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RESUMO: O conceito de família foi construído firmando bases no biológico e no natural, excluindo diversas 

configurações familiares, como as famílias homoafetivas. A mulher é relegada ao doméstico, sendo oprimida e 

dominada nas diversas sociedades, impossibilitando qualquer tipo de acesso aos seus direitos. Dessa forma, é 

proposto uma reflexão sobre o modelo hegemônico de família que se impõe como verdade absoluta; como a 

mulher esteve sujeita ao homem e como ela conquista a autonomia da vida social e doméstica; e mostra que é 

importante compreender os diferentes grupos sociais e as novas configurações de famílias. 
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ABSTRACT: The concept of family was built on biological and natural grounds, excluding various family 

configurations, such as homoaffective families. Women are relegated to the domestic, being oppressed and 

dominated in the different societies, making impossible any access to their rights. That way, a reflection is 

proposed on the hegemonic model of family that imposes itself as absolute truth; how the woman was subject to 

the man and how it conquers the autonomy of social and domestic life; and shows that it is important to 

understand the different social groups and the new configurations of families. 
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I INTRODUÇÃO 

 

Traz algumas considerações sobre o conceito de família, como este conceito foi 

construído firmando bases no biológico e no natural. Excluindo as possibilidades de outros 

grupos serem englobados ao conceito, deixando a família nuclear como central na ordenação 

da vida social. A mulher sendo relegada aos cuidados do lar, foi imensamente oprimida e 

dominada nas diversas sociedades que seguiram os ditames euro-americana, sendo até mesmo 

em alguns séculos consideradas como uma versão inferiorizada do homem. Além disso, que 

para além do dualismo homem e mulher, existem diversas maneiras de constituir uma família, 

neste caso, a defesa da família homoafetiva, composta por pessoas do mesmo sexo. 
 

A sexualidade foi transformada num assunto tabu, em que aqueles que não seguem as 

regras ou se manifestam fora das normas impostas, são tidos como uma ameaça social. 

Mulheres, homossexuais e demais grupos, foram e são marginalizados pela sociedade tendo 

suas práticas sexuais contidas e reprimidas. Os homossexuais, são alvos de muitos estudos 

negativos por romperem com a lógica da sexualidade natural, esta que não existe, de acordo 

com Adelman (2000). 

 

O modelo hegemônico de família, parece se impor como uma verdade absoluta, que 

afasta outras diversas maneiras de constituir o parentesco e a filiação entre os membros, a 



exemplo, os casais homossexuais que reivindicam o direito à vida, buscam serem 

reconhecidos como pessoas e livres para assumirem a sua identidade sexual.  

Em alguns casos existem casais que buscam incluir uma criança nesse convívio, e são 

diversas as formas disso acontecer, apesar de uma parcela dentro desse grupo criticar essa 

posição, sendo colocados como pessoas que querem se enquadrar ao modelo hegemônico. 

Embora, isso parece não convencer a totalidade, pois a partir do momento em que se unem 

pessoas do mesmo sexo para viverem suas relações afetivas, isso já se torna um fator 

determinante que foge ao modelo hegemônico, desta forma, a constituição da família 

homoafetiva não seria uma busca para se enquadrar aos padrões da família nuclear. 
 

No Brasil, não há dados sobre o número de casais homossexuais com filhos, sejam eles 

adotados ou biológicos – mas, essas famílias existem no cotidiano. Segundo o Censo de 2010, 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou 60 mil casais homoafetivos 

no país. A maioria formada por católicos e mulheres1 (IBGE 2010 apud AGÊNCIA BRASIL, 

PORTAL EBC, 2012). 
 

O estudo foi guiado pela pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, ocorrendo 

revisões em diversos materiais secundários. As ideias aqui expostas foram desenvolvidas a 

partir do trabalho de conclusão de curso da autora primária e algumas discussões e textos 

estudados posteriormente. 

 

II DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Breve contextualização da constituição familiar 

 

De acordo com Sluzki (1997) “a palavra ‘família’ foi utilizada em sua origem para 

denotar exclusivamente os serviçais (...)” (SLUZKI, 1997 apud ZAMBERLAM, 2001, p. 37). 

Só posteriormente ao século XV, se modifica essa noção de quem estaria associado ao 

conceito de família e ao longo do tempo o termo foi se transformando até os dias atuais, e o 

que se prevalece é a noção do “vínculo” entre as pessoas. 
 

