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RESUMO 

 

  Esta dissertação é um estudo sobre as representações e práticas sociais relativas 

à construção da conjugalidade homoafetiva e o direito de reconhecimento. Nesse contexto, 

são analisados os embates ideológicos decorrentes das tentativas de redefinição das 

representações e práticas sociais relativas à família e a conjugalidade, em sua feição 

heterocêntrica, a partir das disputas em torno do reconhecimento social e jurídico das uniões 

homoafetivas, desencadeadas no contexto da sociedade brasileira, a partir da apresentação, no 

Congresso Nacional, do Projeto de Lei n° 1.151/95, da Deputada Marta Suplicy, que 

disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo.  

 

Palavras – chave: Conjugalidade, homossexualismo e direito de reconhecimento. 
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APRESENTAÇÃO 

 

  Lembro-me como se fosse hoje, em fins de 2004, quando apresentei, no âmbito 

deste Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, o anteprojeto de dissertação sobre relações amorosas estáveis entre pessoas 

do mesmo sexo, concorrendo a uma das poucas vagas do curso de mestrado.  

  Quatro anos depois, desde que fui aceito na tal seleção, apenas agora estou 

apresentando à apreciação de uma Banca Examinadora a minha dissertação de mestrado, a 

qual, seguramente, já deveria estar pronta, defendida e aprovada há algum tempo, mas uma 

seqüência de imprevistos e, também, desânimos de ordem pessoal fizeram com que a defesa 

fosse atrasada por mais de um ano. 

                        Hoje, mais do que nunca, estou convencido de que os pressupostos que 

orientaram esta investigação são de natureza sociológica, sendo o norte de meu trabalho a 

tentativa de compreender e analisar os conflitos entre visões de mundo e ordens normativas 

que defendem/negam o reconhecimento de um estatuto familiar às relações amorosas estáveis 

entre pessoas do mesmo sexo. 

  Por fim, gostaria de destacar que, durante boa parte do tempo em que estive 

vinculado a este Programa de Pós-Graduação, vi-me às voltas com o velho conflito weberiano 

entre o “cientista” e o “político”. Por isso, é relevante registrar que, na esfera pessoal, acredito 

na importância do reconhecimento da legitimidade das relações amorosas estáveis entre 

homossexuais, como parte do processo de construção de uma sociedade pluralista e 

democrática, assim como espero contribuir para a compreensão, seguindo os passos da 

tradição sociológica, de como e porque estas relações, para além de suas especificidades, 

possuem, sim, as características socialmente atribuídas ao casal e à família. 
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INTRODUÇÃO 

 
Num contexto de interseção entre a cultura, a política, a família e os estudos 

gays e lésbicos, a elaboração desta dissertação procura atender a três objetivos principais,  

sendo o primeiro geral e os dois últimos específicos: 

 1) contribuir para a compreensão dos conflitos relacionados à redefinição de 

representações e práticas sociais, enquanto expressões das demandas dos atores oprimidos e 

marginalizados, no contexto das sociedades democráticas contemporâneas; 

 2) analisar os embates ideológicos decorrentes das tentativas de redefinição das 

representações e práticas sociais relativas à família, em sua feição heterocêntrica, a partir das 

disputas em torno do reconhecimento social e jurídico das uniões homossexuais; 

 3) compreender de que forma as relações amorosas estáveis entre gays e 

lésbicas, consubstanciadas em uniões homossexuais, constituem uma das modalidades de 

conjugalidade que passa a ter visibilidade social. 

  É necessário salientar, desde já, que não se pretende abordar essa problemática 

de maneira circunscrita apenas à análise do que existe de específico na intolerância social em 

face da possibilidade - e da realidade - da constituição de famílias cujos membros 

estruturadores principais são adultos do mesmo sexo, com ou sem filhos. Ao invés, tem-se 

também como objetivo o estudo desta questão para a) apreender o processo de constituição de 

novas representações sociais acerca dos fundamentos morais, sociais, éticos e jurídicos do 

contrato conjugal e da família; e b) identificar e analisar as lutas entre sujeitos sociais 

envolvidos na conservação/transformação de determinados valores e práticas como os 

socialmente legítimos, os moralmente corretos, os eticamente aceitáveis e os juridicamente 

assegurados, no âmbito da família. 

  Entende-se como principal justificativa na definição do objeto desta dissertação  

o fato de gays e lésbicas estarem assumindo para si e, em menor escala, publicamente, a 

linguagem da ternura e da preocupação sentimental em suas parcerias amorosas (COSTA, 

1992), bem como dando mostras de uma reedição daquilo que Ariès (1981) chama de 

"sentimento da família", redefinindo padrões de conjugalidade e parentalidade e rompendo 

com os limites convencionais definidores da instituição familiar. 
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                      A conseqüência mais direta dessas transformações é a desconstrução, mesmo    

que parcial, da imagem “perversa” e “pouco humana” associada a gays e lésbicas, em embora 

continuem a ser preponderantes as representações sociais que os definem como “máquinas 

sexuais”, cuja identidade seria construída, afirmada e vivenciada em torno do exercício 

permanente da sexualidade. Por meio da constituição de casais conjugais, cujos membros se 

autodefinem como uma família, os homossexuais romperiam com essas representações sociais 

e reivindicariam não mais apenas o direito à cidadania, em nível individual, mas, também, o 

direito à constituição de grupos familiares, integrando-se ao rol de sujeitos sociais portadores 

de demandas psíquicas que, no mundo ocidental, convencionalmente realizam-se por meio da 

constituição do casal conjugal e da socialização de crianças, sejam filhos biológicos ou 

adotivos. 

  Por outro lado, a definição do objeto desta dissertação encontra justificativa, 

ainda, na constatação de que as lutas, demandas e reivindicações de gays e lésbicas, bem 

como a vivência homossexual em si, por colocarem em xeque valores tidos como fundantes 

das sociedades humanas, precisam ser compreendidas em um nível maior de profundidade. 

Aliado a isso, particularmente expressivo é que a “questão homossexual” vem conquistando 

maiores espaços na mídia e em outras instâncias sociais - política, artes, academia, esportes, 

religiões, etc -, ganhando visibilidade ostensiva em escala crescente, no Brasil e em outras 

partes do mundo, principalmente Europa e América do Norte. 

  Tendo em vista essas considerações, outras justificativas também dão 

sustentação à pesquisa proposta nesta dissertação: 

  1) o escasso conhecimento acerca das relações amorosas estáveis entre 

homossexuais enquanto fenômeno social de tipo familiar, uma vez que a quase totalidade das 

reflexões existentes concentra-se na figura atomizada do gay e, em escala ainda menor, da 

lésbica ou na família estruturada a partir do casal homem-mulher, em detrimento dos casais 

mulher-mulher e homem-homem; 

 

  2) a ausência de estudos, particularmente no contexto da realidade brasileira, 

voltados à identificação dos impactos e das repercussões dos discursos e das práticas 

homossexuais sobre as representações sociais acerca da família; 
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  3) o pressuposto de que, a partir da apresentação, na Câmara dos Deputados, do 

Projeto de Lei n° 1.151/95, da Deputada Marta Suplicy, que disciplina a união civil entre 

pessoas do mesmo sexo, as discussões acerca da legitimidade das uniões homossexuais estão 

sendo freqüentes no contexto da sociedade brasileira, proporcionando um debate de 

proporções inéditas sobre os direitos humanos e de cidadania de gays e lésbicas; 

  4) a constatação de que a aceitação social de um projeto familiar homossexual, 

principalmente quando não implique à parentalidade, começa a encontrar aliados em todas as 

instâncias sociais envolvidas com a definição de normas e valores estruturadores da vida em 

sociedade (partidos políticos, igrejas, ciência, justiça, entidades de classe, etc). 

  Deve-se destacar, por outro lado, que quatro são as hipóteses de trabalho que 

orientam a realização desta dissertação: 

  1) as relações amorosas estáveis entre gays e entre lésbicas - adultos que se 

escolhem livre e reciprocamente como parceiros afetivo-sexuais - podem ser compreendidas 

como uma modalidade de conjugalidade, possuindo especificidades, mas também 

semelhanças com outros arranjos familiares constituídos por pessoas de sexos diferentes;  

  2) as representações sociais relativas à família vêm sofrendo alterações 

significativas no Brasil e no mundo, particularmente ao longo do século XX, sendo a luta de 

gays e lésbicas pela conquista de legitimidade social para suas relações amorosas estáveis 

uma das que aponta para questionamentos profundos acerca dos fundamentos estruturadores 

do ideário de família conjugal; 

  3) as lutas em torno do reconhecimento social e jurídico da dimensão familiar 

das uniões homossexuais estão constitutivamente associadas à afirmação/negação do mito da 

complementaridade dos sexos e dos gêneros, o qual restringe ao casal macho-homem e 

fêmea-mulher a competência moral e social para desempenhar as funções atribuídas à 

instituição familiar, especialmente no que diz respeito à parentalidade; 

 

  4) o não reconhecimento social e jurídico das relações amorosas estáveis entre 

gays e entre lésbicas como uma família é a principal interdição que atinge os homossexuais no 

contexto da realidade brasileira, especialmente no tocante à socialização de crianças, estando 

fundado numa defesa irrestrita da conjugalidade e da parentalidade enquanto possibilidades 
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limitadas ao universo da norma heterocêntrica. 

Seguramente, não é exagerado dizer que setores da sociedade brasileira, via de 

regra influenciados por ideologias familistas e naturalistas de origem religiosa, têm se 

revelado bastante resistentes aos discursos e às vivências de gays e lésbicas que procuram 

afirmar o direito à liberdade de orientação sexual e a legitimidade dos agrupamentos 

familiares que fogem ao padrão nuclear moderno, formado por um “homem instrumental” 

unido a uma “mulher expressiva”, juntos socializando crianças felizes. Isso porque a 

homossexualidade, por si só, ainda é vista por muitos como um misto de pecado-doença-

desvio, despertando rejeições de intensidades variadas em diferenciados segmentos sociais, o 

que faz dos homossexuais, em conseqüência, um dos agrupamentos mais atingidos pelas 

complexas lógicas de intolerância, preconceito e discriminação. 

  Em contrapartida, aliando-se ao conjunto de todos os oprimidos e 

discriminados, ainda que muitas vezes estes também se transformem em opressores e 

discriminadores, gays e lésbicas emergem na cena política ao longo do século XX - no Brasil, 

particularmente nos últimos 30 anos - e questionam a universalidade dos valores 

heterossexistas vigentes. São homens e mulheres que, transcendendo os limites de classe, 

sexo, gênero, raça, etnia, religião, geração, nacionalidade e orientação ideológica, enfim, 

transcendendo praticamente todas as fronteiras, trazem em seus pensamentos, intenções e 

atos, ainda que de forma não deliberada, a marca implícita ou explícita da transgressão, 

desafiando fundamentos básicos da normatividade social por meio de suas vivências amorosas 

e sexuais. 

  Ademais, o advento da epidemia de HIV/AIDS, no início dos anos 80, pareceu 

significar, em termos socioculturais, uma decretação de sentença de morte - individual e 

coletiva, real e simbólica - dos gays. No entanto, após um momento inicial de forte 

recrudescimento do preconceito e da intolerância contra homossexuais e bissexuais, supostos 

culpados pelos surgimento da epidemia, a adoção paulatina, pelo Estado, de políticas sociais 

de combate à difusão do vírus colocou na ordem do dia uma inédita  necessidade de discussão 

da homossexualidade e da legitimidade dos desejos e das práticas sexuais e amorosas entre 

homens e, como corolário, também entre mulheres. Em várias partes do mundo, assim, o 

movimento homossexual rearticula-se e assume, em parceria com outras organizações da 

sociedade civil, especialmente as então recém-criadas ONGs/AIDS, significativas 

responsabilidades na luta contra o vírus, formando várias associações e grupos destinados não 
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apenas ao trabalho de prevenção à síndrome, mas também de apoio material e emocional a 

suas vítimas. 

É nesse contexto que alguns países do norte da Europa - Dinamarca, Suécia e 

Noruega - começam a reconhecer, a partir do final da década de 80, um estatuto legal às 

relações amorosas estáveis entre gays e entre lésbicas, inclusive sob o argumento de que a 

iniciativa fortaleceria o estabelecimento de relações monogâmicas e duradouras, o que 

contribuiria para a diminuição das possibilidades de infecção pelo vírus HIV. Desde então, 

nos países onde a homossexualidade não é tipificada como crime, a luta pelo reconhecimento, 

por parte da sociedade e do Estado, da legitimidade das relações amorosas estáveis 

homossexuais tem sido uma das principais demandas do movimento de afirmação dos direitos 

de gays e lésbicas, o qual geralmente encontra no movimento feminista um aliado importante.  

No Brasil em particular, deve-se registrar que o ano de 1995 pode ser 

considerado um marco para a luta homossexual, tendo em vista três fatos principais: a 

realização, no mês de junho, no Rio de Janeiro, da 1
a
 Conferência da Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) e da 17
a
 Conferência da International Lesbian and Gay 

Association (ILGA) e a apresentação, pela Deputada Marta Suplicy, do já mencionado Projeto 

de Lei n° 1151/95, atendendo demanda de grupos homossexuais organizados do País. 

  Especialmente a partir da publicização deste projeto de lei, os meios de 

comunicação de massa, liderados pela televisão, passam a dar cobertura ostensiva - e muitas 

vezes sensacionalista - à discussão sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo, 

denominando-a, a contragosto da autora da proposição, de “casamento gay”. No embalo de 

todos esses debates, começam a eclodir pelo país inúmeras demonstrações de apoio e repulsa 

à idéia de uma conjugalidade homossexual, as quais encontram nos grupos de gays e lésbicas 

e nas igrejas católica e evangélicas seus protagonistas principais. Se as pressões sobre os 

parlamentares parecem constituir o objetivo final dessas manifestações, muitas vezes a 

conquista de aliados fora do âmbito do Poder Legislativo também emerge, por si só, como 

objetivo a ser alcançado.   

Em meio a essa inédita discussão acerca da legitimidade social da 

conjugalidade homossexual, uma questão tabu parece começar a  adentrar nos lares de todos 

os brasileiros, independentemente da orientação sexual de seus membros: em que medida a 

sociedade brasileira estaria disposta a acolher a possibilidade de redefinição do campo 
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semântico da família, de forma a incorporar, no leque das vivências socialmente definidas 

como familiares, as relações amorosas estáveis entre gays e lésbicas? Esta parece ser a 

questão mais profunda que permeia as discussões desencadeadas pela Deputada Marta 

Suplicy, quando da apresentação do projeto de lei que pretende prover amparo legal às uniões 

homossexuais. 

  Vale dizer, também, que a divulgação, na mídia, de decisões do Poder 

Judiciário relativas aos direitos patrimoniais e previdenciários no âmbito de casais 

homossexuais têm colocado a sociedade brasileira diante da facticidade da homossexualidade 

e das uniões homossexuais. Embora tais decisões ainda sejam em número reduzido e muitas 

vezes tratem as uniões afetivo-sexuais entre gays e lésbicas sob a ótica do direito comercial, o 

que se observa é que começa a ganhar aceitação social, inclusive na esfera do próprio 

Judiciário, a idéia de que os homossexuais também constituem unidades familiares, sendo as 

demandas por direitos civis ínsitos à esfera do contrato conjugal uma decorrência daquele fato 

primeiro. 

  Seguramente, esse processo de lutas de poder em torno da redefinição de 

representações e práticas sociais relativos à família não se restringe ao universo da 

homossexualidade. Ao contrário, gays e lésbicas só muito recentemente vêm assumindo 

publicamente um desejo de integração social plena, por meio do reconhecimento da dimensão 

familiar de suas relações amorosas estáveis, estando a maior parte das lutas de hegemonia em 

torno da questão da família situadas no âmbito da heterossexualidade. Assim, também as 

pessoas de sexos diferentes, que se elegem como parceiros afetivo-sexuais e que constroem 

arranjos familiares que não se enquadram nos estreitos contornos da família conjugal 

moderna, igualmente encontram-se buscando à superação da rejeição social à que estariam 

confinadas e vêm afirmando seu desejo de serem reconhecidas como cidadãos/cidadãs cujas 

famílias devem ser respeitadas e protegidas não só pelo Estado, como também por toda a 

sociedade. Como exemplos deste permanente processo de transformação das representações e 

práticas sociais relativas à família no Brasil, podem ser destacadas as longas lutas pelo direito 

ao divórcio e ao reconhecimento social e jurídico das uniões concubinárias enquanto 

entidades familiares, assim como os conflitos relacionados à superação das discriminações e 

preconceitos que ainda atingem as famílias monoparentais. 

  Isso posto, ressalte-se que, numa perspectiva interdisciplinar de base 

sociológica, o eixo metodológico desta dissertação estrutura-se a partir de uma discussão 
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teórica sobre homossexualidade, família e conjugalidade/parentalidade de gays e lésbicas e 

numa pesquisa empírica onde será analisados os discursos de sujeitos sociais envolvidos com 

a causa,  acerca da possibilidade de redimensionamento das representações e práticas sociais 

relativas à família, de forma a incorporar em seu campo semântico as uniões homossexuais. 

  Esta opção fundamenta-se na constatação de que, apesar das especificidades de 

gênero dos casais em questão, lésbicas e gays costumam ser socialmente englobados na 

categoria genérica "homossexuais", assim como suas parcerias amorosas estáveis tendem a 

ser incluídas, conjuntamente, na rubrica única de relações ou uniões entre pessoas do mesmo 

sexo. Na discussão teórica, bem como na análise do material empírico, sempre que necessário 

e possível, será dada atenção ao caráter específico das parcerias afetivo-sexuais entre 

mulheres, quando comparadas as entre homens. 

  Assim, minha expectativa pessoal é que, nesta dissertação, estejam explicitadas 

a oportunidade e a relevância de se pensar, numa perspectiva sociológica, as relações 

amorosas estáveis entre homossexuais como uma das modalidades de conjugalidade famíliar 

que passa a ganhar visibilidade social neste inicio do século XXI. Até o momento, todavia, 

este entendimento não é o dominante na produção acadêmica sobre família e sexualidade no 

Brasil, nem no conjunto da sociedade brasileira, ainda que gays e lésbicas venham tendendo, 

cada vez mais, a definir suas parcerias amorosas de longo prazo na perspectiva de um 

discurso familista, onde o casal conjugal é pensado menos como grupo organizado e 

hierarquizado, destinado à reprodução biológica, e mais como espaço de exercício de amor e 

de cooperação mútua, consagrado à reprodução social. 

Vale ressaltar, por fim, que esta dissertação estrutura-se em três capítulos, além 

da introdução e das considerações finais. No Capítulo 1, são abordados os aspectos gerais 

relacionados à homossexualidade enquanto fenômeno social que ganha visibilidade ostensiva 

em fins do século XX e inicio do novo século, dando-se ênfase: às discussões em torno da 

própria noção homossexualidade; à problematização dos limites, possibilidades e 

diferenciações internas das atribuídas e autoconstruídas identidades homossexual/gay/lésbica; 

à caracterização da pluralidade das formas de manifestação do desejo sexual; à identificação 

das correlações entre as noções de orientação sexual, sexo e gênero, ilustradas a partir dos 

fenômenos do travestismo e do transexualismo;  ao questionamento da importância da 

descoberta das supostas origens da homossexualidade; e à contextualização da presença dos 

gays e lésbicas brasileiros na cena política nacional nos últimos 30 anos.  
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  Já no Capítulo 2, procuraremos realizar uma discussão acerca do amor, do 

casamento e da família enquanto fenômenos históricos e construções socioculturais, que 

variam temporal e espacialmente. Objetivando ilustrar como as representações e práticas 

sociais relativas ao amor, ao casamento e à família têm sofrido significativas transformações 

ao longo da história ocidental, será apresentada uma breve caracterização dessas instituições 

no contexto das sociedades arcaicas, das sociedades pré-industriais cristãs e das sociedades 

capitalistas, bem como no âmbito do Brasil colonial e imperial e do século XXI.       

