplomáticos são aqueles “cujos 

elementos semânticos são submetidos a formas preestabelecidas” (ibidem, p. 52), ou seja, o 

registro da informação jurídico-administrativa é sempre presidido por um “modelo”. 

A necessidade de produzir modelos que padronizassem os registros públicos surgiu na 

Idade Média, diante da multiplicação de atos, transações e contratos que necessitavam de fé 

pública (contratos de venda ou troca, casamento, testamentos etc.), e da diversidade de 

instituições responsáveis por atestar a autenticidade de um ato jurídico-administrativo. Foi 

preciso ordenar o sistema de emissão de registros públicos e designar autoridades 

competentes na “palavra escrita” e, para isso, criou-se o tabelionato. Esse sistema notarial 

delegava ao tabelião o exercício da jurisdição do soberano, escrevendo e formatando os atos 

jurídico-administrativos (JEAY, 2011). 

Este movimento de formalização dos registros públicos foi acompanhado pelo 

desenvolvimento de uma escrita formalizada. Já no início da Idade Média, foi desenvolvido 

um saber teórico destinado a estabelecer as regras de composição, estilo e ritmo de todo tipo 

de documento público, contrato privado e correspondência de família ou institucional 

(DURANTI, 2015, p. 199). O chamado dictamen se tornou objeto de vários tratados teóricos 

que traziam consigo modelos e exemplos que demonstrassem a aplicação da doutrina. Esses 

tratados eram usados pelas autoridades públicas e tabeliães que precisavam se comunicar pela 

escrita formal e, por seu caráter instrutivo, foram chamados de formularia (ibidem). 

A diplomática surge como ciência documentária no século XVII, com o objetivo de 

verificar a fidedignidade de documentos medievais a partir da investigação sobre sua 

veracidade (BELLOTTO, 2006, p. 47). 

 

Foram, portanto os estudos de ordem filológica, histórica e teológica dos 

séculos XVI e XVII que levaram o documento (diploma) a ser submetido a 

determinado tipo de crítica, surgindo daí a diplomática. Sua justificativa, a 

princípio, era distinguir os documentos falsos dos verdadeiros. Na época, a 

questão girava em torno da cobiça de privilégios, bens e propriedades 

eclesiásticas: falsificava-se comprovantes desses direitos. (BELLOTTO, 

2006, p. 47). 

 

Desta forma, a diplomática se dedicará à análise da estrutura formal dos atos escritos de 

origem estatal e/ou notarial, ou seja, dos documentos que, para terem validade, são 
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submetidos à sistematização imposta pelo direito (BELLOTTO, 2006, p. 45). Para isso, 

direciona sua crítica à forma documental, que permite a compreensão de sua gênese (atos que 

deram origem ao documento e a função para a qual foi criado), a partir da análise dos seus 

elementos intrínsecos e extrínsecos. 

Quadro 5 - Análise diplomática quanto à forma do documento 

Elementos extrínsecos Elementos intrínsecos 

Suporte Material Titulação 

Formato 

Layout, paginação, formatação 

Tipos de texto 

Tipos de caligrafia e datilografias 

Tintas 

Parágrafos 

Preparo para receber mensagem 

Texto Pontuação Título 

Abreviação e iniciais 

Ementas e correções 

Software de computação 

Fórmulas 

Linguagem Vocabulário  Data 

Dissertação 

Estilo 

Sinais 

Especiais 

Sinais dos escritores Invocação 

Sinais de chancelaria 

Forma e tamanho 

Selos Tipologia Protocolo Inscrição 

Legenda ou Inscrição Subscrição 

Método de afixação Saudação 

Assunto 

Fórmula de perpetuidade 

Apreciação 

Anotações Incluídas na 

fase de 

execução 

Autenticação Texto Preâmbulo 

Registro Notificação 

Sinais ao lado do texto Exposição 

Ações anteriores ou 

futuras 

Disposição 

Datas de depoimento ou 

leituras 

Cláusulas finais 

Incluídas na 

fase de 

manuseio 

Notas de transmissão Escatocolo Corroboração 

Destinação Data 

Assunto Apreciação 

“Urgente” Saudação 

“Chamar a atenção” Cláusula cortês 

Número de registro Atestação 

Número de classificação Qualificação da assinatura 

Notas 

Incluídas na 

fase 

administrativa 

Referências cruzadas  

 Data e setor de 

recebimento 

Indentificadores 

arquivíticos 

Fonte: Diplomática: Novos usos para uma antiga Ciência (parte V). Acervo, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 

196-215, jan. 2015. Semestral. 
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A partir desta metodologia de análise, a diplomática, é possível estudar o documento 

como “testemunho escrito e redigido segundo uma forma determinada, variável em relação ao 

lugar, época, pessoa e fato de natureza jurídica” (STICKEL, 1868 apud BELLOTTO, 2006, p. 

46). E é justamente a possibilidade de estudar a variabilidade da forma documental que nos 

interessa abordar, para verificar como a mudança legislativa terá reflexos na forma 

documental, tanto em relação a elementos extrínsecos, como o suporte e linguagem, quanto a 

elementos intrínsecos, como o texto. 

A análise diplomática centra-se no âmbito das espécies documentais, aquilo que 

“molda o texto segundo a sua natureza e a categoria do conteúdo que se quer transmitir” 

(BELLOTTO, 2002, p. 22). A espécie seria “o veículo que [serve] como base jurídica ou 

consensualmente válida para que o conteúdo do documento [informação], correto em sua 

estrutura semântica, se tornasse legítimo/fidedigno/credível” (ibidem, p. 27). 

Tomando como exemplo os documentos a que se refere o provimento do CNJ, as 

certidões de registro civil devem oferecer, invariavelmente, informações que atestem que o 

documento é uma declaração pela qual a autoridade comprova um fato ou situação com base 

em documento de assentamento autêntico. 

A espécie deve conter, invariavelmente, informações sobre: a) o que é certificado 

(“Certifico que...” ou “A pedido de... certifico que...”); b) o nome e a titulação de quem 

certifica o registro; c) referência ao original do qual se extrai a certidão; d) datas tópica e 

cronológica da certidão; e) assinatura, nome e titulação de quem certifica o registro (ibidem, 

p. 57). 

Quando tratamos da análise da configuração que uma certidão assume de acordo com 

o ato e/ou atividade registrada em assentamento, passamos ao nível da tipologia documental 

(BELLOTO, 2006, p. 52). Certidões de nascimento, casamento, óbito e outras são 

configurações tipológicas das espécies documentais. Como dissemos anteriormente, a espécie 

certidão destina-se a comprovar que um determinado ato foi devidamente registrado em 

assentamento público, já as tipologias certidões de nascimento, casamento, óbito etc. 

destinaram-se a declarar que foram registrados em assentamento24: o nascimento de uma 

criança, o enlace matrimonial de duas pessoas ou o óbito de um indivíduo etc. 

 
24 O assentamento de que se extrai as certidões de registro civil são os livros notariais. 
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Para cada tipo de registro civil em assentamento existe uma regulamentação 

normativa. Vejamos, por exemplo, a regulamentação do registro de nascimento (chamado 

assentamento de nascimento), objeto da Lei nº 6015 de 1973, que determina: 

 

Art. 55. O assento do nascimento deverá conter: 

1° o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível 

determiná-la, ou aproximada; 

2º o sexo e a cor do registrando; 

3º o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido; 

4º o nome e o prenome, que forem postos à criança; 

5º a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do 

parto; 

6º a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou 

tiverem existido; 

7º Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e 

cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos 

completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal. 

(Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974); 

8º os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos; 

9º os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do 

assento. (BRASIL, 2015). 

 

Para a emissão de certidões de nascimento, determinadas informações substanciais 

devem ser, necessariamente, transcritas do assentamento para compor a estrutura do 

documento. Essa combinação entre os requisitos informacionais requisitados pela estrutura do 

documento (espécie) e os requisitos informacionais relacionados à substância do documento 

(sua função) - certificar um nascimento - é o que dá origem à tipologia documental certidão 

de nascimento. 

Pode parecer que a variabilidade da forma documental se dá apenas em relação a 

aspectos conjunturais de seu contexto de produção. Por exemplo, no caso das certidões, o 

nome dos pais, a data e local do nascimento, o sexo da criança etc. são, sempre, variáveis. 

Mas não é deste tipo de variabilidade que a diplomática busca analisar. 

