
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                      LEILIANE MATIAS BARCELOS 

 

 

 

                        

                      SUTILEZAS AFETIVAS NO CENÁRIO SOCIAL: AS CONFORMAÇÕES       

FAMILIARES PARA ALÉM DOS DETERMINANTES CULTURAIS E DE GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

                                                                                             2016



LEILIANE MATIAS BARCELOS 

 

 

SUTILEZAS AFETIVAS NO CENÁRIO SOCIAL: AS CONFORMAÇÕES 

FAMILIARES PARA ALÉM DOS DETERMINANTES CULTURAIS E DE GÊNERO. 

 

 

Trabalho de Final de Curso apresentado ao 

Departamento de Serviço Social de Campos 

dos Goytacazes do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Serviço Social. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª ROSANY BARCELLOS DE SOUZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

2016



 

LEILIANE MATIAS BARCELOS 

 

SUTILEZAS AFETIVAS NO CENÁRIO SOCIAL: AS CONFORMAÇÕES 

FAMILIARES PARA ALÉM DOS DETERMINANTES CULTURAIS E DE GÊNERO. 

 

 

Trabalho de Final de Curso apresentado ao 

Departamento de Serviço Social de Campos 

dos Goytacazes do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Serviço Social. 

 

Aprovada em 24 de novembro de 2016. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Rosany Barcellos de Souza – Orientadora 

Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Ivana Arquejada Faes 

Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________________________________________________ 

Prof. M.
e
 Paulo Santos Freitas Júnior 

Assistente Social da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – SMECE. 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

2016 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta monografia aos meus pais Lélio 

Barcelos e Maria José Matias Barcelos por terem 

sido minhas maiores referências de vida, por 

serem meus exemplos de persistência, de 

integridade, de caráter e de afeto, por contribuírem 

muito para a formação que tenho hoje. Meus 

orgulhos.



 

AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, primeiramente, por sempre se fazer presente em minha vida, 

independentemente do que a minha forma de vida possa representar para muitos. 

Eu vos agradeço, Pai, por ter me capacitado e me sustentado até aqui. 

A meus pais que, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas ao longo 

de suas vidas, sempre buscaram fazer o melhor possível para mim e para meus 

irmãos, privando-se de muitas coisas visando o nosso sustento, integridade e 

felicidade. Agradeço por terem nos ofertado um amor incondicional, perdoando 

todas as nossas faltas mesmo nos momentos de nossas incompreensões. 

Aos meus irmãos, Miriam, Ana, Isaura e Valdinei que, nos momentos de 

maiores turbulências da minha vida, não me abandonaram e me deram a mão, como 

também me reergueram e me ajudaram a prosseguir. 

 A minha querida companheira Liduina, o meu anjo ―Nina‖, pelo apoio, pelo 

carinho e pela dedicação. Por ter sido o meu braço direito nessa caminhada. 

Agradeço por ter trazido as palavras certas, a força que precisava, nos momentos 

mais difíceis, por ter se tornado a minha inspiração, o meu motivo especial de querer 

vencer. Sem dúvida, não teria conseguido sem você. 

Aos meus enteados Luiz Felipe e Lidiane, minhas cunhadas Conceição e 

Maria do Socorro, meus cunhados Gutemberg, Rosemberg, Lindemberg e 

Francisco. Essa família linda da qual passei a fazer parte e que agradeço a Deus 

todos os dias por ter colocado em minha vida. Obrigada pelo apoio e pelo incentivo. 

Aos meus professores, em especial a minha professora e orientadora Rosany 

Barcellos por ter sido fundamental nesse trabalho. Pela capacidade de apreender o 

que eu pretendia trabalhar, como se faz com um diamante bruto, teve a 

sensibilidade em lapidar, desde as minhas primeiras expressões, todo o processo 

com tamanha perfeição, conduzindo-me com paciência e sabedoria, na construção 

dessa monografia. Obrigada pelo privilégio de sua orientação e de sua parceria. 

As minhas colegas de turma, em especial, as minhas mais que colegas, 

minhas amigas e irmãs, Tatiana Ferreira, Isabel Tavares e Lidiane Torres pelo 

carinho e pelo apoio, por estarem efetivamente presentes nos momentos bons e 

também nos ruins. Vou levar vocês comigo para toda a vida. Obrigada também 

pelos momentos de descontração que passamos juntas, nunca vou esquecê-los. 

 

A todos vocês o meu agradecimento e o meu carinho. 



 

RESUMO 

 

Este trabalho visa compreender a família de forma ampla, contrapondo às ideias 
existentes sobre um modelo padrão de família. Analisou as influências socioculturais 
como determinantes de uma visão de mundo alienada, que incide em atitudes 
preconceituosas e invasivas, constituindo um problema social. Desenvolveu 
abordagens para compreender as visões acerca da família, direcionando-as às 
famílias homoafetivas, que diferem do modelo socialmente estabelecido. Teve por 
objetivo contribuir com a qualidade de vida dos que contrariam a essa lógica e às 
suas imposições, através dos conhecimentos e esclarecimentos possibilitados pelo 
diálogo com diversos autores que trabalham a temática. Permitiu compreender a 
família como instituição historicamente construída que expressa uma multiplicidade 
de manifestações culturais e que a família que conhecemos hoje foi apropriada pelo 
sistema produtivo que tenta subjugar as diferentes expressões de vida.  Destacou o 
afeto como constitutivo familiar que, assim como o conceito de gênero, permite 
atualizar as discussões sobre a família, sendo ainda necessárias, além de um 
processo educativo, a valorização do ―sentimento de religiosidade‖ e da defesa da 
diversidade, como formas de enfrentamento ao preconceito. 

 

Palavras-chaves: Afeto. Diversidade. Família. Gênero. Preconceito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
This paper aims to understand the family in a broad way, in opposition to existing 
ideas about a standard family model. He analyzed sociocultural influences as 
determinants of an alienated worldview, which focuses on prejudiced and intrusive 
attitudes, constituting a social problem. He developed approaches to understand the 
visions about the family, directing them to homoaffective families, which differ from 
the socially established model. Its objective was to contribute to the quality of life of 
those who oppose this logic and its impositions, through the knowledge and 
clarification made possible by the dialogue with various authors who work on the 
subject. It allowed to understand the family as a historically constructed institution 
that expresses a multiplicity of cultural manifestations and that the family that we 
know today was appropriated by the productive system that tries to subjugate the 
different expressions of life. She emphasized affection as a family constituent, which, 
like the concept of gender, allows for the updating of discussions about the family, as 
well as an educational process, valuing the "feeling of religiosity" and the defense of 
diversity, as forms of Against prejudice. 
 
 
  
Keywords: Affect. Diversity. Family. Genre. Preconception. Sociocultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia, intitulada SUTILEZAS AFETIVAS NO CENÁRIO SOCIAL: 

as conformações familiares para além dos determinantes culturais e de gênero 

busca analisar a influência de determinantes socioculturais que engendram uma 

configuração da família pensada e não vivida, partindo do pressuposto de que este 

problema estaria diretamente relacionado a uma questão cultural - de reprodução de 

costumes, de hábitos, de normas, sem refletir criticamente sobre essa realidade, o 

que, após um longo processo histórico, teria permitido naturalizar padrões de 

comportamento e, consequentemente, conformado um ‗modelo‘ de família 

socialmente aceita. O tema é debatido sob o olhar de uma futura assistente social o 

que faz com que os objetivos do presente trabalho estejam sintonizados com os 

objetivos da profissão que pauta-se pelos princípios do Código de Ética (1993), 

contrários a qualquer tipo de discriminação e preconceito. 

Este trabalho considerou o Materialismo Histórico Dialético, como 

fundamentação teórica para a presente análise. Essa teoria consiste num constante 

diálogo com o real, submetendo-o a um processo de reflexão crítica, para desvendar 

e apreender, por meio de aproximações sucessivas, o que há por trás dos fatos 

aparentes. Busca compreender a realidade, através do estudo do movimento 

histórico, considerando os fatos em sua totalidade, trabalhando as contradições e os 

conflitos nela existentes, compreendendo as relações do homem com essa 

realidade, em suas múltiplas determinações. 

A metodologia adotada para a realização desta análise consistiu na realização 

de revisão de literatura seguida de pesquisa bibliográfica. Esse procedimento refere-

se a uma sistematização de ações que possibilitam a busca de soluções para um 

determinado problema. Realiza-se por meio de leituras sucessivas em busca de 

informações e de dados que possam ser pertinentes e relevantes no processo de 

compreensão de um determinado assunto. Ocorre a partir do estabelecimento de 

diálogo com diversos autores, em diferentes temáticas, o que contribuiu para a 

obtenção de conhecimentos mais aprofundados acerca do tema abordado. Para 

tanto, inicialmente, foram elencadas algumas categorias como fundamentais, a 
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saber: o afeto, a cultura, a família e o gênero. Posteriormente, foram agregados 

conhecimentos referentes a outras categorias, que permitiram ampliar a discussão, 

enriquecendo a análise.  

Essa análise refere-se a um problema presente na realidade social como um 

todo e que foi identificado a partir da observação não só de atitudes preconceituosas 

com pessoas que têm um padrão de vida diferente das demais, mas também de 

atitudes invasivas na tentativa de impor um modo único de pensar e, ainda, de 

comportamentos subordinados incondicionalmente aos padrões estabelecidos na 

sociedade e na percepção de existência de concepções engessadas acerca da 

sexualidade e do gênero em grande parte da população. 

A partir dessas observações, surgiu o interesse em desenvolver um estudo 

abordando o recorte da família, nesse contexto social, a partir da perspectiva da 

cultura e do gênero, visando compreender a constituição familiar, os sujeitos que a 

compõe e o entendimento da sociedade a respeito, sendo necessário pensar nessas 

conformações a partir de novas representações dessas vivências. Para isso, foram 

considerados alguns trabalhos realizados por autores, tai como: Barreto (2008), 

Lima (2015), Patriota (2002), Taques (2007) e Thompson (2000) que discutem sobre 

aspectos culturais; como Butler (2000), Carloto (2001), Lemos (2007), Tedeschi 

(2007) e Weeks (2000) que tratam de questões relacionadas ao conceito de gênero; 

como Amaral (2015), Angeluci (SD), Dias (SD), Fonseca (2002), Garcia (2007), 

Paiva (2007), Rios (2007), Rosa (2007), Sarti (2003), Simões (SD) e Szymanski 

(2003), que abordam questões referentes à família e ao afeto; além de outros 

autores como Bock (SD), Cerveira (2014), Cortella (SD), Godói e Maia (2013), e 

Silva e Santos (2010), que abordam outras temáticas, como psicanálise, ética e 

moral, religião e religiosidade.   

 O interesse pelo tema surgiu, mais especificamente, pela observação de 

existência de atitudes preconceituosas relacionadas à questão da 

homossexualidade, o que levou a pensar não somente sobre a influência das 

ideologias que se encontram no cenário social, mas também sobre as possíveis 

interferências que podem realizar sobre a vida das pessoas que estabelecem 

convívios afetivos contrários à lógica existente e as possíveis consequências sobre o 

que essas influências podem acarretar a essas vidas. 
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O objetivo desta análise está relacionado à necessidade de compreender 

como se constituem as famílias na contemporaneidade e identificar no cenário social 

quais são as visões acerca das famílias inovadoras. Visa contribuir para desmistificar 

as concepções alienadas acerca do que representa a família e permitir um melhor 

diálogo, com mais respeito às diferenças, contribuindo para que a sociedade e as 

pessoas que experimentam uma vida ‗diferente‘ consigam conviver em paz, 

estabelecendo um modo de vida mais saudável, sem acusações, sem punições, ou 

sem sentimento de culpa e de inferiorização. Contribuir para o entendimento de que 

todos são, independentemente das diferenças, membros de uma mesma sociedade, 

pertencentes a um mesmo gênero, o gênero humano. 

Durante o desenvolvimento deste estudo, surgiram alguns questionamentos. 

Por exemplo, por que a religião consegue exercer tantas influências na vida das 

pessoas e quais podem ser os resultados dessa influência sobre a vida dos casais 

homoafetivos? Por que a constituição familiar heteroafetiva passou a ser defendida 

como modelo padrão? Por que a cultura e o gênero constituem aspectos 

importantes para o entendimento das famílias e como podem influenciar a forma 

como elas são entendidas? 

Algumas hipóteses foram consideradas como possíveis respostas a esses 

questionamentos. Quanto à religião, talvez, em algum momento, o processo de 

mudanças sócio históricas possa ter refletido em sua aproximação, permitindo que 

determinasse muitos aspectos da condição de vida dos indivíduos, cujas 

consequências dependem da forma como um determinado assunto venha a ser 

tratado e do nível de envolvimento e de aceitação que os indivíduos possam ter 

quanto aos princípios religiosos que as igrejas defendem. Quanto ao modelo de 

família, talvez a ordem social vigente, devido a alguns fatores, entenda que a 

configuração da família heteroafetiva seja mais propícia à manutenção de sua 

ideologia. Quanto à cultura e ao gênero, talvez pelo fato de estarem relacionados ao 

reconhecimento de pertencimento dos indivíduos, possam se tornar determinantes 

para as configurações familiares, pois estão relacionados à consideração dos 

hábitos, aos costumes e às preferências diversificados e, por isso, abrem espaço 

para uma discussão mais politizada acerca da compreensão da família. 
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Para efeito dessas análises, dividimos o presente trabalho em dois capítulos. 

No primeiro, abordamos as determinações históricas e culturais que permitem 

pensar a família como resultado de um processo de construção, que expressa 

características do contexto em que se encontra, não sendo possível entendê-la de 

forma padronizada, única e imutável. Para isso, buscamos compreendê-la em 

diferentes momentos, além de abordá-la, considerando as percepções dos dias 

atuais. Nessa linha de análise, buscamos compreender, também, como ela tem sido 

entendida nas instituições jurídicas, abordando os consequentes rebatimentos 

quanto ao direito de família. No segundo capítulo, abordamos a importância do afeto 

para as constituições familiares. Nessa perspectiva, analisamos, primeiramente, os 

padrões de moralidade existentes e suas influências na vida das famílias. Para 

tanto, retratamos, ainda, o aspecto religioso como possibilitador da 

institucionalização desses padrões, justificando-os na sociedade, através da 

proximidade com a família e com o Estado, utilizando a força de sua tradição. Logo 

após, analisamos também as possibilidades de mudanças a partir da obtenção de 

uma nova concepção de mundo e fizemos observações quanto à movimentação 

existente na sociedade, que demonstra caminhar para essa realidade. Finalizando, 

destacamos o afeto como fundamental não apenas para as constituições familiares, 

mas também para o estabelecimento de qualquer tipo de relação, considerando-o 

essencial à vivência humana. 
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CAPÍTULO 1 – DETERMINAÇÕES HISTÓRICAS E CULTURAIS NA 

CONFORMAÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA SOCIALMENTE CONSTRUÍDO. 

 

Ao observar diferentes composições familiares nos nossos dias, podemos nos 

questionar a respeito da origem dessas diferenciações que se tornam cada vez mais 

visíveis, embora existam pressões para adequação da sociedade a um modelo 

socialmente aceito. A ―história da família é descontínua, não-linear e não-

homogênea: consiste, isto sim, em padrões familiares distintos, cada uma com sua 

própria história e suas próprias explicações‖ (POSTER, 1981, apud SZYMANSKI, 

2003, p. 24). Entendendo a família como uma instituição complexa e histórica, o 

autor está afirmando que não há, portanto, como conceituá-la de forma definitiva, 

nem atribuir a ela um modelo único. Sendo assim, podemos relacionar a família a 

um processo de construção cultural. 

 

Com Lévi-Strauss, a família entra definitivamente no terreno da cultura. 
Para ele, o fundamento da família não está na natureza biológica do 
homem, mas na sua natureza social; as famílias se constituem como 
aliança entre grupos. [...] esta aliança é possibilitada pelo princípio da troca 
e da reciprocidade [...]. (SARTI, 2003, p. 41). 

Quando Lévi-Strauss rompeu com o fundamento biológico da 
consanguinidade, introduzindo a dimensão cultural da aliança na família, 
abriu caminho para a análise da cultura como dimensão simbólica 
constitutiva de toda e qualquer realidade social. Não há ação humana que 
não contenha uma significação para quem age. A lógica prática é, em si, 
uma significação da ação, mas não a única e não a determinante da ação 
humana. [...] a maneira como se estruturam as escolhas nas relações 
familiares não é apenas funcional, mas tem um significado. É definida, 
portanto, de acordo com uma ordem simbólica. (SARTI, 2003, p. 42). 

 

Uma cultura é definida a partir da interpretação que o homem faz da realidade 

em que vive, atribuindo significados a tudo que está a sua volta e passando a 

realizar suas escolhas a partir desse entendimento adquirido. Os grupos de 

indivíduos que partilham de um mesmo entendimento sobre a realidade, não só 

passam a se aproximar, como também a colaborar uns com os outros, 

caracterizando-se como famílias. A essa compreensão do aspecto cultural da 

família, defendido pelos autores acima, Szymanski (2003) dá a seguinte 

contribuição: 
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O mundo familiar mostra-se numa vibrante variedade de formas de 
organização, com crenças, valores e práticas desenvolvidas na busca de 
soluções para as vicissitudes que a vida vai trazendo. Desconsiderar isso é 
ter a vã pretensão de colocar essa multiplicidade de manifestações sob a 
camisa de força de uma única forma de emocionar, interpretar, comunicar. 
(SZYMANSKI, 2003, p. 27). 

 

Sendo assim, a família estará suscetível a mudanças, dependendo das 

características de cada lugar. Alguns autores abordam diferentes mudanças 

ocorridas na formação das famílias ao longo do tempo, relacionando alguns 

aspectos que poderiam estar diretamente ligados a esses fenômenos como, por 

exemplo, as: 

 

[...] mudanças referentes ao papel da mulher, assim como sua ascensão 
profissional, o surgimento da pílula anticoncepcional e o divórcio 
contribuíram para o declínio do modelo tradicional familiar. A mulher que, no 
passado, tinha pouca escolha, na contemporaneidade, passa a escapar do 
determinismo biológico e social e se descobre cidadã, ou melhor, sujeita do 
seu desejo. Atualmente, cada vez mais as mulheres se tornam chefes de 
família e os papéis entre homens e mulheres não se vinculam mais à 
identidade sexual, mas sim às circunstâncias. (AMARAL; FINELLI; SILVA, 
2015, p. 57). 

 

Fatores históricos como esses interferiram diretamente nas formações 

familiares. O contexto de inserção da família, os valores entendidos como corretos, 

algumas mudanças na percepção de mundo vão dando novos contornos a essa 

instituição. Abaixo, Simões (SD) apresenta as mudanças na família como resultado 

de pressões do contexto em que se encontrava inserida e que acabaram moldando 

sua formatação.   

 

Assim como as famílias mudaram, os núcleos familiares também sofreram 
alterações em sua estrutura e composição. A família composta por diversos 
membros começou a perder força ao longo dos anos, bem como aquela 
formada apenas por filhos legítimos, seja por imposição legal, seja porque 
os núcleos familiares passaram a valorizar um fator imprescindível para sua 
formação: o amor, o afeto! (SIMÕES, SD, p. 04). 
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Aqui, está retratado o momento em que as famílias se dividiram e passaram a 

compor unidades familiares menores. Com o processo de industrialização e de 

desenvolvimento, ocorreu também um processo de urbanização. As famílias 

começaram a deixar os campos em busca de melhores condições de vida para os 

seus membros, tendo sua configuração reduzida ao casal e filhos, os quais 

passaram a desenvolver sentimentos que antes não apareciam, começando a 

desencadear uma preocupação com a proteção entre eles. Um modelo nuclearizado 

que passou a ser entendido como padrão pela sociedade, estabelecendo novos 

princípios valorativos. Ao que Ariès (1981) acrescenta: 

 

Historiadores descrevem como, especialmente a partir da revolução 
industrial, o afeto começa a ser considerado como a base da vida familiar. 
Os filhos, encarados na época pré-moderna como mão de obra para a 
empresa familiar, segurança na velhice ou meio de perpetuação da 
linhagem, passam a possuir um valor, antes de tudo, afetivo. Da mesma 
forma, o amor romântico torna a caracterizar o matrimônio ideal, ditando a 
necessidade da ―livre escolha‖ do cônjuge. Aqui, o valor central não é mais 
a linhagem ou o nome da família, a serem protegidos a qualquer custo 
(mediante o sacrifício, quando necessário, dos membros), mas, sim, a 
felicidade dos indivíduos (ARIÈS, 1981, MACFARLANE, 1986, apud 
FONSECA, 2002, p. 05). 
 