  Por fim, no Capítulo 3, será apresentado o Projeto de Lei n° 1.151/95. Como, 

também, apresentados e analisados, igualmente, as entrevistas que foram feitas com casais 

gays que colaboraram na qualidade de atores sociais,  diretamente envolvidos nos embates em 

torno da aceitação/negação da dimensão familiar das uniões afetivo-sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo, acerca da conjugalidade e da parentalidade de homossexuais, particularmente, 

no que têm de relevante para os objetivos desta dissertação.    

  Em seguida, restará as Considerações Finais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

CAPÍTULO 1 

 

A  HOMOSSEXUALIDADE 

 

1.1  Situando o Problema 

  Desde a última terça parte do século XIX, quando da construção do 

“homossexual” como categoria médico-psicológica, até os dias de hoje, quando esta mesma 

categoria já assumiu uma dimensão claramente política, muito já se falou, afirmou, reavaliou, 

proibiu, puniu e desistiu em relação à homossexualidade. Gays e lésbicas, por sua vez, 

cotidianamente têm redefinido suas identidades em relação às esferas da casa e da rua e se 

encontram - em diversos níveis de engajamento - empenhados na conquista do 

reconhecimento de sua cidadania e de seus atributos humanos. Todavia, como bem salienta 

Costa (1992), ser ou não ser homossexual ainda é, na atualidade, uma questão bem mais 

aflitiva do que ser ou não herege, revolucionário ou corrupto, ou, acrescente-se, negro, índio, 

judeu, deficiente físico, idoso e estrangeiro. 

  Relevante é destacar, também, que, ao longo da história ocidental, prostitutas, 

masturbadores, zoófilos, travestis, pedófilos, sadomasoquistas, sodomitas e muitos outros 

foram e são sistematicamente perseguidos e intolerados por não se conformarem aos limites 

socialmente definidos como os do “exercício saudável da sexualidade”, sendo a intolerância 

de ordem sexual abrangente e desconhecedora de singularidades, não reconhecendo a 

legitimidade das práticas sexuais não convencionais, mesmo quando estas são exercidas num 

contexto de consentimento mútuo entre adultos, sem constrangimentos físicos, psicológicos 

ou morais, como ocorre na grande maioria das relações afetivo-sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo. 

  Assim, embora distante da realidade inquisitorial, o dia-a-dia dos homens e 

mulheres homossexuais, no Brasil e na maior parte do mundo, encontra-se marcado pelo tripé 

privação-opressão-discriminação, o qual se traduz em uma realidade de relativa exclusão 

social, e quando ausente dos espaços conquistados dos guetos urbanos, a vivência 

homossexual parece ser uma das formas de manifestação da afetividade e da sexualidade que 

mais coloca em xeque valores estabelecidos como fundantes da “condição humana”. 

Por outro lado, pode-se observar que, nesta segunda metade do século XX, a 

emergência paulatina e contundente de novos sujeitos sociopolíticos (negros, mulheres, 
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homossexuais, minorias étnicas, deficientes físicos, idosos, ambientalistas, dentre muitos 

outros), portadores de demandas emancipatórias e projetos identitários particularistas, tem 

feito com que as reflexões acerca da (im)possibilidade de convivência igualitária em 

contextos societários democráticos ganhe um estatuto reflexivo privilegiado, sendo uma das 

questões centrais das chamadas pós-neo-modernidades. 

  A partir da Segunda Guerra Mundial, os seres humanos vêm se deparando com 

o aparente paradoxo de que o desenvolvimento econômico e a ampliação das possibilidades 

de acesso à informação e à escolarização não têm sido acompanhados, necessariamente, por 

um correspondente alargamento da capacidade humana para conviver com a diferença sem 

transformá-la em desigualdade ostensiva. Para além de um narcisismo das pequenas 

diferenças, via de regra, só parece ser possível unir um grande número de pessoas em um 

projeto comum quando um ou mais agrupamentos humanos são definidos como objeto da ira 

social, sob a justificativa de que estes são "naturalmente" inferiores. 

  Nesses termos, pode-se pensar a homossexualidade e as interdições do mundo 

ocidental e da sociedade brasileira às relações amorosas estáveis entre pessoas do mesmo sexo 

a partir das reflexões sobre as dimensões social e cultural dos fenômenos de exclusão, as 

quais não se expressam apenas pela condição de pobreza ou pela impossibilidade de acesso a 

bens econômicos. 

  Considerando-se que a igualdade na esfera pública constitui um dos 

fundamentos básicos da modernidade, vê-se que formas extremadas de exclusão - nas esferas 

política, cultural, social e econômica - tendem a comprometer as bases e os alicerces 

estruturantes desta mesma modernidade (NASCIMENTO, 1996). A consolidação efetiva da 

igualdade - ou, se se preferir, da eqüidade - e a superação das situações de exclusão - não 

apenas para os projetos integracionistas homossexuais, mas para os de todos os segmentos 

sociais oprimidos e marginalizados - parecem ser, então, pré-requisitos fundamentais para a 

possibilidade de redefinição da modernidade e para o enfrentamento dos tribalismos 

constitutivos das pós-neo-modernidades. 

  Por sua vez, o reconhecimento social e jurídico das relações amorosas estáveis 

entre homossexuais, com ou sem filhos, como uma nova modalidade de núcleo familiar, tem 

como pressuposto o reconhecimento, também social e jurídico, do direito à livre orientação 

sexual e, por conseguinte, da exclusão da homossexualidade do rol dos comportamentos e das 
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condutas definidos como antinaturais e anti-sociais. Neste sentido, nosso entendimento é que 

a negação de uma identidade de casal
1
 e familiar às vivências amorosas estáveis de gays e de 

lésbicas é a pedra angular das lógicas de exclusão social, cultural e política que atingem a 

homossexualidade. 

  Mas antes de se avançar nesta discussão, aprofundando os questionamentos 

acerca da possibilidade das relações amorosas estáveis entre pessoas do mesmo sexo serem 

compreendidas como uma das novas faces da família no final do século XX, há a necessidade 

de problematização da própria homossexualidade enquanto fenômeno social que desperta 

profundas indagações nos seres humanos e questiona algumas das certezas e imperativos 

morais que, no mundo ocidental, vêm sendo construídos ao longo dos últimos séculos.  

 

1.2 Homossexuais ou o quê? 

Parece que nem todos os humanos que vive(ra)m no que se convencionou 

chamar de mundo ocidental cristão reconhece(ra)m os homens que amam e desejam 

sexualmente outros homens e as mulheres que amam e desejam sexualmente outras mulheres 

como seus iguais em espécie. Mesmo antes do surgimento, em fins do século XIX, da 

"homossexualidade" enquanto diagnóstico médico e do "homossexual" como construto 

identitário, um número significativo de pessoas - leia-se homens, particularmente religiosos - 

já vinha se esforçando para convencer a humanidade de que uma das características principais 

do ser humano plenamente desenvolvido é a busca de complementaridade sexual e amorosa 

com o sexo oposto. Não é à toa que, ainda hoje, "para a maioria das pessoas, o homossexual 

pertence a uma raça diferente da do homem viril" (HOCQUENGHEM, 1980, p.43), e, 

acrescente-se, da mulher “verdadeira”, no caso das lésbicas. 

Por contrariar parâmetros supostamente naturais e divinos, a existência de 

desejo sexual e de gratificação amorosa entre pessoas do mesmo sexo tem sido 

sistematicamente considerada pecado, crime ou doença, passíveis de arrependimento, punição 

ou cura, dependendo do enfoque religioso, jurídico ou médico adotado. Se na Grécia e na 

Roma antigas, respectivamente, o contato afetivo-sexual entre cidadão e adolescente 

impúbere e entre cidadão e escravo - desde que o cidadão fosse sempre o agente penetrante, 
                                                           
1
. Partilhamos do entendimento de Rodrigues (1998) acerca da noção "casal", a qual possui um sentido de 

complementaridade biológica, restrito à união de um macho e uma fêmea, e também se reporta às dimensões 

psicológica, simbólica e social da interação afetivo-sexual entre duas pessoas, independentemente de seus sexos. 
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ativo, no vínculo - era visto com uma expressiva aceitação social (SARTRE, 1992; VEYNE, 

1992), ao longo do processo de cristianização do Ocidente o amor entre pessoas do mesmo 

sexo, particularmente se homens, passou a ser visto como um misto de pecado-crime-doença. 

Em outras palavras: de seres humanos comuns, os amantes do mesmo sexo transformam-se 

em pecadores, criminosos e doentes, sem que o surgimento de uma nova condição eliminasse 

por completo a anterior. Só muito recentemente, tem-se assistido, em escala mundial, a uma 

crescente desmedicalização e descriminalização do amor e da sexualidade entre pessoas do 

mesmo sexo, sendo ainda incipiente, porém, o alcance dos discursos das poucas doutrinas 

religiosas que advogam a legitimidade do amor sexualizado entre homens e entre mulheres.  

Na atualidade, mesmo quando em parte expressiva do mundo ocidental os 

homossexuais não mais são vistos, necessariamente, como criminosos ou doentes - embora 

não tenham perdido a condição de pecadores -, parece que seu estatuto de seres humanos 

ainda não se encontra plenamente assegurado, talvez porque ainda seja recorrente a idéia de 

que os homossexuais subvertem as leis de Deus, da natureza e dos homens, no próprio cerne 

do que torna humano um ser humano: a capacidade de amar e ser amado (SULLIVAN, 1996). 

Para muitos, talvez eles sejam mesmo marcianos, máquinas sexuais desumanizadas em sua 

“essência”, pois como afirma Costa: 

 
"(...) ao aprendermos a usar apropriadamente a palavra 'homem' ou 

'humano', quando se trata de moral sexual, aprendemos a distinguir entre os 

que são moralmente diferentes mas iguais - os homens e as mulheres - e os 

que são moralmente diferentes e desiguais: os 'heterossexuais' são 

superiores e os 'homossexuais',  inferiores" (1992, p. 149). 

 

 

  Em face das reações que o desejo e a prática homossexual costumam despertar 

no imaginário heterocêntrico dominante, cunhou-se o termo homofobia, para designar um 

misto de ódio e medo irracionais que muitos seres humanos, particularmente homens, sentem  

em relação às pessoas homossexuais. As origens desta rejeição profunda à homossexualidade 

costumam ser atribuídas aos desejos e fantasias homossexuais que habitam, consciente ou 

inconscientemente, o self do sujeito homofóbico (TREVISAN, 1997; NOLASCO, 1993; 

AZPITARTE, 1991; GAUDERER, 1980). Segundo Badinter, "os homófobos são pessoas 

conservadoras, rígidas, favoráveis à manutenção dos papéis sexuais tradicionais, inclusive em 

outras culturas" (1993, p.18). Via de regra, a homofobia costuma estar associada ao machismo 

e ao fundamentalismo religioso, podendo assumir variadas formas de manifestação, 
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associadas ou não à misoginia, variando desde o preconceito camuflado e racionalmente 

administrado até as explosões de violência física contra homossexuais.   

  Humanos ou marcianos, recalcados ou assumidos, o fato é que duas 

importantes questões teóricas, entre outras, têm acompanhado quase toda e qualquer reflexão 

acerca das práticas sexuais e amorosas entre pessoas do mesmo sexo ao longo do século XX, 

a saber:  

  1) Como essas pessoas devem ser nomeadas? Homossexuais? Homófilos? 

Homoeróticos? Invertidos? Sujeitos homoeroticamente inclinados? Pessoas same-sex oriented 

(orientadas para o mesmo sexo)? Entendidos e entendidas? Gays e lésbicas? Bichas e 

sapatões? Viados e paraíbas? Qualquer uma das outras inúmeras alternativas de uso corrente 

na linguagem popular? Ou simplesmente homens e mulheres que amam e desejam, como 

outros quaisquer? 

  2) Como devem ser nomeados o amor e a sexualidade entre estas pessoas? 

Homossexualidade? Homogenitalidade? Homocorporalidade? Homoerotismo? Homofilia? 

Lesbianismo? Safismo? Sodomia? Sem Sem-vergonhice? Amor que não ousa dizer seu 

nome? Ou simplesmente amor e sexualidade? 

Definitivamente, estas são questões das mais complexas e não é pretensão 

nossa aprofundá-las, além do estritamente necessário no âmbito desta dissertação, para não se 

fugir de seu escopo principal. Assim, optamos deliberadamente por utilizar as categorias 

“homossexualidade”, “homossexual”, “gay” e “lésbica” - mesmo que estas muitas vezes 

oscilem, no imaginário social, entre a "anormalidade" e a "identidade política" - para nos 

referirmos, respectivamente, ao conjunto de práticas e valores relacionados aos vínculos 

emocionais e sexuais estabelecidos entre pessoas do mesmo sexo; aos seres humanos que 

estabelecem, no imaginário ou no mundo real, vínculos afetivos e sexuais com outros de seu 

próprio sexo; ao homem que se auto-identifica como homossexual; e à mulher que se auto-

identifica como homossexual. De antemão, é necessário registrar, todavia, que estamos 

plenamente de acordo com Bom e D'Arc, quando afirmam: 

"O homossexual, não mais que o heterossexual, não existe em si. Estamos 

todos divididos entre nossas tendências. Sobretudo, não se trata de colocar 

uma etiqueta sobre uma pessoa. Deixemos claro, desde agora, que esta 

simplificação de linguagem não é a realidade" (1979, p. 32). 

A opção pela utilização dessas categorias fundamentou-se, antes de mais nada, 
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na constatação de que as mesmas são as mais utilizadas no movimento homossexual, na 

literatura especializada, na mídia e na sociedade brasileira em geral, quando são feitas 

referências ao universo afetivo-sexual entre iguais biológicos. Mesmo que Míccolis e Daniel 

há muito já tenham chamado a atenção para o fato de que "as pessoas são pessoas, e 

homossexuais ou heterossexuais são os atos que praticam, não elas em si" (1983, p. 73), não 

se pode esquecer que a materialização das vivências afetivo-sexuais homossexuais implica, 

muitas vezes, um movimento de resistência contra a padronização, a massificação e a 

homogeneização impostas pela regra heterossexual (FLEISCHER, 1998), o que tem como 

corolário, geralmente, a necessidade de afirmação de uma identidade homossexual, que 

funcione como contraponto ao modelo heterocêntrico. 

 Especificamente acerca dos termos gay e lésbica, importante é dizer que os 

mesmos são amplamente utilizados, como autonomeação, pelos homens e mulheres que lutam 

pela legitimidade social das relações afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo, sendo 

incorporados, inclusive, aos nomes das entidades que os representam nacional e 

internacionalmente: Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis - ABGLT - e 

International Lesbian and Gay Association - ILGA.  

Destaque-se, entretanto, que, mesmo no âmbito da militância pelo direito à 

liberdade de orientação sexual, nem sempre gay e lésbica são ou foram as expressões 

hegemonicamente utilizadas para nominar os amantes do mesmo sexo. Vale lembrar que os 

termos "entendida" e "entendido" - significando "a mulher homossexual não masculinizada" e 

o "homem homossexual não efeminado", respectivamente - eram os prevalecentes nos 

primórdios de uma maior "movimentação homossexual", no Brasil dos anos 60, e que a 

expressão "bicha" foi incorporada e afirmada pelos primeiros ativistas do Movimento 

Brasileiro de Liberação Homossexual, em fins dos anos 70, como uma estratégia de 

desestigmatização e de esvaziamento de seu sentido pejorativo e humilhante (Fry, 1982; 

MacRae, 1990). Apenas em meados dos anos 80, o termo gay passa a ter seu uso generalizado 

no meio da militância brasileira, seguramente por influência das lutas por direitos civis dos 

autodenominados gays em nível internacional, o que não impediu que a categoria 

homossexual também continuasse a ser utilizada no contexto das práticas militantes 

brasileiras, por meio de uma tentativa de reapropriação voltada para a superação de seu 

conteúdo medicalizante original. 

No Brasil dos anos 90, portanto, gay e homossexual são as categorias 
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identitárias e sociopolíticas larga e indistintamente utilizadas, por militantes, intelectuais, 

jornalistas, religiosos, políticos, médicos, psicólogos e muitos outros, quando fazem 

referência aos homens que elegem seus parceiros do mesmo sexo como objeto de amor e de 

desejo sexual.  

Se, em suas origens estadunidenses, o termo gay possui conotações claramente 

políticas, em nítida oposição à perspectiva originariamente médica das categorias 

homossexualidade e homossexual, isso não impediu que o novo termo assumido pelos 

militantes para se autonomearem passasse a ser, inclusive nos EUA, apropriado pelo mesmo 

discurso médico que se pretendia combater (SILVA, 1993a). Apenas a título de ilustração, 

constate-se como, à época do surgimento e de todas as incertezas em relação à AIDS, a 

imprensa mundial, incluindo a brasileira, reportava-se a um "câncer gay", que estaria 

atingindo exclusivamente homossexuais masculinos. Por outro lado, a identificação, na 

literatura médica estadunidense, da Gay Bowel Syndrome (Síndrome Intestinal  Gay), a qual 

diz respeito a uma variedade de enfermidades intestinais viróticas e bacterianas, comuns entre 

jovens gays urbanos, é um outro indicador dessa apropriação médica da categoria gay, como 

sinônimo de homossexual, ainda que não mais fazendo referência a uma identidade 

patológica. 

Vale registrar, ainda, que um prefixo de origem grega (homo = igual) e uma 

raiz latina (sexual) estruturam os conceitos homossexual e homossexualidade. 

Inadvertidamente, porém, alguns tomam "homo" por uma origem latina, atribuindo ao termo 

homossexualidade o sentido "sexo entre homens", o que implica uma equivocada exclusão 

das mulheres do campo semântico originariamente grego. Talvez por se temer esse tipo de 

interpretação reducionista, mas principalmente pela necessidade crescente, sentida pelas 

mulheres, de afirmarem uma identidade homossexual feminina, singular quando comparada à 

identidade gay, as ativistas do movimento homossexual, não só no Brasil, mas no mundo em 

geral, vêm reivindicando a autodenominação lésbicas, quando da publicização e busca de 

legitimidade social para suas vivências afetivo-sexuais, como se constata a partir do folheto 

"Um pouco do que você gostaria de saber sobre as lésbicas", editado em 1990, pelo Coletivo 

de Feministas Lésbicas de São Paulo: 

"Os homens homossexuais gozam de privilégios culturais e econômicos e de 

maior aceitação social, que nos são negados. Somos mulheres e não 

queremos ser confundidas com os valores da homossexualidade masculina. 

Por isso insistimos em ser chamadas lésbicas". 
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Não é raro ouvir dizer que as lésbicas teriam se cansado de serem a "porção 

gay” do movimento feminista e a "porção feminina” do movimento gay. Com um tal discurso, 

a lésbicas parecem dar ênfase à necessidade de que as mulheres homossexuais organizem-se 

de forma autônoma, enquanto agrupamento identitário que reivindica na esfera pública o 

reconhecimento de sua humanidade intrínseca e de seus direitos de cidadania, ainda que 

sempre valorizando as possíveis relações de aliança com os movimentos feminista e gay. 

Embora beirando o ululante, vale lembrar que os conceitos lésbica e 

lesbianismo remetem-nos à ilha grega Lesbos, ao norte do mar Egeu, onde viveu a poetisa 

Safo (em fins do século VII a. C.), autora de diversos poemas que expressam o amor entre 

mulheres, em grande parte destruídos por ordem do Papa Gregório VII, no século XI. Safo foi 

também fundadora de uma escola para mulheres, onde se ensinava poesia e música, além de 

incentivar sua emancipação social. Segundo Mott, “lésbica como sinônimo de homossexual 

feminina só aparece na literatura francesa por volta de 1842, e na inglesa em 1870; no Brasil 

ao menos desde 1894 o criminalista Viveiros de Castro introduziu o termo lésbia como 

sinônimo de  „invertida sexual‟ (...)” (1987, p.43). Numa alusão à Safo, cunhou-se também a 

expressão "safismo", que é um sinônimo pouco utilizado para lesbianismo. 