A sociedade moderna traz mais oportunidades entre as relações, e essas mudanças podem 

ser percebidas entre as famílias, como afirma Weeks (1999), “(...) por razões históricas e 

culturais, diferentes formas de vida familiar têm se desenvolvido e o termo ‘família’ é agora 

muitas vezes usado para descrever arranjos domésticos que são bastante diferentes daquela 

que era, num dado momento, a ‘norma’” (WEEKS, 1999, p.57). 

                                                   
1  Para mais detalhes: <http://www.ebc.com.br/2012/10/ibge-identifica-60-mil-casais-gays-no-pais>; 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default_atlas.shtm> (Acessos em 26 de 

janeiro de 2017). 

 



No século XV, começa a surgir na família sentimentos que antes não eram percebidos, 

principalmente na relação mãe e filho, porque anteriormente no cuidado com as crianças eram 

eleitos às amas de leite das grandes casas. Porém, surge um fortalecimento dos laços afetivos, 

florescendo sentimento de afeição no seio familiar (ARIÈS, 1981 apud ZAMBERLAM, 

2001). Essas modificações foram expressas na iconografia, através de quadros ou fotografias 

que apresentam imagens da época. 
 

Passou a existir uma privatização da vida familiar (ZAMBERLAM, 2001), os espaços 

são ocupados pelos membros da família e a criança que antes era relegada aos cuidados 

secundários, ganha uma atenção mais concentrada no meio familiar em que “(...) o clima 

sentimental era agora completamente diferente, como se a família moderna tivesse nascido ao 

mesmo tempo que a escola, ou, ao menos, que o hábito geral de educar as crianças na escola” 

(ARIÈS, 1981 apud ZAMBERLAM, 2001, p. 16). 

Em várias épocas os modelos de famílias estão ligados com os movimentos históricos 

e culturais da humanidade. A família tradicional na época colonial desempenhava a 

segregação de papéis e o sexo fora do casamento era legalizado; na classe dominante a família 

burguesa tem o casamento legalizado e exerciam valores excessivamente conservadores; e a 

família moderna que surge com o capitalismo, trazendo uma perspectiva de igualdade e 

alterando a posição da mulher no meio social – ainda assim, na década atual se tem grandes 

representações do poder do patriarcado – (ARIÈS apud ZAMBERLAM, 2001). 
 

A mulher esteve voltada para as atividades de mãe e esposa, desempenhando o papel 

de “provedora da família”, “(...) durante gerações, o ideal consistia em que as mulheres 

ficassem em casa e cuidassem do lar” (SAMARA, 1989 apud ZAMBERLAM, 2001, p. 24), 

enquanto o homem estava ausente em suas atividades externas, com a justificativa de que 

precisavam desenvolver através da força de trabalho, recursos para manter o lar. E ligado a 

este fato as mulheres passaram por um longo período repressivo da época, dentre eles, em que 

tinha como característica a regulação do comportamento sexual. Weeks (1999) traz uma 

importante observação da hipocrisia de moralidade dos homens sob as mulheres, ao passo que 

“a sexualidade das mulheres era severamente regulada para assegurar a ‘pureza’, mas, ao 

mesmo tempo, a prostituição era abundante” (WEEKS, 1999, p. 37). 

 
 



Chega um período em que “(...) o trabalho doméstico das mulheres passa a ser 

denunciado como uma alienação, uma sujeição ao homem, ao passo que, (...) trabalhar fora 

vem a ser para as mulheres o sinal concreto de sua emancipação” (ZAMBERLAM, 2001, p. 

24). Na virada do século XX, a mulher passa a conquistar autonomia, embora grande parte das 

mulheres estejam distante dessa realidade, porém isso é uma amostra de grandes mudanças 

que rompiam com padrões que relegava esta mulher ao doméstico e a subordinação familiar 

(ADELMAN, 2000). 
 

Ainda assim, com a perspectiva de mudança na organização familiar, a realização do 

casamento era tido como a concretização da constituição da família, ao passo que 

 
“(...) casar era formar um lar, lançar as bases de uma realidade social nitidamente 

definida e claramente visível dentro da coletividade. As pessoas se casavam para dar 

sustento e auxílio mútuo ao longo de uma vida que se anunciava penosa, e ainda 

mais dura para os solitários; casavam-se para ter filhos, aumentar um patrimônio e 

deixar-lhes de herança, para que os filhos se realizassem e, com isso os próprios pais 

também se realizassem” (ZAMBERLAM, 2001, p. 29 e 30). 
 