 

Nesse momento, com o desenvolvimento de um convívio mais íntimo, com a 

valorização dos sentimentos, ocorre também uma valorização da individualidade. 

Nessa perspectiva histórica, Rios (2007) descreve o perfil de família que, até então, 

vinha influenciando o comportamento da sociedade em que vivemos. 

 

[...] a percepção de família como uma entidade fechada, a ser considerada 
em si mesma [...] Neste modelo hierárquico, onde os indivíduos são 
concebidos numa ―regulação piramidal complexa‖ e assimétrica, sem a 
previsão da paridade de direitos entre os cônjuges, delineou-se uma 
estrutura familiar de tipo forte e autoritário, prevalecendo as relações de 
hierarquia sobre as de autonomia. Aqui não causa qualquer surpresa a 
negativa absoluta de consideração da união de pessoas de mesmo sexo no 
âmbito do direito de família. De fato, num contexto político e ideológico onde 
os gêneros são rigidamente definidos e orientados para necessidades de 
produção e para o fortalecimento de certos padrões morais confirmatórios 
desta cosmovisão, não há espaço para a aceitação de qualquer espécie de 
relacionamento destoante do padrão da família institucional. (RIOS, 2007, p. 
111). 

 

Estão evidenciadas aqui, que as características dessa estrutura familiar estão 

relacionadas aos interesses inerentes ao modo de produção vigente. Embora essa 

estrutura tenha passado por modificações, constituindo-se de forma nuclearizada, a 
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família passou a representar os interesses dessa ordem societária, deixando 

subentendido que a existência de outras configurações familiares poderia 

desequilibrá-la, o que não seria interessante para sua manutenção. Mas existem 

outros determinantes que contribuem para o entendimento e a aceitação de um 

modelo. No Brasil, por exemplo, as alianças estabelecidas desde os primeiros 

momentos de exploração estabeleceram tradições que perpassam os dias atuais.  

 

A pátria portuguesa sempre teve uma forte ligação com o catolicismo 
(religião esta que é a oficial naquela república), iniciada com Santa 
Inquisição (séc. XIII) e aperfeiçoada com o tempo, vindo a Igreja, 
posteriormente, a exercer papel de forte influência na constituição do 
Estado e na vida de seus cidadãos. Foi o período em que o Estado era 
chamado de Eclesiástico. Descobertos que fomos no ano de 1500, todos os 
costumes e tradições portuguesas passaram a fazer parte do cotidiano 
brasileiro, dentre eles as leis e as imposições sacras advindas daquele 
Estado-Eclesiástico [...]. (SIMÕES, SD, p. 02). 

 

 

A partir desse momento, a influência dessa forte ligação passou a ditar a 

conduta de vida dos brasileiros. Sendo assim, não teria sido apenas por interesses 

relacionados à lógica do capital que o Estado passou a considerar um modelo 

familiar, mas por influência da tradição da religião, da consideração do seu 

entendimento, do seu posicionamento, que dificultou até mesmo o estabelecimento 

de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao que Garcia (2007) afirma se tratar de 

uma apropriação de um modelo de família que passou a ser difundido como um 

padrão de família. 

 

A defesa da família nuclear como o lugar ideal para a criação das crianças 
passou a nortear o saber médico, psicológico e jurídico acerca da família. 
Aquela que seria uma forma possível de configuração familiar torna-se o 
modelo de família perfeita, a ser defendido frente às demais alternativas. 
Pressupõe-se que toda criança deva ter um casal ―cuidador‖, um homem e 
uma mulher, o que possibilita o pleno desenvolvimento psíquico e moral da 
criança. Até as normas que regulam a adoção passaram por este crivo [...]. 
(GARCIA, 2007, p. 279). 

 

Embora as mudanças ocorridas tenham trazido muitas consequências 

positivas para a configuração da família, como a valorização da individualidade e do 

afeto, que serão abordados mais adiante, a família nuclearizada passa não só a ser 

entendida como um modelo, mas também a representar toda a ideologia desse 
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sistema, excluindo todas as demais alternativas de convivência.   Retratamos aqui 

que essa família nuclearizada não surgiu com a finalidade de ser modelo, era 

apenas uma nova possibilidade. Mas considerando a composição característica, o 

casal (pai e mãe) e os filhos passaram então a ser defendidos por alguns 

profissionais, visando, principalmente, o bem-estar da criança, uma preocupação 

que surgiu a partir dessas mudanças citadas. Um entendimento que se somou às 

características excludentes dessa sociedade. 

 

[...] A descoberta de que os anos iniciais de vida são cruciais para o 
desenvolvimento emocional posterior focalizou a família como o locus 
potencialmente produtor de pessoas saudáveis, emocionalmente estáveis, 
felizes e equilibradas, ou como o núcleo gerador de inseguranças, 
desequilíbrios e toda sorte de desvios de comportamento. (SZYMANSKI, 
2003, p. 23). 

 

Algumas descobertas atribuíram um valor ainda maior à família, como sua 

importância para a infância, no desenvolvimento emocional. Com isso, esse modelo 

adotado foi ainda mais defendido, utilizando esse discurso não apenas para justificá-

lo, como também para tentar condenar os modelos ―desviantes‖, embora o que 

determine esse desenvolvimento não seja o formato da família, mas a atitude de 

seus membros. 

Portanto, o surgimento do modelo burguês se deu em meio ao 

desenvolvimento do capitalismo industrial. Ocorreram migrações para as áreas 

urbanas, muitos membros das famílias extensas passaram a constituir um novo 

formato de família, concentrando os cuidados apenas nos seus filhos. 

 

 

As mudanças ocorridas ao longo da história resultaram em novas formas de 
família, as quais são oriundas de transformações sociais e culturais. 
Surgiram, então, as famílias monoparentais, recasadas e de pais 
homossexuais. Apesar de essas formas alternativas de famílias serem 
diferenciadas da família tradicional nuclear, essas exercem a função 
destinada a última. Isso porque a família tem por lei a obrigatoriedade de 
cuidar do desenvolvimento da criança, da integridade do corpo e transmitir 
herança patrimonial e cultural. Constitui-se uma família, perante a 
legislação, quando realizadas essas tarefas. Essa função, então, pode ser 
exercida por vários tipos de grupo familiares, como a de um casal 
heterossexual, ou um casal homossexual, ou uma só pessoa (ROSA, 2013, 
apud AMARAL; FINELLI; SILVA, 2015, p. 57).  
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E a partir do modelo burguês, aconteceram muitas outras mudanças, que 

possibilitaram o surgimento de várias expressões familiares. O que constatamos é 

que a família não se constitui de forma imutável. É uma construção histórica. 

Portanto, passível de passar por tantas mudanças quanto forem necessárias, em 

conformidade com a realidade em que está inserida, visando o bem-estar de seus 

membros. 

 

Cada família circula num modo particular de emocionar-se, criando uma 
―cultura‖ familiar própria, com seus códigos, com uma sintaxe própria para 
comunicar-se e interpretar comunicações, com suas regras, ritos e jogos. 
Além disso, há o emocionar pessoal e o universo pessoal de significados. 
Tais significados, no cotidiano, não são expressos. O que se tem são ações 
que são interpretadas num contexto de emoções entrelaçadas com o crivo 
dos códigos pessoais, familiares e culturais mais amplos [...]. (SZYMANSKI, 
2003, p. 25). 

 

Portanto, não se justificam atitudes preconceituosas que limitem a existência das 

mais diversas formações familiares contrárias a essa verdade. 

 

1.1 - COMPREENDENDO A FAMÍLIA NOS DIAS ATUAIS. 

 

Como vimos, a existência de diferentes composições familiares é resultado de 

um processo de mudanças históricas. 

 

Segundo Ariès (1981) o sentimento de família surge apenas nos séculos 
XVI e XVII acompanhado do interesse pela infância e da valorização da 
criança. Antes a família não possuía uma função afetiva, ela tinha o papel 
de manter e conservar os bens, de compartilhar um trabalho e de promover 
as próprias vidas, já que até o entorno do século XV, os membros não 
tinham condições de sobreviverem sozinhos. A mulher era vista apenas nas 
funções de reprodutora e cuidadora; e o casamento era considerado como 
um negócio entre a família dos noivos, de modo que não havia necessidade 
de afeto entre os cônjuges, que na maioria das vezes eram desconhecidos, 
um para o outro. (AMARAL; FINELLI; SILVA, 2015, p. 53). 

 

O que podemos entender é que, antes, a função da família não estava voltada 

para interesses individuais. A felicidade conjugal não era levada em consideração. 

Somente quando a criança passou a ser motivo de preocupação, voltando-se as 
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ações para sua proteção, foi que ocorreu uma valorização dos laços familiares, mais 

precisamente entre pais e filhos. Podemos então considerar que a partir dessa 

preocupação com a integridade da criança, surgiu a estrutura conhecida como 

‗família nuclear‘ tradicional. 

 

[...] a proliferação de pesquisas antropológicas nas últimas décadas do 
século xx mostrou que existe, no seio da modernidade, uma enorme 
diversidade de dinâmicas familiares. Comportamentos que divergem do 
modelo dito moderno se encontram não somente nos continentes exóticos 
(África e Ásia) e nas regiões ―subdesenvolvidas‖, mas dentro dos países 
vistos como protótipos da modernidade – na Europa e nos Estados Unidos. 
[...] pesquisadores concordam hoje que não existe padrão universal de 
evolução familiar. (FONSECA, 2002, p. 03 - 04). 
 

 

A dinamicidade da realidade familiar é perceptível em qualquer lugar e não 

obedece a uma padronização, diferencia-se de acordo com os determinantes 

próprios de cada lugar onde se encontra. A partir da configuração da família nuclear, 

que passou a ser defendida como modelo pelo contexto capitalista, constatou-se, ao 

longo dos anos, a existência de muitas outras configurações, como por exemplo: 

 

[...] a família monoparental, que se trata de uma variação da estrutura 
nuclear tradicional devido a fenômenos sociais, como o divórcio, abandono 
de lar ou adoção de crianças por uma só pessoa. A família extensa que 
consiste na relação avós, tios, etc. Existem também as famílias – que neste 
trabalho recebem o nome de famílias alternativas – que são as famílias 
compostas por minorias que convivem com a diversidade do lar. Como um 
exemplo dessas famílias alternativas temos as relações homoafetivas, na 
qual existe uma ligação conjugal entre duas pessoas do mesmo sexo, que 
podem incluir crianças adotadas ou filhos biológicos de um ou de ambos os 
parceiros. Neste sentido, podemos aqui salientar que há uma constante luta 
por parte de certos grupos de homossexuais para o reconhecimento jurídico 
e aceitação social desta família alternativa. (ROSA, 2007, p. 10). 

 

 

Como também as: 

 

[...] famílias recasadas, aquelas constituídas por um par (ou casal) oriundo 
de experiências previas de casamentos desconstruídos (indivíduos 
separados ou viúvos). [...] muitas vezes, são construídas novas uniões de 
parceiros que já trazem filhos de uniões pregressas. [...]. (FÉRES-
CARNEIRO; PONCIANO, 2003, apud AMARAL; FINELLI; SILVA, 2015, p. 
58). 
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Temos aqui evidenciada essa dinamicidade e podemos concluir que não é 

possível considerar a família por um aspecto evolutivo, considerando um padrão 

único, visto que as convivências familiares expressam as características sociais e 

culturais do contexto em que estão inseridas, as quais nunca serão as mesmas, pois 

possuem determinações diferentes. 

 

A família pós-moderna não é um novo modelo de vida familiar equivalente 
ao da família moderna, não é o novo estágio de uma progressão ordenada 
da história da família, mas, sim, o estágio nesta história onde a crença 
numa progressão lógica de estágios se desmancha. Rompendo com a 
teleologia das narrativas modernizantes que retratam uma história 
evolucionária da família e incorporando tanto elementos experimentais 
como nostálgicos, ―a família pós-moderna avança e recua para dentro de 
um futuro incerto (STACEY, 1992: 94, apud FONSECA, 2002, p. 04 - 05). 
 

 

A forma como a família é entendida no meio em que vivemos, nem sempre 

será o mesmo em outros ambientes, pois são realidades distintas. É importante 

observar que, além de os entendimentos mudarem de lugar para lugar, e de a 

família também sofrer alterações influenciadas pela dinâmica desse lugar, todo 

entendimento e toda dinâmica também são alterados ao longo do tempo, 

diversificando ainda mais a maneira de enxergar essa família. Isso gera uma 

incerteza quanto ao formato que possa adquirir em um determinado momento, 

porém não extingue sua importância na vida das pessoas, nem tampouco significa 

uma ameaça para a sua existência.   

 

[...] A importância da parentela extensa aparece com nitidez em grupos 
populares onde, diante das difíceis condições de vida e frequente 
separação conjugal, as redes de ajuda mútua tornam-se indispensáveis 
(Scott 1990, Sarti 1995). Porém, mesmo nas camadas médias onde, em 
princípio, o ideário individualista é mais destacado (Salem 1989, Duarte 
1995), a falta de equipamentos públicos (creche, escola em tempo 
integral...) obriga o jovem casal a depender dos pais, tios, primos e irmãos 
para cuidar dos filhos e amparar nas demais rotinas do dia a dia [...]. 
(FONSECA, 2002, p. 08 - 09). 

 

Percebe-se que, independentemente do contexto e da expressão que a 

família possua, ela é essencial para a sobrevivência do humano. É uma forma de 

sociabilidade que permite um convívio mais próximo de um determinado grupo, seja 

por laços de sangue, seja por sentimento de pertencimento, amparando as 
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necessidades uns dos outros. Essa realidade é anterior às intervenções do próprio 

Estado, quanto ao atendimento das necessidades dessas pessoas. 

Conforme Garcia (2007), podemos entender que apesar de a ―normalidade‖ 

ser atribuída aos padrões impostos pelo capitalismo, famílias homossexuais que 

contrariam ao modelo idealizado podem conseguir reconhecimento quanto ao seu 

modo de vida, visto que conseguem realizar as mesmas funções e conquistar os 

mesmos resultados que uma família tida como modelo. 

 

 

[...] pesquisas, em sua maioria enfocando famílias monoparentais com mãe 
lésbica ou biparentais de lésbica e filho(s), contribuíram para atestar a 
―normalidade‖ destas famílias, como mostra ―Review‖, de Patterson (1995). 
A partir da utilização de diferentes metodologias, tais pesquisas mostraram 
não haver diferenças significativas entre crianças criadas em famílias 
homoparentais em relação àquelas advindas de famílias heterossexuais, em 
termos da presença de eventuais conflitos de personalidade ou de 
desenvolvimento, de orientação sexual e de adequação à escola e demais 
ambientes. Por este motivo, foram utilizadas como subsídio por gays e 
lésbicas norte-americanas em suas lutas judiciais relacionadas à guarda de 
filhos e a demais demandas. (GARCIA, 2007, p. 283). 
 

 

Portanto, o que vai importar não é a conformação dessa família, mas os 

relacionamentos que são estabelecidos. Percebe-se, a partir dessa descrição, que o 

fato de o ―produto final‖ não oferecer riscos ‗ao sistema‘, por se tratar de resultados 

bem parecidos com os obtidos nas famílias ―normais‖, foi possível realizar 

questionamentos mais fundamentados. Em relacionamentos mantidos por 

sentimentos como o afeto, o cuidado, dentre outros, torna-se mais difícil obter outro 

resultado que não seja uma criança bem-cuidada, bem-protegida, bem-educada, 

bem-amada. Quanto à sua orientação sexual, entendemos que seja necessário a 

cada um dispor de liberdade para efetuar sua própria escolha, sem pressões nem 

para uma, nem para outra realidade. 

Nessa perspectiva de comportamento cultural, de liberdade de escolhas, de 

entendimento sobre a família como uma construção, vemos que:  

  

[...] o termo ―gênero‖ aparece como contrapartida cultural do sexo biológico 
a partir da segunda metade da década de 1970 e deixa profundas marcas 
na análise dos estudos das relações entre homem e mulher na sociedade. 
[...] Toda uma tradição de estudos tratou de mostrar como os significados 
que damos às diferenças entre homens e mulheres variam no tempo e no 
espaço e dependem não da natureza, mas da organização social e da 
cultura. (TEDESCHI, 2007, p. 107). 
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Sendo assim, a forma com que serão entendidas as diferenças entre homens 

e mulheres estão relacionadas com as questões sociais e culturais - e não biológicas 

– o que significa desconstruir a relação desigual, de submissão, que existe entre 

ambos. 

 

O que diferencia o homem, como ser cultural, das outras espécies animais é 
que, embora tenha em comum com eles [...] fatos da vida, o homem escolhe 
como vai realizá-los, dentro das alternativas dadas pelos limites da sua 
existência social. [...] ao escolher, o homem atribui um significado a suas 
escolhas. O que diferencia o homem das outras espécies animais é, 
portanto, sua capacidade de simbolização, implícita em suas escolhas. 
(SARTI, 2003, p. 40). 

 

Trata-se, portanto, de como o homem assimila a realidade em que se 

encontra e de quais escolhas realizará a partir disso. Assim, o conceito de gênero, 

em contrapartida ao sexo, permite ao homem escolher os rumos de sua vida, sem 

se prender aos limites do sexo. Uma liberdade que pode representar maior 

realização pessoal para fazer escolhas, vistos que as necessidades das pessoas 

são distintas. No entanto, o entendimento sobre o conceito de ―gênero‖ vai depender 

de um processo de interpretação, de atribuição de significados que damos à 

realidade – e que estará diretamente relacionado ao processo de construção de 

identidade do qual a descoberta de pertencimento de gênero faz parte – portanto, é 

possível afirmar que: 

 

[...] a vida social [...] é, também, uma questão de ações e expressões 
significativas, de manifestações verbais, símbolos, textos e artefatos de 
vários tipos, e de sujeitos que se expressam através desses artefatos e que 
procuram entender a si mesmos e aos outros pela interpretação das 
expressões que produzem e recebem. [...] o estudo dos fenômenos culturais 
pode [...] ser pensado como o estudo das maneiras como expressões 
significativas de vários tipos são produzidas, construídas e recebidas por 
indivíduos situados em um mundo sócio-histórico. Pensado dessa maneira, 
o conceito de Cultura se refere a uma variedade de fenômenos e a um 
conjunto de interesses [...]. (THOMPSON, 2000, 165). 

 

Quando dizemos que a cultura diz respeito às expressões da vida social e 

que se relaciona a um conjunto de interesses, estando ainda o conceito de gênero 

relacionado a um comportamento cultural e, portanto, à cultura, que reproduz a 

ideologia de uma sociedade desigual, podemos nos preocupar. Apesar da liberdade 

oferecida, da possibilidade de desconstrução de relações hierarquizadas, pode 
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ocorrer uma distorção do significado desse termo, de forma a reafirmar as 

diferenças. É preciso entendermos a diferença entre o gênero e o sexo. Lima (2015) 

acrescenta que a diferença dos comportamentos relacionados ao gênero está 

relacionada à uma questão cultural, independentemente da condição biológica. 

 

Laraia esclarece que a espécie humana se diferencia anatômica e 
fisiologicamente através do dimorfismo sexual, mas é falso que as 
diferenças de comportamento existentes entre pessoas de sexos diferentes 
sejam determinadas biologicamente. Segundo o autor, a antropologia tem 
demonstrado que muitas atividades atribuídas às mulheres em uma cultura 
podem ser atribuídas aos homens em outra. A verificação de qualquer 
sistema de divisão sexual do trabalho mostra que ele é determinado 
culturalmente e não em função de uma racionalidade biológica. (LIMA, 
2015, p. 202-203). 

 

O autor demonstra as ideias do antropólogo Laraia que afirma que não é a 

diferença sexual que define como serão desenvolvidas as atividades, mas que se 

trata de uma construção cultural. O conceito de gênero é entendido por alguns 

autores como uma questão de identidade que vai refletir nas condutas de cada um. 

Entendido como um contraponto para a diferença sexual, que permite um olhar 

igualitário, para além das questões biológicas. No trecho a baixo, Carloto (2001) 

revela a importância do surgimento do conceito. 

 

[...] a emergência do conceito e sua utilização está fortemente impregnado 
de uma dimensão política, tanto no que diz respeito a suas origens, como 
quanto aos seus propósitos. Ele ganha força a partir do movimento 
feminista, cujas principais propostas estão voltadas às mudanças nas 
relações de poder tanto no âmbito público como no privado, procurando 
abolir qualquer forma de dominação-exploração no conjunto das relações 
sociais. (CARLOTO, 2001, p. 211). 