Mas voltando aos termos homossexualidade e homossexual, vê-se que as 

principais resistências políticas à sua utilização no Brasil se devem a dois fatores principais: 

1) os eventuais limites teóricos dos conceitos antes referidos, haja vista o contexto histórico 

de seu surgimento, marcado por um discurso médico-patologizante acerca das relações 

afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo; e 2) os riscos inerentes à construção de uma 

identidade homossexual, que conduziria a um aprisionamento uniformizador, de cunho 

essencialista e reducionista, de um conjunto bastante heterogêneo de pessoas que, para além 

do denominador comum de se relacionarem com outras de seu próprio sexo, são bastante 

diferentes em termos de seus desejos e vivências afetivo-sexuais objetivas e de suas 

características individuais (classe, sexo, gênero, raça, geração, nacionalidade, religião etc). 
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1.3 Homoerotismo e homossexualidade 

Quanto à identificação dos limites teóricos dos conceitos 

homossexualismo/homossexualidade
2
, o psicanalista Jurandir Freire Costa talvez represente, 

no Brasil, o posicionamento crítico mais articulado e consistente, propondo, como alternativa, 

a adoção de "homoerotismo"- ao invés de homossexualidade e correlatos -, por ser, em seu 

entendimento, uma noção mais flexível e que "descreve melhor a pluralidade das práticas ou 

desejos dos homens same-sex oriented" (COSTA, 1992, p. 21). Ademais, para Costa, a 

utilização do conceito homoerotismo excluiria toda e qualquer alusão à doença, desvio, 

anormalidade, perversão, além de negar a idéia de uma "'substância homossexual' orgânica ou 

psíquica comum a todos os homens com tendências homoeróticas" (idem, 21). Por fim, o 

mesmo Costa ainda destaca que prefere homoerotismo a homossexualismo porque o primeiro 

termo não possuiria "a forma substantiva que indica identidade, como no caso do 

'homossexualismo' de onde derivou o substantivo 'homossexual'" (ibidem, 22). Ao invés de 

"homossexual", o autor em questão considera mais adequada a utilização das expressões 

"sujeito homoeroticamente inclinado" e "homens same-sex oriented". 

Embora Costa traga uma contribuição inegável para o estudo do desejo e da 

vivência homoerótica (homossexual) no Brasil contemporâneo, nosso entendimento é que, das 

três razões por ele apresentadas - e muito sucintamente acima descritas - para a opção teórica 

pelo termo homoerotismo, em detrimento de homossexualidade, apenas a primeira possui uma 

validade quase inquestionável. Vejamos. 

Sem dúvida, as noções homossexualidade e homossexual estão 

constitutivamente marcadas pelo contexto medicalizante que lhes deu origem, na Europa do 

século XIX, funcionando como a "antinorma do ideal de masculinidade requerido pela família 

burguesa oitocentista" (Costa, 1992, p. 24). Desejável seria, então, que ocorresse a 

generalização do uso de um outro termo qualquer, definidor das relações amorosas e sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo, que conseguisse superar essa conotação médico-patologizante, 

até porque, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, em 09.02.85, sob a pressão do 

movimento homossexual e de outras lideranças da sociedade civil organizada, decretou sem 

efeito o Código 302.0 da Classificação Internacional de Doenças (CID), deixando a 

homossexualidade de ser rotulada como doença ou desvio sexual. Não se deve esquecer, 

                                                           
2
. Por mais que possa parecer uma firula semântica, na atualidade opta-se pela utilização do termo 

homossexualidade, em detrimento de homossexualismo, assim como vivência lésbica, ao invés de lesbianismo, 

haja vista que o sufixo “ismo”, no campo da Medicina, designa doença.  
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também, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu excluir a homossexualidade da 

CID e que, em decorrência deste fato, desde 1995, a homossexualidade, em nível mundial, 

não é mais considerada doença, embora muitos médicos e psicólogos ainda insistam na 

possibilidade de “cura” para os homossexuais. Note-se, também, que a decisão da OMS 

ocorreu mais de 20 anos após a Associação Americana de Psiquiatria (APA), em 1973, ter 

excluído a homossexualidade do rol de doenças mentais reconhecidas nos EUA. 

  Para retratar essa nova homossexualidade despatologizada, o termo 

homoerotismo seguramente pode ser uma boa alternativa. Mas se a proposta é encontrar um 

conceito que consiga explicitar "a pluralidade das práticas ou desejos dos homens same-sex 

oriented", o ideal talvez fosse a adoção do conceito homofilia, que parece ser o mais 

adequado para evidenciar o amplo leque de possibilidades inerentes ao universo relacional 

entre iguais biológicos. A respeito das supostas vantagens do uso do conceito homofilia, 

quando comparado à homossexualidade,  vale a pena destacar o que afirma Azpitarte: 

"Muitos acham que esta última denominação [homofilia] é 'o termo 

preferido pelos próprios homófilos, que consideram expressar melhor o 

conjunto de sua personalidade' (Daniel, M., e Baudry, A.,  Les 

Homossexuels [Vie Affective et Sexuelle], Casterman, Paris, 1973, p. 17). 

Outros, no entanto, afirmam que se trata de uma manobra evidente, já que o 

vocábulo 'homófilo' assusta menos que o termo 'homossexual', podendo 

seduzir ingênuos, persuadidos de que o perigo é menor quando o aspecto 

sexual parece estar excluído" (1991, p. 70, nota 13). 

Ainda no tocante às supostas vantagens teóricas comparativas dos conceitos 

homoerotismo e homofilia, destaquem-se as breves considerações de Vidal acerca da questão, 

embora o mesmo seja claro ao afirmar uma opção teórica pelo conceito homossexualidade, 

em detrimento dos dois anteriores: 

"(...) se na realidade se distinguem três níveis, 'sexus', 'eros' e 'filia', pode-se 

falar de: 'homogenitalidade' (o mesmo que de 'heterogenitalidade') em 

referência aos aspectos biológicos do sexo, de 'homoerotismo' (o mesmo que 

de 'heteroerotismo') em relação aos aspectos emotivos e de 'homofilia' (o 

mesmo que de 'heterofilia') para aludir aos aspectos relacionais" (1985, p. 

108-9). 

Então, se homoerotismo remete-nos para o campo semântico dos aspectos 

emotivos das práticas sexuais entre iguais biológicos, homofilia é um conceito que procura 

expressar o caráter eminentemente relacional destas mesmas práticas, incluindo, por 

conseqüência, os aspectos emotivos anteriormente mencionados. Homofilia parece ser, então, 

um conceito mais vasto que homoerotismo, o qual também é originário, vale dizer, do século 
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XIX, a partir dos trabalhos do médico e psicanalista húngaro Sandor Ferenczi. Consagrar a 

despatologização e a pluralidade do desejo homossexual por meio da generalização do uso do 

conceito homofilia poderia ser entendida, em conseqüência, como uma alternativa teórica tão 

ou mais fecunda e legítima que a apresentada por Costa em relação ao uso do conceito 

homoerotismo.  

Não se pode esquecer, também, que a proposta, formulada por Costa, de que o 

uso do conceito homoerotismo implicaria a negação da existência de uma substância 

homossexual - que estaria necessariamente associada ao uso do conceito homossexualidade - 

parece pouco consistente para assegurar, por si só, o reconhecimento da inexistência desta 

suposta substância, essência ou sensibilidade homossexual. A questão, definitivamente, 

parece não se reduzir ao termo utilizado para descrever o universo do amor e da sexualidade 

entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que uma "substância homossexual" pode ser 

facilmente substituída por uma "substância homoerótica" ou mesmo uma "substância 

homofílica". 

Por fim, quanto à alegada ausência de uma forma substantiva, para 

homoerotismo, que indique identidade - como no caso do homossexualismo, de onde derivou 

homossexual -, registre-se a publicação do livro Os Homoeróticos, de Delcio Monteiro Lima, 

em 1983. Quase dez anos antes, portanto, das elaborações teóricas mais substantivas de Costa 

acerca das vantagens teóricas e políticas do uso do conceito homoerotismo, comparativamente 

à homossexualidade, já era de domínio público o uso identitário do substantivo homoerótico, 

como sinônimo de homossexual. Da mesma forma, convém destacar que Carvalho (1995), 

num estudo sobre "homoerotismo" feminino em Belo Horizonte, mais de uma vez refere-se às 

lésbicas como "as homoeróticas", ainda que a autora em questão afirme optar pelo uso do 

conceito homoerotismo, em detrimento de homossexualismo, a partir do referencial teórico de 

Costa. Assim, parece difícil fugir da ciranda identitária homossexual, mesmo quando nos 

utilizamos de conceitos como homoerotismo ou homofilia. 

 

1.4 Identidades homossexuais 

O conceito “identidade social” é aqui compreendido como o "conjunto de 

marcas sociais que posicionam um sujeito em um determinado mundo social" (HEILBORN, 

1996, p. 136), enquanto o conceito “identidade do eu” é utilizado para fazer referência ao 
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sentido subjetivo que o indivíduo tem da sua situação no mundo, em decorrência de suas 

variadas experiências sociais (GOFFMAN, 1982). Nestes termos, identidade homossexual é 

uma noção das mais complexas e contraditórias, tanto no âmbito social quanto no do ego, uma 

vez que, em princípio, a identidade de um sujeito não pode ser traduzida, apenas, a partir de 

sua orientação sexual
3
. Somente em uma sociedade que atribui à sexualidade o lugar de 

"verdade do sujeito" (FOUCAULT, 1977), pode-se pensar que alguém seja definido ou se 

autodefina a partir das características de seu desejo ou de suas práticas sexuais. Vale destacar 

que Goffman, analisando como os sujeitos estigmatizados manipulam sua identidade 

deteriorada, é perspicaz ao concluir que "tanto o intragrupo quanto o exogrupo apresentam 

uma identidade do eu para o indivíduo estigmatizado, o primeiro com um fraseologia 

predominantemente política, o segundo com uma fraseologia psiquiátrica" (1982, p. 134). Em 

relação à homossexualidade, essas lutas identitárias parecem ser infinitas. 

Quanto à existência de uma suposta identidade construída a partir das 

especificidades da orientação sexual dos sujeitos, importante é dizer que, se esta identidade 

existe, ela é resultado muito mais das estratégias de sobrevivência cotidiana que os que 

elegem outros do mesmo sexo como objeto de desejo amoroso e sexual aprendem e 

desenvolvem ao longo de sua existência - como mecanismos de proteção contra o preconceito 

e a discriminação de que são vítimas - do que da ação orgânica ou psicossocial de uma 

substância, essência, sensibilidade ou lógica homossexual, homoerótica, homofílica, gay, 

lésbica ou qualquer outro nome que quisermos dar. Aqui estaríamos próximos daquilo que 

Costa chama de "resposta psíquica ou estratégia defensiva posta em marcha pelos sujeitos 

diante das injunções morais desqualificantes produzidas pelo preconceito" (1992, p. 85, 

destaques do autor), ainda que estas estratégias sejam, muitas vezes, bastante diferenciadas 

entre si e produzam, por meio da combinação com diversos outros atributos singulares dos 

indivíduos, um conjunto necessariamente plural de identidades, reunidas sob a rubrica única 

de homossexual, gay ou lésbica, a qual não traduz a efetiva diversidade das formas de 

manifestação do amor e do desejo sexual entre pessoas do mesmo sexo. Isso porque, como 

destacam Fry e MacRae: 

 

                                                           
3
. Freud foi um dos pioneiros na afirmação da inexistência de uma identidade específica para os homossexuais. 

Em nota acrescentada em 1915 a Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), ele é explícito ao dizer que 

“a investigação psicanalítica opõe-se com toda firmeza à tentativa de separar os homossexuais dos outros seres 

humanos como um grupo de índole singular (1976: 146, nota 1). 
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"(...) nas sociedades industrializadas, que são altamente diferenciadas 

socialmente, como é o caso da sociedade brasileira, existem vários „papéis 

homossexuais‟ variando de região para região e de segmento social para 

segmento social. Além disso, estes „papéis homossexuais‟ se transformam ao 

longo do tempo paralelamente a outras transformações sociais"  (1983, p. 

12). 

Mesmo sem um levantamento empírico sistematizado, provavelmente não seja 

equivocado dizer que não há qualquer consenso, entre gays e lésbicas, quanto à existência de 

uma identidade homossexual - nem tampouco heterossexual -, ainda que muitas vezes os 

discursos científico, religioso, político e mesmo militante tentem representar os homossexuais 

como um grupo homogêneo e uniforme, definido apenas a partir de uma orientação sexual 

comum. Todavia, em meio ao diferenciado e fragmentário universo das homossexualidades, 

pode-se dizer que, de um lado, estariam os indivíduos que acreditam possuir uma essência ou 

sensibilidade homossexual específica, partilhada exclusivamente com seus pares, e que fazem 

desta crença o núcleo duro da sua identidade do eu, bem como da forma como se inserem no 

mundo social. De outro lado, estariam os indivíduos que compreendem as experiências de 

opressão, privação e discriminação partilhadas com outros homens e mulheres, em função de 

sua orientação sexual,  como o ponto de partida para a afirmação de uma identidade do eu e 

de uma identidade social, que se expressam nas esferas privada e pública. Já de um terceiro 

lado estariam os indivíduos que entendem ser sua orientação sexual uma questão estritamente 

privada, integrante do conjunto de suas características pessoais, não devendo ser valorizada 

mais que outros atributos seus - classe social, raça, religião, ideologia ou nacionalidade, por 

exemplo -, na construção de suas identidades do eu e social, em qualquer circunstância de 

suas trajetórias individuais. Por fim, em meio a esses grupos ideal tipicamente construídos, 

estaria, provavelmente, a grande maioria dos gays e lésbicas brasileiros, os quais, dependendo 

das circunstâncias sociais e de suas necessidades pessoais, sobrevalorizam ou não sua 

orientação sexual quando da explicitação da auto-imagem que possuem, seja nos contextos de 

interação social entre pares, seja nos contatos mistos (Goffman, 1982). Pode-se então dizer, 

como o faz Gauderer, que:  

"Não existe uma estrutura psicodinâmica exclusiva do homossexual. As 

possibilidades são tão variadas quanto entre os heterossexuais. Sem dúvida, 

deve existir uma maior incidência de problemas que não são devidos à 

homossexualidade, mas sim conseqüentes aos conflitos sociais que essa 

sexualidade gera" (GAUDERER, 1980, p. 240). 

Seguramente, porém, duas modalidades de práticas discursivas, ora em 

oposição, ora aliadamente, são as que contribuíram de forma mais sistematizada e decisiva 
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para a construção de uma suposta identidade homossexual, fundada na especificidade do 

desejo entre iguais biológicos: 1) a médico-psiquiátrica, da passagem do século XIX para o 

XX, principalmente, mas não só, no contexto europeu; e 2) a ativista-militante, da última 

metade do século XX, oriunda particularmente dos EUA e Europa, mas com ressonâncias em 

outras partes do mundo. Embora médicos e homossexuais quase sempre sejam vistos como 

opositores natos na luta em torno das representações sociais acerca das homossexualidades, o 

que se observa é que, muitas vezes, seus discursos também estiveram aliados no processo de 

construção de uma suposta identidade homossexual. 

Se é correto dizer que foram os médicos do século XIX os principais 

responsáveis pela construção de uma identidade individual e social própria aos homens e às 

mulheres envolvidos em práticas amorosas e sexuais com outros de seu próprio sexo, 

seguramente eles não estiveram sozinhos nessa empreitada, nem foram absolutamente 

originais em sua iniciativa. Talvez a originalidade desses médicos tenha sido transformar 

aqueles homens e mulheres em objeto de estudo científico, diagnosticando a 

homossexualidade como expressão de anomalias físicas - anatômicas, neurológicas ou 

endocrinológicas - fundantes de um desejo e de um comportamento sexual socialmente tidos 

como desviantes. Ao fazerem isso, em tese livrariam os homossexuais do estigma do pecado e 

do crime, já que, se aqueles eram doentes de fato, não podiam ser condenados ao inferno ou 

aos cárceres - como vinha sistematicamente ocorrendo -, mas, ao invés, deviam ser curados e 

reintegrados socialmente. 

Assim, atribuir ao desejo e ao comportamento homossexual um estatuto de 

doença significou, em fins do século XIX, um avanço político incontestável, que protegeu 

parcialmente os amantes do mesmo sexo da perseguição religiosa e policial. Nesse cenário, 

"assumir-se" enquanto doente tornou-se, para os homossexuais, uma questão de estratégia 

política, os quais, aliando-se aos médicos, aceitaram sua condição supostamente patológica 

com vistas a assegurar a descriminalização de suas vivências afetivo-sexuais. Então, se os 

médicos passam a construir a identidade homossexual enquanto materialização de uma 

doença, que condicionava e determinava todas as demais características dos homossexuais - 

identidade esta que tenderá a posterior generalização no mundo ocidental -, os homossexuais 

passam a construir e afirmar uma identidade do eu, supostamente natural, estruturada a partir 

de uma proclamada e valorizada diferença entre uma "essência homossexual" e uma "essência 

heterossexual". Homossexuais e médicos, em conseqüência, terminaram contribuindo para um 

resultado comum, mesmo que a partir de perspectivas distintas: a criação de uma identidade 
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homossexual, que definia os amantes do mesmo sexo como uma minoria apartada do restante 

da humanidade, em função das especificidades de seu desejo e comportamento sexual. 

Relevante é destacar, assim, a atuação de Magnus Hischfield
4
, André Gide e 

Marcel Proust
5
, entre outros homossexuais notórios que viveram em fins do século XIX e 

início do XX, e que se associaram ao discurso médico, de forma deliberada ou não, na 

construção de uma suposta identidade homossexual. Como destaca Badinter, "o nascimento 

da homossexualidade patológica caminha lado a lado com  surgimento da 'raça maldita', nas 

palavras de Marcel Proust, e também com o advento da normalidade heterossexual" (1993, 

p.106). Homossexuais e médicos, portanto, muitas vezes de mãos dadas, estiveram juntos e 

utilizaram-se da mesma linguagem nesse processo de constituição identitária homossexual, 

embora isso não tenha conseguido impedir que, recorrentemente, as mãos dos últimos 

conduzissem os primeiros para manicômios e prisões, inclusive no Brasil, como bem 

registram Fry e MacRae (1983), Trevisan (1986) e Pereira (1990), entre outros. 

Foucault (1977) parece ser a voz mais alta e forte a afirmar (e denunciar) a 

responsabilidade dos médicos e moralistas do século XIX na transformação do sodomita 

reincidente no homossexual membro de uma espécie
6
. Em A Vontade de Saber, o filósofo 

francês apresenta uma descrição extremamente precisa do que seria a identidade medicalizada 

do homossexual, onde nada do que este personagem é escapa à sua sexualidade, estando 

constitutivamente marcado por uma "androginia interior", um "hermafroditismo da alma". 