Nesse período – e até mesmo nos dias atuais –, os indivíduos eram valorizados de 

acordo com sua condição e posição social perante a sociedade. A família era representada 

pelo o que possuía em bens materiais e assim ocorria a segregação de valores patrimoniais 

que eram perpassadas e mantidas nessa família. O Código Civil de 1916 veio para regularizar 

essa formação de família, trazendo aspectos que configuravam os valores vigentes e os 

conceitos aceitos que dominavam essa determinada sociedade. Nem todos foram inclusos 

nesse direito de família, apenas se preocupavam com a “transmissão do nome e do 

patrimônio” entre os membros (GIRARDI, 2005, p. 25). 
 

As outras formas de constituições de famílias não recebiam proteção, a exemplo da não-

heterossexual e o concubinato. Dessa forma os filhos havidos dessas relações não eram 

reconhecidos dentro do direito que o Código Civil (1916) expressava, pois considerava somente a 

filiação fundada no casamento. A preocupação da sociedade era seletiva, controladora dos corpos 

e como os indivíduos se relacionavam sexualmente (WEEKS, 1999), aos que não se encaixassem 

nos padrões respeitáveis de vida familiar, eram marginalizados socialmente. 
 

Um momento histórico e importante foi o surgimento do divórcio através da promulgação 

da Lei nº 6515, de 1977 (BRASIL, 1977), que rompeu e apresentou “(...) a ideia de que o 

casamento é para toda a vida parece ter sido abalada. Um terço dos casamentos agora terminam 

em divórcio (...)” (WEEKS, 1999, p. 56 e 57) – há ainda muitos casais que realizam novos 

casamentos dando uma certa importância pra esses laços legais. Para Oyěwùmí (2004), esse 

modelo de família, que se firma a partir do conjugal, coloca a divisão do gênero de maneira 

 

4 



 

naturalizada e propaga a sua formação reproduzindo relações abusivas de poder na família 

nuclear (OYěWÙMÍ, 2004). 

Mas, novos valores são instituídos, pois a inserção da mulher no mercado de trabalho e 

a liberação do divórcio desaproximou o casamento do seio familiar, do núcleo religioso e até 

mesmo, político, para assumir e ser estruturado por laços afetivos, assumindo características 

de relacionamento amoroso. 

Assim, as discussões no Brasil sobre a união estável entre casais do mesmo sexo 

começaram a tramitar bastante nos meios sociais
2
 e no Congresso Nacional após a CF de 

1988, tornando-se um tema com “(...) forte implicação política na conquista de cidadania por 

uma parcela significativa da população brasileira, que se reconhece como homossexual”. 

(GROSSI, 2003, p. 263). 
 

A parceria civil entre pessoas do mesmo sexo (SUPLICY, 1995), tratada na PL nº 

1151/1995 foi vista pelos intolerantes e religiosos como uma ameaça a instituição família, pois os 

papéis estereotipados desempenhados no ambiente familiar numa sociedade conservadora se 

modificariam na constituição das famílias homoafetivas, do ponto de vista crítico entre muitos 

defensores da família tradicional conservadora e burguesa. Essa PL não foi suficiente para 

assegurar os direitos do homossexuais, adiando por mais 15 anos, o direito da união estável. 
 

Apesar, Constituição Federal de 1988 definir a família com um conceito mais 

inclusiva e sem preconceitos – fortalecendo a igualdade de direitos entre os membros nas 

famílias –, esse documento legal ainda abre caminhos para diversas interpretações que dão 

espaços a argumentos contrários a essa visão de pluralidade, diversidade e respeito sejam 

duramente contidos. Como vem explicar Girardi (2005) 

 
“nesse sentido, poder-se-ia afirmar que a Constituição adotou um ‘sistema aberto’, 

pois, ainda que tenha abarcado novas formas de famílias, não o fez de forma incluir 

todas as uniões afetivas possíveis e já constadas no cenário social. Especificamente 

no capítulo destinado à família, deixou de considerar expressamente as uniões 

formadas por pares homossexuais, como também não declarou uma tutela típica para 

outros arranjos familiares, tais como os constituídos por avós e netos, irmãos entre 

si, tios e sobrinhos, demonstrando que persistem situações não envolvidas pelo 

direito positivado, deixando para a jurisprudência e legislações infraconstitucional a 

incumbência de construí-lo pela concretização dos princípios constitucionais e da 

aplicação dos direitos fundamentais” (GIRARDI, 2005, p. 34).  
 