 

Assim, vemos que o conceito surge de uma necessidade política de 

intervenção nas relações de poder que se estabeleceram. Está relacionada ao 

pertencimento do indivíduo, refletindo suas relações sociais. Em uma sociedade 

desigual, classista, o seu uso como reivindicação de igualdade - diferentemente do 

que a separação biológica determina - e de justiça pode representar a conquista de 

muitos direitos, a quebra de paradigmas, a possibilidade de tornar a vida de muitas 

pessoas mais completa e feliz, pois permite compreender o indivíduo em uma 

realidade diferente da que lhe é conferida. Portanto, esse conceito permite discutir 

de forma mais atualizada sobre o que pode ser entendido como família. A autora 

deixa clara a existência de uma distinção entre o que é biológico e o que é gênero. 
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A produção de nossa existência tem bases biológicas que implicam a 
intervenção conjunta dos dois sexos, o macho e a fêmea. A produção social 
da existência, em todas as sociedades conhecidas, implica por sua vez, na 
intervenção conjunta dos dois gêneros, o masculino e o feminino. Cada um 
dos gêneros representa uma particular contribuição na produção e na 
reprodução da existência [...]. (CARLOTO, 2001, p. 201). 

 

 

Evidencia-se aí a distinção clara das contribuições que essas categorias 

podem dar ao processo da existência. O que podemos considerar importante por 

deixar claro que, embora se relacionem, são completamente diferentes. Conforme a 

autora, a contribuição biológica está relacionada à existência de dois sexos 

diferentes que passam a estabelecer um convívio. Já a contribuição de gênero não 

está necessariamente relacionada à existência desses dois sexos diferentes, mas 

aos comportamentos diferentes. Também deixa subentendido que, 

independentemente das diferenciações, o que se objetiva nesse contexto é uma 

cooperação pela sobrevivência e o que vai importar é a intervenção social que 

possam realizar.  

O que fica evidenciado nas palavras da autora é que a concepção de gênero 

pode ser entendida como uma identidade adquirida a partir de uma diferenciação 

comportamental estabelecida na relação biológica. É como se esses 

comportamentos iniciais (dos seres masculinos e femininos) tivessem passado a 

definir não somente papéis ou funções, mas também um lugar no meio social. E, 

com o tempo, esses comportamentos tivessem se desvinculado dos seres biológicos 

e passado a definir aqueles que os manifestasse, independentemente da questão 

biológica.  

No cenário social, a contribuição que a representação de gênero possa dar 

passou a ter mais importância do que as diferenças sexuais propriamente ditas. 

Mas, ao mesmo tempo em que pode transmitir uma ideia de independência em 

relação à diferenciação biológica, pode transmitir a ideia de confirmação dessa 

diferença. A definição de gênero, portanto, dependerá da visão de quem a concebe 

e também dos seus interesses. Faz ainda uma importante observação, ao relacionar 

a ―existência de gênero‖ a uma desigualdade de atribuições, levando a pensar no 

contexto social capitalista e se também estaríamos lidando com mais um mecanismo 
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utilizado pelo sistema, se este teria sido apropriado ou não por ele e se estaria 

sujeito às suas influências. 

 

A existência de gêneros é a manifestação de uma desigual distribuição de 
responsabilidade na produção social da existência. A sociedade estabelece 
uma distribuição de responsabilidades que são alheias às vontades das 
pessoas [...]. Do lugar que é atribuído socialmente a cada um, dependerá a 
forma como se terá acesso à própria sobrevivência como sexo, classe e 
raça, sendo que esta relação com a realidade comporta uma visão particular 
da mesma. 

A construção dos gêneros se dá através da dinâmica das relações sociais. 
Os seres humanos só se constroem como tal em relação com os outros [...]. 
(CARLOTO, 2001, p. 202). 

 

A sociedade tenta definir funções, através da distribuição de 

responsabilidades que nem sempre representam as vontades da pessoa. A 

realidade de vida de cada um vai expressar as características da sociedade em que 

elas estão inseridas. Sendo assim, a percepção da concepção de gênero, por essas 

pessoas, será influenciada por essas características. Elas poderão aderir às 

definições, à distribuição de funções, podendo aceitar um modelo de relacionamento 

hierarquizado e desigual, ou decidir-se por sua identificação de pertencimento. 

Como a pessoa vai viver dependerá não apenas do que ela representará para a 

sociedade, mas das escolhas que fizer, independentemente das imposições 

presentes nessa sociedade.  

Quando a autora traz a questão do gênero como ―manifestação‖ desigual nos 

leva a pensar toda a estrutura social, suas características e nos faz questionar como 

essa questão é entendida na sociedade. Em que circunstância pode ser entendida 

essa manifestação de desigualdade?  O gênero masculino e feminino se refere a 

comportamentos diferenciados, mas pressupõe autonomia, liberdade de expressão, 

cooperação. No entanto, o gênero acaba absorvendo características das relações de 

subordinação presentes na sociedade e sua expressão acaba também afirmando 

uma ideia de superioridade do poder masculino em relação ao feminino. Ou seja, 

acaba refletindo uma competição e não apenas uma complementação de ações no 

social. Carloto (2001) acrescenta que o sistema quer definir gênero e quando fala de 

―reforçar os preconceitos‖ traz à tona um caráter punitivo – do sofrimento daquele 

que não o considerar como algo biológico. 
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[...] Todos os espaços de aprendizado, os processos de socialização 
vão reforçar os preconceitos e estereótipos dos gêneros como 
próprios de uma suposta natureza (feminina e masculina), apoiando-
se sobretudo na determinação biológica. A diferença biológica vai se 
transformar em desigualdade social e tomar uma aparência de 
naturalidade. (CARLOTO, 2001, p. 203). 

 

O que se está sugerindo é que as instituições sociais responsáveis por 

promover uma socialização, por viabilizar a internalização de valores nos indivíduos, 

vão se apropriar da concepção de gênero de acordo com os seus interesses, 

independentemente se isso vai representar ou não o mal-estar de parte da 

sociedade. Dessa forma, o gênero vai reproduzir a desigualdade que é uma 

identidade do sistema. Nessa lógica, as relações de gênero acabam sendo 

perpassadas pelas características das relações sociais e contribuindo para a 

afirmação do sistema predominante. Também vale ressaltar que, para muitos, uma 

relação heterossexual é considerada mais favorável a essa lógica por permitir ao 

homem, considerado fisicamente mais forte, ocupar lugar de destaque na 

reprodução da força de trabalho, enquanto a mulher fica subjugada ao espaço 

privado, o que tem sido constantemente confrontado pelas mudanças ocorridas 

envolvendo o processo de identificação da mulher e pelas novas formas de 

concepção de família. Também pela consideração da condição natural de procriação 

que traz maiores chances de estabelecimento de novas unidades familiares, o que 

requer mais trabalho, mais exploração, mais consumo, mais lucro, dentre outros. 

Embora, atualmente, o fator biológico não seja impedimento para a procriação, o 

que contribui muito para mudar alguns olhares. A essa consideração, Sarti 

acrescenta: 

 

A família, no capitalismo, deixou de ser uma ―unidade de produção‖, 
na medida em que esse sistema separou a produção, como esfera 
pública, da família, que se tornou a esfera privada da vida social [...] 
passou, então, a constituir uma ―unidade de consumo‖. [...] a 
organização da vida material [...] é concebida como a razão da 
constituição da família. [...] os aspectos simbólicos são vistos como 
consequência de uma lógica prática, e seu sentido é sempre buscado 
em sua função prática, em sua ―adequação‖ à organização da família 
que ordena o significado de suas relações e uma recusa da dimensão 
simbólica, quando esta não traduz uma dimensão prática, como se o 
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sistema simbólico fosse apenas uma variável dependente da vida 
material. (SARTI, 2003, p. 42). 

 

 Percebemos que independentemente do momento que a família atravesse, do 

formato que possua, os interesses que pairam sobre ela podem permitir a 

elaboração de diferentes considerações a seu respeito, ao longo do tempo. A 

importância da família para a organização da sociedade faz com que seja vista como 

um mecanismo que possibilita a conformação da sociedade a interesses, muitas 

vezes, alheios à sua função, o que não desmerece sua qualidade para aqueles que 

a compõem. 

 

Nas sociedades tradicionais [...] os papéis familiares não são 
conflitivos, porque estão predeterminados. A partir do momento em 
que existe espaço social para o desenvolvimento desta dimensão 
individual, os papéis familiares se tornam conflitivos na sua forma 
tradicional, embora a vida familiar continue tendo o mesmo valor 
social que sempre teve. (SARTI, 2003, p. 43). 

 

Podemos pensar que somos também resultado de nossas vivências sociais, 

mas não podemos deixar de considerar que para além das determinações existe a 

singularidade de cada pessoa, que faz com que ela seja única. Embora sejamos 

parecidos, não somos idênticos. Partimos de vivências diferentes, histórias de vida 

únicas, portanto, não deve haver um padrão de vida específico, imposto, sem 

considerar essas especificidades, as diversidades de cada um.  

Vivemos em uma sociedade que, imersa em um sistema contraditório, 

valoriza essa individualidade. Diferentemente do que muitos possam questionar, as 

consequências dessa valoração podem significar a conquista da dignidade humana, 

através do desenvolvimento da autonomia.  

 

A experiência de democratização da vida cotidiana familiar reflete-se 
no plano da cidadania, ao prover os indivíduos de recursos para 
participar democraticamente na esfera pública, a partir da 
internalização do princípio da autonomia que potencializa sua 
capacidade de discernir, julgar e escolher. 
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O não-desenvolvimento da autonomia leva ao tipo de comportamento 
compulsivo, em que o indivíduo não tem o domínio de sua própria 
individualidade. Esse domínio é condição para desfrutar das 
possibilidades de emancipação do nosso tempo, porque a fruição de 
um projeto igualitário demanda essa noção de limites pessoais e esse 
sentido do ―outro‖, que foram comentados. [...]. (SARTI, 2003, p. 48). 

 

Podemos considerar, ainda, que os sexos masculino e feminino se expressam 

de formas diferentes no espaço social e, com isso, acabam delimitando certas 

atividades que, posteriormente, passam a ser atribuídas como sendo próprias de um 

gênero ou de outro, ocorrendo com isso uma divisão de espaços e funções. Mas a 

partir da valorização da individualidade, quando a satisfação individual passou a ser 

considerada algo importante, observamos muitas mudanças no entendimento acerca 

das funções desempenhadas no âmbito da família. 

 

[...] a divisão sexual das funções, o exercício da autoridade e todas as 
questões dos direitos e deveres na família, antes predeterminadas, 
hoje são objeto de constantes negociações [...]. E a sociedade [...] 
formula os mais variados projetos ideológicos sobre como agir na 
esfera da família e da sexualidade, propondo novas formas de divisão 
do trabalho doméstico e de cooperação financeira [...] vivemos num 
tempo que nunca foi tão repleto de alternativas e, ao mesmo tempo, 
tão normativo; simultaneamente emancipador e constrangedor. 
(SARTI, 2003, p. 44). 

 

Torna-se importante observar que o ―projeto igualitário‖ não deve contemplar 

apenas o relacionamento homem-mulher, mas ser entendido como uma perspectiva 

de olhar sobre o âmbito das funções familiares que possibilite estabelecer um 

relacionamento mais igualitário, independentemente da conformação que possua. 

 

Num projeto igualitário de relacionamento [...] a questão decisiva é 
[...] a da autonomia que envolve tanto o sentido de si como o sentido 
do outro, ou seja, a definição dos limites pessoais e a atenção às 
necessidades do outro. [...] podem ser modificadas as relações de 
autoridade, a divisão de papéis, a cooperação financeira dentro de 
uma lógica que não é funcional, nem instrumental, mas 
fundamentalmente simbólica, requalificando todo o universo da 
intimidade. Não se trata de buscar uma paridade completa, [...] mas 
buscar um arranjo mais equitativo [...]. (SARTI, 2003, p. 46-47). 
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Entendendo o gênero como uma construção social, ele não poderá ser 

considerado algo natural. Se não é natural, não é biológico. Portanto, não deve ser 

atribuído a uma condição sexual. Duas pessoas de um mesmo sexo podem 

desenvolver comportamentos de gênero distintos, bem como pessoas de sexos 

distintos desenvolverem comportamentos semelhantes. Seja qual for a condição que 

leve ao estabelecimento de uma família, a autonomia e cooperação, regidos pelo 

afeto, podem contribuir eficazmente para a conquista da dignidade. 

 

Quando, no jargão lacaniano, diz-se que alguém assume um "sexo", 
a gramática da frase cria a expectativa de que existe um "alguém", 
que ao despertar, faz uma verificação e decide qual "sexo" assumirá 
hoje, uma gramática na qual a "assunção" é rapidamente assimilada 
à noção de uma escolha altamente reflexiva. Mas se essa "assunção" 
é imposta por um aparato regulatório de heterossexualidade, um 
aparato que reitera a si mesmo através da produção forçosa do 
"sexo", então a "assunção" do sexo é constrangida desde o início [...]. 
(BUTLER, 2000, p. 161-162). 

 

Conforme abordado, não se trata, então, de uma escolha livre de influências. 

Assim como a forma como vivemos, até mesmo nossas preferências não podem ser 

consideradas neutras. Absorvemos muito do meio em que vivemos. Se em toda 

nossa vida presenciamos um mesmo padrão normativo, tivemos sempre o mesmo 

tipo de influência, de onde vêm essas diferenças? Existe algo de dentro de nós, que 

não seja influenciado pelo padrão estabelecido? É importante ressaltar que a 

identidade constitui uma construção influenciada pelas relações que estabelecemos. 

 

O ―que somos‖ vai se constituindo através das relações com os 
outros, com o mundo dado, objetivo. Cada indivíduo encarna as 
relações sociais, configurando uma identidade pessoal, uma história 
de vida e um projeto de vida. Neste processo, o fato de se pertencer a 
um gênero ou outro, ser menino ou menina também conformam as 
referências iniciais no mundo. (CARLOTO, 2001, p. 204). 

 

A partir das relações sociais, cada indivíduo vai construir sua identidade, o 

que começa desde os primeiros momentos de vida. Nessa autoconstrução se dará o 

reconhecimento de pertencimento de gênero. Quando a autora traz as ―referências 

iniciais no mundo‖ está tratando dos primeiros momentos de vida. A infância. Está 

afirmando que assim como o processo de construção de identidade se dá através do 

processo de interação social, da convivência com os outros, a descoberta de 
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pertencimento de gênero também está relacionada à identidade e, portanto, a esse 

mesmo processo de construção. Pode parecer estranha essa afirmação - uma 

criança é considerada um ser inocente –, mas é nesse processo que uma criança 

vai assimilar as ações dos adultos. Talvez possamos dizer que, ao descobrir com 

qual gênero se identifica, vá demandar a influência de alguns outros fatores. Como 

se pudéssemos dizer que as especificidades de cada ser vão se desenvolver em um 

determinado ambiente onde receberão a influência desta ou daquela característica 

(comuns ao meio) e que serão como um acréscimo em sua personalidade. 

Nessas abordagens, podemos identificar que, independentemente das 

considerações que se possa fazer sobre o conceito de gênero, é importante 

considerarmos os hábitos e costumes de cada lugar, para conseguir compreender o 

processo de identificação do indivíduo, os comportamentos de cada um. Lima (2015) 

relaciona a cultura à dinamicidade da realidade. 

 

[...] a Cultura não é meramente algo determinado por fatores 
biológicos do ser humano, transmitidos pelos genes, nem um 
processo decorrente da localização geográfica das pessoas dentro do 
planeta Terra.  
[...] Laraia consegue nesta obra desmistificar a compreensão sobre o 
sentido de Cultura, mostrando que se trata de um processo complexo, 
que nasce da interação entre os homens, sendo possível por meio do 
desenvolvimento da inteligência, domínio dos símbolos e dos meios 
de comunicação entre os indivíduos. (LIMA, 2015p. 204). 

 

É importante atentar para o fato de a cultura estar relacionada à interação do 

homem no social e que, portanto, não deve ser considerada como algo imutável. O 

processo de identificação que é produzido no social é algo constante, produzido por 

experiências únicas em momentos únicos, as influências culturais que definirão as 

identidades nunca serão as mesmas. Compartilhando desse pensamento, Patriota 

(2002) acrescenta: 

 

A cultura faz parte de uma realidade em que a mudança é um 
aspecto fundamental: a realidade humana. O homem, como bem 
coloca Ulmann (1991), não vive predeterminado pelo instinto, esse 
vive aprendendo a viver, adotando comportamentos, atitudes e 
identidades diferentes. Isso é cultura. Impossível de ser discutida sem 
que se discuta o próprio processo social concreto. Impossível tratá-la 
como algo com começo, meio e fim, como algo estanque, isolado de 
um contexto global [...]. (PATRIOTA, 2002, p. 02). 
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A autora chama a atenção para o fato de a cultura não ser algo engessado, 

mas se tratar de um processo. Nesse sentido, podemos entender que a cultura 

também não é neutra e que pode conter muitas ideologias que vão refletir nas 

diferentes identidades, a que, segundo ela, relaciona-se a execução de funções 

sociais. 

 

[...] A identidade é o que nos diferencia dos outros, o que nos 
caracteriza como pessoa ou como grupo social. Ela é definida pelo 
conjunto de papéis que desempenhamos e é determinada pelas 
condições sociais decorrentes da produção da vida material. 
Quando nos referimos à identidade cultural, referimo-nos ao 
sentimento de pertencimento a uma cultura nacional, ou seja, aquela 
cultura em que nascemos e que absorvemos ao longo de nossas 
vidas. Ressaltamos aqui, que esta identidade não é uma identidade 
natural, geneticamente herdada, ela é construída [...]. (PATRIOTA, 
2002, p. 04). 

 

Essa função vai depender do contexto de vida da pessoa e estará relacionada 

ao reconhecimento de pertencimento. Nesse sentido, podemos entender que o 

processo de identificação tem relações diretas com o trabalho, no que chama a 

atenção para a velocidade em que ocorrem as mudanças na contemporaneidade e o 

que isso poderia causar na vida das pessoas. 

 

Um quadro perturbador marca a contemporaneidade dada a 
velocidade e força com que as mudanças ocorrem. Isso se evidencia 
na questão cultural e, sobretudo, na questão das identidades 
culturais, que mudam de acordo com a forma como o sujeito é 
conceptualizado [...]. 
A perda de um sentido de si, consequência das mudanças profundas 
que marcam as sociedades modernas e pós-modernas, abalam as 
referências que davam aos indivíduos uma certa estabilidade e 
segurança. (PATRIOTA, 2002, p. 09). 

 

Hoje, identifica-se, portanto, certa instabilidade provocada por essas 

mudanças na vida dos indivíduos. Mas antes de analisarmos as possíveis 

consequências dessas mudanças, faz-se necessário elucidar alguns entendimentos 

acerca do conceito de cultura. 

 

[...] sentido original de cultura, [...] significava, fundamentalmente, o 
cultivo ou o cuidado de alguma coisa, tal como grãos ou animais. [...] 
do século XVI em diante [...] foi estendido da esfera agrícola para o 
processo do desenvolvimento humano, do cultivo de grãos para o 
cultivo da mente [...]. (THOMPSON, 2000, 167). 

O conceito de cultura que emergiu no final do século XVIII e início do 
XIX e que foi principalmente articulado pelos filósofos e historiadores 
alemães pode ser descrito como a ―concepção clássica‖ [...]: cultura é 
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o processo de desenvolvimento e enobrecimento das faculdades 
humanas, um processo facilitado pela assimilação de trabalhos 
acadêmicos e artísticos e ligado ao caráter progressista da era 
moderna [...]. (THOMPSON, 2000, 169-170). 

 

Com o surgimento a partir de uma origem mais diretamente ligada ao cultivo, 

o conceito de cultura passou por diversas reformulações, sendo entendido em 

diferentes aspectos. 

 

[...] Com o aparecimento da disciplina de Antropologia no fim do 
século XIX, a concepção clássica deu lugar a várias concepções 
antropológicas de cultura. [...] duas dessas concepções [...] denomino 
de concepção descritiva e de concepção simbólica [...]. (THOMPSON, 
2000, 166). 