Nesse processo de constituição identitária, afirmar-se-á a existência de uma "alma feminina 

                                                           
4
 Magnus Hischfield, médico alemão, fundou, em 1897, o Comitê Científico e Humanitário, a primeira 

organização em defesa dos direitos dos homossexuais do mundo, que chegou a contar, em 1922, com 25 

sucursais na Alemanha, antes de ser destruído, em 1933, no contexto de crescente intolerância sociosexual 

associada à ascensão do nazismo (TREVISAN, 1997; FRY e MACRAE, 1983). 
5
 Analisando as obras de Gide e Proust, Costa assim se refere à contribuição dos mesmos na construção de uma 

suposta identidade homossexual: "Proust e Gide, com a força e a densidade de seus textos, indubitavelmente 

ajudaram a conferir substância imaginária à crença de que os homens dividem-se intuitiva e naturalmente em 

'homossexuais'  e 'heterossexuais'. Sem eles, a idéia hoje quase indiscutível para a maioria de todos nós de que 

existe um tipo humano homossexual com características próprias e irredutíveis a outros homens provavelmente 

perderia grande parte de seu poder persuasivo" (1992: 106). 
6
. Ancora-se na destruição mitológica de Sodoma, descrita no Antigo Testamento, a origem da palavra sodomia. 

Embora esta passagem bíblica seja uma das mais usadas pelos cristãos para ilustrar uma suposta condenação de 

Deus à homossexualidade - vale dizer aqui que há interpretações divergentes quanto às eventuais razões que 

teriam levado à destruição de Sodoma, ainda que fuja ao escopo desta dissertação aprofundar essa discussão -, o 

uso primeiro da expressão sodomia referia-se a um largo leque de condutas sexuais heterodoxas, inclusive entre 

homens e mulheres, condenadas pela moral cristã. Como bem destaca Vainfas (1992), foi apenas a partir do 

século XII que se tornou hegemônico o entendimento de sodomia como a atividade sexual entre homens, com 

ênfase na penetração anal e intrafemural. Convém aqui destacar, ainda, que o termo sodomia não deve ser 

tomado como sinônimo de homossexualidade. Enquanto o primeiro “tem uma tonalidade puramente biológica, 

meramente genital, desprovido de toda referência a uma possível relação interpessoal entre as pessoas 

implicadas" (GAFO, 1985: 104), o segundo refere-se a uma construção sociocultural que prescreve a existência 

de identidades sociais estruturadas a partir dos desejos e das práticas sexuais dos sujeitos. 
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num corpo de homem", o que nos remete a pensar, inclusive, em que medida o homossexual 

de ontem (século XIX) não seria o transexual de hoje (século XX). 

É nesse sentido que se pode entender a afirmação de Míccolis e Daniel (1983) 

de que a minoria homossexual é uma invenção das sociedades capitalistas, uma vez que, em 

outras formas de organização social, a repressão às práticas sexuais entre iguais biológicos 

não se dirige a um grupo ou a pessoas específicas, que possuiriam uma identidade própria, 

mas, ao invés, atinge um conjunto de atos, socialmente definidos como indesejáveis, passíveis 

de serem executados por todos, indistintamente. Nos termos propostos por Badinter, a ênfase 

na idéia de minoria homossexual "tornou difícil ver que a homossexualidade, explícita ou 

recalcada, é uma aspecto da sexualidade de cada um"  (1993, p. 14). 

Partindo-se do princípio de que essa compreensão da homossexualidade é 

datada historicamente, não se pode esquecer que, mesmo nas sociedades onde não existe a 

figura do homossexual, identitariamente definida em termos médicos, não é rara a existência 

de interdições e de tabus relacionados aos contatos afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo 

sexo, especialmente no caso dos homens que assumem posições sexuais socialmente definidas 

como passivas e das mulheres que assumem posições definidas como ativas. Ainda que 

brevemente, vale destacar aqui o exemplo da Grécia Antiga, referência obrigatória em 

qualquer discussão sobre amores entre pessoas do mesmo sexo.  

É notório que na Grécia Antiga os termos homossexual e homossexualidade, 

assim como hetero(bi)ssexual e hetero(bi)ssexualidade, eram completamente desconhecidos, 

apesar de cada cidadão possuir uma vida sexual dupla, voltada para mulheres, na esfera 

privada, e, para rapazes, na pública. Nesta última esfera, porém, o padrão pederástico de 

relacionamento entre um homem adulto (erastes) e um adolescente impúbere (erômenos) era o 

único socialmente aceitável, havendo uma explícita e forte condenação social do amor e da 

sexualidade entre homens adultos. Ser ativo e penetrante em termos sexuais fazia parte 

constitutivamente da idéia de masculinidade grega, o que inviabilizava, por completo, a 

aceitação social do homem adulto passivo sexualmente (SARTRE, 1992). Ou, nas palavras de 

Badinter: 

"[na Grécia Antiga] o amor entre dois adultos, que nada mais tem a ver com 

a iniciação, será facilmente objeto de crítica e ironia. O motivo é a suspeita 

de uma passividade sempre malvista num homem livre e particularmente 

grave quando se trata de um adulto" (1993, p. 81). 
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Por conseguinte, embora o cidadão da Antiga Grécia, passivo sexualmente, não 

tenha se tornado objeto de uma identidade social própria, que definia todo o seu ser a partir do 

desejo e do comportamento sexuais, a marginalização social a que este homem estava sujeito 

talvez não fosse muito menor que a vivenciada pelo sodomita perseguido pelos inquisidores 

no Brasil colonial ou pelo homossexual medicalizado do século XIX. Ao recusar seu papel 

viril, o cidadão grego passivo sexualmente tornava-se objeto do desprezo geral - o qual se 

traduzia em um processo de construção de uma proto-identidade "homossexual" ou qualquer 

outro nome que se queira dar -, de forma muito similar, inclusive, ao desprezo que ao longo 

dos séculos XIX e XX tem marcado a passividade sexual entre homens, considerados, muitas 

vezes, como os "verdadeiramente" homossexuais: o "uranista" de Ulrichs, o "invertido 

sexual" de Westphal, Magnan ou Charcot,  ou um representante do "sexo intermediário" de 

Hirschfeld. Talvez aquele cidadão grego, passivo sexualmente, tenha sido uma das primeiras 

criações sociais do "homossexual invertido oitocentista". Enquanto a este é atribuída - e ao 

mesmo tempo reivindicada - uma identidade compulsória, aos primeiros talvez também não 

tenha sido possível se verem livres de uma proto-identidade, fruto da divisão dos homens 

entre penetrantes e penetrados. 

Os discursos médico-psiquiátrico e o da movimentação homossexual na passagem do 

século XIX para o XX talvez possam ser compreendidos, assim, como a radicalização de um 

processo mais amplo de construção de uma identidade específica para os amantes do mesmo 

sexo, que encontra suas origens em tempos mais remotos e em latitudes variadas. 

Basicamente em fins do período oitocentista, o homem passivo sexualmente e a mulher 

masculinizada, perseguidos especialmente nos últimos mil anos da história cristã e ocidental, 

são os que passarão a ser nomeados e tratados como homossexuais, tanto pela ciência médica 

quanto por si mesmos. 

Já na segunda metade do século XX, são os próprios homossexuais, agora 

numa perspectiva explicitamente desmedicalizante e dissociada do discurso médico-

psiquiátrico, os principais responsáveis pela consolidação de uma nova identidade 

supostamente homossexual, mesmo quando esses não se autodenominam homossexuais, mas 

gays, lésbicas, entendidos/as, sapatões ou bichas e essa nova identidade implique o risco de 

funcionar como uma prisão. A homossexualidade, como um misto de desejos e não mais um 

sintoma ou um diagnóstico (STOLLER, 1998), passa a ser, então, reinventada pelos próprios 

homossexuais. Weiberg talvez tenha conseguido captar com particular clareza o sentido de 

uma identidade gay/lésbica, nessa nova perspectiva ativista-militante desmedicalizada:  
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"Um homossexual é gay quando ele se vê feliz de ser alguém dotado da 

capacidade de enxergar as pessoas como romanticamente belas. Ser gay é 

ser livre de vergonha, culpa e remorso de ser homossexual. (...) Ser gay é 

vislumbrar sua sexualidade como o heterossexual sadio enxerga a dele" 

(apud FRY E MACRAE, 1983, p. 77). 

No caso dos homens, talvez o principal fator responsável pela consolidação de 

uma nova identidade homossexual esteja sendo o alargamento crescente, ao longo do século 

XX, do campo semântico da própria homossexualidade, a qual vem sendo progressivamente 

usada para representar, não mais apenas no discurso médico, mas também no do senso 

comum, tanto a atividade quanto a passividade nas relações afetivo-sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo. Em outras palavras: o homossexual não é mais compreendido apenas como o 

homem emasculado por sua passividade sexual.   

Até poucos anos atrás, o típico macho brasileiro ou latino-americano em geral, 

ativo sexualmente na relação com homens ou com mulheres, independentemente de sua classe 

social, religião, idade ou raça, era socialmente representado e se autodefinia como um 

"heterossexual legítimo", ficando apenas o homem passivo com o estigma e a identidade de 

homossexual. As práticas sexuais entre homens, portanto, não eram concebidas como 

envolvendo dois homossexuais, mas, sim, como práticas entre um homem heterossexual e um 

homossexual, sendo este último emasculado e desvirilizado tanto por seu parceiro quanto pela 

sociedade em geral (PARKER, 1991; RAMIREZ, 1995). Não eram dois homens que se 

relacionavam sexualmente, mas duas "essências", uma masculina (ativa) e outra feminina 

(passiva), estruturando um modelo fundado numa clara hierarquia de gênero.   

Essa interessante forma de conceber a relação entre homens já foi descrita por 

vários autores no contexto da realidade brasileira (FRY, 1982; FRY e MACRAE, 1983, e 

PARKER, 1991), chegando mesmo a ser identificada como uma das expressões típicas da 

estrutura libidinal de nossa cultura. Se, até os anos 70-80, os "comedores de viados" não eram 

socialmente representados nem se auto-representavam como homossexuais, esse quadro 

começou a mudar nos anos mais recentes, provavelmente como resultado da influência de 

uma série de fatores conjugados, entre os quais se destacam: a atuação do movimento 

homossexual organizado na defesa de uma política identitária em que tanto a atividade quanto 

a passividade sexual são valorizadas como esferas constitutivas do campo semântico da 

homossexualidade; o advento da AIDS e suas nefastas conseqüências, ao revelar a existência 

de muitas vivências homossexuais - passivas e ativas - camufladas sob o manto de uma 

heterossexualidade doméstica; e a afirmação crescente de uma estereotipia homossexual 
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centrada na virilidade e na força física extremadas e ostensivas, rompendo-se com o 

predomínio da fragilidade e da delicadeza como indicativos de desejos e práticas 

homossexuais.  

Vale registrar que esse mesmo processo de transformação das representações 

sociais acerca da homossexualidade e dos homossexuais também ocorreu em outras 

sociedades ocidentais, como a estadunidense, por exemplo, repercutindo de forma profunda 

na afirmação de uma nova identidade homossexual desmedicalizada. Como bem destaca 

Rotello (1998), nos Estados Unidos de até meados do século XX, só se autodefiniam e eram 

socialmente definidos como homossexuais os homens que assumiam os papéis sociosexuais 

prescritos para as mulheres. Até então, masculinidade e homossexualidade eram termos 

mutuamente excludentes, sendo o "desejo por relações sexuais com pessoas do mesmo sexo 

apenas uma faceta de uma característica efeminada muito mais complexa" (p. 57). Assim, 

antes da Segunda Guerra Mundial, os homossexuais estadunidenses, em tese, não se elegiam 

reciprocamente como objetos de desejo amoroso e sexual, pois, no imaginário dominante, 

seus parceiros deveriam ser os homens ditos "normais", ou seja, heterossexuais. Amor e 

sexualidade entre homossexuais parecia uma idéia quase inconcebível, por absurda e 

contraditória nos seus próprios termos. 

Como no Brasil, portanto, também nos EUA os papéis sexuais estruturantes 

das relações sexuais entre homens estavam definidos a partir das noções de atividade e 

passividade, traduzidas nas posições de dominante e dominado, sendo rotulados de 

homossexuais apenas os estritamente efeminados e passivos nos contatos sexuais com 

homens. Isso porque, nos EUA das primeiras décadas deste século XX, a regra geral era que 

"um homem, especialmente na cultura da classe trabalhadora, não caía em desgraça por fazer 

sexo com outro homem, desde que fosse o parceiro dominante"  (SULLIVAN, 1996: 51). 

Todavia, a partir da repressão anti-homossexual dos anos 30, a qual implicou o surgimento de 

lugares exclusivamente homossexuais, foram criadas condições favoráveis para o 

fortalecimento de uma identidade homossexual, que incluía tanto o parceiro passivo quanto o 

ativo
7
. Como destaca Rotello, o fortalecimento identitário proporcionado pelo surgimento do 

gueto
8
 passava a exigir, então, o fim da opressão intrínseca aos contatos sexuais entre gays e 

                                                           
7
. Segundo Bom e D'Arc (1979), as tentativas de controle e supressão completos da homossexualidade têm como 

corolário o surgimento de um número ainda maior de homossexuais exclusivos, o que parece reforçar a tese 

defendida por Rotello (1998). 
8
 Pollak também entende que "a conquista das liberdades homossexuais foi obtida pelo reforço de uma 

sociabilidade específica, implicando uma segregação cujas manifestações mais visíveis são designadas pelo 

termo 'gueto'. Sinônimo de emancipação de uma diferença, a liberação homossexual se traduz pela delimitação 
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heterossexuais: 

"Um dos pilares ideológicos da liberação gay foi que os gays deveriam 

parar de desempenhar o papel do efeminado fraco, que mendigava favores 

sexuais de ícones heterossexuais da masculinidade. Em outras palavras, eles 

deveriam parar de idealizar os heterossexuais e começar a se idealizar uns 

aos outros" (1998, p. 72). 

A apropriação e a difusão, tanto pelos homossexuais quanto pela sociedade 

estadunidense em geral, dessa nova identidade homossexual fez com que qualquer homem 

que mantivesse relações sexuais com outro homem, ainda que com uma postura exclusiva e 

explicitamente ativa e dominante, passasse a ser considerado homossexual também. Em 

contrapartida, ao parceiro deste mesmo homem - anteriormente, o único definido como 

homossexual na relação - passa a ser, especialmente na perspectiva ativista-militante, 

reconhecido e afirmado o status de homem, a não ser nos casos onde o travestismo e o 

transexualismo se faziam intrusivos. A relação entre dois homens deixa de ser definida, então, 

a partir de um modelo dicotômico onde interagem um macho (ativo) e uma fêmea (passivo) 

ou de um masculino (dominante) e de um feminino (dominado).  Na nova política identitária 

em questão, os campos semânticos das idéias de masculinidade e feminilidade são redefinidos 

e o que era antes tido como específico da fêmea (passiva) e da mulher (dominada) assume um 

novo sentido no universo das relações afetivo-sexuais entre machos-homens, que não mais 

abrem mão de suas identidades sexual e de gênero. Homo, bi ou heterossexualidade, 

compreendidas enquanto orientações sexuais específicas, tornam-se um elemento a mais na 

construção das identidades individuais multifacetadas. 

Nesses novos termos, atividade e/ou passividade sexual entre homens tornam-

se sinônimos de homossexualidade, seja nos EUA, seja no Brasil, e os homens que fazem 

sexo com homens, ainda que de maneira eventual, são forçados a assumir uma entre três 

alternativas possíveis: 1) abandonar os contatos afetivo-sexuais com outros homens, a fim de 

afirmar publicamente a inquestionabilidade de sua heterossexualidade viril; 2) auto-

identificar-se como homossexual e, conseqüentemente, passar a se relacionar sexualmente de 

forma exclusiva com outros homens; e 3) imergir no ambivalente território da bissexualidade, 

tornando-se vítima potencial do preconceito e da intolerância, ora dos heterossexuais, ora dos 

homossexuais. Rompe-se, assim, com um modelo de sexualidade centrada nas oposições entre 

masculinidade e feminilidade, passividade e atividade, enfatizando-se, em contrapartida, as 

                                                                                                                                                                                     

de um espaço privado que proteja contra o olhar heterossexual. Daí o traçado reiterado de fronteiras específicas 

entre 'vida privada' e 'vida pública'“ (1990: 29). 
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dimensões homo ou heterossexual nas práticas afetivo-sexuais, ainda que, recorrentemente, 

como afirma Terto Jr, "entre aqueles que se identificam como gays, ou entendidos, ou 

homens, ou bichas, ou homossexuais, muitas vezes o que há em comum são apenas as práticas 

eróticas e os preconceitos e discriminação, inclusive relacionados à AIDS, que tais desejos 

provocam" (1996, p. 95). 

Especialmente a partir de fins dos anos 60, com os acontecimentos 

desencadeados pelos conflitos de Stonewall
9
, a população homossexual estadunidense, 

inspirada nos exemplos de luta por direitos civis dos negros e das mulheres, passa a afirmar a 

especificidade e o orgulho de sua identidade, funcionando como um pólo irradiador da 

consolidação desta identidade em escala mundial. Ao procurarem a afirmação de sua 

igualdade formal na esfera pública, os homossexuais estadunidenses lutariam, ao mesmo 

tempo, pelo reconhecimento de sua diferença, de sua especificidade, decorrente do fato de 

escolherem iguais biológicos como parceiros afetivos e sexuais. "Após um século sob os 

olhares do outro, as bichas inverteram brutalmente os dados do problema. É uma inversão que 

ocorre nas palavras: temos orgulho em ser homossexuais" (HOCQUENGHEM, 1980, p. 09). 

Nos embates sempre renovados dessa luta cotidiana, que encontra nos grupos religiosos 

fundamentalistas seus opositores mais radicais, a identidade homossexual termina sendo, cada 

vez mais, reafirmada, seja pelos próprios homossexuais (mesmo quando se autodenominem 

gays, lésbicas, queers
10

, etc), seja pelos oposicionistas a uma política de integração social dos 

homossexuais. O "assumir-se" (internalizar e publicizar uma identidade homossexual) 

transforma-se numa bandeira de luta e numa palavra de ordem. 

Especificamente no caso das lésbicas, fenômeno semelhante, ainda que menos 

visível socialmente, pode ser observado, haja vista que, em muitos contextos sociais, a mulher 

feminina e passiva sexualmente no contato com outras mulheres costumava não ser 

questionada acerca de sua orientação sexual, enquanto a masculinidade e a “atividade” sexual 

                                                           
9
. 28 de junho de 1969, em nível internacional, é um marco para o ativismo homossexual contemporâneo. Neste 

dia, lésbicas, gays e travestis reagiram contra as freqüentes investidas da polícia nova iorquina ao bar Stonewall 

Inn, a qual, sob os mais diferenciados argumentos, invadia sistematicamente os lugares freqüentados por 

homossexuais e realizava prisões de clientes e funcionários. Uma explosão de raiva e frustração prolongou-se 

por dois dias e duas noites, numa dimensão nunca antes vista. Daí em diante, o “orgulho de ser gay e lésbica” 

tornou-se, além de uma palavra de ordem, o ponto de partida na luta contra a discriminação, o preconceito e a 

intolerância social contra homossexuais. 
10

. “Queer”, significando “esquisito”, é uma palavra de origem inglesa, de caráter pejorativo, utilizada nos EUA 

para designar homossexual. Embora seja uma palavra que não possui tradução literal para a língua portuguesa, 

guardaria alguma equivalência semântica com o sentido humilhante e depreciativo associado à nossa noção 

“bicha”. Nos anos 80 e 90, parte do movimento homossexual estadunidense passou a se autodefinir como 

“queer”, como manifestação de um ativismo que não visa à integração social, mas, ao invés, à afirmação das 

especificidades e diferenças dos homossexuais quando comparados aos heterossexuais.  



 40 

de uma mulher parecia ser o elemento caracterizador de uma homossexualidade 

desfeminilizante. Em associação com as transformações que vêm ocorrendo em relação ao 

universo das práticas afetivo-sexuais entre homens, parece estar se tornando hegemônica, 

entre mulheres que amam e desejam sexualmente mulheres e na sociedade em geral, uma 

representação que define como lésbica ou “sapatão” qualquer mulher que mantenha vínculos 

amorosos e sexuais com outras mulheres, independentemente de ser masculina e ativa 

sexualmente e/ou feminina e passiva sexualmente. 