 

2 As lutas nos movimentos sociais em defesa dos homossexuais realizados no Brasil, também foram influenciadas por 

países europeus que desde décadas atrás desenvolveram projetos que deram visibilidade e conquistas em prol da 

diversidade sexual. Um grande avanço ocorreu em 1997, na França e a partir disso Grossi (2003), destaca que 

“(...) a luta do movimento homossexual pelo PaCS (Pacte Civil de Solidarité), lei que reconhece a parceria 

conjugal de pessoas do mesmo sexo, aprovada em dezembro de 1999” (GROSSI, 2003, p. 263 e 264) foi uma 

importante conquista para os homossexuais e que pôde abrir portas para outras discussões, como a possibilidade 

desses indivíduos exercerem a paternidade e a maternidade. 
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Dessa forma, o direito ocorre lento e gradual, pois para além da legislação temos os 

desafios da quebra de paradigmas culturais que estão presentes na sociedade contemporânea e 

que ainda não superaram os avanços e mudanças ocorridas a partir do século XX. 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) só reconheceu, por unanimidade, no mês de março 

de 2011 a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Na prática, as 

regras que valem para relações estáveis entre homens e mulheres serão aplicadas aos casais 

homossexuais (PORTAL DE NOTÍCIAS, G1, 2011). E, em 2013, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), regulamentou o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, 

proferindo em seu art. 1° que “é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, 

celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre as 

pessoas do mesmo sexo” (BRASIL, 2013). 
 

Um efeito da decisão do STF e do CNJ pode ser expresso em dados realizados em 

2014 pelo IBGE sobre casamento entre pessoas mesmo sexo, 

 
“verificou-se que 50,3% eram entre cônjuges femininos e 49,7%, entre cônjuges 

masculinos. Entre2013 e 2014, esse aumento foi 31,2%, o que, em números 

absolutos, representou 1 153 uniões homoafetivas a mais. Em relação às Grandes 

Regiões, observou-se que a Região Sudeste concentrava o maior percentual de 

uniões homoafetivas (60,7%), (...) segundo a distribuição percentual regional, o 

Estado de São Paulo evidenciou a maior concentração percentual de uniões 

homoafetivas, registrando 69,6% do total da Região Sudeste (...)” (Estatísticas do 

Registro Civil/IBGE, 2014). 
 

Essa mostra representa uma importante mudança dos últimos anos, já que houve um 

aumento significativo e que também foi reafirmado nos dados de 2015, apontando que “as 

uniões legais entre cônjuges de sexo diferentes aumentaram 2,7%, enquanto que os de 

cônjuge do mesmo sexo 15,7%, representando 0,5% do total de casamentos registrados” 

(IBGE, 2015). São evidências pautadas pela grande diversidade da possibilidade de uniões 

permitidas no Brasil, que foram ganhando visibilidade junto a tantas outras mudanças 

ocorridas dentro das famílias. Apesar de se evidenciar um percentual bem menor na realização 

de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo nas “Regiões Sul (15,4%); Nordeste 

(13,6%); Centro-Oeste (6,9%); e Norte (3,4%)” (IBGE, 2014). 
 

É importante colocar que as reformas precisam ser feitas na legislação brasileira, ao 

invés de se concederem direitos através apenas de ações judiciais, que entram em dissonância 

com outras legislações e acabam servindo de discursos contrários para desprestigiar, na 

maioria dos casos, as reivindicações das minorias. Pois a justiça quando se mantém na 

imparcialidade dos fatos, está se colocando como um dos empecilhos para o respeito da 

diversidade sexual, gerando exclusão e preconceito. 
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2.2 (Des)normatizar: o reconhecimento de que a “família homoafetiva” também é família 

 

Com as diversas formas de gerar uma família na sociedade contemporânea, ainda, 

existem pessoas que propagam uma ideologia de outrora, apontando que os avanços de 

valores culturais e sociais é uma afronta ao instituto da família “normatizada”. 
 