 

Em diplomática, o fato não deve ser confundido com o conteúdo. Este vem a 

ser a manifestação do primeiro, através do documento. O termo “conteúdo” 

dá a ideia de representação, comunicação. A produção do documento 

também indica um propósito. De fato, a existência de qualquer registro 

determina, direta ou potencialmente, consequências, isto é, pode criar, 

preservar, modificar ou concluir situações. Ademais, o documento por meio 

do qual um fato e uma vontade determinam consequências é resultado de um 

procedimento, de um processo de criação, um processo genético que se verá 

refletido na categoria documental. (BELLOTTO, 2006, p. 59). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6140.htm#art1


 

142 
 

A existência de um documento diplomático implica tanto a presença de um fato e da 

vontade de manifestá-lo, quanto à vontade de dar origem ao ato (actio) (BELLOTTO, 2006, 

p. 59). A espécie documental atende à necessidade da transferência do actio para um suporte e 

um meio semântico e juridicamente credível (conscriptio). 

Ao propor novos modelos de certidão de nascimento, o CNJ buscou adequar a 

conscriptio ao propósito de efetivação dos direitos da família homoafetiva, de reconhecer as 

paternidade e maternidade socioafetiva e de assegurar o registro de nascimento e emissão da 

certidão dos filhos havidos por reprodução assistida ou não (actio). 

O fato – a família homoafetiva, a parentalidade sócio afetiva e a reprodução 

assistida - já era uma realidade para muitos indivíduos. O que o CNJ sinalizou é que é da 

vontade da justiça que este “fato” fosse reconhecido juridicamente e, por conta disso, dá 

origem ao ato de promover jurisprudência favorável e de produzir formas documentais de 

acordo com ela. 

Observando a formatação de dois modelos de certidão de nascimento adotados antes e 

depois do provimento do CNJ, podemos observar como foram realizadas mudanças no 

documento para que ele pudesse atender, por exemplo, novas formas de parentalidade. 

No modelo adotado a partir do ano de 2010 (ANEXO M), o campo filiação era 

marcado pela determinação binária pai/mãe, não admitindo outras possibilidades de 

parentalidade. Já no modelo de 2018 (ANEXO N), o binarismo é abolido e assume a 

possibilidade da composição de outras formas de filiação, incluindo a homoparental e a 

socioafetiva: duas mães, dois pais, um pai e duas mães, apenas um pai, apenas uma mãe e 

assim por diante. 

O campo destinado à ascendência paterna, avôs e avós, também foi alterado. No 

modelo de 2010, era necessário determinar os avós paternos e maternos de acordo com a 

composição binária. A partir do modelo de 2018, essa identificação da ascendência passa a 

respeitar as diferentes formas de composição familiar. De acordo com o CNJ, a mudança no 

modelo de certidão de nascimento foi necessária considerando: 

 

a) a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade e 

maternidade socioafetiva, contemplando os princípios da afetividade e 

da dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação civil; 

b) a possibilidade de o parentesco resultar de outra origem que não a 

consanguinidade e o reconhecimento dos mesmos direitos e 

qualificações aos filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por 

adoção, proibida toda designação discriminatória relativa à filiação; 

c) a necessidade de uniformização, em todo o território nacional, do 

registro de nascimento e da emissão da respectiva certidão para filhos 
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havidos por técnica de reprodução assistida de casais homoafetivos e 

heteroafetivos. (BRASIL, 2017). 

 

Ou seja, o CNJ entende que as certidões de nascimento devem se adequar aos novos 

conceitos de família e paternidade, principalmente assegurando que o entendimento do STF 

sobre os direitos da família homoafetiva surta os devidos efeitos, como explicita o texto do 

provimento, onde se lê que o documento considera: 

 
[...] o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas 

do mesmo sexo como família, com eficácia erga omnes e efeito vinculante 

para toda a administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário 

(Supremo Tribunal Federal, ADPF n. 132/RJ e ADI n. 4.277/DF). (BRASIL, 

2017). 

 

Tomando como pressuposto que a tipologia documental pode ser identificada como o 

“atributo de um documento que, originado na atividade administrativa a que serve, manifesta-

se em uma diagramação, formato e conteúdo distintivos” (VÁZQUEZ, 1987 apud 

BELLOTTO, 2002, p. 28), poderíamos dizer que, se antes de 2018 a administração pública 

discriminava e negava direitos à família homoafetiva ao adotar modelos que representavam 

apenas o formato familiar heteronormativo, depois das determinações do CNJ ela passa a 

reconhecê-los e respeitar a pluralidade das formações familiares. Sugerimos que isso só foi 

possível porque os documentos, (certidões de nascimento e casamento) passam a materializar 

outro enunciado, diferente daquele que assegurava direitos apenas à família nuclear 

heteronormativa. 

A análise diplomática nos permite verificar de que forma elementos extrínsecos e 

extrínsecos (conscriptio) de um documento foram alterados para adequar-se ao actio que os 

gerou. Podemos dizer que, no caso exemplificado (certidões de nascimento), houve mudanças 

no âmbito da linguagem (vocabulário e dissertação) e na disposição do texto. 

Quadro 6 - Mudanças dos elementos extrínsecos e intrínsecos nas certidões de nascimento  

após o Provimento nº 63 do CNJ 

Elemento Extrínseco Linguagem Vocabulário Supressão dos termos: pai, mãe, avó 

materno, avó paterna, avô materno, avô 

paterno. 

Dissertação É abolido os binarismos pai e mãe, avô 

e avó, admitindo composição 

homoparental e socioafetiva.  

Elemento intrínseco Texto Disposição O campo destinado à oposição binária 

pai e mãe, avó e avó deixam de existir. 

Unificam-se os campos sobre o termo 

“filiação” e “avós”, admitindo 

composição não binária.  

Fonte: elaboração da autora. 
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Retomando a afirmação de Frohmann, de que documentos são objetos discursivos, 

podemos realizar uma crítica, sobre a agência documentária, mais abrangente do que a análise 

diplomática pode nos oferecer. Isto se deve ao fato de que a análise da agência documental 

não está restrita apenas ao formato que o documento assume para fazer operar o ato jurídico-

administrativo para o qual está servindo de meio (BELLOTTO, 2002, p. 95). 

Para entender por que e como um fato social pode ou não ser objeto de um ato 

jurídico, de concessão ou privação de direitos, que será posto em funcionamento a partir de 

documentos, não basta que analisemos os documentos enquanto espécies e tipologias. 

Documentos são mais do que meios para o funcionamento de atos institucionais; eles operam 

em associações complexas com instituições, saberes, tecnologias, enunciados/discursos e 

grupos/ indivíduos sob a tônica de relações de poder. 

Quando Frohmann afirma que documentos são objetos discursivos, isso quer dizer 

mais do que é apenas por “meio” deles que discursos/enunciados/informações são veiculados. 

Ele diz também que é partir dos documentos que os discursos, enunciados e informações são 

usados, desaparecem, permitem ou impedem a realização de um desejo, servem ou resistem a 

vários interesses, participam de desafios e lutas, e se tornam um tema de apropriação ou 

rivalidade (FROHMANN, 2001, p. 6). 

Documentos são objetos em disputa justamente pelo seu poder de agir e de afetar, 

além de seu caráter produtivo. Registrar um nascimento é mais do que um ato administrativo. 

O assentamento de nascimento, como Foucault nos ensina, também produz um indivíduo, 

situa o sujeito em um determinado tempo e espaço, estabelece vínculos jurídicos e parentais 

entre ele e outrem, classifica-o quanto ao sexo, vincula-o a um Estado, estabelece seus direitos 

e obrigações, entre outras coisas. 

Durante nosso estudo, pudemos acompanhar como os discursos sobre a sexualidade 

produziram sujeitos, como o sodomita, o pederasta e o homossexual. Cada uma dessas 

formações discursivas contou com uma tipologia documental para materializar os enunciados 

sobre a sodomia (pecado), a pederastia (crime) e o homossexualismo (doença), e para 

produzir efeitos: a penitência, a prisão e a internação. 

Pudemos perceber que os autos de confissão, os processos criminais, os inquéritos 

criminais, os exames de corpo de delito, os exames clínicos e as anamneses não apenas 

registraram os atos (inquirir, investigar, julgar e examinar) de uma instituição (Igreja, 

Judiciário, Polícia e Hospital Psiquiátrico). Eles atuaram articulados - de forma complexa e 

em um tempo e espaço - com tecnologias, grupos, instituições e discursos em regimes de 
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verdade que definem seus modos de operação e seus efeitos: a penitência, a prisão, a 

internação. 