Vale aqui ressaltar que a construção dessa nova representação social acerca da 

homossexualidade - tanto masculina como feminina - pode ser pensada a partir daquilo que 

Fry (1982) chamou de substituição de um "modelo hierárquico" por um "modelo simétrico". 

No primeiro modelo, o sujeito ativo (se homem) e o passivo (se mulher) não são definidos 

como homossexuais, enquanto no modelo simétrico ambos os sujeitos são socialmente 

definidos como homossexuais. Todavia, é importante dizer que, hoje, mesmo na ausência de 

simetria, aqui entendida como a efetiva intercambialidade das posições ocupadas pelos 

sujeitos nas práticas afetivo-sexuais, ou na presença de uma igualdade virtual - onde a 

possibilidade de intercâmbio de posições não passa do nível da retórica - a nova identidade 

homossexual reconhece ao parceiro ativo (se homem) e passivo (se mulher) também o status 

de gay ou lésbica, respectivamente, sendo este entendimento cada vez mais prevalecente no 

conjunto da sociedade brasileira. Envolvidos em relações hierárquicas ou simétricas, todos 

agora são homossexuais. Nas palavras de MacRae: 

"Desloca-se a ênfase dos detalhes do ato sexual (quem penetra quem) para o 

relacionamento visto de maneira mais abrangente, isto é, importa com quem 

você se relaciona, se com pessoas do seu próprio sexo ou não" (1983, p. 57). 

A construção de uma nova identidade homossexual é, portanto, a base a partir 

da qual os homossexuais ingressam na arena política. Mesmo quando esta identidade 

homossexual é substituída por uma identidade lésbica/gay, num contexto ativista-militante ou 

não, em ambos os casos têm-se ainda uma explícita sobrevalorização da orientação sexual dos 

indivíduos na construção da imagem do eu - em detrimento de outras características pessoais -

, ainda que as noções gay e lésbica procurem remeter a representação deste indivíduo para um 

contexto claramente desmedicalizado. Em parte, esse fenômeno ocorre porque, como destaca 

Goffman: 
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"Quando o objetivo político último é retirar o estigma do atributo 

diferencial, o indivíduo pode descobrir que os seus esforços podem politizar 

toda a sua vida, tornando-a ainda mais diferente da vida normal que lhe foi 

inicialmente negada - mesmo que a próxima geração de companheiros tire 

um bom proveito desses esforços, obtendo maior aceitação" (1982, p. 125). 

A especificidade dessa nova identidade não implicaria, contudo, a afirmação de 

um terceiro sexo formado por homossexuais masculinos e femininos, apartado dos dois 

originais, como muitas vezes previsto na identidade homossexual medicalizada do século 

XIX. Ao invés, a identidade de homossexual masculino (gay) passa a agregar-se à de macho 

(sexo) e de homem (gênero), ao mesmo tempo em que a de homossexual feminina (lésbica) 

sobrepõe-se à de fêmea (sexo) e de mulher (gênero). Não mais abrindo mão de suas 

identidades sexual e de gênero, os gays e as lésbicas de fins do século XX estariam a 

reivindicar para si o estatuto antes assegurado apenas aos homens e mulheres heterossexuais, 

distanciando-se, em conseqüência, das identidades de transexual e de travesti, as quais estão 

centradas numa subversão dos atributos físicos e simbólicos originariamente associados ao 

macho e à fêmea, por um lado, e ao homem e à mulher, por outro. A identidade 

homossexual/gay ou homossexual/lésbica não é mais percebida, portanto, como 

intrinsecamente excludente das identidades de macho/homem e de fêmea/mulher, 

respectivamente, mas são assumidas como uma particularidade a mais, própria a cada um dos 

sexos
11

. Essa nova compreensão foi reforçada, também, com a emergência, na Europa e nos 

Estados Unidos dos anos 80, dos Gay Studies (Estudos Gays), os quais distinguem as 

categorias sexo, gênero e orientação sexual e tentam mostrar que ser gay ou lésbica não 

significa renunciar às identidades de macho/homem e de fêmea/mulher, respectivamente, nem 

também, em contrapartida, enquadrar-se incondicionalmente nos limites das representações 

sociais dominantes acerca do masculino e do feminino (BADINTER, 1993)
12

.  

Ademais, como existem homens brancos e homens negros, existem homens 

homossexuais e homens heterossexuais, assim como a existência de mulheres burguesas e 

                                                           
11

 Em relação aos gays, Pereira destaca como característica desse processo de redefinição identitária "o 

surgimento e a afirmação de um padrão, de um modelo masculino gay marcado pela ênfase nos corpos bem 

definidos, demonstrando força física (...)" (1995, 55). Ou seja, o novo gay, másculo, parece ser o irmão antípoda 

do homossexual oitocentista, efeminado. Ainda que em menor escala, processo semelhante de afirmação dos 

estereótipos do gênero feminino pode ser observado entre lésbicas, materializado no perfil das  “lesbians chics”, 

as quais se afirmam enquanto mulheres que amam e desejam sexualmente mulheres, ao mesmo tempo que 

hipervalorizam uma auto-representação feminina em termos de estilo de vida e de aparência pessoal. 
12

 Vale aqui destacar que nem sempre se consegue captar as sutilezas do processo de redefinição identitária dos 

homossexuais em fins do século XX. Autores como Albuquerque, por exemplo, chegam a afirmar, numa 

perspectiva essencialista, que "o discurso gay parece reivindicar a legitimidade de um terceiro gênero, 

configurado nessa sensibilidade específica, que curiosamente também toma o sexo anatômico como referência 

constituinte" (1987: 66).  
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mulheres proletárias pode ser reconhecida como equivalente à existência de mulheres 

heterossexuais e mulheres homossexuais. Entre os extremos do branco e do negro e os da 

proletária e da burguesa, porém, existem diversas outras categorias raciais e de classe social, 

assim como entre a homossexualidade exclusiva e a heterossexualidade exclusiva há lugar 

também para um variado leque de manifestações da constitutiva bissexualidade humana. Qual 

destes atributos vai ser o determinante na construção das identidades do eu e social dos 

sujeitos é uma questão cuja resposta vai depender do contexto social, econômico, político e 

cultural, bem como das trajetórias singulares de cada indivíduo, o que nos reporta a Vaitsman, 

quando esta afirma:  

"Embora na sociedade contemporânea as identidades sejam complexas e 

fragmentadas e sua análise não possa basear-se em categorias gerais como 

classe ou gênero [e orientação sexual, nós acrescentaríamos], por exemplo, 

que de fato não dão conta da multiplicidade dos determinantes das 

identidades sociais, elas não devem ser excluídas da análise. Constituem 

pontos de referência para se estabelecer vínculos entre as narrativas locais, 

os problemas contextuais e as transformações macro-históricas" (1994, p. 

40). 

 

1.5 A pluralidade dos projetos identitários 

A transformação de uma identidade homossexual, genérica e unitária, em duas 

identidades distintas, gay e lésbica, é uma decorrência de pelo menos duas razões principais. 

A primeira diz respeito ao fato de as mulheres terem sido praticamente excluídas da 

identidade homossexual medicalizada do século XIX, enquanto a segunda evidencia que, nos 

últimos anos deste século XX, as mulheres homossexuais têm afirmado e publicizado com 

veemência suas especificidades em relação aos homens homossexuais.  

A invisibilidade lésbica talvez seja a principal dessas especificidades 

(PORTINARI, 1989; MOTT, 1987; RICH, 1980), materializada tanto no menor número de 

estudos e pesquisas, inclusive no século XIX, sobre a vivência lésbica - quando comparados 

aos estudos sobre homossexualidade masculina - quanto no maior número de homens com 

visibilidade social e militância homossexual ostensivas. Mesmo que as pesquisas de Kinsey já 

tenham dado uma aparente base empírica para a constatação de que, nas sociedades 

ocidentais, existiriam mais homens gays do que mulheres lésbicas, as causas desse ostracismo 

lésbico seguramente não são apenas de ordem quantitativa, pois, antes de serem lésbicas, estes 

seres humanos são mulheres, ou seja, sujeitos sociais historicamente relegados, 
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independentemente de orientação sexual, a um plano secundário, no âmbito de um campo 

científico e de uma esfera pública explicitamente androcêntricos. 

No tocante à intolerância cristã em relação à homossexualidade, esse mesmo 

androcentrismo, agora religioso, faz-se também presente, uma vez que suas vítimas 

preferencias - mas não exclusivas - têm sido os homens homossexuais, talvez pela "absoluta 

gravidade" do pecado do "desperdício" do sêmen e pelo desprezo generalizado e histórico em 

relação à mulher. Nas palavras de Gafo, "existem apenas alusões à homossexualidade 

feminina ao longo da tradição da Igreja [católica] e existe igualmente uma clara tendência a 

dar-lhe uma gravidade menor que à homossexualidade masculina" (1985, p. 104). Isso não 

impediu, porém, que, desde o Brasil Colonial, homens e mulheres que faziam sexo com seus 

iguais biológicos fossem sistematicamente perseguidos, ainda que haja muito mais 

informações disponíveis acerca das práticas sexuais e da perseguição a homens  (MOTT, 

1987; TREVISAN, 1986).  

Outro indicador da invisibilidade lésbica - ainda que desta vez numa perspectiva 

que “beneficia” as mulheres em relação aos homens - pode ser depreendido do relatório 

"Quebrando o Silêncio", elaborado pela Anistia Internacional, em 1998, onde se afirma que a 

homossexualidade masculina é proibida, por lei, em 83 países, enquanto o lesbianismo é 

legalmente proibido em apenas 44
13

. Esta maior incidência de explícita criminalização da 

homossexualidade masculina talvez possa ser compreendida, contudo, como resultante do fato 

de que, em muitas partes do mundo, a sexualidade da mulher é considerada praticamente nula 

ou é controlada de forma tão veemente na esfera dos costumes - vide a freqüência das 

cirurgias de extirpação de clitóris em vários países africanos, por exemplo - que a explícita 

criminalização do lesbianismo torna-se uma questão de menor importância em alguns 

ordenamentos jurídicos específicos. As interdições em relação ao lesbianismo costumam ser, 

assim, mais que legais, morais (BRASH, 1998). 

Todavia, para além do combate à invisibilidade social, a construção de uma 

                                                           
13

. Ainda segundo a Anistia Internacional, atitudes homofóbicas são comuns em pelo menos 150 países, 

enquanto apenas 13 dispõem de legislação que proíbe a discriminação de homossexuais. Não são incomuns as 

ameaças de morte e o apedrejamento em praça pública em função da orientação sexual homossexual, sendo a 

“homofobia de Estado” um fenômeno que atinge 2/3 do planeta. Há pena de morte para práticas homossexuais 

no Paquistão, Irã, Arábia Saudita, Iraque, Sudão e Afeganistão. Na América Latina, Chile e Nicarágua são os 

países onde a homossexualidade é legalmente proibida, ressaltando-se que, apenas a partir de 25.11.97, foi 

suprimido o art. 516 do Código Penal Equatoriano, que previa pena de prisão para homossexuais, mesmo quando 

as práticas eram consentidas e envolviam adultos. 
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identidade lésbica específica procura dar destaque também a outras especificidades de gênero, 

causas e ao mesmo tempo efeitos de uma menor oposição entre homossocialidade e 

homossexualidade no âmbito das relações entre mulheres, quando comparadas às vivências 

homossociais e homossexuais dos homens. Como ilustração maior dessas diferenças, destaca-

se o fato de que as lésbicas, muito mais do que os gays, tendem a honrar a durabilidade e a 

fidelidade em seus relacionamentos amorosos
14

, sendo, em geral, menos vulneráveis aos 

apelos de uma prática sexual estritamente individualista e genitalizada, centrada na 

multiplicidade, simultaneidade e rotatividade de parceiros (ROTELLO, 1998). 

Seja por influência das singularidades de seu sexo, seja em decorrência da 

internalização dos atributos de gênero socialmente definidos para o feminino - à parte 

quaisquer essencialismos ou construtivos absolutos -, a maioria das lésbicas procura associar à 

prática sexual o compartilhamento emocional, no que se aproximam das lógicas afetivo-

sexuais prevalecentes entre as mulheres, independentemente de orientação sexual, e afastam-

se das dos homens em geral e das dos gays em particular, os quais, talvez por uma 

combinação singular entre fatores biológicos e socioculturais, costumam dissociar, muitas 

vezes de forma recorrente, a prática sexual do envolvimento emocional, transformando num 

valor quase absoluto o direito de fazer o que bem quiserem com o próprio corpo, em busca de 

prazer sexual. 

Moralismos à parte, em geral e especialmente no contexto da realidade 

brasileira, lésbicas não costumam procurar parceiras afetivo-sexuais em banheiros públicos, 

cinemas, saunas, parques ou outras "áreas de pegação", nem tampouco costumam contratar 

prostitutas, fenômenos estes relativamente comuns na esfera dos contatos sexuais entre 

homens, cuja impessoalidade - muitas vezes reproduzindo o modelo vigente entre homens 

heterossexuais - beira a compulsoriedade compulsiva e costuma surpreender e incomodar as 

mulheres em geral, as quais elegem a afetividade como a melhor senha capaz de traduzir sua 

forma de perceber-se e de interagir com o mundo. Contrariando esses fatos, o senso comum 

costuma associar as práticas sexuais entre mulheres às imagens dos filmes e revistas 

pornográficos, produzidos por homens e para homens. Ao invés de “obcecadas” por sexo, 

porém, as lésbicas parecem ser, como, em geral, todas as mulheres, “obcecadas” por amor e 

fidelidade (FAIRCHILD e HAYWARD, 1996). Por mais óbvio que possa parecer, convém 

                                                           
14

. MacRae (1983) chama a atenção para o fato de que a maior durabilidade dos relacionamentos amorosos entre 

mulheres, quando comparados aos dos homens, pode ser resultado de uma apropriação mais completa, pelas 

lésbicas, do modelo de relacionamento heterossexual, que enfatiza a fidelidade e a indissolubilidade do vínculo 

afetivo-sexual materializado no casamento. 
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destacar que a dissociação entre afetividade e sexualidade é parte da vida cotidiana de apenas 

uma parcela da população homossexual masculina, não podendo ser tomada como uma regra 

geral e absoluta para todos os homens gays. 

O surgimento do HIV/AIDS, por seu turno, só veio a contribuir para uma mais 

explícita constatação e uma maior publicização dessas diferenças entre as formas como gays e 

lésbicas constroem suas identidades do eu e sociais e estruturam seus relacionamentos 

afetivo-sexuais. Autores como Rotello, inclusive, chegam a afirma que uma das mais 

poderosas estratégias de combate à disseminação do HIV/AIDS entre gays talvez seja a 

adoção do modelo amoroso prevalecente entre lésbicas, no qual se valoriza "os 

relacionamentos estáveis em vez das aventuras e do consumismo sexual" (1998, p. 299), 

muito mais até, talvez, do que no âmbito do casal heterossexual. 

Apesar de todas as diferenças, não se pode esquecer que, em geral, gays e 

lésbicas são objeto da mesma discriminação e intolerância sociais, dirigidas aos que, pela 

expressão de seu desejo sexual, questionam o heterocentrismo vigente e ameaçam a 

exclusividade da norma heterossexual. Talvez esta seja a razão principal por que os homens e 

as mulheres homossexuais estejam juntos na arena política, reivindicando o pleno 

reconhecimento de sua cidadania e condição humana, ainda que, via de regra, as lésbicas 

reclamem do machismo e da misoginia de alguns gays e que estes questionem uma suposta 

androfobia (medo e aversão irracional ao macho) intrínseca a algumas lésbicas.  Ademais, 

juntos, os homens e as mulheres homossexuais deparam-se cotidianamente com as 

divergências políticas características de quaisquer agrupamentos humanos e com os conflitos 

decorrentes da afirmação de políticas identitárias distintas - gay e lésbica - e relativamente 

autônomas. 

 

1.6 Hetero, homo e bissexualidade: manifestações plurais do amor e 

 do desejo sexual 

  O empenho das lésbicas em criarem uma identidade sociosexual própria, 

diferenciada da do homem homossexual, não tem sido suficiente, por ora, para transformar as 

manifestações de desejo, amor e sexualidade entre mulheres numa orientação sexual 

claramente diferenciada da que se refere às práticas afetivo-sexuais entre homens. Isso 

porque, apesar de alguns senões teóricos, as vivências afetivo-sexuais vêm sendo 
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hegemonicamente classificadas em três grandes categorias, construídas a partir da 

identificação dos sexos dos sujeitos em relação: heterossexualidade, homossexualidade e 

bissexualidade. Assim, na categoria homossexualidade, a partir do atributo comum da 

igualdade dos sexos, estariam incluídas, indiferenciadamente, as relações entre homens e as 

entre mulheres, sem que sejam reconhecidas quaisquer especificidades de gênero, numa 

compreensão, vale dizer, não mais restrita a um contexto médico-psiquiátrico.  

Seja no âmbito do discurso ativista-militante, seja na esfera de um discurso que 

se pretende científico, atenção crescente é dada às distinções entre orientação sexual, por um 

lado, e preferência ou opção sexual, por outro, sendo central nesta distinção a facticidade ou 

não da "escolha consciente" e  da "vontade racionalmente deliberada", na definição do sexo 

dos objetos de desejo dos sujeitos individuais.  No tocante às expressões "preferência" e 

"opção" sexual, os campos semânticos referem-se à afirmação, entre outras, das noções de 

liberdade, voluntariedade, consciência, intencionalidade e escolha, haja vista que o indivíduo 

que "opta por" ou "prefere" um sexo a outro como objeto de desejo está elegendo - livre, 

racional e deliberadamente - uma alternativa em detrimento de outra. Já em relação à 

expressão orientação sexual, esta faculdade volitiva, racionalizada e racionalizante, não se faz 

presente, uma vez que a escolha intencional e voluntária de um sexo e/ou outro como objeto 

de desejo não se encontra sob o domínio consciente do sujeito desejante. As conseqüências da 

generalização desse entendimento acerca da noção de orientação sexual são profundas para a 

compreensão da homossexualidade, inclusive sobre um discurso religioso mais tolerante, 

como bem assinala Brash: 

"(...) muitos estudiosos da Bíblia atualmente expressam a visão de que as 

relações homossexuais retratadas e condenadas na Bíblia são irrelevantes 

para nossa compreensão moderna de orientação homossexual. Alguns 

interpretam as concepções bíblica e moderna de relações homossexuais de 

uma maneira tal que afirmam que relações homossexuais de amor e 

engajamento a longo prazo não são, de forma alguma, condenadas na 

Escritura. Essa afirmação é endossada, por exemplo, pela Associação 

Cristã de Estudos Psicológicos nos Estados Unidos" (1998, p.83). 

Nesses termos, os homossexuais, enquanto agrupamento de pessoas com uma 

orientação sexual específica, não devem ser compreendidos como sujeitos que fizeram uma 

"opção sexual" diferente da maioria ou que possuem uma "preferência sexual" distinta da 

dominante. Tampouco se pode dizer que os heterossexuais escolhem ou preferem manter 

vínculos afetivos e sexuais com pessoas de sexo diferente do seu, em detrimento do sexo 

igual. O mesmo raciocínio valeria para os bissexuais. Homo, hetero ou bissexuais, portanto, 
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não têm acesso racional aos motivos que os levam a se relacionarem com machos e/ou 

fêmeas. Se houve escolha por um sexo e/ou outro, provavelmente esta se deu na esfera do 

inconsciente, qualquer que seja a orientação sexual do sujeito, o que contraria, por completo, 

o entendimento que um certo discurso religioso costuma ter acerca da homossexualidade 

como uma questão situada na esfera da escolha pessoal - e, portanto, sujeita à reversibilidade -

, traduzido aqui nos termos propostos por Castilho: 

"Aos cristãos homossexuais praticantes cabe o arrependimento, que 

significa não somente reconhecer seu pecado, mas também deixá-lo. (Deixar 

a prática homossexual não depende de vocação ou de um dom especial, é 

apenas uma questão de vontade)" (1989, p. 68). 