A família é uma organização encontrada em diversas sociedades e distintas culturas, 

sua configuração varia de cada século, década ou até mesmo ano, dependendo da 

reorganização cotidiana que vão assumindo. No entanto, há um modelo hegemônico 

denominado de família nuclear
3
. Esse modelo de família, no entanto, merece ser questionado 

diante da maneira naturalizada e biológica com que é concebida, “daí ser tão fácil pensarmos 

que ela tem suas raízes no início dos tempos, considerá-la como sendo a unidade fundadora da 

sociedade” (FREUD, 1973 apud ZAMBRANO, 2006, p. 125). 
 

Devem-se levar em consideração que a família tem diversas manifestações em sua 

existência e considerar apenas esse modelo faz como que naturalizemos que a criança só pode 

ser gerida dentro de uma família constituída por um homem – pai; e uma mulher – mãe; sem 

levar em consideração outros fatores que podem conceder a relação de parentesco, filiação e 

cuidados a essa criança
4
 (ZAMBRANO, 2006). 

 
Esse modelo de família, é formada com bases euro-americana, não é universal. Porque 

se pensarmos na África, ela se torna completamente estranha para o convívio desses 

indivíduos, que de acordo com Oyěwùmí (2004), a partir de um estudo feito sobre a sociedade 

Iorubá do sudoeste da Nigéria: 
 

“(...) apresento um tipo diferente de organização familiar. A família Iorubá 

tradicional pode ser descrita como uma família não-generificada. É não-genereficada 

porque papéis de parentesco e categorias não são diferenciados por gênero. Então, 

significativamente, os centros de poder dentro da família são difusos e não são 

especificados pelo gênero. (...) Ela ressalta que a família nuclear é uma família que 

tem bases conjugais, que é construída em torno de um casal como núcleo conjugal. 

Na África Ocidental (da qual os Iorubá são uma parte), é a linhagem que se 

considera como a família” (OYěWÙMÍ, 2004, p. 6 e 7). 
 

A não aceitação dos contornos que a família contemporânea apresenta, está relacionada à 

“(...) resistência e controle de transformação societária conhecido como pânicos morais, aqueles 

que emergem a partir do medo social com relação às mudanças, especialmente as 

 
 
 

3 “(...) em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio; além disso, todas as crianças e os adolescentes são 

filhos desse mesmo pai e dessa mesma mãe” (MOREIRA, 2013, p. 13). 
 

4 “1) o vínculo biológico, dado pela concepção e origem genética; 2) o parentesco, vínculo que une dois indivíduos em 

relação a uma genealogia, determinando o seu pertencimento a um grupo; 3) a filiação, reconhecimento jurídico desse 

pertencimento de acordo com as leis sociais do grupo em questão; 4) a parentalidade, o exercício da função parental, 

implicando cuidados com alimentação, vestuário, educação, saúde, etc., que se tecem no cotidiano em torno do 

parentesco” (ZAMBRANO, 2006, p. 126). 

7 



 

percebidas como repentinas e, talvez por isso mesmo, ameaçadoras” (MISKOLSI, 2007, p. 

103). Este é o caso, por exemplo da existência e afirmação da configuração de famílias 

homoafetivas, “aquela composta por um casal formado de pessoas do mesmo sexo, com os 

filhos nascidos de uniões heterossexuais anteriores, de um ou de ambos os parceiros, ou com 

filhos adotados menores de 18 anos” (MOREIRA, 2013, p. 17). 
 

Da clássica antropologia ocidental (MALINOWSKI, 1983; 1984) a estudos bem mais 

recentes, sob diferentes perspectivas e distintos exemplos, tem-se demonstrado que as relações 

familiares não estão apenas associadas ao vínculo biológico, podem ser estruturadas com ou sem 

vínculo legal, e sem consanguinidade, outro exemplo, a família nuclear constituída
5
. Esses 

vínculos se fortalecem a cada geração e se tornam entre as pessoas o fator primordial nas 

configurações de famílias, visto que “depois do advento do divórcio, houve uma multiplicação de 

novos arranjos familiares permitindo aos indivíduos a construção de novos tipos de alianças, 

como as famílias de acolhimento, recompostas e monoparentais” (ZAMBRANO, 2006, p. 127). 
 