 

Da concepção clássica que possuía, com o surgimento da Antropologia, a 

cultura desenvolveu outras concepções, dentre as quais temos:  

 

[...] concepção descritiva [...] a cultura pode ser vista como o conjunto 
interrelacionado de crenças, costumes, formas de conhecimento, arte, 
etc., que são adquiridos pelos indivíduos enquanto membros de uma 
sociedade particular e que podem ser estudados cientificamente. [...] 
na abordagem de Tylor [...] ―Da mesma forma que o catálogo de 
todas as espécies de plantas e animais de uma região representam 
sua flora e fauna, assim uma lista de todos os itens da vida em geral 
de um povo representa aquele todo que denominamos sua cultura‖. 
(THOMPSON, 2000, 171-172). 

[...] concepção simbólica [...]: cultura é o padrão de significados 
incorporados nas formas simbólicas, que inclui ações, manifestações 
verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos quais 
os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, 
concepções e crenças [...]. (THOMPSON, 2000, 176). 

 

O que percebemos com essas abordagens conceituais é que a cultura pode 

ser percebida por diferentes perspectivas, desde o entendimento como um processo 

de desenvolvimento humano, até o entendimento como estudo dos fenômenos 

culturais através da interpretação dos símbolos existentes na sociedade. 

A cultura não é estática, reflete mudanças e exerce influência no processo de 

construção de identidades. Sabemos que a contemporaneidade tem como 
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característica o consumismo exacerbado, passando a submeter toda a condição de 

vida dos indivíduos a essa lógica. Sendo assim, essa instabilidade também pode 

estar relacionada a esse fator. A preocupação dos indivíduos deixa de ser apenas a 

execução de uma função e passa a ser o consumo, preocupação em estar inserido 

nessa realidade, sua identidade passa a estar mais diretamente relacionada ao 

consumo, do que ao próprio trabalho. 

Patriota (2002) fala ainda do processo de globalização e sua consequência 

para a cultura. 

 

O conflito entre o ―global‖ e o ―nacional‖ toma mais ênfase nos 
debates e reflexões, no entanto, ele está presente em esfera menor, 
ou seja, há uma tentativa de se homogeneizar as culturas nacionais, 
marcadas por traços peculiares e que impossibilitam qualquer 
tentativa de se estabelecer uma única identidade cultural. Afinal, 
cultura é, sobretudo, diversidade! (PATRIOTA, 2002, p. 09). 

 

A autora fala de uma tentativa de homogeneização cultural. A globalização 

corresponde a uma internacionalização do capitalismo, pois nesse processo um 

único produto é fabricado em vários países, uma parte em cada lugar, para depois 

ser comercializado. Nessas experiências produtivas, considerando também o 

interesse de atendimento de um público mais amplo, existe a possibilidade de 

absorver um pouco de cada cultura e transportá-la para outras – trazendo a cultura 

para a lógica do consumo, fazendo com que deixe de pertencer a um determinado 

local, passando a pertencer a todos – diversificando as possibilidades de construção 

de identidades. Porém, a interferência no processo de identificação, retirando a 

referência local, afetando o seu sentimento de pertencimento, associada ao 

incentivo ao consumo desenfreado, em uma sociedade excludente, pode provocar 

danos aos indivíduos e a sociedade como um todo. 

 

No início do século XIX, a palavra ―cultura‖ era usada como um 
sinônimo para, ou em alguns casos em contraste com a palavra 
―civilização‖. [...] o termo ―civilização‖ foi, inicialmente, usado na 
França e na Inglaterra no fim do século XVIII para descrever um 
processo progressivo de desenvolvimento humano, um movimento 
em direção ao refinamento e à ordem, por oposição à barbárie e à 
selvageria. Por trás deste sentido emergente estava o espírito do 
Iluminismo europeu e a sua confiante crença no caráter progressista 
da Era Moderna [...]. (THOMPSON, 2000, 167-168). 
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A cultura, conforme algumas concepções, independentemente de com quais 

interesses esteja sintonizada, tem a sua importância no estabelecimento de regras 

necessárias ao convívio do homem. Quando esta é banalizada e deixa de ser uma 

referência que consiga influenciar de forma positiva, amplamente falando, a ação 

das pessoas. Pode, por exemplo, interferir na capacidade de percepção de limites 

do homem, devido à ausência de uma referência local. Nesse sentido, a valorização 

da individualidade, apesar dos fatores positivos da autonomia e dignidade, pode 

oferecer o contraponto de um egoísmo exacerbado que leve por um caminho 

contrário ao ―processo progressivo de desenvolvimento humano‖. Nesse sentido, a 

velocidade das mudanças pode interferir negativamente nas atribuições dos 

indivíduos e no seu processo de identificação, passando a levar em consideração 

suas ambições de realização pessoal, mas, nem sempre se preocupando com o 

outro. 

O que está sendo observada é a importância da cultura, mas sem deixar de 

desconsiderar as diversidades e a necessidade de se buscar alternativas para um 

harmonioso convívio social. Podemos não ter ainda o conhecimento de quais as 

melhores alternativas para isso, mas o primeiro passo certamente se relaciona ao 

respeito ao próximo e às suas condições de vida. 

 

1.2 - CONCEPÇÕES LEGISLATIVAS ACERCA DA FAMÍLIA. 

  

Embora a interferência do preconceito em relação às questões familiares ainda 

seja perceptível em nossa sociedade, alguns fatos apontam para o amadurecimento 

em relação ao reconhecimento do afeto como fundamento para todos os tipos de 

relação, independentemente da identificação de gênero que se tenha. 

Rios (2007), nessas citações, traz alguns elementos históricos que 

contribuíram para o processo de mudanças. 

 

[...] abrem-se novas perspectivas a partir da segunda metade do século XX, 
dadas as transformações desde então verificadas [...] enfraquecendo o 
modelo institucional hierárquico e patriarcal [...] merecem destaque a nova 
compreensão do divórcio e a igualdade de direitos entre os cônjuges. 
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Primeiramente, observou-se a instauração de um tipo de relação familiar 
que privilegia a satisfação afetiva conjunta dos cônjuges [...] é o advento da 
―família fusional‖. A partir da década de oitenta [...] a ―família pós-moderna‖, 
que se caracteriza pela valorização da individualidade de cada um dos seus 
membros sobre a comunidade familiar [...]. Hoje, a ‗família feliz‘ atrai menos, 
o que conta é ser feliz por si mesmo. 

 
A percepção destas mudanças é essencial para a adequada concretização 
do direito de família contemporâneo. Tais transformações provocaram no 
ordenamento jurídico brasileiro, quando da promulgação da Constituição da 
República de 1988, a inserção de diversas normas a respeito da família [...] 
desde o reconhecimento da dignidade constitucional de outras formas de 
vida comum [...] até a igualdade de direitos e de deveres entre homem e 
mulher na sociedade conjugal [...] rompe com um paradigma institucional 
[...]. (RIOS, 2007, p 112- 113). 

 

O autor mostra que alguns acontecimentos, ao longo dos anos, foram 

ajudando a mudar a nossa realidade. Embora ainda seja muito forte a influência que 

o modelo ‗patriarcal‘ consegue exercer na contemporaneidade, a realidade foi 

ganhando novos contornos à medida que circunstâncias foram propiciando 

inovações. Com o passar do tempo, as experiências causavam questionamentos e 

reivindicações, que permitiram não só lutar por inclusões e dignidade, mas também 

conquistar direitos. 

Também podemos ver que: 

 

Com a Segunda Guerra Mundial a mão de obra masculina nas 
indústrias ficou escassa [...]. Consequentemente as mulheres 
assumiram os postos de trabalho vagos, substituindo os homens [...]. 
Para que elas pudessem desempenhar melhor os seus novos papéis 
profissionais, foram criadas várias facilidades, como por exemplo, 
creches e cantinas; o que abriu mais vagas no mercado de trabalho 
para elas, assim como possibilitou o distanciamento da ocupação 
sacramental do cuidado exclusivo dos filhos. (COUTINHO, 1994, 
apud AMARAL; FINELLI; SILVA, 2015, p. 56). 

 

Com a possibilidade de inserção das mulheres no mercado de trabalho, suas 

funções não mais se limitaram ao espaço doméstico, passando a contribuir com a 

renda familiar e, em muitos casos, até mesmo sendo a única responsável pelo 

sustento da família. Isso permitiu adquirir uma maior autonomia, além de 

desmistificar a visão da sociedade em relação ao seu papel social. 

 

No início do século XX, as mulheres começaram a trabalhar no 
comércio [...], além de aumentarem sua participação no ensino e nas 
fábricas. Dessa forma, os papéis de esposa e mãe começaram a ser 
comprometidos. [...] o trabalho fora de casa para as mulheres [...] 
possibilitou-lhes uma nova forma de construção de sua identidade 
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social (COUTINHO, 1994, apud AMARAL; FINELLI; SILVA, 2015, p. 
56). 

 

Como podemos ver, além dos trabalhos nas fábricas, as mulheres conquistam 

muitas outras oportunidades, mostrando que poderiam desempenhar muitas outras 

funções. Esses acontecimentos, com a contribuição dos ideais feministas, além de 

alguns avanços da ciência, permitiram repensar as concepções que se tinha sobre 

família.  

 

A evolução da ciência em relação à reprodução humana [...] tem 
tornado mais fácil a aceitação de vínculos familiares diversificados. A 
tecnologia oferece a oportunidade de se constituir uma família sem ao 
menos entrar em contato com um dos membros do par. Possibilita 
que casais homossexuais constituam um novo grupo familiar ou que 
famílias sejam construídas a partir de só um membro gerador 
(MAUTNER, 2003, apud AMARAL; FINELLI; SILVA, 2015, p. 57). 

 

A partir de então, as possibilidades de concretizações em termos de direitos 

para as diferentes conformações familiares tornou-se algo passível de realização. 

 

[...] a atual ênfase na escolha e afeição não somente fez do término 
de certas relações familiares algo mais lógico, mas também permitiu a 
legitimação de formas familiares que até recentemente não eram 
aceitas. O relacionamento entre pais e filhos adotivos perdeu algo de 
sua aura infame, e a filiação adotiva que, historicamente, era 
estigmatizada por ser associada com o vergonhoso status de 
ilegitimidade, foi levantada por certos entusiastas como bandeira da 
―verdadeira família‖. Na retórica destes, as crianças adotadas, 
enquanto filhos ―escolhidos‖, podem ser considerados como, de 
alguma maneira, mais valiosas do que aquelas que são simplesmente 
nascidas dos seus pais (Modell 1994). Da mesma forma, parceiros do 
mesmo sexo ganharam um espaço importante; se a afeição é a 
verdadeira base do relacionamento, por que o casal seria limitado a 
um relacionamento heterossexual centrado em torno da reprodução 
biológica (Heilborn 1995)? (FONSECA, 2002, p. 06). 

 

Vemos que, independentemente do que se tenha concretamente previsto em 

lei, a sociedade caminha para a aceitação dessa realidade, o que já é possível de 

visualizar em alguns momentos nos espaços jurídicos.  

A mais atualizada versão do Código Civil brasileiro1 (10.406/2002), no que 

dispõe a respeito do casamento, bem como a respeito da União Estável, traz o 

estabelecimento dessas modalidades de união, atribuindo-as ao convívio de um 

homem e uma mulher, expressos de forma bem estrita. 
                                                      
1
 BRASIL. CÓDIGO CIVIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. ed. 9. Brasília: Câmara dos Deputados, 

Edições  Câmara, 2016. (Série Legislação. n. 243). 
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Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador 
especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o 
presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que 
pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado 
o casamento, nestes termos: ―De acordo com a vontade que ambos 
acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e 
mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados.‖ (CÓDIGO CIVIL, 
2016, p. 122). 

 

Apesar dos avanços em relação ao entendimento do que seja a família, 

devido às mudanças em relação às funções exercidas pela mulher, ao longo do 

tempo, aos avanços da ciência e ao reconhecimento do afeto, percebemos que 

ainda existem, dentro das formalidades jurídicas, restrições que acabam reafirmando 

o casamento heterossexual e limitando as demais possibilidades. Vemos, no 

exemplo acima, que embora Código Civil tenha passado por uma atualização 

recente, na tentativa de garantir os direitos, não trouxe novidades que 

contemplassem todas as realidades conjugais. No entanto, a Constituição Federal, a 

partir de uma leitura que considera a dignidade humana, tem sido uma saída legal 

para o reconhecimento das demais uniões.  

Para analisarmos melhor a compreensão que se tem a respeito da família, no 

âmbito jurídico, começaremos pelas considerações de Simões (SD), mostrando uma 

abertura na Constituição Federal para as novas configurações familiares. 

 

A nova realidade da família brasileira, surgida com a CF/88, trouxe ao 
núcleo familiar determinadas funções, como a de possibilitar aos seus 
membros uma vida com dignidade, com a criação de seus próprios 
dogmas, sua moral, sua ética, sua consciência política e religiosa, em 
respeito à ordem pública e aos ditames legais. 
O Direito de Família retrata um imenso universo de batalhas, seja 
para dissolver os núcleos familiares, seja para consolidar e constituir 
mecanismos a fim de atender as expectativas sociais e dos 
indivíduos, respeitando-se os mais profundos valores da dignidade da 
pessoa humana. (SIMÕES, SD, p. 12). 

 

Percebe-se que as funções atribuídas à família visam a dignidade, a 

liberdade, o bem-estar dos familiares. Nesse sentido, negar o reconhecimento de 

novas configurações familiares seria correspondente a ferir a Constituição, mesmo 

que em seu texto não tenha nada especificado em relação a um determinado fato. 
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Dias (SD), no trecho a baixo, mostra a consideração que a Constituição Federal de 

1988 faz em relação aos tratados internacionais.   

 

[...] Como preceituam os §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição Federal, 
são recepcionados por nosso ordenamento jurídico os tratados e 
convenções internacionais objeto de referendo, sendo equivalentes 
às emendas constitucionais. Ante tais normatizações, a ONU tem 
entendido como ilegítima qualquer interferência na vida privada de 
homossexuais adultos, seja com base no princípio de respeito à 
dignidade humana, seja pelo princípio da igualdade. (DIAS, SD, p.05). 

 

Para a ONU2 os homossexuais, como quaisquer outros cidadãos, devem ser 

respeitados. Nesse sentido, em concordância com a ONU, observamos que a 

Constituição defende a dignidade dos homossexuais. Sendo assim, muitas de suas 

lutas jurídicas podem dispor de seus princípios, mesmo que não haja algo descrito 

explicitamente sobre o assunto. 

Dias (SD) mostra a necessidade de interpretação da lei, considerando a 

atualidade e não o momento da história em que a lei foi escrita. 

 

[...] O envelhecimento das leis frente a uma sociedade em rápida 
transformação e o constante surgimento de novos fenômenos sociais 
a reclamar a atenção do Direito contribuíram para deslocar ao juiz a 
solução de problemas e de incertezas que deveriam encontrar uma 
resposta na sede legislativa.O Direito tem um papel social a cumprir, 
e o juiz deve dele participar, interpretando as leis não somente 
segundo seu texto e suas palavras, mas consoante as necessidades 
sociais que é chamado a reger, segundo as exigências da justiça e da 
equidade que constituem seu fim.E, na ausência da lei, é mister que o 
juiz invoque os princípios constitucionais, cujo valor se encontra em 
sua universalidade e racionalidade e depende principalmente de uma 
condição ética. (DIAS, SD, p. 04).

3
 

 

Não se deve desconsiderar a dinamicidade da realidade e a necessidade de 

utilizar a ética para fazer valer os princípios Constitucionais. Ao considerarmos a 

ética como um conjunto de regras fixadas a partir de comportamentos entendidos 

como morais – justos, decentes, corretos – podemos observar a preocupação em 

                                                      
2
 Organização das Nações Unidas – em substituição à organização denominada Sociedade das Nações, a 

criação dessa organização intergovernamental se deu em um contexto de pós-guerra, em 1945, com o objetivo 
de garantir a segurança   e a paz mundial; de promover relações amistosas e de cooperação entre os povos; de 
auxiliar no combate às desigualdades sociais; de promover os direitos fundamentais para a dignidade humana; 
além de proteger o meio   ambiente – BRASIL. CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. Decreto nº 19.841, de 22 de 

outubro de 1945. Brasília: Casa Civil,  1945.  
3
DIAS, Maria Berenice. A ética do afeto. SD. 4p. Disponível em: 

<http://www.affigueiredo.com.br/artigos/bereniceeticado.pdf>. Acessado em: jul. 2016. 

 

http://www.affigueiredo.com.br/artigos/bereniceeticado.pdf
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considerar uma realidade vivida que tem a necessidade de ser reconhecida diante 

da sociedade, mesmo não estando descrita na lei, tornando-a respeitável. A 

preocupação é obter uma ação Justa de fato. 

 

A tese que sustenta a aplicação análoga do instituto da união estável 
às uniões homossexuais afasta, primeiramente, a existência de óbice 
(impedimento) constitucional ao reconhecimento [...] Na ausência de 
proibição expressa ou de previsão positiva, postula a interpretação da 
Constituição de acordo com o cânone hermenêutico da ―unidade da 
Constituição‖, segundo o qual uma interpretação adequada [...] exige 
a consideração das demais normas constitucionais, de modo que 
sejam evitadas conclusões contraditórias [...]. (RIOS, 2007, p. 122-
123). 

 

Esse trecho trata de algo muito importante que é forma de se fazer valer os 

princípios Constitucionais. O autor esclarece que mesmo que não exista nenhuma 

descrição que se refira às uniões homossexuais, os princípios gerais fazem valer 

esse direito. Afirma que a interpretação da Constituição deve considerá-la com um 

todo e não se basear em um único artigo. Esse entendimento reserva diversas 

razões favoráveis ao deferimento de qualquer solicitação de inclusão nas instituições 

já estabelecidas – liberdade, igualdade, dignidade, dentre outras -, além da 

possibilidade de ―aplicação análoga‖, como diz o autor.  

Além da possibilidade de fazer valer os preceitos Constitucionais, Rios (2007) 

chama a atenção para a existência de um novo mecanismo de oficialização de 

uniões. 

 

[...] Além da vantagem de assegurar proteção e reconhecimento 
estatal para a união, um pacto de solidariedade, assim delineado, 
evita a estigmatização decorrente de uma ―regulação da exceção‖, 
como ocorre com as propostas originais da parceria civil registrada 
brasileira ou, de certo modo, com a inclusão das uniões 
homossexuais na categoria das ―uniões estáveis‖ [...] uma espécie de 
―casamento de segunda classe‖ [...]. (RIOS, 2007, p. 126). 

 

O autor faz referência a esse modelo, ressaltando a forma com que as 

―uniões estáveis‖ podem ser interpretadas. Quando existem preocupações em 

registrar uma união, até mesmo para aqueles que, por algum motivo, mantém 

objeção aos modelos presentes na Constituição, existe a opção de realizar um pacto 

de solidariedade. O que é importante para não contribuir com a marginalização de 

parte do público homossexual que se recusa a ter que se adequar aos modelos 

existentes, configurados para o padrão heterossexual. 
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Mas quanto às uniões estáveis, reforçando as possibilidades oferecidas pela 

interpretação da Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça, 

considerando algumas decisões anteriores como a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 132/RJ e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

4.277, que reconheceram a união estável para pessoas do mesmo sexo, além do 

julgamento do Recurso Especial (RESP) 1.183.378/RS, em que não considerou 

impedimentos para a celebração do casamento entre essas pessoas, aprovou a 

Resolução 175/20134 reconhecendo e obrigando os cartórios a registrarem o 

casamento civil, bem como converter as uniões estáveis já registradas em 

casamento. 

 

[...] a jurisprudência brasileira já havia entendido que o arranjo estável 
entre pessoas do mesmo sexo constitui sim entidade familiar e que, 
portanto, também seria abarcada pelas políticas publicas que até 
então eram asseguradas pelo critério da heteronormatividade. O PL 
6583 que dispõem sobre o Estatuto da Família constitui, pois, uma 
guinada conservadora por parte de um Congresso que assiste o 
fortalecimento cada vez maior de bancadas religiosas que tentam lhe 
impor suas agendas. (COSTA e POST, 2015, p. 11). 

 

No entanto, frentes conservadoras presentes nos espaços legislativos tentam 

reafirmar o entendimento estrito sobre a família, como vimos também no Código 

Civil, discriminando e impedindo o acesso de grande parte da população aos 

direitos, o que representa um retrocesso aos avanços sobre essa discussão. A 

proposta do Projeto de Lei (PL) 65/20135 tenta definir a família compreendendo-a 

apenas pela relação entre um homem e uma mulher. 

 

[...] o Novo Estatuto da Família atende a fins ideológicos, que são 
antidemocráticos. Ao se definir família exclusivamente segundo o 

                                                      
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. Dispõe sobre a habilitação, celebração de  

   casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas do mesmo sexo. Brasília, DF, 15 de  
   maio de 2013. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf>. Acessado  
   em: nov. 2016. 