O entendimento da heterossexualidade, da homossexualidade e da 

bissexualidade, enquanto expressões de um desejo inconscientemente estruturado, rompe, 

então, com uma representação médico-religiosa que atribui uma responsabilidade individual 

ao sujeito na definição deliberada do sexo de seu objeto de desejo. Esperar que os sujeitos 

individuais mudem sua "opção" ou "preferência" sexual, num ato simplesmente de vontade - 

ou mesmo por meio do auxílio de tratamentos médicos ou terapias psicológicas variados - é 

uma crença que encontra cada vez menor aceitação nos meios científicos
15

. A autonomia de 

homo, hetero ou bissexuais, em condições de liberdade, restringir-se-ia a deliberar 

racionalmente tão-somente acerca da oportunidade e da conveniência de interagir afetivo-

sexualmente com outro ser humano, de sexo igual ou diferente do seu. No âmbito do desejo 

inconsciente, porém, não haveria espaço para as racionalizações possíveis apenas na esfera 

das práticas sexuais efetivas. 

Pessoas heterossexuais podem ter práticas sexuais com outras de seu próprio 

sexo, mas não passarão a ter desejos sexuais exclusivamente homossexuais, mesmo que sejam 

                                                           
15

. Convém aqui destacar que, embora o Conselho Federal de Medicina e a Organização Mundial de Saúde não 

definam a homossexualidade como doença, alguns profissionais da área de saúde, particularmente psicólogos, 

eventualmente vêm a público divulgar “tratamentos” supostamente capazes de curar a homossexualidade, 

emitindo opiniões profissionais que caracterizam a homossexualidade como doença, distúrbio ou perversão. Em 

face desta realidade, o Conselho Federal de Psicologia aprovou, em 23.03.99, a Resolução CFP n° 1/99, que 

“estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual”, a qual estabelece, 

em seus arts. 3° e 4°:  

“Art. 3° Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar 

homossexuais para tratamentos não solicitados. 

Parágrafo único. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham 

tratamento e cura das homossexualidades. 

Art. 4° Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos 

meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação 

aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica”. 
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severamente coagidas a isso. Da mesma forma, homossexuais muitas vezes querem e tentam - 

em alguns casos, desesperadamente, à beira do suicídio - "tornar-se" heterossexuais, mas, 

geralmente, são malsucedidos. Via de regra, a "escolha inconsciente" já foi feita muito antes 

que o sujeito individual tenha consciência disso, estando as manifestações dos desejos 

homossexual, heterossexual ou bissexual geralmente fora do âmbito da escolha voluntária. 

Para cada sujeito homossexual, heterossexual ou bissexual, a homossexualidade, a 

heterossexualidade e a bissexualidade seriam, respectivamente, as formas "naturais" como seu 

desejo sexual se manifesta. As alegrias e/ou as tristezas dessas manifestações da sexualidade 

humana só começam a se tornar reais quando emerge a consciência de sua congruência ou não 

com o ideário sociosexual dominante, com os sujeitos individuais desenvolvendo estratégias 

(in)adequadas de sobrevivência sociopsíquica, num mundo que culturalmente os aceita ou 

rejeita. Em face da não aceitação pessoal da própria orientação sexual - o que geralmente só 

ocorre nos casos da homo e da bissexualidade -, restaria aos sujeitos as opções racionais e 

deliberadas do celibato ou da tentativa de estabelecimento de relações afetivo-sexuais aceitas 

socialmente. Os custos emocionais dessas escolhas tendem a ser, porém, altíssimos, gerando, 

muitas vezes, conflitos emocionais e existenciais de largas conseqüências. 

"Somente quando se percebe o quanto um indivíduo se esforça para fazer o 

esperado é que o contexto heterossexual não aparece como dado nem como 

'natura', mas como resultado de séculos de construção social" 

(FLEISCHER, 1998, p. 04). 

  Nesse contexto, orientação sexual também não deve ser confundida com 

comportamento sexual, cujo campo semântico nos remete para pelo menos dois universos de 

sentido distintos. O primeiro destes universos refere-se a uma expectativa social de 

correspondência entre papel sexual e identidade sexual, traduzida no entendimento de que os 

machos devem ser penetrantes (ativos) e as fêmeas, penetradas (passivas) (FRY, 1982). Como 

já discutido anteriormente, machos-passivos e fêmeas-ativas sistematicamente têm sido objeto 

de uma histórica e generalizada intolerância social, por representarem a subversão da 

expectativa social em relação ao comportamento sexual. Por outro lado, a expressão 

comportamento sexual também pode se referir ao conjunto de todas as práticas sexuais 

humanas, independentemente da orientação sexual dos sujeitos, abrangendo, inclusive, as 

tidas como anti-sociais e hediondas, a exemplo do estupro, da pedofilia, da bestialidade e da 

necrofilia, entre outras. Possuir um comportamento sexual, portanto, nada significa em termos 

de orientação sexual, pois, indistintamente, homo, hetero e bissexuais, respeitadas as 

especificidades dos corpos e dos desejos em interação, podem ser a) ativos ou passivos 
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sexualmente; e b)  adeptos de múltiplas e similares práticas sexuais. 

Necessário é afirmar, por outro lado, que os contornos definidores tanto da 

identidade homossexual quanto da heterossexual nem sempre funcionam como prisões. Isso 

deve ser ressaltado porque - se é incontestável a existência de indivíduos que, ao longo de 

toda sua existência, da mais tenra infância à velhice, possuem desejo sexual exclusivo por 

pessoas de sexo diferente do seu  e que, em contrapartida, existem outras pessoas que, até no 

estado onírico, expressam desejo sexual apenas por seus iguais biológicos - entre essas duas 

categorias extremas  há todo um conjunto de outros sujeitos, cuja orientação sexual pode ser 

caracterizada como bissexual, ou seja, voltada para objetos de desejo de ambos os sexos.  

As razões objetivas pelas quais os bissexuais relacionam-se afetivo-

sexualmente com pessoas de um sexo ou outro - ou mesmo ambos - em momentos específicos 

de suas trajetórias individuais são as mais variadas possíveis, indo desde a repressão social à 

homossexualidade e o desejo de integração à norma heterocêntrica até o apaixonamento terno 

por um homem ou uma mulher específicos, numa combinação singular de motivos que variam 

em cada caso. Essas pessoas, porém, não devem ser confundias com aquelas que, apesar de 

desejarem exclusivamente outras de seu próprio sexo, envolvem-se em práticas afetivo-

sexuais com as de sexo oposto ao seu - ou vice-versa -, única e exclusivamente em função das 

restrições e das pressões sociais do meio em que se encontram. Típico é o caso do homem ou 

da mulher homossexuais que, imersos em culpa, vergonha e medo, tentam combater seus 

desejos por iguais biológicos e a potencial marginalização social decorrente da realização 

desses desejos por meio da consolidação de vínculos heterossexuais, que geralmente 

culminam com o casamento e a procriação. A diferença entre esses(as) homossexuais 

"travestidos" de heterossexuais e as pessoas que, efetivamente, sentem-se atraídas por homens 

e mulheres parece ficar evidenciada no exato momento da consumação do relacionamento 

sexual: enquanto o(a) bissexual desfrutará da satisfação emocional e física que seu/sua 

parceiro(a) real lhe proporciona naquele momento, o(a) homossexual instrumentalizará o 

corpo de seu(sua) parceiro(a) real e gozará, física e emocionalmente, com um(a) parceiro(a) 

imaginário(a), de seu próprio sexo biológico. Para o(a) heterossexual que é coagido(a) a 

relacionar-se homossexualmente, a estrutura de sua relação sexual com um igual biológico 

parece ser a mesma descrita anteriormente para o(a) homossexual.  
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A distinção entre o(a) bissexual sujeito de seus desejos e o homossexual 

culpabilizado(a) que tenta "passar" por heterossexual é, então, muito grande. Enquanto os 

primeiros são, dentro dos limites individuais de cada um, livres para escolherem as pessoas 

com as quais desejam relacionar-se afetivo-sexualmente, os últimos, também em seus limites 

pessoais, são escravos do autopreconceito e, via de regra, vivenciam uma heterossexualidade 

caricatural, encontrando na masturbação solitária ou na impessoalidade do sexo anônimo, real 

ou virtual, com iguais biológicos - especialmente no universo dos homens - as formas 

privilegiadas de prazer sexual. Assim, bissexuais, tendo em vista a plasticidade singular de 

sua orientação sexual, parecem poder "escolher", deliberadamente, viver como se fossem 

homo ou heterossexuais, sendo o que via de regra costuma acontecer. Entre homossexuais e 

heterossexuais, no entanto, inverter a polaridade de sua orientação sexual é um projeto difícil 

e geralmente fadado ao insucesso, haja vista o sofrimento produzido pelas mutilações 

psíquicas e emocionais exigidas (BOM e D'ARC, 1979). 

Toda essa discussão nos remete à pesquisa realizada pelo sexólogo Alfred 

Kinsey, na década de 40, sobre o comportamento sexual de 50 mil pessoas nos EUA, entre 

nós conhecida como Relatório Kinsey (1948 e 1953). Os resultados desta pesquisa - sem 

dúvida, a mais abrangente até então já realizada sobre as práticas sexuais humanas - revelaram 

dados, surpreendentes e escandalosos à época, para o conjunto da população masculina e 

feminina, entre 16 e 55 anos, em um período de 3 anos ao menos. Entre os homens, 46% 

tiveram contato exclusivamente heterossexual ao longo de suas vidas, 37% tiveram contato 

homossexual em alguma fase de suas vidas, 13% tiveram mais contatos homossexuais do que 

heterossexuais por no mínimo três anos e 4% tiveram contatos exclusivamente homossexuais. 

Já entre as mulheres, 2% tiveram contatos exclusivamente homossexuais, enquanto 8% das 

mulheres solteiras, menos de 1% das casadas e 4% a 7% das que haviam sido casadas tiveram 

contatos predominante e preferencialmente homossexuais. Outro “escândalo” descoberto por 

Kinsey, à época: mulheres costumam levar umas às outras ao orgasmo muito mais 

eficazmente do que um homem, geralmente, é capaz de fazer. 

Diante desses e de outros resultados de sua vasta pesquisa, Kinsey foi um dos 

primeiros a evidenciar sua descrença em qualquer tentativa de classificação dos seres 

humanos a partir de identidades sexuais fixas, que aprisionam os corpos de homens e 

mulheres sob os rótulos de homossexuais e heterossexuais. Ao invés, ele foi um dos maiores 

defensores da tese da bissexualidade humana, expressa num continuum hetero-homossexual e 

numa fluidez dos desejos sexuais, isso num momento histórico em que a homossexualidade 
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ainda era hegemonicamente entendida como uma patologia sexual, ao lado de tantas outras, 

como fetichismo, voyeurismo, sadomasoquismo etc. Para o sexólogo estadunidense, cujo 

pensamento influenciou tantos mundo a fora, homossexuais e heterossexuais são apenas os 

desejos e os atos, haja vista que a identidade sexual e as práticas sexuais não respeitam os 

limites que separam a homo da heterossexualidade. 

Vale aqui ressaltar que um dos resultados mais surpreendentes das pesquisas de 

Kinsey diz respeito ao número significativamente inferior de mulheres com envolvimentos 

exclusiva ou predominantemente homossexuais, quando comparadas aos homens. A respeito 

desta questão, Fry (1982) refere-se a um estudo de Mary McIntosh, onde são comparados os 

dados sobre as populações masculina e feminina apresentados por Kinsey e por meio do qual 

a autora conclui que essa diferença pode ser atribuída a uma construção mais estruturada e 

consistente do "papel homossexual" pelos homens do que pelas mulheres. Nas palavras de 

Fry: "McIntosh argumenta que a existência de um rótulo fortemente desenvolvido constrange 

o comportamento no sentido de fazê-lo conformar-se às expectativas sociais e sexuais  

geradas por esse rótulo" (idem: 89). 

No contexto do Brasil do anos 90, não existem informações seguras que 

confirmem ou refutem os resultados da pesquisa de Kinsey para os EUA dos anos 40. Mesmo 

assim, a partir desta pesquisa, generalizou-se o entendimento de que aproximadamente 10% 

dos integrantes da espécie humana são predominantemente homossexuais, independentemente 

de quaisquer especificidades, como nacionalidade, classe social, etnia e, inclusive, sexo. 

Enquanto religiosos e moralistas, geralmente, entendem que essa porcentagem superestima a 

real e efetiva população homossexual no Brasil e no mundo, os militantes homossexuais 

consideram que, na atualidade, a proporção de homossexuais na população mundial e 

brasileira seria superior aos resultados originais de Kinsey, tendo em vista a diminuição do 

preconceito e da intolerância em relação à homossexualidade, como uma conseqüência das 

mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas ocorridas na segunda metade do século 

XX. 

 

1.7 A multicausalidade da orientação sexual 

Não há consenso entre cientistas sociais, médicos, biólogos, psicólogos e 

psicanalistas acerca das origens e causas das três formas basilares de manifestação da 
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sexualidade humana (homo, hetero e bissexualidade), embora sejam sempre recorrentes as 

pesquisas científicas destinadas a encontrar uma resposta que ponha termo a esse enigma, 

especialmente no caso da homossexualidade. Seja para legitimar o preconceito contra os 

homossexuais, seja para amenizar a intolerância, muito já se afirmou sobre supostas causas e 

origens do desejo homossexual, por meio de “teorias” que privilegia(va)m, ora isoladamente, 

ora em combinações variadas, aspectos endocrinológicos, genéticos e ambientais.  

Desde o surgimento da psicanálise, por exemplo, a ausência real ou simbólica 

do pai e a intensidade/proximidade da relação mãe-filho têm sido apresentadas como 

indicadores causais da homossexualidade masculina. Em relação às mulheres, não são poucos 

os que ainda associam a vivência lésbica às experiências frustrantes e traumáticas nas relações 

com homens, especialmente na infância e na adolescência. Por outro lado, vários estudos já 

foram feitos com vistas a comprovar supostas diferenças hormonais entre hetero e 

homossexuais. Por fim, biólogos e geneticistas sistematicamente vêm a público para revelar a 

identificação de um gene responsável pela homossexualidade, particularmente, no caso dos 

homens.  

O que se vê, todavia, é que, nessas pesquisas, não se consegue comprovar, 

rigorosamente, qualquer das aparentes certezas. Nos casos da equação pai ausente + mãe 

intrusiva = filho potencialmente gay, Sullivan contra-argumenta que "o homossexualismo 

pode, na verdade, fazer com que o menino se distancie do pai e se aproxime da mãe, e não ser 

conseqüência disso" (1996, p. 16), enquanto Bom e D'Arc afirmam que "todos os que 

estiveram nessa situação não se tornaram homossexuais e todos os homossexuais estão longe 

de ter sido educados nessas condições (...)" (1979, p. 71). Por outro lado, expressivo é o 

número de mulheres abusadas ou violentadas sexualmente e que, por maiores que tenham sido 

a dor e a humilhação a que foram submetidas por seus agressores, continuam com uma 

orientação sexual heterossexual praticamente intacta. Em relação à hipótese endocrinológica, 

ao contrário do esperado, a maioria dos estudos mostra que os homens homossexuais têm o 

mesmo nível de testosterona que os heterossexuais. E, mesmo nos estudos com gêmeos 

univitelinos, são de conhecimento público os casos de irmãos que, embora possuam 

identidade teórica absoluta em seu material genético, apresentam orientações sexuais 

diferentes. 

Por ora, em face das incertezas causais reinantes, há uma tendência para o 

reconhecimento de que a orientação sexual de um ser humano qualquer é resultante de uma 
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combinação única e singular de fatores genéticos, ambientais e hormonais, inclusive pré-

natais, não havendo qualquer hipótese específica que consiga apresentar um modelo 

explicativo consistente
16

. As razões porque um ser humano torna-se homo, hetero ou 

bissexual, portanto, continuam tão misteriosas quanto as razões que fazem deste mesmo ser 

humano destro, canhoto ou ambidestro: são uma incógnita absoluta. 

Costa (1996) destaca a pouca relevância sociopolítica da eventual descoberta 

de supostas causas da homossexualidade para a superação do preconceito e da intolerância em 

relação às vivências afetivo-sexuais entre iguais biológicos, contrariamente a alguns ativistas 

e religiosos que entendem que a comprovação da origem genética ou hormonal da 

homossexualidade, por exemplo, eximiria os amantes do mesmo sexo de qualquer 

responsabilidade objetiva ou culpa individual decorrentes de sua orientação sexual, o que 

contribuiria para amenizar a discriminação que os atinge. Para Costa, essa busca desenfreada 

de causas para a homossexualidade, bem como a crença de que sua determinação biológica 

implicaria uma desculpabilização automática do sujeito homossexual, recorreria a 

"argumentos particularistas ou naturalistas para defender o direito que têm os indivíduos de 

ser respeitados em suas vidas públicas ou privadas, independente de traços físicos ou de suas 

preferências morais, emocionais, sexuais ou religiosas" (1996, p. 49). 

Sem dúvida, o argumento desenvolvido por Costa é consistente, haja vista que 

a potencial confirmação de origens genéticas da homossexualidade já tem sido utilizada como 

argumento eugênico que legitimaria a realização de "abortos terapêuticos" de fetos com fortes 

probabilidades de se tornarem homossexuais, inclusive pelo Dr. James Watson, co-

descobridor do DNA e um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Biologia, em 1953. Não se 

pode esquecer que negros são negros por determinação cromossômica e, embora já se saiba 

disso há muitos anos, só se consegue combater de forma minimamente efetiva o preconceito e 

a intolerância raciais a partir de um valor moral maior, no qual se funda a igualdade formal de 

direitos entre todos os indivíduos, independentemente de especificidades biológicas. Só a 

obediência a um ethos individualista e democrático pode impedir que as diferenças naturais 

transformem-se em desigualdades morais.  

Ao invés de se corroborar a importância da descoberta das eventuais causas da 

homossexualidade, seguramente o mais importante seria procurar compreender porque os 
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 Para uma discussão introdutória e sistematizada sobre as diversas hipóteses explicativas das origens da 

homossexualidade, ver Cardoso (1996). 
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seres humanos têm uma dificuldade expressiva para lidar com a diferença, principalmente 

quando esta diferença manifesta-se na esfera da sexualidade. Para a reflexão sociológica, 

portanto, o desafio maior talvez não seja refletir apenas sobre as causas da diferença - sexual 

ou de qualquer ordem -, mas, principalmente, acerca de seus significados e de sua importância 

no contexto da construção de sociedades justas, solidárias e democráticas. 

 

 

1.8 Gays e lésbicas na cena política 

Independentemente de causas, significados e conseqüências sociopolíticas da 

homossexualidade, o fato é que, desde os primórdios da colonização portuguesa, existem 

registros sobre as práticas afetivo-sexuais entre iguais biológicos nestas terras “descobertas” 

por Cabral. Faz pouco mais de 20 anos, porém, que os homossexuais brasileiros, seguindo, 

ainda que tardiamente, o exemplo de seus pares estadunidenses e europeus
17

, passaram a se 

organizar politicamente e a reivindicar o reconhecimento de sua cidadania e de seus atributos 

humanos. Quem sabe a ausência de uma legislação explicitamente anti-homossexual no Brasil 

livre da dominação inquisitorial seja um fator explicativo importante, entre outros, para a 

compreensão desse atraso relativo. 