É imprescindível não relacionar que os fatores utilizados para discriminar e julgar o 

comportamento homossexual parte de uma lógica de desvio à ordem moral e religiosa, que 

Zambrano (2006) inspirada no pensamento de Hervieu-Léger (2003), aponta que esta visão 

implica na formação da família homoafetiva, sendo “(...) a principal resistência à visibilidade 

dessas famílias, percebidas como atentatórias ao caráter ‘sagrado’ adquirido pela ‘família’ nas 

sociedades modernas” (ZAMBRANO, 2006, p. 124); como também, “a homossexualidade 

passou, a partir da constatação médica, a ser vista como desvio da heterossexualidade” 

(GIRARDI, 2005, p. 67), o que fez-se pensar no século XIX que o modelo heterossexual era o 

único e correto a ser seguido. Os estudos da época, tentavam determinar as “causas” da 

homossexualidade com fins de tratar com terapias e normas a vida sexual, para regular a vida 

dos indivíduos. Quando deveriam, não estarem preocupados com a causa, mas, repensar o 

problema de que a cultura privilegia os heterossexuais e discrimina os homossexuais 

(WEEKS, 1999). 
 

As áreas da medicina e da religião se aproximaram desse assunto no intuito de tratá-lo 

com caráter ético e normativo, coibindo os atos sexuais, para que fossem praticados somente com 

finalidades de reprodução e ideais de amor a Deus e a família. Assim, a sexualidade esteve por 

muitos anos limitada ao biológico e natural, apoiando-se na ideia de que era preciso haver a 

reprodução da espécie e que só poderia ser feita, a partir da heterossexualidade. No entanto, 
 
 

 

5 “(...) em que o pai e/ou a mãe estão vivendo uma nova união, legal ou consensualmente, podendo também a 

companheira ou o companheiro ter filhos (...)” (MOREIRA, 2013, p. 16), de relações anteriores. 
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não existe uma abordagem única e universal da sexualidade, ela se configura em diversos 

níveis. Dessa forma, a sexualidade para Adelman (2000) parte da ideia de que (...) dá- se no 

âmbito da cultura – portanto, não há uma ‘sexualidade natural’ nem uma forma de praticar a 

sexualidade mais natural do que outra” (...) (ADELMAN, 2000, p. 164). 

Os homossexuais são perseguidos socialmente por diversos fatores, que são 

infundados, e mesmo com todas as pesquisas mostrando de maneira positiva as relações 

homoafetivas
6
, eles são obrigados a enfrentar acusações da sociedade, até mesmo aquelas que 

depois de décadas já foram comprovadas que não são “pertencentes” do convívio entre 

homossexuais; que a AIDS, não elege quem será contraído pelo vírus, pois afeta diversas 

pessoas em diversas categorias distintas. Mas, esse fator foi utilizado contra os homossexuais, 

pois eles estariam na visão dos conservadores moralistas, ultrapassando os limites do corpo. 

São afirmações que contribuíram para que os homossexuais tivessem suas vidas recriminadas 

e “para a maior parte dos homossexuais, sua identidade continuava sendo um segredo bem 

vigiado, com o risco de sofrer grande estigma social, rejeição familiar, marginalização social e 

perda do emprego” (ADELMAN, 2000, p. 168). 
 

Todas essas manifestações de dominação e regulação social, não são um resultado 

simples, foram moldadas através dos interesses de poder. Sejam do Estado ou da Igreja, que 

por séculos interferiram no comportamento e pensamento da humanidade, e agora, outras 

instancias que também buscam intervir nas atividades corporais. Isso reflete que a todo 

momento vão existir formas de tentar padronizar, regular e controlar essa ou outra forma de 

vida, mas que pra tentar lutar contra isso vão existir forças vindas do feminismo e os 

movimentos de reforma sexual de variados tipos (WEEKS, 1999). Como exemplo, teremos 

desenvolvimentos teóricos, que foram ignorados por séculos, porém, começa-se a questionar: 

 
“a) (....) a fixidez das ideias predominantes sobre o que constitui masculinidade e  
feminilidade, explorado a natureza cambiante da vida doméstica e do trabalho e 
lançado uma nova luz sobre o desenvolvimento de certas categorias sexuais e 

identidades sexuais individuais”.  
b) (...) a emergência de um nova política acerca da sexualidade (...) tem questionado 

muitas das certezas de nossas tradições sexuais, oferecendo novas compreensões 

sobre as intrincadas formas de poder e dominação que modelam nossas vidas 
sexuais” (WEEKS, 1999, p. 31 e 32).  