 

Quadro 7 – Mapeamento das associações entre documentos e outros elementos  

do dispositivo da sexualidade no Brasil 

Regime de 

Verdade 
Instituição 

Tecnologia 

de Poder 
Enunciado Sujeito Documento 

Efeitos 

Materiais 

Punitivos 

Religião 

Cristianismo 
Igreja Católica 

Confissão/ 

Inquisitio 
Pecado Sodomita 

Autos de 

Confissão 
Penitência 

Estado 

 

Direito 

Polícia 

 

Judiciário 

Inquérito 

 

Exame 

Crime 

 

 

Pederasta 

 

 

Processo 

Criminal 

 

Inquérito 

 

 

 

 

Prisão 

 

 

Ciência  

 

Medicina 

Psiquiátrica 

Asilo 

 

Hospital 

Psiquiátrico 

Exame Doença Homossexual 

Exame 

Clínico 

 

Anamnese 

Internação 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Em nossa narrativa, buscamos evidenciar como os modelos destas espécies de 

documentos foram produzidos de forma a fazer operar determinados enunciados sobre a 

sexualidade sobre os sujeitos. Isto implica dizer que a produção de documentos não se dava 

apenas em função de atividade institucional, mas também de formações saber-poder que 

determinam uma verdade sobre o sexo. 

É por este motivo que Foucault não analisa, em sua obra, apenas a formação de 

discursos sobre a sexualidade, mas, sim, a composição de um dispositivo da sexualidade. Seu 

interesse é entender como se estabeleceu uma rede - entre discursos, instituições, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais 

etc. - estrategicamente organizada para exercer o poder sobre o sexo. 

Para Foucault, o dispositivo sempre é constituído com objetivo de responder a uma 

urgência histórica. No caso da sexualidade, essa urgência surgiu da necessidade de governo 

sobre a população, do emprego de uma “biopolítica” capaz de controlar fatores inerentes à 

vida da população, tais como taxas de mortalidade, natalidade, doenças etc. 

O sexo passa a ser concebido como um campo onde pode ser exercido o controle 

social e biológico da população. Essa biopolítica investe na normatização do sexo, da 

sexualidade e das práticas sexuais, para garantir que os mesmos possam ser regulados pelo 

governo. Foi preciso eleger uma forma de sexualidade como padrão, e a heteronormatividade 
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prevaleceu por oferecer ingerência estratégica sobre a vida, especialmente no que se refere à 

socialização das “condutas de procriação, a histerização do corpo da mulher, a pedagozização 

do sexo da criança e a psiquiatrização do prazer perverso” (OLIVEIRA, 2016, p. 94). 

Para sustentar essa normatividade sobre a sexualidade, foi necessário que diferentes 

modalidades de saber produzissem verdades sobre o sexo, que funcionassem não apenas como 

justificação da necessidade de aderir à conjugalidade heterossexual, mas também de produzir 

modos de acreditação que afirmassem esta modalidade conjugal como a forma correta, natural 

e legal de expressão da sexualidade. 

Instituições religiosas, estatais e biomédicas estiveram fortemente dedicadas à 

formação discursiva de uma verdade sobre o sexo, fundamentalmente comprometida em 

afirmar que a sexualidade deve se prestar às relações reprodutivas e que o casamento entre 

homem e mulher é o núcleo sob o qual se estabelecem as relações de parentesco. O 

matrimônio, neste sentido, é a gênese da família nuclear. 

A afirmação da família nuclear burguesa, fundada no amor romântico e filial, 

estabeleceu-se como modelo dominante da Europa Ocidental e foi reproduzida em regiões sob 

sua influência cultural. A naturalização da organização familiar moderna, em torno das 

figuras do pai, da mãe e dos filhos, culmina na exclusão dos homossexuais da instituição 

familiar (MELLO, 2005, p. 43). 

 

Enquanto os homens e as mulheres escolhem seus iguais biológicos como 

parceiros afetivo-sexuais passam a ser definidos como portadores de uma 

doença, o homossexualismo – estando, por sua própria “natureza doentia”, 

incapacitados para a construção de núcleos familiares –, a família burguesa 

assume para si o monopólio do amor romântico, restringindo a possibilidade 

de afloramento desse sentimento à esfera de ação homem-mulher. Da mesma 

maneira, a forte associação entre família e infância contribuiu para a 

exclusão dos homossexuais da esfera das representações e práticas 

familistas, uma vez que a única forma socialmente legítima para a realização 

do amor romântico era o casamento, em que o homem-pai e a mulher-mãe 

estariam encarregados de gerar e socializar crianças. (MELLO, 2005, p. 43). 

 

Seguindo esta lógica, os documentos produzidos em função de uma atividade 

institucional são formulados com o intuito não só de manifestar um ato, mas também um 

enunciado institucional. Ou seja, dizer, por exemplo, que o casamento se realiza quando “o 

homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, 

e o juiz os declara casados” (BRASIL, 2002)25, implica mais do que dizer que o Estado 

celebra a união de dois indivíduos; é dizer também  que o Estado, e por extensão a sociedade, 

 
25 Retirado do art. 1.514 do Código Civil do ano de 2002. 
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só reconhecem a união entre dois indivíduos para estabelecer vínculo conjugal quando se 

tratam de pessoas de sexos opostos. 

Judith Butler (2003, p. 224) percebe essa nuance quando afirma que a reivindicação 

por direito ao casamento “procura reconhecimento do Estado das relações não-heterossexuais 

e, assim, configura o Estado como detentor de um direito que, na verdade, deveria conceder 

de forma não discriminatória, independente de orientação sexual”. 

O Estado se utiliza de um enunciado heteronormativo para negar reconhecimento e 

direitos de família aos casais homossexuais. Esta negativa não tem apenas efeitos jurídicos. 

Ao negar o direito ao casamento homoafetivo e, consequentemente, seu registro civil, as 

uniões entre pessoas de mesmo sexo existentes de fato deixam de existir institucionalmente e 

“informacionalmente”. A falta de um documento que lhes ateste a existência jurídica 

contribuiu para que essas famílias percam a materialidade frente a um Estado que governa a 

população por meio de dados, informações e estatísticas. 

Sem a formalização do casamento gay, sem o registro de sua existência, a família 

homoafetiva deixa de existir legalmente para o Direito e a Justiça e, “informacionalmente” 

para as políticas públicas do Estado relativas à proteção à família, à saúde, habitação, 

segurança etc. Toda uma rede de serviços públicos obrigatórios lhes deixa de ser oferecida, 

juntamente com o direito de família. 

Frohman nos chama a atenção para as relações entre informação e poder, dizendo que, 

para a Ciência da Informação, é de suma importância entender 

 

como o poder é exercido através das relações sociais mediadas pela 

informação, como o domínio sobre a informação é alcançado e mantido por 

grupos específicos, e como formas específicas de 

dominância - especialmente as de raça, classe, sexo e gênero - estão 

implicadas no exercício do poder sobre a informação. (FROHMANN, 1995). 

 

Não podemos nos esquecer, como Gonzalez de Gomez (2002, p. 1) pontuou, que, no 

modelo moderno de soberania, o Estado é agente privilegiado na geração, recepção e 

agregação das informações, criando, segundo a autora, um “duplo” representacional de seus 

domínios de intervenção territorial, social e simbólica. A representação do próprio Estado e 

do seu domínio seria a “função e finalidade da estatística, da cartografia, das escritas oficiais 

formalizadoras, das bibliografias nacionais e de outros instrumentos de representação 

documentais e arquivísticos” (GONZALEZ DE GOMEZ, 2002, p. 1). 

A escrita do Estado está comprometida com o que ele escolhe representar. A negativa 

institucional em registrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo é a evidência do 
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compromisso estatal em defender a forma de relacionamento que ele escolheu legitimar: a 

heteronormativa. 

 

Ser legitimado pelo Estado é aceitar os termos de legitimação oferecidos e 

descobrir que o senso público e reconhecível da pessoalidade é 

fundamentalmente dependente do léxico dessa legitimação. Dessa forma, a 

delimitação da legitimação ocorrerá somente através de uma exclusão de um 

certo tipo, embora não evidentemente dialética. A esfera de aliança legítima 

é estabelecida graças à produção e intensificação de zonas de ilegitimidade. 

(BUTLER, 2003, p. 226). 

 

Neste sentido, a própria produção de documentos/informações tem caráter seletivo, 

respeitando um ordenamento enunciativo pré-fixado. “A ação de documentar antecipa e 

condiciona o que será produzido e reconhecido como documento” (GONZALEZ DE 

GOMEZ, 1999, p. 4). Até o ano de 2018, a certidão de casamento antecipava e condicionava 

o que seria um casal legítimo aos olhos do Estado: homem e mulher unidos em matrimônio 

perante a lei. 