Sob o calor de uma abertura política vitalizada pelo retorno dos exilados da 

ditadura militar, em 1978 foi fundado o Jornal "Lampião de Esquina", a primeira expressão 

efetiva de um incipiente movimento homossexual no Brasil, quase ao mesmo tempo em que 

surgiu o Grupo Somos de Afirmação Homossexual, nos idos de 1979, em São Paulo. Nesta 

movimentada segunda metade dos anos 70, os brasileiros também vinham assistindo, entre o 

encanto e o estupefato, ao surgimento e à afirmação dos primeiros grupos organizados de 

negros e de mulheres, aos quais os grupos homossexuais associam-se e ingressam na arena 

política com reivindicações que não mais se restringem ao universo da luta de classes. Ainda 

que embrionariamente, esses grupos, com frágeis relações de aliança entre si, passam a 

publicizar afirmativamente identidades raciais e sexuais até então relegadas ao ostracismo 

social e a questionar os valores racistas e sexistas da cultura patriarcal brasileira. Segundo 

MacRae (1990), rompia-se, assim, com a idéia de uma classe operária unida pela mesma 

exploração capitalista e tentava-se abrir espaços, por meio de uma politização do privado 
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 Em seus moldes atuais, os primeiros grupos de militância homossexual surgiram em fins dos anos 40, na 

Holanda, Dinamarca, Noruega e Estados Unidos, numa reedição das experiências pioneiras dos grupos europeus 

que surgiram na virada do século XIX para o XX. 
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fundada num ideário individualista, para as discussões e reivindicações que diziam respeito a 

segmentos sociais específicos, ainda que o objetivo comum fosse produzir transformações que 

alcançassem toda a sociedade brasileira. Como afirmam Míccolis e Daniel em relação aos 

primeiros grupos homossexuais, "a luta não é - como erroneamente se supõe - em prol dos 

'direitos homossexuais' mas da liberdade humana (...)" (1983,p. 77). Em nome de uma suposta 

prioridade atribuída à luta maior - leia-se a utopia revolucionária socialista - mesmo os 

partidos políticos de esquerda tentaram muitas vezes cooptar os ativistas desses novos 

movimentos sociais para suas esferas de atuação. 

Em 1980, já havia 17 grupos homossexuais no Brasil, ocorrendo, em abril, na 

cidade de São Paulo, o I Encontro de Grupos Homossexuais Organizados (I EGHO) e o I 

Encontro Brasileiro de Homossexuais (I EBHO), além da primeira comemoração do Dia da 

Luta Homossexual (o Gay Pride, inventado pelos ativistas estadunidenses para marcar as lutas 

de Stonewall). Embora o movimento homossexual rapidamente viesse dando sinais de 

expressiva ampliação e articulação, os conflitos internos já se faziam presentes desde suas 

origens, sendo motivados por questões raciais, de gênero, político-ideológicas e de classe 

social, entre outras mais privadas. Muitas vezes o denominador comum da orientação sexual 

não conseguia fazer com que os militantes superassem suas divergências internas e o 

movimento, em conseqüência, começou a esfacelar-se, em conflitos multifacetados entre gays 

e lésbicas, negros e brancos, filiados a partidos e apartidários, entre outros. A prioridade 

atribuída à afirmação de uma identidade homossexual, quase sempre homogeneizadora e 

uniformizante, e à necessidade de seu exercício público - bandeiras de luta relativamente 

distantes da realidade dos homossexuais não organizados politicamente - radicalizava ainda 

mais esses conflitos e já em junho de 1983, quando os jornais alardeavam a morte do estilista 

Markito, no primeiro caso comprovado de AIDS no País, a maior parte dos grupos já se 

encontrava agonizante. Dos existentes nesta época, chegariam aos anos 90 apenas o Grupo 

Gay da Bahia e o Dialogay, de Aracaju. 

Indiscutivelmente, porém, o surgimento da epidemia de HIV/AIDS influenciou 

fortemente o ativismo homossexual, não só no Brasil, mas também no mundo. De um lado, 

muitos ativistas tornaram-se vítimas, efetivas ou potenciais, da síndrome, sendo obrigados a 

abandonar o movimento ou preferindo vincular-se a grupos que trabalhassem estritamente 

com a questão da AIDS. De outro, o temor de terem sua identidade homossexual associada ao 

fenômeno da AIDS fez com que muitos potenciais militantes optassem por manter na 

clandestinidade sua orientação sexual, como forma de proteger-se do agora duplo estigma, 



 56 

que passou a associar homossexualidade à AIDS. Por fim, os que se mantiveram vinculados 

aos grupos existentes ou fundaram novos viram-se às voltas com o conflito entre incorporar a 

AIDS à sua agenda política ou continuar numa militância voltada para o combate ao 

preconceito e à discriminação contra os homossexuais, não atribuindo grande ênfase aos 

impactos da epidemia. Segundo Terto Jr (1996), nesse período de transição, só conseguiram 

sobreviver politicamente  os grupos que assumiram a AIDS como uma questão central para o 

avanço das lutas contra a homofobia. Tais grupos passaram a utilizar, inclusive, recursos 

governamentais e de organizações não-governamentais estrangeiras destinados ao combate à 

AIDS, criando melhores condições objetivas para sua atuação política. Vale dizer que esse 

fenômeno ocorreu em praticamente todos os países largamente atingidos pela AIDS, nos 

quais, apesar de um recrudescimento inicial da homofobia, ocorreu um fortalecimento da 

militância homossexual, especialmente nos EUA e na Europa. 

Os anos 80, todavia, não podem ser considerados como a “década perdida” 

também para a militância homossexual brasileira. Para além de uma contribuição expressiva 

no combate à epidemia de HIV/AIDS e de uma sensibilização difusa da sociedade brasileira 

acerca da cidadania e dos direitos humanos dos homossexuais, os grupos de militantes 

participaram ativamente de pelo menos dois importantes momentos nas discussões acerca da 

liberdade de orientação sexual no País: 1) nos primeiros anos da década, a intensa 

mobilização, liderada pelo Grupo Gay da Bahia, com vistas a já referida alteração do Código 

302.0 da Classificação Internacional de Doenças, que culminou com o reconhecimento, pelo 

Conselho Federal de Medicina, em 1985, de que a homossexualidade não é uma doença; e 2) 

a participação no processo constituinte (1986-1988), quando se pretendia a inclusão da 

expressa proibição de discriminação por orientação sexual no texto da nova Constituição 

Federal. 

Se o pleito junto ao Conselho Federal de Medicina implicou uma conquista de 

largas conseqüências políticas, o mesmo não se pode dizer em relação ao Congresso 

Constituinte, uma vez que o Movimento Brasileiro de Defesa dos Direitos dos Homossexuais, 

liderado pelo Grupo Triângulo Rosa, do Rio de Janeiro, não conseguiu convencer os 

parlamentares a incluírem no art. 3°, IV, da Constituição de 1988, a expressa proibição de 

discriminação por orientação sexual. Àquela época, o resultado final da votação, depois de 

várias tentativas frustradas, foi expressivo: 317 votos contra, 130 a favor e 14 em branco
18

.  
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 Em 02.02.94, a Proposta Revisional que previa, novamente, a expressa proibição de discriminação por 

orientação sexual no art. 3°, IV, da Constituição Federal de 1988, também foi sumariamente rejeitada (250 votos 
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Valores religiosos foram o sustentáculo de praticamente todos os discursos contrários à 

demanda dos grupos homossexuais. 

Mesmo em face deste resultado, os ganhos políticos secundários da 

participação dos grupos homossexuais no processo constituinte foram expressivos, antes de 

mais nada pela visibilidade social que se conseguiu atribuir a uma das principais demandas do 

movimento. Seguramente, foi também a partir dessa mobilização inicial que os grupos se 

organizaram e conseguiram, em fins dos anos 80 e ao longo dos 90, assegurar a inclusão da 

expressão proibição de discriminação por orientação sexual nas Cartas Políticas de 74 

municípios, 2 Estados e do Distrito Federal, além de obterem êxito na aprovação de leis que 

disciplinam as sanções civis para essa modalidade de discriminação, nas cidades do Rio de 

Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Nova Iguaçu e Olinda.  

Mas é especialmente a partir de meados dos anos 90 que o movimento 

homossexual passa a ganhar visibilidade social ostensiva no Brasil, num momento em que a 

discussão sobre a cidadania e os direitos humanos de gays e lésbicas avança simultaneamente 

em vários lugares do mundo e que a equação homossexualidade = AIDS = morte já estava 

sendo parcialmente desconstruída, em função tanto da ampliação do raio de incidência da 

epidemia para outros grupos sociais, particularmente mulheres e jovens heterossexuais, 

quanto da difusão em massa de informações acerca das formas de prevenção da síndrome e da 

descoberta de medicamentos capazes de deter a manifestação dos efeitos do vírus HIV. 

Hoje, já existem mais de 60 grupos homossexuais no Brasil, muitos deles 

filiados à Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) - fundada em 1995 - 

e também à International Lesbian and Gay Association (ILGA), cuja 17ª Conferência Mundial 

ocorreu no mesmo ano, no Rio de Janeiro. Esses grupos, além de desenvolverem trabalhos 

relacionados ao combate e à prevenção ao HIV/AIDS, também procuram atuar em várias 

frentes, que vão desde o debate público sobre homossexualidade em escolas e nos meios de 

comunicação de massa, especialmente televisão, até reuniões de compartilhamento de 

informações e experiências, destinadas ao fortalecimento da auto-estima de gays e lésbicas. 

                                                                                                                                                                                     

contra, 53 a favor e 7 em branco). Em 1995, a Deputada Marta Suplicy apresentou, na Câmara dos Deputados, a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n°139, que previa a proibição de discriminação por orientação sexual 

não apenas no art. 3°, IV, mas também no art. 7°, XXX, da Constituição Federal. Esta PEC chegou a ser 

aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, da Câmara dos Deputados. Com a não reeleição da 

Deputada Marta Suplicy, nova PEC precisará ser apresentada na atual legislatura, caso os grupos homossexuais 

pretendam levar essa reivindicação adiante.  
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Os representantes de um discurso religioso - especialmente católico e evangélico - continuam 

a ser os principais opositores aos homossexuais nesse novo momento de afirmação do direito 

à liberdade de orientação sexual. 

Como já salientado anteriormente, a apresentação, pela Deputada Marta 

Suplicy, do Projeto de Lei nº 1.151/95, que institui a união civil entre pessoas do mesmo sexo, 

proporcionou uma grande visibilidade para a questão homossexual no Brasil, a qual passou a 

receber uma cobertura ostensiva da mídia. A Câmara dos Deputados tem sido palco de 

acalorados debates acerca da legitimidade social das relações amorosas entre pessoas do 

mesmo sexo, chegando a ouvir, em audiências públicas na Comissão Especial formada para 

analisar preliminarmente o referido projeto, dois representantes do movimento homossexual. 

Em 1996, realizou-se o Fórum Brasileiro de Gays e Lésbicas na Política, que 

definiu uma plataforma de consenso entre os gays e as lésbicas candidatos nas eleições 

municipais daquele ano. Já em 1998 e 1999, em Curitiba, sob a coordenação da ABGLT e do 

Grupo Dignidade, foram realizados o I e o II Encontro da Família GLT (gay, lésbica e 

travesti), cujo objetivo principal era discutir os conceitos de família, visando à ampliação das 

possibilidades de integração social dos casais homossexuais e à defesa da legitimidade dos 

direitos parentais de gays, lésbicas, travestis e transexuais. 

Talvez não seja exagerado dizer, então, que nunca se falou tanto sobre 

homossexualidade no Brasil como nos dias atuais, como também que os grupos homossexuais 

estão mais articulados, visíveis e politizados em suas ações. Seguramente, ainda existem 

muitos conflitos internos ao movimento, mas isso não impediu, como em suas origens em fins 

dos anos 70, que os grupos conseguissem se articular em torno de uma entidade de 

representação nacional e venham lutando pela construção de uma sociedade que respeite a 

pluralidade das orientações sexuais de seus cidadãos. 

Se os primeiros grupos homossexuais brasileiros pareciam estar basicamente 

preocupados com a construção de uma identidade homossexual, que demarcasse e 

"normalizasse" explicitamente as diferenças entre os homo e os heterossexuais (PEREIRA, 

1990), nos anos 90 a preocupação maior dos militantes homossexuais parece situar-se não 

mais na construção de uma única identidade homossexual, mas, ao invés, na afirmação das 

múltiplas homossexualidades, identidades nômades de homens que elegem homens e de 

mulheres que elegem mulheres como objeto de amor e de desejo sexual. A luta primeira 
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parece passar a ser, então, não pela afirmação de uma identidade exclusiva, mas pelo 

reconhecimento da cidadania e dos direitos humanos desses homens e mulheres que, além de 

serem homossexuais, partilham com os outros membros da sociedade, em maior ou menor 

grau, todo um conjunto de valores, hábitos, tradições e crenças. Reivindica-se, assim, que a 

homossexualidade seja socialmente definida apenas como uma singularidade a mais, em meio 

a tantas outras que caracterizam os seres humanos, procurando-se esvaziar, duplamente, o 

sentido da noção de diferença que atinge os homossexuais: nem mais fonte para a 

discriminação, a exclusão e a intolerância, nem mais ponto de partida para a construção de 

identidades isolacionistas, autistas e apartadoras.   

Ainda que a luta pelo reconhecimento social da diferença dos homossexuais 

em relação aos heterossexuais pareça ter sido uma reivindicação necessária para a afirmação 

dos primeiros, enquanto grupo minoritário, na arena política, a reivindicação obsessiva da 

diferença muitas vezes parece produzir o recrudescimento da estigmatização e o isolamento 

aprisionador do gueto, a despeito do prazer e do sentimento de segurança que este possa 

proporcionar. Com vistas a superar esses riscos, os homossexuais, no Brasil e no mundo - à 

exceção de alguns indivíduos e grupos apartacionistas, defensores de uma identidade 

homossexual que exclui a convivência com o restante da sociedade - vêm reivindicando o 

direito à “indiferença”, ou seja, a serem tratados como seres humanos e cidadãos comuns, sem 

exclusões ou privilégios particulares. Se todos podem alugar imóveis, freqüentar parques de 

diversão, ir à escola, servir às Forças Armadas, fazer concurso público e constituir parcerias 

amorosas e famílias, independentemente de qualquer especificidade particularizante, por que 

os homossexuais também não poderiam?  

Assim, por meio do entendimento de que a homossexualidade seria apenas uma 

das formas de manifestação da sexualidade humana, que, para além da esfera da reprodução 

biológica, não implicaria diferenças substantivas em relação à heterossexualidade, a não ser as 

decorrentes da intolerância social, luta-se contra uma homofobia que muitas vezes expressa-se 

no âmbito da família, das relações sociais e do acesso a direitos na esfera pública. Instaura-se, 

então, nesses diversos níveis de interação social, aquela dialética descrita por Santos (1997) 

entre o direito à reivindicação da igualdade, quando a diferença inferioriza, e o direito à 

reivindicação da diferença, quando a igualdade descaracteriza, só que agora com ênfase maior 

na primeira perspectiva. Talvez por essa razão, Ávila e Gouveia afirmem que as mulheres e os 

homossexuais são os construtores dos direitos sexuais, numa luta que se baseia no princípio 

de que "a igualdade não quer dizer idêntico, mas sim o que tem o mesmo valor" (1996, p. 
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169).   

A regulação das relações afetivo-sexuais, todavia, seja entre homo, seja entre 

heterossexuais, não se dá apenas no âmbito da legislação, mas também - e talvez 

principalmente - nos da religião, da ciência, da sociedade civil organizada e da mídia, 

instâncias mediadoras que produzem, reformulam e repassam códigos e definições. Parece, 

então, como diria um Hocquenghem (1980) desiludido com a perda de força da diferença 

homossexual, que as possibilidades de integração social de gays e lésbicas passam não tanto 

por mudanças na esfera do Direito, mas da reciclagem dos desejos homossexuais em uma 

"normalidade" um pouco alargada, que afirma a igualdade em detrimento da diferença. 

Assim, seria apenas a partir da investigação da facticidade deste alargamento que se poderia 

pensar em que medida existe espaço para que a cidadania e os direitos humanos dos 

homossexuais sejam efetivamente contemplados na agenda política brasileira, especialmente 

no tocante ao reconhecimento das uniões amorosas estáveis entre pessoas do mesmo sexo 

como relações geradoras de direitos civis. 

  No próximo capítulo, procuraremos situar o desenvolvimento das idéias de 

amor, casamento e família no mundo ocidental e no Brasil, bem como inicia-se a análise dos 

limites e possibilidade teóricas do entendimento das relações amorosas estáveis entre pessoas 

do mesmo sexo como uma nova modalidade de conjugalidade.  
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CAPÍTULO 2  

A  HETEROCÊNTRICIDADE  NA  FAMÍLIA 

 

2.1   Casamentos, Famílias e Amores: Novos Destinos  

                       Houve uma época em que as famílias eram compostas por um pai, uma mãe e 

seus filhos, e viviam em harmonia absoluta entre si e com os demais parentes e amigos. O 

marido trabalhava para sustentar a casa e a esposa, permanentemente solícita, cozinhava, 

arrumava, lavava, passava e educava as crianças. Não havia lugar para conflitos 

desestruturadores, obstáculos intransponíveis, dúvidas acerca da intensidade do vínculo 

familiar, questionamentos dos papéis de gênero, arrependimentos ou fracassos. Uma aura de 

santidade envolvia tudo que dizia respeito à família, ao casamento e ao amor e todos os 

homens e mulheres deviam sonhar e desejar integrar-se a este projeto de família que, 

supostamente, conseguia antecipar na Terra as delícias de um paraíso celeste. 

  Nos últimos anos, a flexibilização dos modelos de família, casamento e amor 

vem ocorrendo em nível do senso comum no meio acadêmico, parece  até  consensual a 

compreensão de que as formas históricas da família variam muito em termos de sua estrutura, 

formas de autoridade, funções, extensão do parentesco integrado e autonomia em relação ao 

meio social (NUNES, 1996; CARVALHO, 1995a; BIROU, 1982; e ARIÈS, 1981), sendo o 

modelo ainda hoje hegemônico no mundo ocidental definido como uma construção 

econômica, política, social e cultural, demarcada temporal e espacialmente, conhecido como 

família moderna, cujas origens se encontram na burguesia da Europa do século XVIII. 

Objeto clássico das ciências sociais, Durkheim que o diga, e tida por muitos 

como a célula primeira de socialização e de formação da personalidade da criança e do futuro 

cidadão ou o grupo social, por excelência, responsável pela  reprodução da espécie e pela 

transmissão dos valores e condutas dominantes, a família é definida, assim, como a instância 

que faz a mediação entre o indivíduo e a sociedade, integrando o leque das instituições 

comprometidas com a reprodução da ordem social. Tal papel de agente socializador é 

atribuído à família pelas mais diversas correntes do pensamento sociológico, desde o 

funcionalismo parsoniano até o marxismo crítico da Escola de Frankfurt, representado por 

Adorno e Hohkheimer (WAISELFISZ, 1998). Nesse sentido, convém destacar que a família, 

por ser “a esfera da vida social mais naturalizada pelo senso comum, onde parece que tudo se 

dá de acordo com a natureza” (SARTI, 1995, p. 40), apresenta-se como objeto sociológico 
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privilegiado para o estudo da relação entre cultura e natureza. 

  Mas a historicidade da família é hoje uma realidade inquestionável no âmbito 

das ciências sociais e o modelo de família constituído por um homem e uma mulher, casados 

civil e religiosamente, eleitos reciprocamente como parceiros eternos e exclusivos a partir de 

um ideário de amor romântico, que coabitam numa mesma unidade doméstica e que se 

reproduzem biologicamente com vistas à perpetuação da espécie, ao engrandecimento da 

pátria e à promoção da felicidade pessoal dos pais não esgota o entendimento do que seja uma 

família. Da mesma forma, sociólogos, antropólogos, historiadores e cientistas políticos 

sistematicamente têm demonstrado que as noções de casamento e amor também vêm 

mudando ao longo da história ocidental, assumindo contornos e formas de manifestação e de 

institucionalização plurívocos e multifacetados, que num movimento de transformação 

permanente colocam homens e mulheres em face de distintas possibilidades de materialização 

das trocas afetivas e sexuais.  