 
 

 

6 Foi desenvolvido um Trabalho de Conclusão de Curso (Mães ou Pais nunca são demais! Os impasses no 

reconhecimento pleno da configuração de famílias homoafetivas, 2017), que relatou histórias de famílias 

homoafetivas que passaram pelo processo de adoção conjunta de crianças e/ou adolescentes. Foram selecionadas 

5 famílias, de materiais secundários a partir da pesquisa bibliográfica, em que cada família se apresentou como 

um caso de multiplicidade de questões que envolvem a adoção por casais homossexuais. Mostraram-se como 

modelos e configurações familiares, cuja centralidade recai no aspecto de se constituir “família homoafetiva” 

marcada pela adoção, mas que guarda situações empíricas as mais variáveis.  
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Assume-se que este estudo parte do princípio de que o conceito de família não precisa 

estar ligado à reprodução – pois, “(...) se para reproduzir é necessário o encontro de um 

espermatozoide com um óvulo, para o amor, não: o sexo e o amor não têm isso!” (MOTT, 

2003, p. 8). Em adendo, parte-se do princípio ético de que as relações homoafetivas merecem 

ser tratadas com respeito e reconhecidas com o mesmo direito da pessoa humana, 

independente se desejam ter filhos pelo meio da adoção conjunta ou por outros meios de 

filiação, ou até mesmo se assim não desejarem. Pois, entende-se que para muitos críticos, a 

instituição familiar, pode ser uma imposição ocidental heteronormativa que institui um único 

modelo familiar, e que a constituição da família homoafetiva estaria de algum modo tentando 

se encaixar neste modelo. Porque na legislação brasileira na área do direito da família, as 

mudanças tem sido exercidas de forma lenta nesse sentido, em que “(...) prevalece a noção da 

família baseada no casamento heterossexual que gera filhos, impedindo o avanço e a 

conquista da legitimidade para outras formas de viver a família” (ADELMAN, 2000, p. 169). 
 

No entanto, há necessidades de reconfigurar os conceitos e abrir novas possibilidades 

de famílias, e que fundamentalmente sejam apoiadas e protegidas pelo Estado. E, além disso, 

a homossexualidade tem sido exercida de diversas formas, dando aos indivíduos opções de 

como seguir um modo de vida, que em séculos passados era impossível, assim, “a existência 

de identidades lésbicas e gays positivas simboliza a pluralização cada vez mais crescente da 

vida social e a expansão da escolha individual que essa oferece” (WEEKS, 1999, p. 50). 

 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho busca-se compreender, em certa medida, o que tem enfrentado a 

instituição familiar homoafetiva no Brasil. 

No entanto, para chegar a conclusão do quanto nossa sociedade precisa melhorar em 

relação as questões de gênero, foi necessário fazer uma pequena apresentação de como a família 

ocidental influenciou na formação da vida social e como a mulher foi imensamente oprimida e 

relegada aos afazeres domésticos, tendo na maioria da vezes suas vozes silenciadas. Assim como 

foi a repressão, e infelizmente ainda é para elas, tem sido também para os homossexuais. 
 

No desenvolvimento do presente estudo, procurou-se trazer uma reflexão sobre como a 

ciência do direito vem tratando os casais homossexuais, tendo em alguns pontos ganhos 

positivos, com a finalidade de atentar sobre a importância do reconhecimento pleno que estes 

merecem. Pois, se trata de compreender o direito à livre orientação sexual, uma vez que o 
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princípio da dignidade da pessoa humana é um valor predominante na nossa sociedade e deve dar 

a possibilidade de casais homossexuais se constituírem e ressignificar o conceito de família. 
 

E a constituição da família tem apresentado diversas manifestações, e pensando na 

adoção conjunta, é necessário pensar a colocação da criança ou adolescente na família 

homoafetiva, para além das questões de orientação sexual, mas subsidiar a decisão prevendo 

um ambiente familiar afetivo e que estejam condizentes com as necessidades da criança ou do 

adolescente
7
. Intermediar nessas decisões, valores e princípios constitucionais com relação à 

prática da realidade social, pois se deseja que a relação não seja protegida apenas por possuir 

essa ou aquela estrutura, mas que sejam tuteladas pela função que desempenha.  
 

Portanto, a importância da fruição dos direitos soma-se à luta de um grupo 

historicamente marginalizado em nossa sociedade, fortalecendo a concepção justa e 

necessária de pessoa em seu sentido pleno, portadora de direitos baseados e orientados pelo 

substrato da diversidade. 
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