 

A estrutura, organização e conteúdo de uma unidade documentária ou 

informacional remete, antes, às ações e aos agentes que a produzem e 

organizam que os conteúdos do mundo natural e social a que apontam, como 

a seus universos de referência discursiva. Não existe, assim, nenhum 

isomorfismo entre os universos de informação e os universos por eles 

referenciados. (Ibidem). 

 

Isto não quer dizer que casais homossexuais só passaram a existir no mundo social a 

partir de 2018; eles apenas eram ilegítimos. Este lugar de ilegitimidade do afeto homossexual, 

da sexualidade homoafetiva, não foi construído pelo silêncio institucional. Muito pelo 

contrário, existiu um intenso investimento discursivo para alicerçar esses lugares de 

ilegitimidade, o pecado, o crime e a doença. 

A ilegitimidade foi institucionalizada e reiterada por discursos religiosos, jurídicos e 

biomédicos quando elegeram como padrão legítimo (moral, legal, natural, normal etc.) a 

sexualidade heterossexual. Os documentos que foram produzidos em função de uma 

determinada formação discursiva e seus universos de referência demonstram que documentos 

não são representações objetivas do mundo real. Antes, eles respondem “a condições daquilo 

acerca do que informa, estabelecendo relações com uma ordem cultural, cognitiva, ética e 

estética, na qual estão enraizadas suas referências semânticas e de conteúdo” (ibidem, p. 5). 

Esta perspectiva fica bem clara ao tratamos dos prontuários médicos do sanatório 

Pinel. No questionário sob o qual se realiza o exame psíquico, percebemos estratégias para 



 

149 
 

produzir, a partir do discurso do paciente, a doença. Ou, mais explicitamente, a degeneração 

mental causada pelo homossexualismo. A pergunta: “quais são, ao vosso pensar, as causas da 

moléstia atual?”, antecipa o diagnóstico da doença (homossexualismo). O paciente já é 

considerado doente, o que se põe em questão é o motivo da doença (ver ANEXO I). 

Para que seja possível mapear a que formação discursiva os documentos servem e qual 

seu lugar nos processos de luta derivados de conflitos entre grupos sociais, grupos de 

interesses e entre matrizes discursivas (FROHMANN, 1995), recorremos à documentalidade 

como ferramenta conceitual porque propõe a análise da materialidade documental em relação 

à rede de elementos heterogêneos (assemblage) em que está associado, ou seja, no nível da 

rede, do assemblage, do dispositivo. 

A materialidade de um documento e o seu poder de agência são condicionados pelo 

assemblage. Não é sem razão que Frohmann recorre a aspectos da teoria Ator-Rede para 

entender como documentos – artefatos de informação26 - são formatados em função da rede, 

assemblages, a que estão associados. “A estabilidade e a forma dos artefatos devem ser vistas 

como uma função da interação de elementos heterogêneos como estes são formados e 

assimilados em rede” (LAW 1990, p. 113 apud FROHMANN, 1995). 

A noção de dispositivo não é divergente da de assemblage. Vimos anteriormente que o 

assemblage, para Frohmann, denota as associações entre diferentes tipos de elementos. Essas 

associações produzem influência recíproca entre um conjunto de elementos e determinam 

como cada um deles funciona enquanto mediador de intenções e interesses, e como suas 

associações definem sua condição de existência e permanência. Já a noção de dispositivo 

assume de certa forma a ideia de assemblage e lhe adiciona uma função. O dispositivo denota 

a rede que se estabelece entre elementos heterogêneos sempre com uma função estratégica, 

concreta e que se inscreve sempre em uma relação de poder (GUATARRI, 2005, p. 9-10). Ou 

seja, o conceito de dispositivo ofereceu uma perspectiva de análise mais ampla porque - além 

de mapear a rede de elementos de um assemblage como eles se influenciam mutuamente e 

como essa teia de relações definem seus modos de ação - também é possível analisar a função 

estratégica dessa rede. 

 
26 Utilizamos, como definição de artefatos de informação, aquela trabalhada por Gonzalez de Gomez, que diz: 

“Toda ação de informação que constrói um novo valor de informação age a partir de algo que a precede e que 

reúne uma memória de ações de informação — ora intencionais, ora anônimas; ora institucionalizadas, ora não 

institucionalizadas — , junto com todos os instrumentos e meios disponibilizados pelo ambiente cultural. Trata-

se de tudo o que disponibiliza e deixa disponível, como sua mediação sócio-cultural, um valor de informação. 

Para referirmo-nos a tudo aquilo que, como matéria informada, mediação maquínica ou como passado instituído 

do mundo social, condiciona uma ação de informação, e pode atuar como variável causal na ocasião pontual de 

sua intervenção, falamos de ‘dispositivo de informação’. Quando enfatizamos o lado de ‘cultura material’, 

falamos de ‘artefatos de informação ou objetos informacionais’” (GONZALEZ DE GOMES, 1999, p. 5). 
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A análise da função estratégica de um assemblege é primordial para entender que a 

estabilidade de um elemento dentro do conjunto de relações da rede é fundamental para a 

manutenção do próprio assemblage. A estabilidade da rede é a garantia de que cada elemento 

que a compõe cumprirá com a função estratégica para o qual foi convocado. O sucesso de um 

assemblage depende da manutenção da estabilidade dos elementos que o compõe, tarefa árdua 

e de grande investimento de mecanismos de controle. 

 
Elements in the network prove difficult to tame or difficult to hold in place. 

Vigilance and surveillance have to be maintained, or else the elements will 

fall out of line and the network will start to crumble… there is almost always 

some degree of divergence between what the elements of a network would 

do if left to their own devices and what they are obliged, encouraged, or 

forced to do when they are enrolled within the network. (LAW 1990, p. 114 

apud FROHMANN, 1995).27 

 

Logo, assumindo que um assemblage e um dispositivo estão condicionados às relações 

de poder as quais estão a serviço, em caso de mudança nas relações de força seus 

elementos - sejam eles discursos, instituições, leis, documentos etc. - podem perder sua 

estabilidade. 

É por este motivo que os discursos, o direito, as leis, as instituições, os documentos 

etc. são objetos de disputas. Vimos como foi importante para a ressignificação e produção de 

novos sentidos sobre a homossexualidade, que grupos LGBTI+ se inserissem em redes - de 

comunicação social (ex.: jornal O Lampião da Esquina) e de atenção à saúde pública (ex.: 

Programa Nacional de DST AIDS) -, ocupassem posições em instituições governamentais 

(ex.: instituições públicas de saúde) e exercessem representação política. Foi assim que o 

movimento LGBTI+ resistiu à dominação e repressão da sexualidade dentro e fora do 

dispositivo, num esforço de promover o esclarecimento e a competência informacional. 

Foi atuando dentro da rede que o movimento homossexual pode desestabilizar os 

elementos que serviam às formações discursivas que buscavam deslegitimar a 

homossexualidade. A luta de resistência foi também uma luta de desmobilização do 

dispositivo da sexualidade em diferentes pontos da rede, rompendo associações 

(homossexualidade / pecado; homossexualidade / amoralidade; homossexualidade / 

criminalidade; homossexualidade / doença), em vários níveis: discursivo, moral, institucional, 

jurídico, científico, político e social. 

 
27 LAW, John. Technology and heterogeneous engineering: the case of Portuguese expansion. In: BIJKER, 

Wiebe E. et al. The social construction of technological systems: new directions in the sociology and history of 

technology. Cambridge: MIT Press, 1990. p. 111-134. 
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As conquistas acumuladas pelo movimento homossexual também se refletem na 

desestabilização dos artefatos de informação que, em alguns casos, deixaram de existir (CID 

302.0) ou tiveram que ser adaptados para atender a novas funções estratégicas (ex.: certidão 

de nascimento, certidão de casamento). 

Enquanto artefatos de informação, os documentos são híbridos porque atuam 

simultaneamente como elementos reais, discursivos e sociais. As propriedades que lhes são 

atribuídas como objeto real, materialização de uma formação discursiva institucionalizada, 

são “produto de práticas de construção e manutenção de uma rede” (FROHMANN, 1995). 

Para Frohmann, as dimensões institucional, social e discursiva de um documento são 

continuamente redesenhadas nos processos de construção da rede. Nenhuma dessas 

dimensões isoladamente pode fornecer um fechamento analítico para estes artefatos de 

informação, “porque as distinções entre suas propriedades são resultados das práticas 

experimentais e mutantes pelas quais a rede determina a estabilidade e a forma que um 

artefato é construído” (ibidem). 

Podemos, a partir de então, perceber porque a disputa pela (re) definição de um 

discurso sobre a homossexualidade causou repercussão sobre a produção documentária. 