 
5
 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6583, de 2013. Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras  

 providências.  Brasília, DF, 16 de outubro de 2016. Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FBEE5BD3B0DBE77B1F99CDF0A47B14CB.prop
osicoesWebExterno1?codteor=1159761&filename=PL+6583/2013>. Acessado em: nov. 2016. 
 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FBEE5BD3B0DBE77B1F99CDF0A47B14CB.proposicoesWebExterno1?codteor=1159761&filename=PL+6583/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FBEE5BD3B0DBE77B1F99CDF0A47B14CB.proposicoesWebExterno1?codteor=1159761&filename=PL+6583/2013
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entendimento natural e cristão, exclui-se uma grande parcela da 
população dos direitos familiares, e impõe-se um ideal normativo 
àquelas pessoas que não desejam formar famílias. Deixa-se de 
reconhecer como legítimos os tipos alternativos de arranjos que hoje 
são uma realidade latente no Brasil. Alem disso, o privilegio de um 
entendimento religioso de família em detrimento de outros e um 
evidente rompimento com a laicidade do Estado. (COSTA e POST, 
2015, p. 19). 
 

 

Podemos entender esses posicionamentos como fundamentalistas, pois 

defendem uma só verdade, não considerando o atendimento de necessidades que 

não estejam em sintonia com seus interesses. O entendimento defendido por este 

Estatuto, de união apenas entre um homem e uma mulher, reforça a dimensão 

biológica e não cultural dos relacionamentos.   

 

[...] o Estado não deve se manter neutro no debate acerca da 
compreensão daquilo que se considera família, mas também não 
pode estimular com leis e políticas publicas – ou falta delas - a 
formação de certos arranjos em detrimento de outros, ou da não 
formação de arranjos, sob pena de não cumprir com seu papel central 
de promotor de justiça. Se não quisermos privilegiar certos arranjos 
conjugais e parentais, então o que significa ser uma família precisa 
ser redefinido e pluralizado, em vez de restrito, tal como pretende o 
texto atual do Novo Estatuto da Família. (COSTA e POST, 2015, p. 
19-20). 
 

 

Vemos a necessidade de um posicionamento do Estado, de forma 

democrática, não permitindo a imposição de interesses de grupos, que venham a 

oprimir parte da sociedade. A família compreende os laços consangüíneos e/ou 

afetivos entre os familiares.  

 

 

A problemática dos laços está, portanto, no coração das formas de 
cuidado mantidas nos relacionamentos homossexuais. Se nossos 
sujeitos podem falar de seus relacionamentos como casamento é 
porque o casamento é a própria relação, o casamento é o próprio 
desejo de ―estar com‖, a vontade de dividir, é a cumplicidade 
conquistada, é a amizade construída, o casamento são as 
intensidades, são os fluxos de desejo [...]. (PAIVA, 2007, p. 42). 
 

 

Quando falamos em ―casamento‖, percebemos que existe uma grande 

preocupação por parte de alguns homossexuais em não se igualar aos 
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heterossexuais. Talvez por uma forma de afirmação de sua condição de vida. Mas 

também existe a possibilidade de não ser tão radical. Não se trata de querer afirmar 

a heterossexualidade e negar a identidade homossexual, mas de não deixar de viver 

por falta de padrões originais específicos para as múltiplas realidades. Se um 

relacionamento homoafetivo, mesmo que expresse características do tipo de 

relacionamento que está instituído, consegue trazer satisfação, como a felicidade, 

não deveria ser visto com maus olhos.  A maior preocupação, nesse caso, deveria 

ser não atingir outras pessoas e garantir a felicidade das uniões. 

 Paiva (2007), nesse trecho, nos leva a pensar na valorização sobre a 

instituição ―casamento‖. 

 

[...] a coordenada da conjugalidade, onde a ênfase recai na qualidade, na 
intensidade, na valorização do vínculo com o parceiro, muito mais do que 
num modelo padronizado de relação, com uma forma típica, com um 
enquadramento específico. Portanto, estar casado tem menos a ver com 
institucionalização do que com a criação dos próprios amantes. [...]. (PAIVA, 
2007, p. 30). 

 

Chama-se a atenção não para a necessidade de valorizar uma questão 

simbólica – que inclusive, nesse caso, está mais diretamente relacionada às 

relações heteroafetivas – mas de valorizar o sentido dos relacionamentos, das 

uniões que vão muito além de uma oficialização. No entanto, existem preocupações 

relacionadas ao Direito de Família que levam muitos relacionamentos a buscar o 

reconhecimento judicial, independentemente se isto vai requerer uma adequação a 

um modelo civil heterossexual – o que é criticado por muitos homossexuais. Essa 

análise também chama a atenção para o fato de a ausência de oficialização interferir 

na forma como o próprio casal interpreta a relação. 

 

Ao ―se encontrarem‖, os parceiros têm diante de si a tarefa de confeccionar 
as regras de sua convivência amoroso-sexual, sua ética conjugal. [...] a todo 
instante o relacionamento está sendo revisto, reavaliado, problematizado, 
que explica a fragilidade do casamento-relação, na medida em que não se 
dispõe de cimento social, institucional, cultural e libidinal que garanta o 
vínculo entre os parceiros [...]. (PAIVA, 2007, p. 30). 

 

Analisa-se a forma de convivência, nessa realidade, mostrando a dificuldade 

por não ter um parâmetro a ser seguido. É algo novo, que requer criatividade. 

Somado a isso, a falta de garantias para ambos faz com que eles se sintam, de 
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certa forma, livres diante dos primeiros obstáculos, o que influência a tomada de 

decisões que nem sempre significa a permanência da convivência do casal. Nesse 

sentido, entendendo que a liberdade deve ser defendida e preservada, mas a 

questão é até que ponto ela está, de fato, contribuindo para a construção de uma 

história real. Não estaríamos defendendo a ―troca da liberdade pela segurança‖, não. 

Mas até que ponto considerar os relacionamentos de forma tão ―descartáveis‖ pode 

ser realizador? Manter um relacionamento pode ser mais enriquecedor, permitindo 

construir uma história de vida em conjunto, atravessando muitas dificuldades, mas 

também vivendo momentos únicos em companhia de alguém que se tornou 

especial. 
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CAPÍTULO 2 – O AFETO COMO CONSTITUTIVO DAS RELAÇÕES FAMILIARES: 

PARA ALÉM DO PRECONCEITO. 

  

 Para abordarmos a importância do afeto para as constituições familiares, 

precisamos inicialmente compreender o seu significado.  

 

Afeto conserva ainda o sentido primeiro do latim: 1) ―reação de 
agrado ou desagrado a alguém ou alguma coisa‖; 2) ―estado afetivo 
elementar; sentimento ou emoção em diferentes graus de 
complexidade, por exemplo, amizade, amor, ira, etc.‖ No entanto, em 
português, o termo afeto assumiu também o significado especializado 
do latim affectio: 1) ―sentimento terno de adesão gerado por uma 
pessoa ou animal‖; ―afinidade, ligação espiritual terna em relação a 
alguém ou algo‖. 
Afeição conserva apenas o sentido original: ―ligação afetiva, 
sentimento amoroso em relação a‖ [...]. (FIORIN, 2007, p. 10). 
 

 

Vemos que o termo afeto traz a ideia de um ―sentimento que une‖ e que pode 

estar relacionado não apenas às pessoas, mas a coisas e animais também. Mas ao 

considerarmos sua importância para as famílias, essa aproximação afetiva, o 

―sentimento amoroso‖ será compreendido como componente possibilitador da 

convivência entre as pessoas.   

 

[...] O vocábulo sentimento é uma criação do século XIV e significa ―estado 
afetivo, bastante estável e durável, ligado a representações, emoção, 
paixão‖. [...] A diferença entre sensação e sentimento reside, primeiro, na 
aspectualização: aquela é pontual, enquanto este é durativo. Com efeito, a 
sensação é sempre imediata, repentina. Em seguida, distinguem-se, porque 
o sentimento é alguma coisa da ―alma‖, enquanto a sensação tem um 
caráter fisiológico [...]. (FIORIN, 2007, p. 10-11). 

 

Ao relacionarmos o afeto a um sentimento, estamos caracterizando-o como 

algo duradouro, como mostra Fiorin (2007) ao falar da diferença entre sensação e 

sentimento. É importante observarmos que além do afeto permitir a aproximação 

das pessoas por se tratar de uma identificação, de um acontecimento que vem de 

dentro das pessoas, também representa uma continuidade no convívio entre elas. 

Portanto, o que viria a definir a constituição dessa vivência, bem como a sua 

permanência seria a presença do afeto.   
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Em lugar de direitos e deveres previstos inocuamente na lei, melhor se o 
casamento nada mais fosse do que um ninho, em que se estabelecem laços 
e nós de afeto, servindo de refúgio, proteção e abrigo. Como diz Michele 
Perrot, o que se gostaria de conservar da família, no terceiro milênio, são 
seus aspectos positivos: a solidariedade, a fraternidade, a ajuda mútua, os 
laços de afeto e de amor. Belo sonho. (DIAS, p. 05).

6
 

 

Quanto à importância desse sentimento, vemos que está no desejo de querer 

bem e na proteção que isso oferece. O afeto passa a ser compreendido como 

necessário para o estabelecimento dos verdadeiros laços de solidariedade, pois 

estes passam a ser regidos pelo sentimento. 

Esse entendimento sobre o afeto permitirá pensar a família para além do que 

os padrões de moralidade tentam definir. 

 

2.1 – PADRÕES DE MORALIDADE SOCIALMENTE ESTABELECIDOS. 

 

Para compreendermos os padrões de moralidade estabelecidos em nossa 

sociedade, precisamos, primeiramente, entender o que significa a palavra 

moralidade. Para isso, torna-se imprescindível conhecermos dois conceitos: Ética e 

Moral. Vejamos o que Godói e Maia (2013) dizem sobre a ética: 

 

A palavra ética significa modo de ser, caráter, e vem do grego ―ethos‖. Ser 
ético é ser uma pessoa de acordo com os padrões, que segue o que é 
determinado por uma sociedade como correto, como justo, é fazer sempre o 
que será o melhor para todos, o que não irá gerar atritos, assumir seus 
erros, ser flexível, mantendo assim a harmonia e o bem-estar da sociedade 
em que se vive. (GODÓI; MAIA, 2013, p. 43). 

 

As mesmas autoras afirmam que: 

 

Moral é uma palavra de origem latina, que vem de ―moris‖, que significa 
costumes. Moral é o conjunto de costumes, regras, crenças, normas ou 
valores de um indivíduo ou da sociedade em que ele vive. Estas normas ou 
regras servem como um guia, para que as pessoas saibam diferenciar o 
que é certo ou errado, o que é do bem ou é do mau, podendo assim estar 
sempre agindo da melhor maneira em respeito aos demais e a elas 
mesmas. (GODÓI; MAIA, 2013, p. 43). 

 

                                                      
6
 DIAS, Maria Berenice. Casamento: nem direitos nem deveres, só afeto. 05p. Disponível em:  

   <http://berenicedias.com.br/uploads/1_-_casamento_-_nem_direitos_nem_deveres,_s%F3_afeto.pdf>. 
Acessado em:    nov. 2016. 

http://berenicedias.com.br/uploads/1_-_casamento_-_nem_direitos_nem_deveres,_s%F3_afeto.pdf
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Podemos afirmar, então, que uma pessoa ética é aquela que consegue 

observar a moral, ou seja, que internaliza as normas de uma sociedade, que pauta 

suas ações de forma a não causar transtornos no meio em que vive. Uma pessoa 

que consegue se relacionar de maneira agradável, que evita os incômodos, pois 

sabe o que a sociedade entende como certo. Ter ética pode ser entendido como ser 

limitado pelas regras e pelas normas. Ser ético é ser regido por uma determinada 

moral. 

 

Um comportamento imoral é totalmente contra a moral, ou seja, é um 
comportamento errado, totalmente contrário às regras, aos costumes; sabe-
se o que deveria fazer, mas, por ser uma pessoa imoral, acaba fazendo 
justamente o contrário. Por exemplo, ao caminhar pelo centro da cidade, 
João encontra uma carteira no chão, ele sabe o que é o certo a se fazer, 
que neste caso seria identificar de quem é a carteira através dos 
documentos, procurar algum contato ou até mesmo os órgãos competentes 
para que possa devolver; mas, em um ato imoral, ele abre a carteira e 
verifica que tem uma boa quantia em dinheiro [...]. (GODÓI; MAIA, 2013, p. 
44). 

 
 

No entanto, nem todas as atitudes divergentes dos costumes podem ser 

consideradas imorais. É importante ter a indicação de caminhos que possibilitem o 

desenvolvimento de um melhor convívio social. É difícil de imaginar alguém vivendo 

sem um mínimo de regras. De igual pensamento, é difícil de imaginar alguém 

seguindo todas elas sem questioná-las. Nem sempre esses costumes, essas regras, 

contemplam a necessidade de todos e, consequentemente, a partir do momento que 

essas atitudes não representem prejuízos a outras pessoas, surgem as 

possibilidades de serem repensadas. 

Agora, dando continuidade às questões relacionadas aos padrões de 

moralidade, começaremos a abordar o entendimento acerca de alguns aspectos, 

como, por exemplo, a sexualidade e a afetividade.  

 

[...] a sexualidade não [...] precisa de exploradores especializados. Os 
alvos da crítica de Foucault são os sexólogos, os futuros cientistas do 
sexo e do corpo, com uma forte insinuação de que eles ajudaram, em 
parte, a "construir" a sexualidade como um domínio privilegiado do 
conhecimento. [...] ao buscar descobrir as "leis da natureza" que 
supostamente governam o mundo sexual, ao argumentar que a 
sexualidade tem uma influência particular em todos os aspectos da 
vida e que o corpo fala uma verdade final, os sexólogos ajudaram, 
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num certo sentido, a "inventar" a importância que nós atribuímos ao 
comportamento sexual. (WEEKS, 2000, p. 41).   
 

 

Conforme a relação ―poder e saber‖ 7 de Foucault (1993), quanto mais 

conhecimento eu adquiro acerca de um determinado assunto, mas domínio eu tenho 

sobre ele. Sendo assim, quando se obtém um conhecimento específico sobre a 

sexualidade, obtém-se o domínio sobre essa sexualidade, permitindo que ela seja 

utilizada como mecanismo de controle, atribuindo uma determinada influência sobre 

a vida dos indivíduos. A forma como essa sexualidade pode ser entendida e tratada 

no contexto social pode tomar muitos rumos, de acordo com os interesses 

predominantes. Sua manipulação pode influenciar e determinar a condição de vida 

das pessoas. Considerando os interesses da ordem capitalista e a necessidade de 

utilizar instrumentos e mecanismos que auxiliem em sua hegemonia, essa valoração 

da sexualidade pode ser apropriada e utilizada na defesa dos princípios desse 

sistema. Observemos agora o que Dias (SD) afirma sobre as relações afetivas: 

 

[...] As relações afetivas foram primeiro apreendidas pela religião, que 
as solenizou como união divina, abençoada pelos céus. [...] o Estado 
[...] buscando o estabelecimento de padrões de estrita moralidade e 
objetivando regulamentar a ordem social, transformou a família em 
uma instituição matrimonializada. Engessando-a no conceito de 
casamento, impôs de forma autoritária deveres, penalizando 
comportamentos que comprometessem sua higidez, além de impedir 
sua dissolução. O modelo tradicional da família sempre foi o 
patriarcal, sendo prestigiado exclusivamente o vínculo heterossexual. 
(DIAS, SD, p. 01).

8
 

 

O afeto não é exclusividade de relacionamentos homoafetivos, está presente 

em todas as formas de convivência. Vemos que as relações de afeto são anteriores 

às questões religiosas e que, de certa forma, mantêm uma distinção, um 

distanciamento das questões puramente sexuais, mas que em algum dado momento 

essas relações foram capturadas e transformadas em mecanismo de controle social. 

Com essa captura, surgem procedimentos punitivos para afirmar o que é certo e o 

que é errado em relação a elas. A família, então, passa a ser idealizada e 

configurada em conformidade com interesses alheios a ela. 

 

                                                      
7
 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 11. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1993. 

8
DIAS, Maria Berenice. A ética do afeto. SD. 4p. Disponível em:  

<http://www.affigueiredo.com.br/artigos/bereniceeticado.pdf>. Acessado em: jul. 2016. 

 

http://www.affigueiredo.com.br/artigos/bereniceeticado.pdf
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[...] Foucault (1975), que situa a ideia de normalidade como sendo 
uma decorrência do poder disciplinar, que surge no Ocidente a partir 
do final do século XVIII, por uma necessidade de transformação e 
aperfeiçoamento do corpo em algo dócil e útil, e que estabelece uma 
série de controles sobre tal corpo, buscando a homogeneização dos 
indivíduos e coibindo seus desvios [...]. (GARCIA, 2007, p. 278). 

 

A partir do momento em que as normas são interiorizadas, o indivíduo passa 

a corrigir suas próprias atitudes, tornando dispensáveis as ações punitivas externas. 

Torna-se um sujeito disciplinado pelas normas, ou ―normalizado‖ – e não normal. Um 

perfil útil ao capitalismo, em desenvolvimento nesse período. Como já vimos, o 

formato de família que conhecemos, hoje, que compartilha interesses com o sistema 

produtivo vigente, foi construído historicamente e apropriado para esse sistema. Se 

os indivíduos assimilarem essa ideia de normalidade, oriunda do capitalismo, ao não 

se identificarem com esse modelo familiar, poderão desenvolver até mesmo 

transtornos, devido às cobranças que passarão a fazer a si mesmos.    

 

Com o surgimento da escola, da privacidade, a preocupação de igualdade 
entre os filhos, a manutenção das crianças junto aos pais e o sentimento de 
família valorizado pelas instituições (principalmente a Igreja), no início do 
século XVIII, começa a delinear-se a família nuclear burguesa. 
(SZYMANSKI, 2003, p. 24). 

 

A partir de então, esses interesses passaram a compor os valores e crenças 

de nossa sociedade, de forma que passaram a ser reproduzidos sem que houvesse 

questionamentos a respeito. 

 

Esqueceram [...] da origem histórica dos valores, crenças e normas 
inerentes a esse modelo de família. Aceitaram, como verdade estabelecida, 
a relação baseada na ―... hierarquia e subordinação, poder e obediência...‖ 
(Maturana, 1993:35), com a autoridade masculina no topo e consequentes 
relações entre desiguais. Aceitaram fixar o mundo externo como espaço 
masculino e a casa, como feminino. (SZYMANSKI, 2003, p. 24). 

 

Com isso, estabeleceu-se na sociedade a aceitação incontestável de um 

modelo de relação baseado na desigualdade e na submissão, com a supremacia do 

poder masculino que, por muito tempo, suprimiu qualquer possibilidade de 

manifestação contrária a esses princípios, sendo esta passível de punições. 
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A trajetória do assumir-se encontra ligada a uma metafísica do ser/não-ser. 
[...] uma progressiva construção [...] um período de indistinção [...] que 
alguns sujeitos caracterizam como ―fazer o gênero‖ [...] produção de 
máscaras, de mentiras, de disfarces, as tentativas de cura [...] que [...] 
pouco a pouco, dá lugar a uma certeza [...] que serve, então, como alicerce 
para a construção de uma transparência para consigo mesmo [...]. É o 
momento de assumir: ―abrir o jogo‖ [...]. (PAIVA, 2007, p. 27). 

 
 

 O que podemos ver é que o indivíduo passa por um processo, até assumir-se. 

Tenta fugir, driblar sua realidade, porém sem sucesso. Esse processo revela a 

existência de conflitos, que podem estar relacionados à absorção de valores 

presentes na sociedade, pois fazem com que os indivíduos considerem algumas 

posturas como errôneas, como algo ruim, não as admitindo nem a si mesmos. 

 

 
[...] Aquela diferença sentida, nos primórdios da história de cada um, passa 
a ser nomeada, agenciada numa contra-identidade que apazigua a 
equivocidade que ela trazia. A conquista dessa certeza permite a dissolução 
de crises e conflitos pessoais, desculpabiliza as intensidades desejantes e 
abre a via para as experimentações amorosas. (PAIVA, 2007, p. 28). 
 