Quando o movimento LGBTI+ começou a atuar dentro do dispositivo da sexualidade, 

buscando redefinir sentidos, toda a rede, que assegurava a estabilidade da formação discursiva 

até então dominante, é ameaçada. 

O investimento que estes atores sociais fizeram para produzir novas informações e 

conhecimentos sobre a homossexualidade e homoafetividade em vários estratos 

informacionais - inclusive sobre os artefatos de informação por estarem estreitamente 

relacionados aos enunciados institucionais - mudou a forma de atuação de elementos da rede 

(ciência, medicina, justiça, Estado etc.) em relação ao homossexualismo. Se, antes, estes 

elementos atuavam em prol da discriminação a partir de uma intensa luta por uma 

modificação nas relações de força, eles passam a atuar em favor da inclusão. 

Foi necessário: a) estabelecer nova semântica capaz de promover novos sentidos sobre 

a homossexualidade e promover novas interpretações de sentenças e enunciados antes 

restritos à heteronormatividade; b) produzir novos discursos científicos, jurídicos e sociais 

sobre a sexualidade, a homossexualidade, as relações de gênero e institucionalizá-los em 

práticas, dispositivos normativos, leis, políticas públicas etc.; e c) estruturar modelos de 

documentos capazes de operar de acordo com as novas formações discursivas. 

Reafirmando a ideia de que os documentos são objetos disputados porque põem em 

operação ações e discursos que atendem a uma formação discuriva, a possibilidade de 
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“desengavetar” o Estatuto da Família tem sido objeto de grande especulação pela chamada 

“Bancada da Bíblia”, formada pelas Frentes Parlamentares Católica e Evangélica. Aprovar o 

estatuto seria a possibilidade de reverter os efeitos da jurisprudência criada pelo STF e 

restringir o entendimento sobre a entidade familiar àquele que lhes é conveniente. 

Os grupos defensores da moral religiosa cristã e opositores à extensão dos direitos de 

família à comunidade LGBTI+ ganharam força nas últimas eleições. Com uma pauta 

considerada conservadora, o presidente eleito em 2018, Jair Messias Bolsonaro, colocou 

como um dos pontos principais de sua agenda política a “defesa da família”. Declaradamente 

cristão, o presidente é integrante das frentes parlamentares católicas e evangélicas e assumiu, 

em termo de compromisso, defender “o verdadeiro matrimônio, união entre homem e 

mulher”.28 

Em entrevista concedida após as eleições de 2018, o deputado Sóstenes Cavalcante 

(DEM/RJ), um dos líderes da FPE, declarou que a atuação parlamentar da frente iria se 

dedicar, no primeiro semestre de 2019, à pauta econômica com ênfase ao apoio da reforma 

previdenciária, prioridade do governo Bolsonaro, e, depois, a pautas relacionadas aos 

costumes. De acordo com Cavalcante: “depois da reforma da previdência, vem o trator 

conservador” (CASTRO, 2018). A pauta conservadora incluiria a aprovação do Estatuto da 

Família, do Estatuto do Nascituro, da redução da maioridade penal e do projeto Escola sem 

Partido. 

A possibilidade de que um governo de caráter conservador, juntamente com a atuação 

da Frente Parlamentar Evangélica, que conta com cerca de 120 parlamentares, possam levar à 

aprovação do Estatuto da Família, levou centenas de casais homoafetivos a formalizarem suas 

uniões com medo de que o casamento gay venha a ser proibido no novo governo. 

De acordo com dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São 

Paulo – Arpen, o número de casamentos LGBTI+ cresceu vertiginosamente após a eleição de 

Jair Bolsonaro. Em dezembro de 2017, foram registrados 614 casamentos homoafetivos no 

estado de São Paulo. Já em 2018, no mesmo período, o número quadruplicou: foram 2.600 

uniões (BECHARA, 2019). 

A organização de uma reação conservadora frente a movimentos progressistas quanto 

às concepções sobre sexualidade e família busca reinstituir significados recentemente 

desestabilizados e desarticulados pela luta do movimento LGBTI+. Esta relação de força é 

 
28 Termo de compromisso assinado pelo Presidente Jair Bolsonaro disponível no site Voto Católico Brasil. 

Disponível em: http://votocatolicobrasil.org/. Acesso em: 28 maio 2019. 
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característica das relações de poder, e se reflete não apenas no âmbito do direito; como 

buscamos enfatizar, estende-se à rede que compõe o dispositivo, incluindo os documentos. 

 

5.2 A documentalidade como proposta para a análise da agência documentária 

 

Entendemos que o conceito de documentalidade pode contribuir bastante para a 

análise da agência dos documentos porque não circunscreve suas áreas de atuação apenas aos 

contextos institucionais nos quais os documentos foram estruturados, gerados, utilizados e 

administrados. Para além, a documentalidade permite que os documentos sejam analisados 

tendo como perspectiva os contextos sociopolítico, cultural e econômico. 

Em entrevista concedida à revista InCID, Terry Cook faz uma crítica à noção de 

contexto que tem orientado a arquivística desde a modernidade. Segundo ele: “os pioneiros da 

arquivologia definiram ‘contexto’ de forma muito limitada, relacionando à instituição de 

origem em uma burocracia” (COOK, 2012a, p. 145). Cook declara que seu interesse está 

menos para a compreensão da funcionalidade de uma instituição dentro de uma organização 

burocrática-administrativa, e mais para o que se passa dentro da instituição; isso porque 

seriam as funções, programas e atividades que ocorrem dentro da instituição que geram 

registros e não a instituição em si mesma (ibidem). 

O autor relaciona este sentido estrito de contexto de produção a uma noção 

estruturalista de proveniência, que relacionaria a criação e uso dos documentos à estrutura 

administrativa que lhes deu origem e não na “função da criação dos documentos e nas 

múltiplas relações de seu uso original e contínuo” (ibidem, p. 146). Sendo assim, Cook propõe 

que a análise da proveniência de um documento desloque-se do estudo da entidade produtora 

do documento para a função, atividade, discurso e comportamento para o qual o documento 

foi criado. 

A proposta é de que a lógica de organização e identificação de documentos ou de 

conjuntos documentais esteja relacionada à “busca de reconhecimento de padrões e coesão 

narrativa nos processos de criação de documentos” e não somente a quem os produziu. Desta 

forma, o significado da proveniência é modificado, passando a privilegiar as funções; 

atividades; processos; forças sociais; relações interpessoais, institucionais, culturais, políticas 

que levam à produção de documentos (ibidem, p. 147). 

Ampliar o escopo da proveniência do ambiente institucional para os processos sociais 

e históricos também implica considerar que os propósitos da produção documental não são 

apenas em função das atividades institucionais. Existem outros propósitos que só podem ser 
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vislumbrados a partir de um olhar ampliado. Ver “o contexto por traz do texto” (documento) 

implica, para Terry Cook, reconhecer as relações de poder que modelam o patrimônio 

documental (COOK, 2012b, p. 128). 

 

Os textos (incluindo imagens) são todos uma forma de narração muito mais 

preocupada com a narração, muito mais preocupada com a construção de 

consistência e harmonia para o autor, melhorando posição e ego, em 

conformidade com as normas de organização e os padrões de discurso 

retórico, do que evidência de atos e fatos, ou enquadramentos jurídicos ou 

legais. E não existe apenas uma narrativa numa série ou coleção de 

documentos, mas muitas narrativas e histórias, servindo a muitos propósitos 

para muitos públicos, através do tempo e do espaço. (Ibidem, p. 129). 

 

Para que se revele “o contexto por trás do texto”, é necessário que o documento seja 

interpretado “no contexto do seu tempo e lugar, para revelar a mentalidade subjacente, as 

motivações e estruturas de poder de quem produziu os documentos usando esses padrões”. 

Cook se aproxima de Frohmann por entender que o “documento é um sinal, um significante, 

uma construção mediada e em constante mudança, não apenas um receptáculo vazio no qual 

atos e fatos são derramados” (ibidem, p. 131). 

Nossa proposta para que se revele “o contexto por trás do texto”, como sugere Cook, é 

que seja explorada a documentalidade de um documento ao nível do dispositivo em que ele 

está agenciado. Se, como afirma Frohmann, o modo de ação e o poder de afetar que os 

documentos apresentam dependem das suas capacidades de agir em associações complexas 

com outros elementos, nós devemos considerar como seu contexto de produção, ação e uso o 

próprio dispositivo.  

A ideia é analisar a agência documentária a partir de seu funcionamento em rede (que 

compõe o dispositivo) para entender em que relações de forças os documentos foram 

produzidos, quais são seus funcionamento sociais, culturais e históricos (funcionamento em 

relação aos campos de saberes, tipos de normatividade e formas de subjetivação situadas no 

tempo e espaço) e seus efeitos materiais e simbólicos. 

A partir dos atributos da documentalidade - funcionalidade, historicidade e 

complexidade -, podemos investigar como documentos são agenciados e agem em função de 

sua inscrição em um dispositivo, que chamaremos aqui de dispositivo documentário. Ou seja, 

como a documentalidade e a materialidade documental estão condicionadas pela configuração 

do dispositivo documentário. 

No quadro a seguir, buscamos apresentar uma possível metodologia de análise do 

dispositivo documentário relacionando os atributos da documentalidade aos elementos que 
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configuram o dispositivo documentário. Este dispositivo, assim como os demais, caracteriza-

se por uma rede de elementos heterogêneos, discursivos e não discursivos, formada em 

resposta a uma urgência – ordenamento de uma determinada conjuntura social, cultural, 

política, econômica, biológica etc. – e organizada em função de uma estratégia de poder. O 

que caracteriza o dispositivo documentário é os enunciados se materializam em documentos, é 

o documento que permite que um enunciado opere em um plexo de relações de poder. Logo, a 

documentalidade caracteriza-se pelos modos de operação e funcionalidade do documento em 

um dispositivo documentário. 

 

Quadro 8 – Possibilidade de análise do dispositivo documentário 

Dispositivo Documentalidade Questões 

Estratégia de Poder 

 

Conjunto de meios utilizados para 

operar ou manter um dispositivo. 

 

Funcionalidade 

 

A documentalidade funciona em 

vários graus de intensidade e 

diferentes modos de operação. 

De que forma o 

funcionamento dos 

documentos está 

comprometido com 

estratégias de poder? 

 

Periodização 

Situar historicamente as condições e 

possibilidades de surgimento e 

existência de um enunciado. 

Ou seja, o mapeamento do conjunto 

de regras anônimas e históricas que 

sempre estão determinadas no tempo 

e no espaço – para uma área social, 

econômica, geográfica ou linguística 

dada – e que determinam as 

condições de existência de um 

enunciado. 

 

Historicidade 

A documentalidade tem uma função 

histórica contingente, permitindo 

comparações espaço-temporais da 

força e da extensão do exercício 

documental por tipos específicos de 

fenômenos. A atualidade da 

documentação é um fenômeno 

particular e varia de acordo com o 

tempo e espaço. Suas associações com 

outros elementos fazem variar, 

‘especificamente’, o modo de 

operação da documentalidade de 

acordo com seu local e historicidade. 

A qual formação discursiva 

se liga o enunciado do 

documento? 

 

Quais as condições de 

possibilidade da existência 

da formação discursiva 

enunciada pelo documento? 

 

Como o poder de agência do 

documento é afetado pelo 

deslocamento espaço-

temporal do seu contexto de 

produção? 

 

Mapeamento da Rede de um 

Dispositivo 

 

Identificar quais elementos 

heterogêneos, linguísticos e não 

linguísticos, associam-se em rede 

para atender uma função estratégica 

concreta que se inscreve em uma 

relação de poder. 

Complexidade 

 

A documentalidade exibe diferentes 

níveis de complexidade. Para entender 

esses modos de operação, temos que 

seguir as associações complexas para 

descobrir como, nesse tempo e espaço, 

e em qual associação, com que 

tecnologia, com qual grupo, com quais 

coisas materiais, com que atores não 

humanos, com que instituições, em 

qual dado modo de documentalidade 

‘verdadeiramente’ funciona, com qual 

intensidade e com quais efeitos. 

 

 

De que forma o documento é 

agenciado em uma relação 

de força/poder? 

 

Quais elementos discursivos 

e não discursivos estão 

associados ao agenciamento 

da documentação?  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Situar a análise da agência documentária no âmbito do dispositivo documentário nos 

permite formular questões para o estudo do caráter sociocultural dos documentos. A 

arquivística tem oferecido poucas ferramentas para a análise de contexto que extrapolem os 

limites burocráticos e organizacionais da produção documentária. Theo Thomassen diz que o 

conceito de contexto arquivístico constitui parte dos instrumentos analíticos da Arquivologia. 

O autor define este conceito dizendo que 

 

O contexto arquivístico são todos os fatores ambientais que determinam 

como documentos são gerados, administrados e interpretados. Os fatores 

ambientais determinam diretamente os conteúdos, formas e estruturas dos 

registros que podem ser diferenciados em contexto de proveniência, contexto 

administrativo e contexto de uso. Estes fatores são, cada um a seu tempo, 

determinados pelo contexto sócio-político, cultural e econômico. 

(THOMASSEN, 2006, p. 10). 

 

Apesar de reconhecer os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que 

determinam o modo de produção documentária, Thomassen não aprofunda quais seriam os 

escopos de análise deste contexto. O autor se limita a dizer que contexto sociopolítico, 

cultural e econômico 

 

É tudo aquilo que influencia os fatores ambientais, determinando 

diretamente o conteúdo, forma e estrutura dos documentos arquivísticos. 

Arquivos não podem ser interpretados corretamente sem informações 

relacionadas ao seu contexto. Informação contextual deve, portanto, ser 

incluída no sistema de informação do qual os arquivos formam parte. 

(THOMASSEN, 2006, p. 11). 

 

Quais seriam então as metodologias para a obtenção de informação contextual que 

oriente a interpretação correta dos documentos? Terry Cook (2012b, p. 137) critica as 

percepções tradicionais de arranjo, organização e classificação de documentos que, por 

buscarem transmitir fatos neutros ou a “verdade”, acabam por negligenciar o rico contexto por 

trás do conteúdo superficial da informação. 

Observando a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), percebemos 

como é limitada a formulação de informações contextuais de fundos e coleções. Na chamada 

área de contextualização, são descritos: nome(s) do(s) produtor(es), história 

biográfica/administrativa, história arquivística e a procedência dos documentos. Vejamos a 

seguir as orientações que a norma traz para cada um desses elementos. 

 

Quadro 9 - Informações contextuais de acordo com a NOBRADE 
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Nome(s) do(s) produtor(es) Registre a(s) forma(s) normalizada(s) do(s) nome(s) da(s) 

entidade(s) produtora(s) da unidade de descrição. 

 

História biográfica/administrativa Registre de maneira concisa informações relacionadas à história 

da entidade coletiva, família ou pessoa produtora da unidade de 

descrição. 

 

História arquivística Identifique a natureza da acumulação do acervo e registre 

sucessivas transferências de propriedade e custódia, intervenções 

técnicas ao longo do tempo, dispersões e sinistros relacionados à 

unidade de descrição. 

 

Procedência dos documentos Registre a origem imediata da unidade de descrição (nome da 

entidade que encaminhou), a forma e data de aquisição, se 

possível com as referências pertinentes (instrumento formal de 

encaminhamento e/ou recebimento como uma correspondência, o 

número e data da mesma, números ou códigos de entrada da 

unidade de descrição etc.). Se a origem for desconhecida, recorra 

à expressão “dado não disponível”. 

 

Fonte: Norma Brasileira de Descrição Arquivística, Rio de Janeiro, 2006. 

 

Mesmo as informações destinadas à história biográfica e/ou administrativa do produtor 

parecem ser pouco alinhadas com a necessidade de contextualização sociopolítica, cultural e 

econômica. Para a descrição da história biográfica e/ou administrativa, a NOBRADE 

recomenda os seguintes procedimentos: 

 

Para qualquer tipo de entidade, seja ela coletiva, família ou pessoa, registre 

informações tais como datas e locais de existência, finalidade e 

competências ao longo do tempo, atividades e funções, realizações. 

Para entidades coletivas, registre natureza jurídica, âmbito de ação, atos 

normativos. Se, por exemplo, entidade nacional, internacional ou estrangeira 

e, neste caso, a nacionalidade. Se entidade pública, se do executivo, do 

legislativo ou do judiciário, das esferas federal, estadual ou municipal e 

alterações, subordinações e vinculações administrativas ao longo do tempo. 

Para pessoas, registre formação, família, títulos, pseudônimos, publicações 

etc. 

Para famílias, relacione membros de maior destaque, atividades, áreas de 

atuação etc. (NOBRADE, 2006, p. 32). 

 

Se, como defendemos, o contexto (por nós tratado como o dispositivo ao qual o 

documento está associado) define a produção e agência documentária, as informações 

contextuais oferecidas pela norma de descrição arquivística em vigência no país não são 

suficientes para entender outros funcionamentos dos documentos senão os institucionais. 