 

Percebemos a influência externa na condição de vida do sujeito. O conflito 

estabelecido gera prejuízos, mas estes podem ser corrigidos com o processo de 

identificação com a nova realidade descoberta. As percepções que o indivíduo 

adquiriu a respeito da sociedade ao longo do tempo, associadas às sensações que 

vem experimentando, podem trazer muitos danos, até mesmo para aqueles com 

quem convive, mas se ele passa a entender que não se trata de uma imperfeição e, 

sim, de uma característica pessoal distinta, que não necessita ser punida, esses 

danos podem ser evitados.  

 

[...] não se trata de salvaguardar um segredo, esconder o relacionamento, 
de denegá-lo, mas de livrá-lo de uma exposição desnecessária [...] uma 
atitude de ―discrição‖ [...] possibilita uma fluidez de movimentação nas 
microrredes relacionais [...] desfrutar de uma ―vida normal, misturada com 
os outros‖, apelando a esses posicionamentos de respeito, de moderação, 
de discrição, de seriedade, como forma de negociar com as situações 
concretas [...] uma forma de posicionamento político alternativa, mas não 
oposta, à política das bandeiras, do grito, da passeata. (PAIVA, 2007, p. 
32). 

 

 

Existem ainda formas diferenciadas de expressões das relações 

homossexuais. Enquanto para muitos a vida em sociedade requer um 
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posicionamento com maior visibilidade, como forma de afirmação de sua identidade, 

para outros é mais viável ser discreto. São muitos os determinantes para os 

comportamentos distintos, como, por exemplo, ser discreto por uma questão de 

espontaneidade, no caso de uma pessoa com uma personalidade que já não 

comporte tantas exposições, uma pessoa que vive uma vida mais tranquila, por ser 

essa a sua característica. Mas também existem fatores repressivos. Ser discreto não 

deveria configurar uma imposição da sociedade, seria o mesmo que aceitar ser 

subjugado pelo preconceito. Uma discrição por ―conveniência‖ denota uma tentativa 

de supressão, pois não permite que muitas das atitudes sejam autênticas. Sendo 

assim: 

 

[...] além da busca de um campo simbólico que o faça ser reconhecida por 
seus semelhantes, em muitos casos usa esses códigos e procura nos 
territórios de convivência uma forma de se esconder do restante da 
sociedade, pelo medo do preconceito, da rejeição, medo esse que faz com 
que o território definido por essa tribo seja não só um local de convivência, 
mas também um espaço de fuga, um refúgio, onde o indivíduo poderá 
exercer sua identidade de forma plena, sem ser repreendido. (BARRETO, 
2008, p. 15). 

 

Muitos homossexuais se sentem oprimidos e, pela sensação de insegurança, 

procuram lugares onde possam encontrar outras pessoas que partilhem de uma 

mesma identidade, para que consigam ter um momento de liberdade. Para algumas 

pessoas, a homossexualidade ainda é vista como doença, para outras, como 

pecado. A diferença do modo de vida dos homossexuais ainda provoca em muitas 

pessoas o sentimento de intolerância. Infelizmente, muitos ainda se empenham em 

tentar suprimir essa condição de vida. 

 

[...] o preconceito existe pelo não conhecimento da realidade do indivíduo 
homossexual, pela falta de informação por parte do outro, e até mesmo por 
parte do próprio indivíduo, que faz com que sejam associadas ao 
homossexual concepções negativas e irreais. É possível verificar isso a 
partir do momento em que somente em 1985 a homossexualidade foi 
retirada da relação de doenças pelo Conselho Federal de Medicina, e por 
sua vez o Conselho Federal de Psicologia somente em 1999 determinou 
que nenhum profissional pode exercer ―ação que favoreça a patologização 
de comportamentos ou práticas homoeróticas‖. Portanto, até recentemente 
era natural considerar ―doente‖ um indivíduo homossexual, o que pode 
refletir até certo ponto heranças do eugenismo, que serviu de ―base 
científica‖ para que indivíduos de determinadas raças, como os judeus, e 
até mesmo homossexuais fossem perseguidos na Alemanha durante a 
época do Nazismo. (BARRETO, 2008, p. 05). 
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Até bem pouco tempo a homossexualidade era entendida como doença. 

Provavelmente esse preconceito se dê pelo pouco ou pela falta de conhecimento 

acerca dessa realidade. Mas não é apenas a falta de conhecimento que provoca 

atitudes lamentáveis que podem estar também ligadas ao egoísmo e ao desprezo 

pelo outro. Às vezes, mesmo existindo conhecimentos suficientes a respeito, 

prevalece para alguns o seu individualismo – quando, por exemplo, sentem que 

seus interesses estão, de alguma forma, ameaçados por alguém. 

 

Conforme Grana (1998 apud, Lago, 2005) na Idade Contemporânea a 
homossexualidade não pode ser ajustada a nenhum estágio particular de 
constituição psíquica, tampouco a nenhuma doença, não podendo ser 
considerada como uma patologia ou proveniente de uma circunstância 
patológica. Ou seja, as patologias não são relacionadas à orientação sexual 
do sujeito. Ter uma estrutura neurótica, psicótica ou perversa não é 
condição exclusiva dos homossexuais, isso pode ocorrer com pessoas 
heterossexuais. (ROSA, 2007, p. 16). 

 

 O que por muito tempo tentou-se atribuir ao homossexual como consequência 

de sua orientação sexual, são circunstâncias passíveis a qualquer pessoa, 

independentemente de suas preferências sexuais. 

 

[...] Supõe-se ou aceita-se, irrefletidamente, um modelo imposto pelo 
discurso das instituições, da mídia e até mesmo de profissionais, que é 
apresentado, não só como o jeito ―certo‖ de se viver em família, mas 
também como um valor. Isto é, indiretamente, é transmitido e captado, o 
discurso implícito de incompetência e de inferioridade, referindo-se àqueles 
que não ―conseguem‖ viver de acordo com o modelo. Essa sensação de ser 
―diferente‖, ―menos do que‖ e ―incompetente‖ aparece no discurso daqueles 
que se desviam da norma (GOMES, 1988, apud SZYMANSKI, 2003, p. 25). 

 

Como podemos perceber, os padrões morais acabam sendo absorvidos e, 

muitas vezes, reproduzidos, até mesmo por quem se ―desvia da norma‖. Portanto, o 

estabelecimento desses padrões, bem como as pressões que essa normalização 

consegue exercer, além de trazer sofrimento para os desviantes, contribui para 

reforçar o preconceito com as diferentes vivências familiares, consequentemente, 

contribuindo para a não aceitação dos relacionamentos homossexuais. 
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2.2 – A RELIGIÃO E O CONSERVADORISMO – RELIGIÃO OU RELIGIOSIDADE? 

 

 A necessidade de abordar o aspecto religioso não se dá com o intuito de 

desqualificar o seu discurso, ou atribuir valor negativo aos seus princípios, mas de 

analisar como se comportam em relação às questões de família, quais as 

interpretações que têm a respeito, bem como as consequências diretas das 

influências de sua ideologia, tanto para aqueles que professam a fé em 

determinadas religiões, quanto para aqueles que possuem convicções diferentes. 

Analisar, ainda, a existência de aproximação dos interesses religiosos com outros 

interesses que acabam colocando em discussão sua autenticidade espiritual. Esse 

aspecto será abrangido de forma mais ampla, não especificando nenhuma religião. 

Durante muito tempo, mais precisamente durante a cultura pré-moderna, o 

modo de vida das pessoas era explicado por discursos religiosos. A sociedade era 

dominada por essa ideologia. Até mesmo as submissões e injustiças existentes 

nesse modelo de sociedade eram justificadas como a vontade de Deus, sendo 

aceitas moralmente, sem questionamentos, e entendidas como necessárias à 

sobrevivência humana. 

 

No século XVI, a cristandade ocidental enfrentou uma crise de 
espiritualidade, por influência do fortalecimento da burguesia, do surgimento 
dos estados nacionais e do Renascimento, dos conflitos de poder entre o 
clero. A visão de mundo das pessoas mudou, pois começaram a desconfiar 
das explicações dadas pela religião oficial e buscaram argumentos com 
maior fundamentação [...]. (SANTOS e SILVA, 2010, p. 24). 

 

Com as descobertas da ciência e com os avanços alcançados, é inaugurado 

um novo momento, a modernidade. Com um processo de enfraquecimento da fé 

somado à segurança passada pela razão, a religião deixou de ter a mesma 

influência de antes. A sociedade passou a acreditar que essa nova realidade 

representaria o momento de progresso para a humanidade. No entanto, apesar dos 

avanços, ocorreu também um descontentamento devido ao agravamento das 

condições sociais de vida. Uma frustração para aqueles que esperavam o 



54 

 

progresso, o que desacreditou a qualidade de verdade científica até então 

alcançada, dando origem ao momento conhecido como pós-moderno.  

 

Dia a dia, sem uma verdade em que acreditar, o ser humano perde o 
sentido da vida, procurando algo mais concreto em que se apegar. É 
quando as pessoas se voltam às coisas materiais, não importando mais 
quem se é, mas o que se tem. Na ausência de um sentido maior para a 
vida, imperam as lógicas do mercado e do consumo, que adquirem novo 
sentido, transcendendo ao campo econômico, assumindo o lugar de novo 
paradigma existencial. (SANTOS e SILVA, 2010, p. 28). 

 

Nesse momento, diante da crise existencial promovida pelas frustrações, o 

humano volta-se para os interesses do modo produtivo vigente – o capitalismo - na 

tentativa de realizar-se, passando a assumir essa lógica como sendo sua, passando 

a viver para consumir, reduzindo sua existência a essa nova realidade.  

 

No consumismo, tudo é efêmero e experimentado por sua utilidade 
presente, sem preocupações éticas. É quando as pessoas viram coisas, a 
religião vira mercado e o sagrado é vivenciado como fonte de satisfação 
emocional momentânea, ou como agente mágico que promove a 
prosperidade econômica e acúmulo de capital. Em meio à pluralidade de 
formas institucionais de experiência religiosa no mundo, existe um ―deus‖ 
que por todos é adorado, o dinheiro e suas lógicas de poder. (SANTOS e 
SILVA, 2010, p. 28-29). 

 

A sociedade então passa a configurar-se por um consumismo desenfreado 

que reflete na condição de vida dos indivíduos que passam a não estabelecer limites 

para alcançar suas satisfações, empreendendo as ações que julgarem necessárias, 

tendo até mesmos os laços familiares e comunitários ameaçados pelos seus 

interesses. 

 

Sob impacto do consumismo, o desejo pelo novo proporciona um constante 
reformular da vida, dos estilos, das modas, da fé. É quando as grandes 
tradições do passado perdem sua força. Os jovens não mais constroem sua 
identidade somente a partir de suas tradições familiares. Na cultura urbana 
pós-moderna, as tradições foram relativizadas, e qualquer instituição que se 
baseie em modelos antigos firmados em tradições intocáveis torna-se 
obsoleta e ineficaz. (SANTOS e SILVA, 2010, p.29). 
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Na contemporaneidade, a constante busca pelo novo promove uma 

diversificação da cultura e faz com que as tradições percam sua significância. Essa 

desvalorização das instituições tradicionais passa a ser entendida, de certa forma, 

como uma ameaça para aqueles que não conseguem aceitar essa nova realidade, 

possibilitando o surgimento de discursos conservadores extremos como, por 

exemplo, os fundamentalistas. 

 

[...] A angústia de viver em um mundo plural e carente de absolutos faz com 
que muitos sigam a busca de algo mais sólido, que as satisfaça 
existencialmente. Neste caminho, pessoas se permitem guiar pelo 
fundamentalismo religioso. O discurso fundamentalista apresenta uma única 
verdade, uma forma restrita de compreender a realidade, que se afirma a 
partir da negação do diferente, chegando a inspirar a discriminação e a 
exclusão de indivíduos ou grupos que professam outra fé. Alguns casos 
chegam ao extremo de instigar a violência física e a guerra. (SANTOS e 
SILVA, 2010, p. 30). 

[...] o fundamentalismo compromete as escolhas pessoais. A postura 
religiosa fundamentalista dificulta a formação de cidadãos, pois coloca um 
grupo religioso ou ideológico específico acima da coletividade, impedindo 
que o espaço público seja lugar de convergência e busca do bem comum. 
(SANTOS e SILVA, 2010, p. 31). 

 

O fundamentalismo representa uma visão de mundo de parte da sociedade 

que ameaça o estabelecimento da paz social. É uma característica presente na 

contemporaneidade, consequência de um processo de mudanças históricas 

relacionadas ao entendimento sobre a religião. Assim como o fundamentalismo, as 

demais características presentes nesta sociedade podem perpassar as instâncias 

religiosas, pois a religião pode ser entendida como uma instituição que reflete a 

realidade vivida na sociedade, bem como as relações de poder nelas travadas.  

Sendo a religião esse reflexo do que está instituído e normalizado, suas 

relações conformam os interesses capitalistas se afirmando até mesmo por 

mecanismos semelhantes – convencimento ideológico, capaz de naturalizar 

injustiças. 

Como vimos acima, as questões de âmbito religioso podem naturalizar 

injustiças e quando mal compreendidas, além de não permitir um diálogo 

harmonioso, podem também trazer consequências drásticas, levando pessoas a 

atitudes insanas contra o seu ‗próximo‘. Porém, não podemos cometer o erro de 
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atribuir apenas o que é ruim a essas instituições. Existem também aspectos muito 

bons, como as contribuições que podem ofertar às famílias e, consequentemente, à 

sociedade. Em muitos momentos, por exemplo, em que alguns fatos parecem beirar 

a barbárie, a religião ainda consegue representar uma instituição que contribui para 

um estilo de vida mais equilibrado. 

 

[...] aumenta a possibilidade de serem alcançados alguns direitos que são 
defendidos através dessas ONG´s, como o direito à união civil estável e à 
criminalização da homofobia, mas que são barradas pela bancada mais 
conservadora do congresso (normalmente ligada a grupos religiosos), 
havendo sempre muitos conflitos entre as bancadas conservadora e os 
grupos de defesa da causa GLBT. Porém com um aumento da 
representação e da luta desses grupos em favor da causa homossexual é 
possível que se consigam alcançar alguns direitos almejados. Esse ano 
(2008) serão realizadas diversas Conferências Estaduais no Brasil com o 
intuito de discutir a causa GLBT, levando proposições de políticas públicas 
para a I Conferência Nacional de Políticas Públicas para GLBT, que 
acontecerá em Brasília, de 06 a 08 de junho, com o tema: "Direitos 
Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais‖, o Brasil é a primeira nação do 
mundo cujo governo convocou uma conferência nacional para tratar 
especificamente de políticas públicas para a população GLBT, sendo um 
grande avanço para a população GLBT do Brasil. (BARRETO, 2008, p. 13). 

 

A religião sempre conseguiu exercer muita influência no comportamento das 

pessoas – talvez pela fascinação da mística, ou por angústias provocadas pelo 

temor da morte – e, durante muito tempo, expressões religiosas estiveram 

intimamente ligadas ao Estado, compartilhando muitos interesses, mas essas 

interferências em espaços que deveriam ser laicos podem impedir a conquista de 

muitos direitos. Muitas são as interpretações que podem ser realizadas quanto às 

simbologias religiosas, mas o que nos interessa é observar o fato de existirem 

conformações entre muitas dessas simbologias e os interesses de nossas 

sociedades. 

 

Não podemos esquecer também da influência que algumas religiões 
exercem de modo a considerar a homossexualidade como algo negativo, 
pecaminoso, o que faz com que muitos homossexuais não exerçam sua 
identidade homossexual, com medo de ―retaliações divinas‖, sentimento de 
culpa, ou até mesmo por reprovações de seus familiares que por sua vez 
sofrem influência do que é passado por alguns representantes religiosos. 
[...]. (BARRETO, 2008, p. 06). 

 

Vemos nessa abordagem a condenação a homossexualidade praticado 

comumente em muitos espaços religiosos. Os homossexuais não concordam com a 
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imposição de um formato de família, como único possível e aceitável, o que contraria 

alguns pensamentos religiosos.  As religiões têm sua importância na sociedade. Elas 

não se baseiam em princípios racionalistas, mas em assuntos dogmáticos, que não 

são, em geral, comprováveis, mas ainda assim exercem grande influência na vida 

das pessoas. Ter a esperança de que a existência humana não se limite ao pouco 

tempo em que se passa no mundo, pode trazer conforto ao coração. Torna-se bom 

acreditar na existência de uma eternidade, de um ser supremo, mesmo que não se 

possa comprovar. São imaginações que podem se tornar positivas para a vida das 

pessoas, que passam a pautar suas ações a partir dessa expectativa. O perigo está 

nas manipulações dessa fé. Não temos nenhuma garantia de que as orientações 

dos líderes das religiões estão comprometidas apenas com questões espirituais, 

pois alguns podem se mostrar muito sintonizados com outros interesses. O 

questionamento é até que ponto uma orientação sexual pode ser impedimento para 

uma pessoa compartilhar dessa mesma fé. Será que Deus de fato lançaria fora uma 

pessoa que quer adorá-lo, alguém de coração sincero, porque esta não se adéqua 

aos padrões? Será que é mesmo com isso que Ele se importa? Será que é 

preferível ser alguém que vive de mentiras, de hipocrisias, desde que dentro dos 

padrões? Torna-se difícil de acreditar. Faz-se necessário rever o conceito de família. 

Outra questão que precisa ser abordada é uma das consequências dessa 

condenação. Como afirma Lemos (2007, p. 120), ―[...] a religião tem a capacidade de 

engessar as representações sociais, a ponto de inculcar culpa nos sujeitos religiosos 

quando os padrões hegemônicos de gênero são transgredidos [...]‖. Chama-nos a 

atenção a questão da culpa, como consequência de desobediência aos padrões 

estabelecidos. O sentimento de culpa pode trazer muitos problemas para uma 

pessoa. Será mesmo essa a função da religião? 

 

[...] para [...] a psicanálise [...] o que se passa no inconsciente da mente 
frequentemente contradiz as aparentes certezas da vida consciente. Ela 
afirma que podíamos detectar, nos sintomas neuróticos, ou através da 
análise dos sonhos e de acidentes da vida cotidiana, traços de desejos 
reprimidos — reprimidos porque os desejos são de um tipo "perverso". Tais 
argumentos desestabilizam a natureza aparentemente sólida do gênero, da 
necessidade sexual e da identidade, porque sugerem que eles constituem 
realizações precárias, modeladas no processo de aquisição [...] das regras 
da cultura, através de um complexo desenvolvimento psicossocial. 
(WEEKS, 2000, p. 42).  
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Vemos que ocorre uma interferência da normalização na condição psíquica 

das pessoas, podendo acarretar alguns problemas. Conforme os pensamentos de 

Freud (FREUD apud BOCK, SD), nossos desejos são reprimidos quando não 

condizem com a realidade estabelecida e passam para o inconsciente, podendo 

provocar quadros de neuroses cujas causas podemos identificar através da 

interpretação de algumas expressões tais como os sonhos. Para a psicanálise, 

nosso aparelho psíquico (que se relaciona ao processo de internalização de valores, 

normas e regras sociais e culturais) atua exercendo repressão, podendo 

desencadear transtornos sobre as nossas vontades, devido ao sentimento de culpa 

provocado por ela sobre o inconsciente, construindo um ―eu‖ social. Os sonhos, 

segundo essa teoria, são formas de manifestação do inconsciente, por isso a sua 

interpretação pode levar ao conhecimento da causa da neurose e, 

consequentemente, à cura desse sintoma. 

Percebemos, então, que os princípios religiosos, associados aos padrões de 

moralidade vigentes na sociedade, embora também possam oferecer aspectos 

positivos, podem contribuir para ampliar o preconceito para com os diferentes 

arranjos familiares. 

É possível identificar o fortalecimento do preconceito com as diferentes 

formas de vivência familiar a partir do âmbito das religiões, embora existam algumas 

exceções, como as Igrejas Inclusivas. 

 

Hoje, são aproximadamente dez igrejas no país com esse discurso mais 
aberto à diversidade, e já começam a abrir suas filiais em vários estados. 
Uma delas é a Comunidade Athos, em Brasília. Inaugurada em 2005 com 
apenas cinco membros, atualmente cerca de 300 fiéis frequentam os três 
cultos semanais que acontecem no subsolo de um prédio comercial. 
(STREIT, 2015). 

 

Trata-se de um tipo de religião cujos entendimentos sobre a família, sobre os 

relacionamentos homoafetivos, diferem das religiões conservadoras, ampliando seu 

público de fiéis.   
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O pastor Alexandre Feitosa afirma que a ideia não é segregar, mas, pelo 
contrário, abrir espaço para todos aqueles que se sintam à vontade para 
participar das atividades. ―Nós fazemos um trabalho que todas as outras 
igrejas deveriam estar fazendo. Em vez de recebermos elogios por isso, nós 
recebemos pedradas por acolher e receber todas as pessoas. Estamos 
fazendo o que Cristo fazia. Ele nos ensinou isso‖, opina. (STREIT, 2015). 