Processos sócio-históricos são complexos e não podem ser descritos de forma reducionista. 

A contextualização não serve apenas à interpretação da documentação pelos usuários, 

ela deve também orientar o fazer arquivístico. Para Cook, os “arquivistas devem ser capazes 
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de pesquisar, reconhecer e articular todas as mudanças radicais na sociedade para então tratar 

conceitualmente do seu impacto na teoria, metodologia e prática arquivística” (COOK, 2012b, 

p. 139). 

A análise de contexto pode orientar o trabalho do arquivista na fase de produção, 

acesso, difusão, guarda e preservação de documentos. Processos sociais são dinâmicos, o que 

implica que relações de poder, moralidades, códigos normativos, instituições, saberes e 

formas de subjetivação mudam, e essas mudanças alteram os princípios pelos quais 

documentos são criados, circulam, são acumulados e agenciados. 

Podemos acompanhar hoje como a pluralização das identidades “não normativas” tem 

suscitado mudanças na produção de registros civis. A ideia de que a sexualidade não é apenas 

definida pelo aspecto fisiológico, mas também pelas questões de gênero e pelas práticas 

afetivo-sexuais (heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, assexual etc.) levou a 

medidas do Estado para o reconhecimento e o direito ao uso da identidade de gênero por 

transexuais. Já é possível que homens e mulheres transsexuais usem “nome social” no 

Cadastro de Pessoa Física (CPF), no Título de Eleitor, nas inscrições para o Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem), no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), no 

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e em toda 

a administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

No ano de 2018, o CNJ, a partir do Provimento n° 73, autorizou que pessoas maiores 

de 18 anos possam requerer a averbação do prenome e do gênero nos assentos de nascimento 

e casamento, a fim de adequá-los à identidade autopercebida (CNJ, 2008). Para a alteração 

dos registros, não é necessária a apresentação de laudo médico que ateste a 

transexualidade/travestilidade, parecer psicológico que ateste a transexualidade/travestilidade 

ou laudo médico que ateste a realização de cirurgia de redesignação de sexo, o que representa 

um enorme avanço no sentido de respeitar a liberdade e a autonomia individual na definição 

da designação sexual. 

Para serem bem-sucedidas, políticas públicas que apoiem a diversidade de gênero 

precisam contar com a adequação de documentos a diferentes formas de identificação sexual, 

e não apenas à identificação relacionada ao sexo biológico. É comum que muitos formulários 

exijam a identificação do sexo biológico sem que haja uma real necessidade desta informação. 

Fichas cadastrais, formulários de inscrição, questionários etc. podem e devem ser adaptados 

para respeitar a identidade de gênero e o uso do nome social. 

Em decisão inovadora, a cidade de Nova York aprovou, em 2018, lei que permite que 

pais registrem seus filhos com a identidade sexual “X”, o que dá a oportunidade de identificar 
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a criança de forma não-binária (masculino ou feminino). Esta medida tem especial impacto 

sobre pais com filhos intersexuais, mas é um advento importante para aqueles que não 

desejam definir a priori a identidade sexual de seus filhos. A mesma lei permite que pessoas 

trans possam alterar o gênero em sua certidão de nascimento sem a necessidade de um laudo 

médico. 

Na Alemanha, “desde 2013, preencher as opções sobre sexo na certidão de nascimento 

já não é obrigatório, sendo possível deixar a lacuna vazia até a própria pessoa escolher entre o 

sexo masculino ou feminino ou, até mesmo, continuar sem definir o gênero” (IBDAM, 2018). 

Quando o Estado começa a renunciar à identificação, registo e controle da identidade sexual, 

podemos entender que a imposição de uma determinação sexual normativa atuava como 

mecanismo disciplinar e biopolítico. 

Salta aos olhos a importância da agência documentária na garantia de direitos à 

identidade de gênero. Todo um movimento de luta social e de conscientização sobre a 

transexualidade foi necessário para que sujeitos pudessem ter registrado em documentos uma 

identidade compatível com a que se autorreconhecem. Só se pode ter dimensão da revolução 

que as mudanças sociais e culturais estão causando no campo documentário se trabalharmos 

com uma contextualização da ação dos documentos de forma complexa. 

Por exemplo, um arquivista comprometido com o funcionamento emancipatório dos 

documentos deverá entender que a sua formulação deve estar comprometida com políticas de 

igualdade de gênero, garantindo que ele promova igualdade e inclusão ao invés de 

preconceito e marginalização. A ampliação de direitos LGBTI+, em particular, exige 

mudanças na formatação de documentos porque está estreitamente ligada à redefinição de 

padrões normatizados de identidade sexual. É preciso que o profissional de arquivo esteja 

consciente de que os documentos devem acolher as diversas possibilidades de identidade 

sexual. 

Terry Cook defende que os arquivistas devam ser capazes de pesquisar, reconhecer e 

articular todas as mudanças radicais na sociedade, para então tratar conceitualmente do seu 

impacto na teoria, metodologia e prática arquivísticas (COOK, 2012b, p. 139). Para isso, 

propõe que a arquivologia dialogue com teorias sociais para fomentar uma análise da agência 

documentária a partir da análise da “linguagem, metáforas, e os padrões de discurso das 

palavras, [...] no contexto do seu tempo e lugar, para revelar a mentalidade subjacente, as 

motivações e estruturas de poder” relacionadas à produção de documentos. 

Seguindo esta proposta, buscamos na teoria foucaultiana, principal alicerce teórico de 

Frohmann, a ferramenta teórico-metodológica do dispositivo para empreendermos nosso 
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estudo sobre o lugar da agência documentária na garantia de direitos civis. Como 

consideramos este recurso de extrema eficiência, sugerimos aqui que outros trabalhos e 

estudos possam utilizar desta ferramenta para propósitos similares. 

Foi a partir do conceito de dispositivo, especificamente do dispositivo da sexualidade 

e o documentário, que conseguimos mapear alguns elementos da rede que definiam os efeitos 

punitivos que os documentos tinham sobre homossexuais. Tipologias documentais como o 

processo criminal e a anamnese, que a princípio nada teriam a ver com o controle da 

sexualidade, tornam-se instrumentos de tecnologias de poder e mecanismos de subjetivação 

que discriminam a sexualidade; quando enunciados, tornam a homossexualidade crime e 

doença. Estes enunciados, uma vez institucionalizados, dão origem a formações discursivas 

de caráter normativo que orientaram a produção de saber jurídico e médico alinhados com um 

regime de verdade que determina o que pode funcionar como lícito e normal. Toda essa 

complexa associação de elementos tem como efeito sujeitar homossexuais ao controle a partir 

da “crimiminalização” e “patologização” de seu comportamento social, impondo-lhes 

vexação, punições e o encarceramento. 

Como poderíamos vislumbrar a agência destes documentos (processos, inquéritos, 

exames clínicos etc.) se tomássemos como contexto apenas a história administrativa do 

produtor? Mesmo que levássemos em conta uma análise documentária tal qual prescreve a 

diplomática ou uma análise tipológica tal qual prescreve a arquivologia, não cremos que 

chegaríamos a este mesmo resultado. Desta maneira, acreditamos que a contribuição teórica e 

metodológica que o neodocumentalismo e a teoria foucaultiana deram ao nosso trabalho possa 

também ampliar os escopos de estudos e investigações sobre os agenciamentos dos 

documentos em contextos socioculturais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Consideramos que o presente trabalho atingiu seu objetivo de entender de que maneira 

determinadas documentações, produzidas institucionalmente, eram agenciadas por formas de 

saber e poder que servem à cristalização de enunciados e discursos discriminatórios, os quais 

condenavam a homossexualidade, marginalizavam sujeitos e negavam direitos. 

Para essa tarefa, deslocamos nossa análise para diferentes formações do dispositivo da 

sexualidade, que, apesar de manter como propósito o controle do comportamento sexual, 

utilizaram-se de diferentes estratégias, discursos, saberes, tecnologias de poder e documentos 

para reprimir homossexuais. 

Dedicamo-nos a mapear como, em diferentes tempos e espaços históricos, a 

homossexualidade foi reprimida e condenada. Iniciamos nossa incursão no dispositivo da 

sexualidade no medievo, buscando entender como a necessidade de controlar e conformar o 

comportamento sexual segundo a moralidade católica gerou a necessidade de dizer sobre o 

desejo, sobre o prazer e sobre o sexo. Colocar o sexo em discurso foi um recurso importante 

para verificar se a moralidade cristã estava sendo subjetivada; era necessário que os fiéis 

reconhecessem em sua homoafetividade o pecado e se penitenciassem por esta falta para 

provarem arrependimento e, assim, obterem o perdão divino. 

A confissão não só criou uma intensa discursividade sobre a moralidade sexual como 

também deu início à produção de uma teia de registros dedicados a formalizar discursos sobre 

a sexualidade: códigos normativos, manuais, bulas, autos confessionais etc. Tais documentos 

ajudaram as instituições disciplinares, Igreja e Estado, a exercer o controle sobre as 

transgressões à moralidade sexual vigente pela inquisitio. Posteriormente, o modelo 

inquisitivo seria apropriado pelo Estado moderno e assimilado ao processo jurídico-penal, 

dando origem ao inquérito policial. 

Já na modernidade, a homossexualidade passa a ser criminalizada por ser considerada 

um atentado ao pudor, à moral e aos bons costumes. A homoafetividade passa a ser 

considerada uma ameaça ao modelo da família burguês, alicerçado no matrimônio com 

finalidade reprodutiva. A sexualidade que desviasse deste padrão, ameaçava o núcleo da 

organização e reprodução do corpo social. O Estado passa a reprimir expressões do desejo 

sexual por pessoas do mesmo sexo sob a justificativa da imoralidade e da depravação. A 

inquisitio é institucionalizada como fundamento do processo penal, e são desenvolvidas 

tipologias documentais específicas, como o inquérito policial e o processo criminal, para que 

os procedimentos inquisitivo, investigatório e acusatório fossem formalizados. 
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Posteriormente, já no século XX, a homossexualidade foi tornada patologia e 

reclamada como objeto da psiquiatria. Ao invés de amoralidade, advogava-se que o desejo 

sexual por iguais era uma degeneração mental e deveria ser tratada por médico especialista. A 

produção discursiva sobre a homossexualidade entra no campo do saber científico. A reversão 

da homossexualidade passa a se dar pela cura médica e não mais pela pedagogia moral. A 

política do encarceramento é substituída pela política da internação manicomial. Documentos 

que auxiliavam o médico especialista na formulação de um diagnóstico, como a anamnese, 

inquiriam sobre a sexualidade do paciente e buscavam, a partir da confissão sobre o desejo 

sexual por pessoas do mesmo sexo, constatar a degeneração mental do doente: o 

“homossexualismo”. 

A partir destes recortes, pudemos levar adiante nossa proposta de identificar elementos 

(instituições, tecnologias, saberes, normas etc.) associados em rede para formalizar 

enunciados que condenavam a homossexualidade, fazê-los circular e produzir efeitos 

punitivos a partir de documentos. Foi possível perceber que as formações discursivas não só 

estigmatizaram a homossexualidade - classificando-a seja como pecado, crime ou 

doença - como também produziram categorias de sujeito: o sodomita, o pederasta e o 

homossexual. 

Buscamos analisar também como a relação de forças dentro de um dispositivo está em 

constante mudança. A intensa luta que o movimento LGBTI+ tem enfrentado para garantir 

direitos civis aos homossexuais na contemporaneidade engendrou mudanças institucionais 

político-jurídicas que passaram a acolher formações discursivas pluralistas e inclusivas. O 

entendimento, pelo direito e pelo Estado, de que a homossexualidade não é perversão nem 

doença, mas apenas uma entre as várias possibilidades de expressão do desejo e da afetividade 

humana, promoveu cidadania a sujeitos até então marginalizados do amparo legal oferecido às 

famílias brasileiras. Em decorrência de uma gama de novos direitos conquistados pelos 

homossexuais, viu-se uma readaptação da cadeia de produção documentária para adequar o 

actio jurídico ao conscriptio, ou seja, sua formalização documentada. 

Acompanhando, ao longo do trabalho, como documentos (autos confessionais, 

inquéritos policiais, processos judiciais, exames psiquiátricos, etc.) atuaram como plataforma 

de enunciação, promovendo a discriminação e o cerceamento da liberdade e dos direitos de 

homossexuais, procuramos enfatizar que, a partir da luta por liberação da sexualidade, 

promovida pelo movimento LGBTI+, foi demandado que os documentos (certidão de 

nascimento, certidão de casamento, documentos de identificação etc.) atuassem em outro 
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sentido, o da promoção da igualdade, da cidadania, da liberdade sexual e da promoção da 

identidade de gênero. 

As alterações nos regimes de verdade sobre a sexualidade levam a alterações na 

produção de documentos e no seu funcionamento. Essa mudança na agência documentária é 

de extrema importância para a compreensão do lugar do documento na vedação ou promoção 

da cidadania e dos direitos. Dando visibilidade à dinâmica da ação e dos efeitos dos 

documentos, acreditamos ter cumprido com nosso objetivo de pesquisa de entender como 

alterações nos regimes de verdade condicionam a produção de documentos e seu 

funcionamento. 

Diante disso, temos a convicção de que este trabalho oferece um olhar inovador sobre 

o papel social de documentos e arquivos, por oferecer uma nova perspectiva inovadora de 

análise da agência documentária e da materialidade documental a partir da configuração de 

um dispositivo documentário. Acreditamos que a pesquisa realizada abre outras frentes de 

reflexão no campo infodocumentário e cria a possibilidade de agregar outras perspectivas 

teórico-metodológicas na orientação do trabalho arquivístico. 
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ANEXO A 

Livro 1 de confissões da primeira visitação do Santo Ofício da Inquisição ao Brasil 

 
Fonte: Portugal, Arquivo Nacional Torre do Tombo. Fundo: Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa. 

Livro 01. Data de Produção: [25/07/1591]. Código de referência: PT/TT/TSO-IL/038/0777. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683. Acesso em: 20 mar. 2019. 
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ANEXO B 

Processo criminal por vício de pederastia 

 
Fonte: Brasil, Arquivo Nacional. Fundo: Conselho Supremo Militar de Justiça. Sub-Série: Processos criminais. 

Data de Produção: [1884]. Dossiê. Notação: BRANRIO1X0.CGM.PCR.0534 
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ANEXO C 

Inquérito policial por crime de atentado ao pudor contra menor do sexo masculino 

 
Fonte: Brasil, Arquivo Nacional. Fundo: Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Data de Produção: [1906-

1907]. Dossiê. Notação: BRRJANRIOCACT40351. 
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ANEXO D 

Inquérito policial por crime de atentado ao pudor contra menor do sexo masculino 

 
Fonte: Brasil, Arquivo Nacional. Fundo: Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Data de Produção: [1906-

1907]. Dossiê. Notação: BRRJANRIOCACT40351. 
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ANEXO E 

Prontuário médico - Caso 1 

 
Fonte:Brasil, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fundo: Sanatório Pinel.  

Série: Prontuário Médico nº 139. 
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ANEXO F 

Prontuário médico - Caso 2 

 
Fonte: Brasil, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fundo: Sanatório Pinel.  

Série: Prontuário Médico nº 216. 
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ANEXO G 

Prontuário médico -Caso 3a 

 
Fonte: Brasil, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fundo: Sanatório Pinel.  

Série: Prontuário Médico. Caso nº 760. 
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ANEXO H 

Prontuário médico - Caso 3b 

 
Fonte: Brasil, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fundo: Sanatório Pinel.  

Série: Prontuário Médico. Caso nº 760. 
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ANEXO I 

Prontuário médico - Caso 3c 

 
Fonte: Brasil, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fundo: Sanatório Pinel.  

Série: Prontuário Médico. Notação: 760. 
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ANEXO J 

Apelação cível dissolução de sociedade de fato entre mulheres homossexuais 

 

Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência usando  

os termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0006408-81.1995.8.19.0000. 
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Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0006408-81.1995.8.19.0000 
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ANEXO K 

Processo cível reconhecimento de sociedade de fato e direito entre homens 

homossexuais e participação em espólio 

 
Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0006973-501992.8.19.0000. 
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Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0006973-501992.8.19.0000. 
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Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0006973-501992.8.19.0000. 
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Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0006973-501992.8.19.0000. 
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Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0006973-501992.8.19.0000. 
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ANEXO L 

Apelação civel por danos morais 

 
Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0003804-45.1998.8.19.0000. 
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Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0003804-45.1998.8.19.0000. 
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Fonte: Site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consulta por jurisprudência com os  

termos “sociedade de fato” e “homossexual”. Apelação Cível 0003804-45.1998.8.19.0000. 
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ANEXO M 

Modelo de certidão de nascimento do ano de 2010 

 
Fonte: Brasil, Decreto nº 6828, 2009. 
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ANEXO N 

Modelo de certidão de nascimento do ano de 2018 

 
Fonte: Conselho Nacional de Justiça, Provimento nº 63, 2017. 

 