 

Com uma interpretação diferenciada, essas Igrejas abraçam os ―condenados‖ 

por outras denominações, dando-lhes a oportunidade de compartilharem sua fé nos 

rituais religiosos. 

 

Tabus como o sexo antes do casamento e o uso de preservativos são vistos 
de forma diferente das igrejas convencionais, e a interpretação da bíblia é 
percebida sob a ótica da liberdade e do amor ao próximo. Porém, se 
engana quem pensa que ali tudo é liberado. A orientação dada aos fieis é 
para que sigam relacionamentos estáveis, monogâmicos, e constituam uma 

família. (STREIT, 2015). 

 

Vemos que embora essas Igrejas possuam concepções diferentes, também 

estabelecem doutrinas para os fiéis, não representando uma ausência total de 

regras, apenas divergindo em alguns pontos.  

É importante atentarmos para a diferença que existe entre a religião 

propriamente dita e o sentimento de religiosidade. A religiosidade faz parte do 

humano. É um sentimento anterior a qualquer religião, pois está relacionada a uma 

busca de compreensão da existência do próprio homem e do mundo que ele habita.  

 

A história nos mostra que o ser humano era um ser religioso desde os 
primórdios. As primeiras manifestações humanas de um sentimento 
religioso surgiram nos períodos Paleolítico e Neolítico, e se expressavam 
por um vínculo com a Terra e com a Natureza, os ciclos e a fertilidade. 
Nesse sentido, a adoração à Deusa mãe, à Mãe Terra ou Mãe Cósmica 
estabeleceu-se como a primeira religião humana. (CERVEIRA, 2014, p. 
1188).  

 

[...] o fenômeno religioso é anterior a toda religião, o ser humano é 
naturalmente religioso, tem uma dimensão religiosa que é natural, 
intrínseca. [...] Desde que o ser humano começou a ter consciência das 
coisas, ele já percebeu a existência de algo superior a ele, que foge da sua 
compreensão. Esta mesma interpretação foi feita por vários povos e 
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culturas diferentes, e concluiu-se que vem da mesma fonte inspiradora que 
chamamos de Transcendente. (CERVEIRA, 2014, p. 1188). 

 

Quando o humano percebe a existência de uma força maior, inexplicável e 

também compreende as limitações de sua existência, sente-se desejoso por buscar 

os significados para esse mistério. A consequência da descoberta dos limites da 

vida humana poderia desencadear muitas angústias e levar o humano a entregar-se 

ao nada, por não ver sentido em lutar contra algo que já está definido. No entanto, o 

sentimento de religiosidade permite renovar as expectativas do humano, quanto à 

possibilidade de superação de sua trágica realidade. Já a religião se configura a 

partir do momento em que: 

 

[...] o ser humano sente-se no ―CAOS‖, no abandono, no escuro e neste 
momento de ―CAOS‖ absoluto [...] surgem as religiões, nesta tentativa de 
religar o ser humano ao transcendente, através de um conjunto de crenças, 
normas, ritos e costumes, que surge a diversidade religiosa, religiões estas 
que são diferentes entre si porque cada uma é fundada por pessoas 
diferentes em comunidades diferentes, em diferentes regiões, logo, tem 
doutrinas diferentes, mas dialogam em um ponto comum que é religar o 
humano ao transcendente. (CERVEIRA, 2014, p. 1190). 

 

 O homem, após descobrir que existe algo que é superior a ele, passa a se 

sentir parte integrante dessa descoberta. A religião representa o momento em que o 

homem, atormentado por perceber que em algum momento foi separado dessa sua 

parte, tenta se unir novamente a essa possível essência, estabelecendo alguns 

rituais que vão diferenciar de acordo com os costumes das diferentes vivências 

culturais. A religião seria então uma forma de tentar sistematizar a religiosidade do 

humano. Conforme acrescenta Cortella: 

 

Religiosidade é uma manifestação da sacralidade da existência, uma 
vibração da amorosidade da vida. E também o sentimento que temos da 
nossa conexão com esse mistério, com essa dádiva. Algumas pessoas 
canalizam a religiosidade para uma forma institucionalizada, com ritos, livros 
– a isso se chama ―religião‖. Mas há muita gente com intensa religiosidade 
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que não tem religião. Aliás, em minha trajetória, jamais conheci alguém que 
não tivesse alguma religiosidade. (CORTELLA, 2016).

9
 

 

Além disso, quem tem religiosidade é como se vivesse um verdadeiro caso de 

amor com a vida. Nesse sentido, podemos entender que a vida de uma pessoa 

religiosa é muito mais rica de significados, mais interessante e mais harmoniosa com 

seus semelhantes, pois reflete um bem-estar interior condicionado por um 

sentimento que o filósofo, Cortella, define como de ―reverência pela vida, uma 

inclinação espiritual‖ (informação verbal)10. Sendo assim, um sentimento que se 

mostra mais sintonizado com o verdadeiro sentido de ―amor ao próximo‖, pois não 

reflete exclusão, nem preconceitos, mas considera cada um como realmente é. Já 

religião, segundo Cortella, representa ―uma escolha‖11 que define quem a escolheu, 

ao mesmo tempo em que todas as outras coisas que não fazem parte dessa escolha 

são excluídas da vida dessa pessoa. Ele considera que a religião está diretamente 

relacionada à exclusão. Seria, então, a formalização da religiosidade. Portanto, mais 

importante que ser adepto de uma instituição religiosa, é ser privilegiado de possuir 

religiosidade dentro de si. 

A partir desse entendimento, podemos perceber que se passarmos a 

considerar a concepção de religiosidade, o preconceito – fortalecido pela religião - 

perderá sua força, pois essa concepção refere-se a um sentimento que contempla 

uma visão de mundo diferenciada, com respeito ao próximo e às suas diferenças. 

A não aceitação das diferentes expressões familiares pode ser dar por uma 

questão de fé, pelas pessoas se encontrarem em estado de alienação e não por 

simplesmente não aceitarem. Por acreditar que algo está errado, mas não 

necessariamente com elas. Por isso precisam conhecer o que de fato acontece, 

para sair dessa alienação, para superar o preconceito. No entanto, existe também 

                                                      
9
CORTELLA, M. S. Entrevista Mario Sergio Cortella: não adie seu encontro com a espiritualidade. Dolores Bordignom 

Palestrante. Disponível em: <http://doloresbordignon.com.br/entrevista-mario-sergio-cortella-nao-adie-seu-encontro-com-a-
espiritualidade>. Acesso em: out. 2016. 
10

Informação obtida por meio de entrevista gravada em vídeo - CORTELLA, M. S. Religião e Religiosidade no Entre  

  o céu e a Terra – cultura. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=zqhWUN151Bg>. Acessado em: out. 2016. 

 
11

Ibid. 

 

 

http://doloresbordignon.com.br/entrevista-mario-sergio-cortella-nao-adie-seu-encontro-com-a-espiritualidade
http://doloresbordignon.com.br/entrevista-mario-sergio-cortella-nao-adie-seu-encontro-com-a-espiritualidade
http://www.youtube.com/watch?v=zqhWUN151Bg
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uma preocupação com o que pode ocorrer diante de uma desestabilização da fé 

dessas pessoas. 

 

2.3 - O OLHAR DIFERENCIADO, UMA PERSPECTIVA DE MUDANÇAS: A 

MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE. 

 

Alguns acontecimentos, relatados anteriormente, contribuíram para a 

construção de um novo olhar acerca da existência de diferentes configurações 

familiares em nossos dias, mas ainda se faz necessário um longo processo de 

amadurecimento da sociedade quanto a essa realidade. 

 

A homossexualidade é uma realidade que sempre existiu desde as origens 
da história humana. Os homossexuais sempre foram, e apesar de algumas 
evoluções na história, continuam sendo vistos como diferentes. Só a partir 
do século XX que algumas mudanças sociais levaram ao surgimento de 
uma sociedade menos homofóbica, havendo uma diminuição da influência 
da Igreja, juntamente com o aparecimento de novas estruturas de convívio 
para o casamento, no qual a orientação homossexual começou a se 
caracterizar como opção e não como culpa. (ROSA, 2007, p. 05). 

 

 Para que esse processo ganhe fôlego, torna-se imprescindível não medir 

esforços em trazer para conhecimento público a verdade sobre essas diferentes 

vivências, desmistificando visões estereotipadas que se construíram ao longo do 

tempo, além de revelar o aspecto dinâmico da instituição ‗família‘. 

 

[...] O conhecimento sobre as novas formas de relações possibilita um 
melhor entendimento sobre as mesmas e sobre a atualidade em que essas 
se inserem. Compreendê-la é importante para a realização de intervenções 
efetivas, quando necessárias, e para a desmistificação e redução do 
preconceito sobre as modalidades familiares contemporâneas. (AMARAL; 
FINELLI; SILVA, 2015, p. 59). 

 

 Porém, essa é uma missão difícil, pois como afirma Dias (SD): 
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Toda mudança traz a sensação de afronta ao que é certo, havendo uma 
tendência de rejeitar o novo por considerá-lo uma quebra do que sempre foi 
tido como correto. Assim, tudo o que se opõe ao que está posto parece 
contrariar o que é verdadeiro e bom. A tendência de repetir o estabelecido 
decorre não só do medo do desconhecido, mas também da dificuldade de 
se lidar com o diferente, o incomum. Isso se dá em relação a tudo, mas, nas 
relações familiares é mais acentuada a resistência ao que desponta como 
novidade. O primeiro impulso é de rechaço, de reprovação. (DIAS, SD, p. 
01).

12
 

 

Sabemos que o comportamento das pessoas, mesmo que em primeiro 

momento possa parecer penoso ou desagradável, com o passar do tempo acaba se 

naturalizando, sem que estas pessoas percebam ou questionem a origem dele. Com 

essa naturalização, as diferenças e as novidades são vistas com desconfiança, 

sendo rejeitadas e, muitas vezes, até combatidas. Os novos comportamentos podem 

até alcançar, depois de algum tempo, a mesma naturalização, porém dependerá não 

só do amadurecimento da sociedade, da desconstrução de visões preconceituosas, 

mas também da aceitação da diversidade. 

Como relata Roudinesco (2003), para se conquistar mudanças é preciso 

alcançar a sociedade, através de movimentos sociais que são fundamentais para um 

processo educativo que contribui para a eliminação de preconceitos. 

 

Um [...] fator de enfraquecimento das amarras do modelo familiar tradicional 
está ligado ao movimento social de reconhecimento de uniões 
homossexuais. Este movimento apresenta implicações jurídicas quanto à 
organização e à formalização da estrutura familiar (FARIAS, 1986; 
ROUDINESCO, 2003, apud AMARAL; FINELLI; SILVA, 2015, p. 52). 

 

 Constatamos que, além das mudanças históricas relacionadas ao contexto 

familiar, as lutas dos movimentos voltados para o reconhecimento da condição de 

vida homossexual também foram responsáveis pelos avanços alcançados. No 

Brasil, as Paradas do Orgulho LGBT já se fazem presentes nessa batalha há alguns 

anos, ganhando a cada dia mais apoio e reconhecimento de grande parte da 

sociedade. 

 

As Paradas do Orgulho surgiram no Brasil há cerca de dez anos, [...] são 
tanto desvalorizadas por alguns como são enaltecidas por outros. [...] para 
alguns [...] seria uma espécie de ―carnavalização‖, [...] Para outros [...] um 

                                                      
12

DIAS, Maria Berenice. A ética do afeto. SD. 4p. Disponível em:  

 <http://www.affigueiredo.com.br/artigos/bereniceeticado.pdf>. Acessado em: jul. 2016. 

 

http://www.affigueiredo.com.br/artigos/bereniceeticado.pdf


64 

 

momento de visibilidade para GLBTs, [...] vem sendo considerada a maior 
manifestação pública da sociedade civil brasileira [...]. (TAQUES, 2007, p. 
100-101). 

 

Existem divergências de pensamentos entre os homossexuais. É preciso 

entender que são pessoas diferentes, de histórias diferentes e de gostos diferentes. 

Embora tenham muita coisa em comum e compartilhem de interesses parecidos, 

possuem também atitudes diferentes. Cada indivíduo é um ser único e precisa ser 

respeitado em sua especificidade. Assim como o público, seja homossexual ou 

heterossexual, tem o direito de dizer o que pensa e como vê essas diferentes formas 

de expressão, os integrantes do Movimento têm o direito de se expressarem 

livremente, não trazendo danos a ninguém. 

 

[...] ―Movimento GLBT‖ não se trata de um movimento fechado onde todos 
têm os mesmos objetivos [...]. Nem todos os setores do Movimento GLBT 
são favoráveis a questão do casamento, por exemplo. Para alguns, isso não 
passa de uma tentativa de se equiparar a casais heterossexuais e em nada 
modifica o quadro de uniões monogâmicas. [...] existe um grupo 
reivindicatório o que não implica em comunhão perene de objetivos. [...] a 
maioria dos movimentos [...] são unidos pela luta por direitos e pelo fim da 
discriminação. (TAQUES, 2007, p. 101). 

 

 Para parte desse público, a questão do casamento não deve ser defendida, 

pois consideram ser uma forma de equiparação aos casais heterossexuais. É 

compreensível esse entendimento, até porque deixa a sensação de tratamento com 

inferioridade, como se tivessem que se adequar para ter o direito. Defender uma 

equiparação poderia sugerir que é aceitável abrir mão das especificidades e que é 

possível se adequar às necessidades heterossexuais. Ter semelhanças não significa 

possuir os mesmos gostos ou possuir as mesmas necessidades. Dependendo do 

ponto de vista, poderia representar ainda a imagem de um ‗desenvolvimento‘ mal 

sucedido de heterossexualidade. 

 

Conforme Lago (2005) não se deve tentar entender a homossexualidade a 
partir da heterossexualidade, como também não se pode compreender a 
feminilidade a partir da masculinidade ou sobrepor a homossexualidade 
masculina à feminina. (ROSA, 2007, p. 16). 

 

 O que mais parece incomodar é exatamente essa comparação. Como se a 

homossexualidade não fosse capaz de ser explicada por si só, mas dependesse da 
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heterossexualidade para conceituar sua existência. Uma existência dependente, 

significada com inferioridade e submissão.  

 

2.4 - AFETO COMO FUNDAMENTO PARA AS RELAÇÕES HUMANAS. 

 

 

A família que há algum tempo estava diretamente relacionada com 

preocupações patrimoniais, hoje abarca a necessidade de considerar o afeto como 

fundamento para sua existência. 

 

[...] não existe consenso acerca da formação e evolução da instituição 
familiar, havendo alguns estudos históricos e sociológicos para demarcar as 
primeiras formações familiares, as relações de parentesco e o 
desenvolvimento dessa instituição. (ANGELUCI, SD, p. 404). 

 

Mesmo que não exista esse consenso quanto ao surgimento da família, ela 

sempre existiu em diferentes formatos, independentemente da existência ou não de 

intervenções jurídicas, uma vez que é determinada culturalmente e compreende 

uma convivência entre humanos. Como podemos refletir, por exemplo, se 

pensarmos nessas vivências em seus estágios mais primitivos. Em meio a essa 

veracidade, não há como não considerar a sua importância para o desenvolvimento 

do ser humano. A família é o primeiro espaço de contato com o mundo. 

 

As diversas formações familiares existentes hodiernamente
13

 estão mais 
próximas à valorização do homem como gênero humano, que propriamente 
interessadas em proteger e intensificar a propriedade como outrora. 
Esse fator é importante porque essa transformação somente aconteceu sob 
enfrentamento traumático de preconceitos e a ruptura com um paradigma 
vigente estagnado e embasado puramente na visão patrimonialista e 
religiosa, com o estado e a religião determinando a verdadeira castração 
dessa instituição. (ANGELUCI, SD, p. 404). 

 

Por muito tempo, a preocupação central da família esteve voltada para o 

patrimônio que possuía valor primordial. No entanto, conforme pensamentos de 

Kant, o que deve ser primeiramente valorizado é ―a pessoa humana, que possui 

dignidade‖ (KANT apud ANGELUCI, SD, p.408). Às demais coisas podem ser 

                                                      
13

Dicionário Aurélio: de modo hodierno; do dia de hoje; de agora. 
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atribuídos valores, porém em consideração à promoção dessa pessoa. Nesse 

sentido, o afeto torna-se imprescindível, pois diz respeito à dignidade humana. 

 

Não é mais possível o aprisionamento a um sistema ultrapassado e injusto, 
atrelado apenas à legalidade estrita e incapaz de acompanhar o avanço 
social da família, havendo a necessidade premente dessa atenção especial 
às relações de afeto existentes na família, para a completa formação da 
dignidade humana. (ANGELUCI, SD, p. 404). 

 

O que podemos perceber é que o afeto possibilita ao homem realizar-se 

integralmente. Por isso, ele é tão importante para a instituição familiar que tem essa 

função de promovê-lo. Sendo a família um espaço de relacionamento humano, o 

afeto, então, é visivelmente importante para as relações da humanidade como um 

todo.  

 

[...] É chegada a hora de pôr um fim a essa verdadeira alquimia e enlaçar as 
relações afetivas – todas elas, tenham a conformação que tiverem – no 
conceito de entidade familiar. A Justiça precisa perder o hábito de fingir que 
não vê situações que estão diante de seus olhos. A enorme dificuldade de 
visualizar relações afetivas decorre de puro preconceito. Ainda que tenha 
havido uma sensível mudança na concepção da família, não basta a 
inserção do afeto como elemento constitutivo dos vínculos familiares. Além 
do afeto, é impositivo invocar também a ética, que merece ser prestigiada 
como elemento estruturante da família [...]. (DIAS, SD, p. 03).

14
 

 

Muitas ‗injustiças‘ podem ser cometidas devido à influência do preconceito. É 

importante lembrarmos que aqueles que operam a Justiça, o aparelho judiciário, 

também são pessoas que integram uma sociedade institucionalizada e que, 

portanto, também estão sujeitas a receber sua influência. O reconhecimento da 

importância da existência de afeto nos laços familiares mudou as percepções quanto 

às relações de parentesco, bem como fez romper muitos obstáculos em relação ao 

Direito de Família, independentemente dos preconceitos que perpassam as 

instâncias sociais. ―Quando os juízos provisórios não são contestados e verificados, 

estamos em face do preconceito, isto é, da reificação de pré-conceitos (juízos 

provisórios) em verdades inquestionáveis.‖ (CFESS, 2016, cad.1, p. 13). O 

preconceito se realiza e se perpetua quando inconscientemente reproduzimos 

informações e conhecimentos presentes na vida cotidiana, sem refletirmos sobre 

como surgiu, ou como se representa, de fato, uma verdade. Muitas vezes, por tratar-
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se de algo que é considerado como cultura, seja local, seja mais ampla, torna-se 

uma atitude automática. Não nos incomodamos e sequer nos damos conta de 

nossos atos, muito menos da verdade que se esconde por trás dessa aparência.  

 

[...] as raízes do preconceito são: a ignorância, a educação domesticadora, 
a intolerância, o egoísmo e o medo. O ignorante, a ―presa mais fácil do 
preconceito‖, é aquele ―que não quer saber‖. (DALLARI, apud CFESS, 
2016, cad.1, p. 15). 

 

Considerando que o preconceito também está inserido na cultura que mostra 

os costumes e os hábitos de um determinado lugar, é possível entender que esse 

preconceito, assim como a cultura, refletirá a defesa de determinados pontos de 

vista. Nesse caso, considerando o contexto atual, reproduzirá a ideologia capitalista 

que, para melhor atender aos seus interesses, mantém na sociedade um padrão de 

alienação. Sendo a ignorância um forte aspecto para a propagação do preconceito, 

essa será favorecida pela realidade capitalista.  

 

[...] a exigência de sermos pragmáticos, para dar conta de todas as tarefas 
e atividades, nos leva a repetir as mesmas ações que, pela experiência, 
podem levar ao êxito, considerando-as corretas para serem aplicadas em 
qualquer situação. Assim, o que se revela correto, útil, o que leva ao êxito, 
passa a ser identificado como verdadeiro. (CFESS, 2016, Cad.1, p. 11). 

 

Nesse sentido, o preconceito torna-se, de certa forma, útil ao capitalismo, pois 

auxilia a reprodução do sistema, visto que consegue, pela falta de conhecimento, 

manter a docilidade da sociedade. 

 

Os indivíduos vitimizados pelo preconceito são atingidos em diferentes 
níveis de humilhação e sofrimento, que interferem na totalidade de suas 
vidas, em sua subjetividade e sociabilidade, acarretando prejuízos físicos, 
emocionais, psicológicos, que podem se objetivar de forma mais ou menos 
violenta. [...] É sua condição de existência que passa a ser rechaçada e 
tomada como objeto que supostamente justificaria sua negação: a mulher 
por ser mulher, o negro por ser negro, o índio por ser índio, o homossexual 
por ser homossexual, dentre outros. [...] A defesa prática da diversidade 
humana se coloca, portanto, como meio fundamental de combate aos 
preconceitos, precisamente porque contribui para a defesa da afirmação do 
outro em suas diferenças. [...] diferença não é sinônimo de desigualdade, 
mas indicativa das diversas possibilidades de constituição humana, que 
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somente nos enriquecem como gênero humano. (CFESS, 2016, Cad.1, p. 
19). 

 

Além disso, é através das constantes lutas travadas por diferentes segmentos 

de defesa da dignidade humana que se torna fundamental problematizar junto à 

sociedade sobre a condição dessas vítimas, esclarecendo que elas também são 

seus membros e que merecem respeito e reconhecimento.    

 

[...] ao longo da história subsequente da [...] Europa (e das diferentes 
sociedades que se produziram a partir do colonialismo europeu), existiram 
pessoas que não se sentiram confortáveis nas imposições sociais 
vinculadas ao sexo em que elas foram inseridas ao nascerem. Estas 
pessoas passaram a sofrer fortes opressões, por não corresponderem às 
normas sociais. Estas opressões tomaram diferentes formas: o ostracismo, 
o pauperismo, a violência física e a morte, o abandono, a discriminação, a 
prisão, o encarceramento em hospitais psiquiátricos, a medicalização 
forçada e a supressão até mesmo daqueles direitos já conquistados pela 
população em geral. A memória da existência dessas pessoas também foi 
cuidadosamente apagada (de forma parcial ou total), como parte das 
opressões que vivenciaram. (CFESS, 2016, cad. 4, p. 9). 

 

Embora o preconceito persista e ainda seja uma realidade bem viva em nossa 

sociedade, ocorreu um avanço em seu enfrentamento, graças às lutas incansáveis 

de pessoas que, na maioria das vezes, vivenciaram tristes realidades, mas não 

desistiram. Outras tiveram suas histórias de vida suprimidas, impedidas de traçarem 

um final feliz, devido às atitudes insanas de outros, motivadas pelo preconceito. 

 

O exercício da sexualidade, a prática da conjunção carnal ou a identidade 
sexual não é o que distingue os vínculos afetivos. A identidade ou 
diversidade do sexo do par gera espécies diversas de relacionamento. 
Assim, melhor é falar em relações homoafetivas ou heteroafetivas do que 
em relações homossexuais ou heterossexuais. [...] Presentes os requisitos 
legais, vida em comum, coabitação, laços afetivos, divisão de despesas, 
não se pode deixar de conceder às uniões homoafetivas os mesmos direitos 
deferidos às relações heterossexuais que tenham idênticas características. 
(DIAS, SD, p. 09). 

 

É importante considerar a existência ou não de requisitos para as uniões e 

eles estão relacionados à presença de vínculos afetivos. Embora a sociedade ainda 

considere a condição sexual como fator de julgamento moral dos seus membros, 

não é isso que deveria importar tanto, visto se tratar apenas de orientação sexual 
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diferente, mas que não traz nenhum prejuízo a ninguém. O que deveria importar são 

as necessidades de diferentes tipos de atenção e assistência, presentes dentro do 

ambiente familiar, o que independe da configuração que venha a possuir.  

 

[...] a estrutura familiar não reflete o vínculo de consanguinidade. No 
confronto entre a verdade biológica e a realidade vivencial, a jurisprudência 
passou a atentar ao melhor interesse de quem era disputado por mais de 
uma pessoa. Prestigiando o comando constitucional, que assegura com 
absoluta prioridade o interesse de crianças e adolescentes - regra exaustiva 
e atentamente regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente -, 
passaram os juízes a investigar quem a criança considera pai e quem a 
ama como filho. O prestígio à afetividade fez surgir uma nova figura jurídica, 
a filiação socioafetiva, que acabou se sobrepondo à realidade biológica. 
(DIAS, SD, p. 18-19). 

 

Nesse sentido, vemos que ocorreu um avanço nas discussões judiciais, 

retratando a valorização do afeto nas decisões, deixando em segundo plano a 

relação de consanguinidade. Podemos entender isso como uma superação de 

muitos anos de influências de nosso ideário histórico-cultural, reforçado por alguns 

aspectos da ciência, sobre as questões de paternidade. 

Também existem outros aspectos nos relacionamentos familiares que podem 

ser favorecidos com o princípio do afeto, como, por exemplo: 

 

[...] as pessoas que convivem numa ligação afetiva podem ser [..] qualquer 
outro arranjo. ―Duradouro‖ não significa ―definitivo‖, e as emoções, 
envolvidas numa relação que pode vir a terminar, são diferentes daquelas 
que emergem em situações definidas como definitivas. Relação de cuidado 
pode significar um compromisso em que todos estão envolvidos, e, com a 
possibilidade de mudança de protagonistas na estrutura de família, cessa a 
especialização de funções. (SZYMANSKI, 2003, p. 26). 

 

Além disso, abarcar uma compreensão mais alargada de família permite 

superar traços de desigualdade e possíveis subordinações existentes no seio 

familiar, trazendo o compromisso de sucesso dessa família para todos que a 

compõem, configurando o exercício das funções, não por uma ótica de 

obrigatoriedade e/ou penar, mas de companheirismo e cooperação. 

 Diante das abordagens realizadas no presente trabalho percebemos que 

apesar da não aceitação plena da sociedade, o afeto tem se revelado como um fator 

fundamental para combater e eliminar os preconceitos existentes acerca do conceito 

de família. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho tratou sobre a existência de relacionamentos familiares 

conformados pelo afeto que confrontam as convicções culturais e de gênero 

defendidas pela sociedade. 

Em primeiro momento, apontamos as determinações históricas e culturais que 

nos permitiram compreender a conformação do conceito de família a um contexto 

que é socialmente construído. Trouxemos para o debate um entendimento da família 

como instituição complexa, apresentando-a como expressão da multiplicidade de 

manifestações culturais presentes no cenário social. Apontamos alguns 

acontecimentos históricos como fatores contributivos para o processo de mudanças 

nas composições familiares, abordando o papel da mulher, os avanços produtivos e 

a busca da felicidade dos indivíduos. Mostramos uma sintonia entre as 

características das relações familiares hierarquizadas e os padrões morais 

estabelecidos, sendo reforçada por uma visão de mundo excludente e reproduzindo 

os interesses da ordem social vigente. Identificamos a influência religiosa como 

determinante da apropriação e da defesa de um modelo padrão de família, e que a 

adoção desse modelo esteve atrelada ao desenvolvimento de uma preocupação 

com o bem-estar da criança para o qual os saberes médico, psicológico e jurídico 

estavam voltados, durante muito tempo. 

Posteriormente, procuramos obter uma compreensão mais atualizada sobre a 

família. Para isso, retomamos os fatores históricos determinantes das mudanças nas 

concepções relativas à família, assinalando as constatações antropológicas que 

mostraram a inexistência de um padrão universal de evolução da família. 

Começamos sinalizando a família nuclear como modelo que passou a ser defendido 

pelo contexto capitalista, destacando também outros formatos de família que 

surgiram ao longo dos anos. Em seguida, foi possível constatar que, 

independentemente da dinamicidade cultural e das incertezas, a família não se 

encontra ameaçada e continua sendo importante na vida das pessoas. Nesse 

sentido, buscamos comprovar a efetividade de outros formatos familiares, enfocando 
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pesquisas já realizadas. Debatemos sobre a condição do homem como ser cultural, 

que realiza suas escolhas a partir da interpretação que faz de sua realidade, 

atribuindo significados a essas escolhas; e relacionamos essa condição a forma 

como entendemos as diferenças entre o homem e a mulher, por se tratarem de 

expressões dessa realidade, relacionando, ainda, nesse mesmo processo, o 

conceito de gênero que diz respeito ao comportamento por identificação de 

pertencimento. Destacamos a importância da discussão desse conceito como 

contraponto para a diferença sexual, permitindo um discurso mais igualitário. 

Chamamos a atenção para a possibilidade de as instituições se apropriarem desse 

conceito para utilizá-lo de forma a contemplar os interesses instituídos, naturalizando 

suas injustiças, como o que pode acontecer se associarmos o aspecto do gênero ao 

aspecto biológico (desigualdade, dominação, e não igualdade, autonomia, como 

pressupõe o gênero).  

Também debatemos sobre a importância da valorização da individualidade que 

alterou o entendimento acerca das funções desempenhadas no âmbito da família 

(todos passaram a buscar sua realização, independentemente do sexo). Falamos de 

como nossas escolhas não são livres de influências, mas que independentemente 

disso o processo de identificação de gênero se dá desde os primeiros anos de vida. 

Abordamos a cultura como um resultado da interação do homem no social, como um 

processo dinâmico que pode comportar muitas ideologias e interferir no processo de 

identificação e no comportamento das pessoas. Buscamos algumas definições para 

essa cultura, relacionando-a ao processo de desenvolvimento humano, ao conjunto 

de conhecimentos, de crenças, de costumes, de arte, e também ao significado que 

damos aos símbolos presentes na realidade vivida. Discutimos também sobre a 

importância da cultura no estabelecimento de regras necessárias ao convívio do 

homem e que sua banalização pode interferir na capacidade de percepção de limites 

(quando essas regras deixam de ser observadas, num contexto de valorização da 

individualidade, podendo representar um caminho contrário ao processo progressivo 

de desenvolvimento humano). Tratamos sobre as consequências da falta de uma 

referência local, fazendo menção ao processo de globalização e seus reflexos para 

a cultura, que acaba afetando o sentimento de pertencimento e que 

consequentemente acaba interferindo no processo de construção de identidades. 
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 Mais adiante, buscamos analisar como é entendida a família no aspecto 

jurídico. Elencamos alguns fatos históricos, além das mudanças no papel 

desempenhado pela mulher, que contribuíram para uma perspectiva de mudança de 

visão, tais como: os avanços científicos, a compreensão do divórcio, a igualdade de 

direitos entre os cônjuges e, principalmente, a valorização do afeto (que se deu a 

partir da valorização da individualidade, da busca de felicidade dos indivíduos). 

Pudemos observar que apesar de existir o preconceito em relação às diferentes 

vivências familiares, a sociedade se encontra em um processo de amadurecimento. 

Mas que apesar de alguns avanços nesse sentido, as uniões heterossexuais ainda 

são reafirmadas pelas instituições, como o que ocorre com o Código Civil brasileiro, 

que, embora tenha passado por atualizações recentes, mantém um texto 

conservador. Nesse sentido, discutimos sobre as possibilidades de superação 

desses limites a partir da consideração dos princípios gerais da Constituição Federal 

Brasileira e também do reconhecimento através do ―pacto de solidariedade‖. 

Também chamamos a atenção para a necessidade de valorizar o sentido das 

uniões, o que vai muito além de uma oficialização. 

 Em seguida, abordamos questões relacionadas aos padrões de moralidade 

que se encontram socialmente estabelecidos. Começamos observando a relação 

existente entre a moral e a cultura, afirmando que uma pessoa ética é aquela que 

consegue internalizar as regras estabelecidas em uma determinada realidade, mas 

que nem todas as atitudes divergentes podem ser vistas como imorais, visto que não 

trazem malefícios ao outro, apenas abrem espaço para repensar as regras. Depois, 

discutimos sobre como alguns aspectos das relações humanas como a sexualidade 

e afeto podem ser apropriados e manipulados, sendo transformados em 

mecanismos de controle social. Consideramos que o indivíduo internaliza e passa a 

reproduzir irrefletidamente alguns princípios.  

Nessa mesma linha de raciocínio, consideramos que a família que 

conhecemos hoje, historicamente construída, foi apropriada pelo sistema produtivo. 

Sendo assim, assumir uma identidade que contrarie seus princípios pode gerar 

conflitos pessoais, desde uma não aceitação consigo mesmo, até sentimentos como 

medo, insegurança, inferioridade, dentre outros. Trouxemos para essa discussão os 

comportamentos diferenciados quanto às expressões das vivências homossexuais. 

Mostramos que, independentemente do estilo de vida, com maior ou menor 
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exposição, é preciso enfrentar o preconceito e as tentativas de subjugar essas 

expressões de vida. Para enfatizar, abordamos o fato de muitos homossexuais 

buscarem territórios específicos como fuga, por se sentirem oprimidos e inseguros. 

Dando seguimento à análise, também realizamos reflexões sobre o aspecto 

religioso, para compreendermos a sua visão acerca da família e suas influências 

sobre ela. Primeiramente, fizemos uma retomada do que representou a religião ao 

longo da história. Em um determinado momento, os discursos religiosos explicavam 

a vida em sociedade. Tempos depois, a ciência passou a ocupar esse lugar de 

destaque na consciência das pessoas, mas as frustrações em relação ao progresso 

da humanidade desacreditaram, em parte, a verdade da ciência, promovendo uma 

nova busca de sentido para a vida e a religião voltou a ser considerada uma 

referência para muitos. Mostramos que com uma busca constante pelo novo, 

característica da contemporaneidade, a cultura passou a se diversificar, o estilo de 

vida das pessoas a se reconfigurar constantemente, aderindo à lógica de um 

consumo cada vez maior, que desencadeou um processo de desvalorização das 

tradições, o que permitiu surgir discursos fundamentalistas, capazes de incentivar 

atitudes insanas em nome da verdade que defendem e dos ideais que negam a 

diversidade. Em seguida, destacamos as interferências da religião na tentativa de 

bloquear a conquista de direitos, devido às vivências homoafetivas que geram a 

condenação, além do sentimento de culpa. Identificamos o fortalecimento do 

preconceito a partir dessas considerações, mas destacamos a possibilidade de 

superação desse preconceito a partir da valorização do ―sentimento de 

religiosidade‖. 

Destacamos mais adiante que uma mudança no olhar começou a se 

configurar a partir do século XX. Foram obtidos avanços na consideração da 

homossexualidade, mas precisando continuar a luta para conseguir alcançar as 

mudanças necessárias. Para esse processo, ressaltamos a importância dos 

movimentos sociais no processo educativo capaz de contribuir para a eliminação do 

preconceito. Também abordamos uma visão que precisa ser desconstruída, as 

constantes atribuições de significados para a homossexualidade a partir da 

heterossexualidade, comparações que são feitas e que acabam denotando uma 

espécie de dependência em relação à heterossexualidade. 
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Finalizando, constatamos que, após um longo processo de mudanças 

históricas, não há mais como imaginar uma família sem considerar o afeto como 

fundamento de sua existência, o que passou a superar as preocupações que se 

tinha antes, com as propriedades. O afeto passou a representar a possibilidade de 

realização integral do homem. O reconhecimento do afeto fez romper muitos 

obstáculos, apesar da existência dos preconceitos na sociedade, passando a ser 

entendido, então, como uma forma de enfrentamento desses preconceitos que se 

afirmam quando reproduzimos ações sem refletir e que estão presentes até mesmo 

na cultura. Nesse sentido, não apenas a cultura pode ser útil aos interesses 

ideológicos do capitalismo, quanto ao próprio preconceito, pois a ignorância se 

identifica com o quadro de alienação comum a esse contexto. Também pudemos 

entender a defesa da diversidade como a maneira fundamental de enfrentamento do 

preconceito, defendendo as diferentes possibilidades de existência como um direito 

que permite alcançar a dignidade humana. 

O que concluímos é que a família sempre existiu, possuindo diferentes 

formatos. Mesmo que não possamos precisar o seu surgimento, ela representa o 

espaço onde o humano estabelece o primeiro contato com o mundo, sendo 

importante para o seu desenvolvimento. A família não é algo imutável, se constrói a 

partir de um processo histórico de mudanças. Suas vivências expressam 

características sociais e culturais distintas e o mais importante a ser considerado, 

não deveria ser o formato que possa possuir, mas a possibilidade de realização 

plena de seus membros, que corresponde a uma característica da verdadeira função 

da família. Nesse sentido, pudemos ver não só a valorização do afeto como de 

fundamental importância, mas também o uso do conceito de gênero como um 

avanço que permite repensar a realidade familiar, superando os limites impostos 

pelo fator biológico, mesmo com algumas tentativas de apropriação desse termo 

para legitimar o que está estabelecido. 

Foi possível observar durante a realização desse trabalho que o 

estabelecimento de padrões pode trazer muitos sofrimentos, ampliando o 

preconceito e contribuindo para a não aceitação dos relacionamentos homossexuais 

e que associado a esses padrões, a religião, embora possua alguns pontos de vista 

positivos, também pode contribuir com esse processo, mas que o sentimento de 

religiosidade, contrapondo à religião, pode ajudar a superar esse preconceito. 
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Também pudemos constatar que a existência da família em diferentes formatos não 

impede o exercício da função que lhe é atribuída e que a partir desse entendimento 

podemos ampliar o entendimento do conceito de família. 

Quanto às hipóteses consideradas anteriormente, constatamos que a religião 

surgiu para tentar religar o humano a uma possível existência superior da qual se 

sente parte integrante e que, em um determinado momento, entendeu que tivesse 

sido separado; portanto, esteve sempre presente na história da humanidade e 

próxima ao ambiente familiar, podendo influenciar de diferentes maneiras, 

acarretando também diferentes resultados. Na contemporaneidade, após um 

processo de diminuição da influência religiosa, ocorreu uma reaproximação 

justificada por uma retomada de busca de um sentido para vida, visto o contexto de 

desesperança e de frustrações. Constatamos também que a família que passou a 

ser defendida pelo capitalismo contemplava interesses do seu modelo produtivo, 

valorizando a propriedade e baseando-se em relações de desigualdade e de 

submissão, além dos aspectos reprodutivos que eram entendidos como incentivo ao 

consumo. Sendo assim, qualquer posicionamento contrário passou a ser visto como 

ameaça, passível de punição. Podemos afirmar que as abordagens culturais e de 

gênero podem influenciar a forma como entendemos a família. Suas discussões não 

somente trazem possibilidades, tanto de afirmação das ideologias, quanto de 

superação de suas imposições, mas também de realização de uma discussão mais 

abrangente sobre a família, a partir de um reconhecimento de pertencimento diante 

dos hábitos, dos costumes e das regras de convívio. 

Todas as pessoas merecem ser tratadas com humanidade, precisamos 

reconhecer e respeitar as suas formas de relacionamento. É preciso deixar de olhar 

as diferenças como afronta. Precisamos passar a compreender as diferentes 

vivências apenas como necessidades diferenciadas, que nada afeta os demais 

modos de vida. Nesse sentido, este trabalho vem contribuir para desconstruir a ideia 

de que os homossexuais querem acabar com a família, pois mostra que, 

primeiramente, a família não foi sempre esta que é defendida cegamente, ela é 

apenas um formato que foi atingido ao longo do tempo e que foi adotada como um 

modelo, numa tentativa de padronização. Segundo, as pessoas são diferentes, têm 

necessidades diferentes, mas todas, sem distinção, merecem buscar sua felicidade. 

Terceiro, considerar aquilo que se defende como verdade absoluta é desconsiderar 
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a verdade do outro, é impossibilitar um diálogo, um consenso. É tentar reduzir todas 

as necessidades do mundo ao mundinho de um pensamento específico, sem 

considerar a multiplicidade da existência. É desconsiderar a importância do outro e 

exclui-lo e afastá-lo, diferentemente do propósito inicial da religião, que seria a 

união. 

Portanto, este trabalho vem trazer conhecimentos sobre a vida desse público 

que tem sido constantemente injustiçado e impedido de alcançar sua plenitude 

humana, trazendo não só suas angústias e seus sofrimentos, mas também sua fé e 

sua esperança em dias melhores. Tenta fazer com que a sociedade consiga 

participar dessa realidade e senti-la, mesmo por um breve momento, entendendo 

como o preconceito, o desrespeito e a intolerância tornam-se cruéis para essas 

vidas, pois é imprescindível que todos possam repensar suas atitudes e sua visão 

de mundo. Finalmente, este trabalho vem desconstruir toda essa visão distorcida e 

mentirosa acerca dos relacionamentos homoafetivos, contribuindo assim para uma 

vivência mais igualitária, mais respeitosa e mais feliz diante da sociedade.  
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