  Mas, se ao longo da história ocidental as profundas mudanças pela qual 

passaram a família, o casamento e o amor parecem  excessivamente lentas, no curso do século 

XX as transformações que podemos verificar são intensas, velozes e aparentemente 

desconcertantes. Talvez como nunca antes, os últimos trinta anos têm sido marcados por uma 

recorrência obsessiva de discursos acerca da desestruturação da família, da perda do prestígio 

social do casamento e da banalização do amor como ponto de partida para a construção de 

projetos duais de existência. As críticas aos imperativos absolutos da monogamia, da 

coabitação, da indissolubilidade, da exclusividade e da compulsória reprodução biológica 

ganharam a arena política, despertando, em contrapartida, o medo e a ira dos defensores de 

uma concepção estática e naturalista de família, fundada, via de regra, em valores religiosos e 

que teria como missão primeira e insubstituível assegurar a coesão e a estabilidade sociais. 

  Em meio a esses conflitos, o que se pode constatar é que a generalização do 

divórcio, da monoparentalidade, da autonomização da sexualidade em relação à conjugalidade 

e à reprodução, da possibilidade de não coabitação, das experiências de multiplicidade e 

simultaneidade de parceiros afetivo-sexuais, da redefinição dos papéis de gênero e da 

secularização dos vínculos conjugais têm proporcionado uma intensa transformação nas 

representações sociais acerca da família, do casamento e do amor. Vale destacar, porém, que 

todas estas mudanças, até recentemente, passavam ao largo daquele que parecia ser o único e 

último consenso acerca das idéias de família, casamento e amor: o heterocentrismo 
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compulsório, ou seja, que a família, o casamento e o amor eram realidades sociais 

intrinsecamente associadas à vinculação afetivo-sexual entre um homem e uma mulher. Foi 

com o ingresso dos homossexuais na arena política nos últimos anos, e em particular na 

década de 90, que esta última grande certeza passou a ser abalada. Como parte de um 

processo de luta contra as lógicas de exclusão social que muitas vezes ainda os define como 

um misto de doentes-criminosos-pecadores, gays e lésbicas vêm a público questionar a 

universalidade da norma heterocêntrica e reivindicar o reconhecimento da legitimidade do 

amor, do casamento e da família homossexuais. 

  Se as transformações restritas ao universo da heterossexualidade já vinham 

causando inúmeras reflexões e lutas de poder entre sujeitos com representações e práticas 

sociais distintas, a possibilidade de existência de uma família estruturada a partir de dois 

adultos do mesmo sexo, que se elegem livre e reciprocamente como parceiros amorosos, tem 

colocado as sociedades humanas diante de novos dilemas e questionamentos. Seriam a 

família, o casamento e o amor realidades que se restringem ao universo da 

heterossexualidade? Se sim, quais são os fundamentos éticos, morais e sociais desta restrição? 

Estariam os homossexuais condenados à condição de párias, seres humanos indignos de serem 

contemplados no art. 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual afirma que 

“os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou 

religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família”? 

  As lutas políticas dos homossexuais com vistas ao reconhecimento de suas 

relações amorosas estáveis como uma modalidade de vínculo familiar vêm então se somar a 

todos os questionamentos e transformações que já têm colocado na ordem do dia a 

necessidade de compreensão da família, do casamento e do amor como construções 

socioculturais dinâmicas, mutáveis e capazes de incorporar um leque cada vez maior de 

situações e formas de expressão e manifestação das trocas afetivo-sexuais entre seres 

humanos. Procurar identificar as transformações que vêm ocorrendo na história da família, do 

casamento e do amor talvez seja o ponto de partida fundamental para uma tentativa de 

compreensão das relações amorosas estáveis entre pessoas do mesmo sexo como uma 

expressão de amor e uma nova modalidade de núcleo familiar, o qual se agrega a todo um 

conjunto de novas vivências familiares que já estão se materializando e disseminando no 

mundo contemporâneo, antecipando as condições objetivas daquele futuro agora nada 

improvável previsto por Alvin Tofler: 
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“Vejo a sociedade evoluindo para um período em que brotam, florescem e são 

aceitas muitas diferentes estruturas de família. Seja a cabana eletrônica, com papai, 

mamãe e o filho trabalhando juntos, ou um lar de um casal, cada qual com sua 

carreira, ou único progenitor, ou uma dupla de lésbicas criando uma criança, ou 

uma comuna ou qualquer número de outras formas, haverá pessoas vivendo nelas, o 

que sugere uma variedade muito mais ampla de relacionamentos homem-mulher do 

que existe hoje” (1983, p. 144). 

  Pelo mundo afora já é possível encontrar pais, mães, tios, avós e babás que 

estão contando para as crianças, sob sua responsabilidade, histórias como Heather Tem Duas 

Mães e O Companheiro de Papai, que retratam situações onde crianças convivem com pais e 

mães homossexuais
19

. Talvez este seja um indicativo bastante   contundente de que os tempos 

estão realmente mudando. Mas é preciso saber de onde viemos para podermos compreender 

para onde estamos indo. Então, que venham não mais as histórias para crianças, mas as reais 

histórias de luta e transformação relacionadas à família, ao casamento e ao amor.  

  Neste capítulo, as reflexões deslocam-se para uma breve problematização da 

família, do casamento e do amor no Brasil colonial e imperial, bem como no Brasil 

contemporâneo. Ao final, são apresentadas reflexões acerca do processo de construção da 

conjugalidade homossexual. 

 

2.2   A Família a Serviço da Reprodução 

  A variabilidade histórica da família, do casamento e das razões que levam 

homens e mulheres a serem definidos como parceiros afetivo-sexuais colocam-nos em face 

das dificuldades de construção de conceitos gerais e abstratos de família e de casamento. 

Assim como não há uma família definida em termos absolutos, mas tipos históricos 

específicos de associações familiares, influenciadas por variáveis ambientais, sociais, 

econômicas, culturais, políticas ou religiosas (WAISELFISZ, 1998; OLIVEIRA, 1996; 

OSÓRIO, 1996; BILAC, 1996; MELLO, 1995; ROMANELLI, 1995; MICHEL, 1983; 

BIROU, 1982), as formas de casamento, além de variarem de uma sociedade para outra, 

também têm sofrido profundas transformações ao longo da história ocidental. Família e 

casamento são, portanto, categorias culturais cuja universalidade deve ser relativizada, para 

que não se incorra em etnocentrismo (FOX, 1987). 

                                                           
19

. Em 1990, foi lançada pela Alyson Publications, dos EUA, uma coleção de livros para crianças em que os pais 

são gays e as mães, lésbicas. O Companheiro de Papai e Heather Tem Duas Mães são os primeiros volumes da 

coleção. Já o livro Jack, de autoria de A. Homes e disponível em língua portuguesa, conta a história dos conflitos 

e dilemas de um adolescente, quando descobre que a homossexualidade de seu pai foi o motivo do divórcio em 

sua família e que ele está envolvido afetiva e sexualmente com outro homem.  
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  Etimologicamente, a palavra família vem do latim famulus, que significa servo 

ou escravo. Primitivamente, a família romana referia-se ao conjunto de escravos ou criados de 

uma determinada pessoa ou, numa leitura menos restritiva, a “tudo aquilo que estivesse 

debaixo do poder paterno, mulher, filhos, escravos e até bens, como terra, instrumentos e 

animais de trabalho” (GENOFRE, 1995, p. 97). Reconhece-se, então, que a concepção 

romana de família estava fundada na natureza patriarcal e possessiva dos vínculos, “onde a 

mulher devia obedecer seu marido como se seu amo e senhor fosse e os filhos pertenciam a 

seus pais, a quem deviam suas vidas e consequentemente esses se julgavam com direito 

absoluto sobre elas” (OSÓRIO, 1996, p. 25). 

  A estrutura interna da família romana não se baseava na consangüinidade, mas 

na submissão ao pátrio poder ou à dependência do dono da casa. De uma família romana 

qualquer, ademais, estavam excluídos todos os parentes de sangue por parte da mulher e 

mesmo os descendentes em linha masculina quando emancipados. Antes de ser uma 

instituição fundada exclusivamente na dimensão da reprodução biológica, a família romana 

podia ser caracterizada como uma unidade política, centrada no poder do pai sobre a esposa, 

os filhos e os escravos. Destaque-se, ainda, que nessa Roma pré-cristã, sexo e prazer carnal  

são valores positivos num contexto de grande liberdade sexual (GOFF, 1992), sendo o 

casamento um ato essencialmente privado e o divórcio uma alternativa legalmente facultada 

aos esposos, sem grandes embaraços e formalidades (VEYNE, 1992).  

  Mas se foi na Roma Antiga que surgiram as primeiras construções culturais 

mais articuladas acerca da família, sem dúvida datam de muito antes as formas concretas e 

materiais de organização das sociedades humanas a partir da reunião de grupos encarregados 

da reprodução biológica da espécie e da socialização das crianças. Tais sociedades estão aqui 

sendo chamadas de arcaicas, ainda que esta designação não deva nos remeter necessariamente 

a um tempo ancestral. 

  Simmel (1993) reconhece que os primeiros agrupamentos familiares não foram 

constituídos a partir da relação estável entre um homem e uma mulher, mas, sim, entre uma 

mulher e seus filhos, ou seja, uma mãe e sua progenitura dependente (FOX, 1987). Se as 

mulheres pertenciam aos maridos, os filhos pertenciam a estes apenas na medida em que 

originariamente pertenciam àquelas. A paternidade enquanto prática e valor sociais passa a ter 

relevância no âmbito da formação de unidades familiares apenas a partir do momento em que 

a questão da propriedade e da herança, por um lado, e da legitimidade da filiação, por outro, 
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ganham importância no contexto das interações humanas. Até então, cabia basicamente à 

mulher, ou, mais precisamente, a um grupo de mulheres, prover a segurança material e 

emocional de seus filhos, transmitindo-lhes, sempre num contexto comunitarista e pouco 

individualizado, os valores, hábitos e comportamentos constitutivos dos processos de 

socialização. 

  Por sua vez, o casamento, nesse contexto compreendido como um contrato 

privado entre homens e mulheres, ou melhor, entre suas famílias de origem, surge como um 

meio para assegurar a constituição de relações de aliança e a conseqüente reprodução 

biológica, econômica e social do grupo. Na maioria dessas sociedades, mesmo após a 

generalização e a difusão do casamento, cuja forma mais primitiva consistia na compra de 

uma noiva com vistas à satisfação sexual do marido e à ampliação da força de trabalho, o 

núcleo familiar continuava alicerçado na relação pais, em especial, a mãe e filhos, ficando os 

vínculos propriamente conjugais num plano secundário. A estrutura familiar estava 

hierarquizada a partir das diferenças de sexo e idade e o lugar social dos sujeitos tinha como 

referência fundante a posição por eles ocupada no grupo familiar, cujas tradições e costumes 

informavam e definiam a trajetória possível para suas vidas. 

  Ainda antes que o cristianismo consolidasse uma representação social unitiva-

procriativa de casamento, fundada na monogamia, na indissolubilidade da união e na 

reprodução biológica, numa época, portanto, em que a poligamia era a regra em um grande 

número de sociedades e que o divórcio era praticado em larga escala, “os filhos passam a ser 

vistos como uma riqueza e uma extensão do indivíduo, assim como do poder e da posição das 

famílias” (MACFARLANE, 1990, p. 131). Reprodução biológica, social e econômica são, 

então, termos que estão intrinsecamente associados nas origens e nos primeiros 

desenvolvimentos das sociedades humanas, sendo a família e o casamento instituições que 

reuniram sob sua estrutura essas três esferas básicas da vida humana. Por estas razão, a 

adoção de práticas matrimoniais e familistas proporcionava a determinados grupos uma 

superioridade relativa em relação a outros, nos quais a socialização das crianças continuava 

restrita à esfera da mãe ou de uma ação grupal pouco individualizada (SIMMEL, 1993).  

  Nas sociedades arcaicas, as razões que levam homens e mulheres a se 

associarem, via casamento e constituição de laços familiares, eram de uma ordem 

completamente distinta da hoje dominante, quando a liberdade individual orienta os sujeitos 

na escolha recíproca de seus cônjuges. Antes de mais nada porque, nessas sociedades, a 
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participação efetiva do sujeito na escolha de seu parceiro conjugal era mínima ou mesmo 

nula, sendo esta definição determinada pelas relações de aliança entre grupos de famílias de 

uma mesma sociedade ou de sociedades distintas. Nas palavras de Vieira, “a relação do casal 

baseou-se em normas sociais e em regras de reciprocidade familiares pouco condizentes com 

o sentimento do amor” (1998, p.12). O casamento, enquanto arquétipo da troca, caracterizava, 

assim, uma relação entre dois grupos de homens, representando dois clãs ou duas tribos, onde 

a mulher era o objeto da troca, a partir das regras de exogamia e do parentesco (MICHEL, 

1983), de forma a evitar a evasão de bens de família e consolidar vínculos políticos e sociais, 

construindo os primórdios daquilo que Foucault (1977) chamou de dispositivo de aliança. 

  A ausência de liberdade individual dos homens e mulheres para se escolherem, 

reciprocamente, como parceiros no casamento é talvez a materialização mais explícita do 

entendimento de que o casamento, nessas sociedades, era um assunto considerado por demais 

importante para ser deixado à decisão apenas dos potenciais cônjuges. Nas sociedades holistas 

de então, os interesses do indivíduo não podiam ser colocados acima dos interesses do grupo. 

Ademais, como afirma MacFarlane (1990), o casamento não era concebido como um 

encontro entre duas individualidades ou mentalidades, onde a busca de “companhia” 

constituía a causa primeira da união. Isso até porque, ainda segundo MacFarlane, nessas 

sociedades: 

“Geralmente os mundos de homens e mulheres encontram-se separados, e isso 

acontece tanto antes quanto depois do casamento. (...) Freqüentemente, o casal fará 

suas refeições separado, caminhará separado e até mesmo, na maior parte do 

tempo, dormirá separado. Poderão detestar-se mutuamente e mesmo assim 

proclamar com honestidade que o casamento é satisfatório, uma vez que as 

finalidades econômicas, políticas e reprodutivas foram satisfeitas. A fusão de duas 

personalidades, de duas psicologias, não existe” (1990, p. 165). 

  Vê-se, então, que, nessas sociedades, aqui chamadas arcaicas, o indivíduo 

submerge no grupo e a família está necessariamente associada à reprodução biológica e social 

da espécie. Mas, como já foi anteriormente destacado, muitas dessas sociedades são 

polígamas e via de regra facultam o divórcio, principalmente nos casos em que há 

consentimento mútuo, não havendo um controle extremado do casamento e da família a partir 

de uma perspectiva estritamente religiosa, que defende a exclusividade e a indissolubilidade 

do vínculo conjugal como imperativos divinos.  

  São as sociedades capitalistas, que inauguram uma época de forte e inédito 

individualismo, a realização do amor romântico torna-se, assim, o fundamento do casamento e 
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da família. Por meio da expressão e realização deste amor, cuja potencial destrutividade seria 

domesticada pelo próprio casamento, homens e mulheres são socialmente autorizados - e 

mesmo coagidos - a buscarem sua felicidade individual, num contexto de crescente 

dessacralização do vínculo matrimonial, sem que isso implicasse uma anulação de toda e 

qualquer influência cristã. Talvez a principal herança cristã que tenha permanecido a 

caracterizar o casamento e a família conjugal moderna seja a forte normatização e 

institucionalização, com o predomínio do estatuto público, indissolúvel e monogâmico, dos 

vínculos conjugais. Ademais, num momento em que a secularização do Estado já dava sinais 

de vigor na Europa, a Igreja vê-se obrigada a dividir com aquele a função de legitimar os 

vínculos matrimoniais, passando a existir um casamento religioso e outro civil. 

  Por outro lado, os lugares sociais do homem e da mulher, enquanto sujeitos 

livres e autônomos que estão socialmente autorizados a escolherem os parceiros afetivo-

sexuais com os quais se casarão e constituirão uma família,  continuaram sendo, ao longo dos 

últimos três séculos, fortemente influenciado pelas clivagens de gênero expressas nas 

representações sociais dominantes, assim como ocorreu nas sociedades arcaicas e medievais. 

Via de regra, o novo casal romântico vai constituir um par complementar e hierárquico, onde 

a autoridade familiar estava associada à figura masculina, responsável pela realização da 

mediação entre o público e o privado, com a mãe partilhando com a escola as 

responsabilidades pela socialização dos filhos, numa clara divisão sexual do trabalho, que foi 

traduzida no jargão parsoniano em termos das funções instrumentais (masculinas-paternas) e 

expressivas (femininas-maternas). Nas palavras de Vieira: “A família nuclear se caracterizava 

por um padrão de afetividade construído segundo as linhas da dicotomia público-privado 

aplicadas ao gênero” (1998, p. 33). No processo de aprendizagem do “ser homem” e do “ser 

mulher”, os homens-pais, idealmente provedores, másculos, racionais e agressivos, funcionam 

como modelo de masculinidade para os filhos, enquanto as mulheres-mães, também 

idealmente maternais, afetuosas, submissas e frágeis, funcionam como modelo de 

feminilidade para as filhas. Na constituição da família nuclear moderna, portanto, está-se 

distante de qualquer padrão igualitário. A igualdade resumia-se à liberdade dos homens e 

mulheres para escolherem seus futuros maridos e esposas, liberdade esta, porém, ainda 

bastante relativa, uma vez que grande parte dos casamentos se estabeleciam em contextos 

homogâmicos, sendo ainda explícita a preocupação com os privilégios de classe e a 

manutenção da propriedade (AZEVEDO, 1981). 
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                        No processo de afirmação e consolidação do capitalismo, onde a possibilidade 

da “livre iniciativa” manifesta-se não apenas na esfera do casamento, mas também no âmbito 

da acumulação do capital, a família vai assumindo com maior determinação as funções de 

realizar o amor romântico dos esposos e de proporcionar uma adequada e eficaz socialização 

das crianças, por meio da reprodução dos valores e das práticas sociais dominantes. Em 

contrapartida, esta nova família vai lentamente perdendo o caráter de uma unidade de 

produção (BILAC, 1995), haja vista que o trabalho passa a ser realizado, majoritariamente, 

fora do espaço doméstico, em função da industrialização e da urbanização crescentes, que 

criam as condições objetivas para a valorização do trabalho individual, na fábrica ou na 

indústria, em detrimento do trabalho familiar, típico das sociedades pré-capitalistas. A família 

torna-se, basicamente, uma unidade assalariada de consumo (STOLCKE, 1982) e de 

convivência humana, abandonando, ou passando a partilhar com outras instituições sociais, 

funções que durante muitos séculos foram tidas como constitutivas de sua suposta natureza, a 

exemplo das funções religiosas, políticas, de lazer e mesmo educacionais (PRADO, 1981). 

Vale dizer, todavia, que, no últimos anos, as feministas têm enfatizado a importância da 

família conjugal moderna como unidade econômica onde, principalmente por meio do 

trabalho das mulheres, produz-se uma grande quantidade de serviços domésticos, que 

geralmente não são computados no cálculo do trabalho socialmente realizado (MICHEL, 

1983). 

  Deve-se ressaltar, por fim, que as práticas e valores dessa família moderna 

foram assumidos até recentemente como absolutos e universais, tanto nas análises históricas  

quanto nos estudos referentes às sociedades contemporâneas, numa perspectiva nitidamente 

etnocêntrica, que define o diferente como inferior. Cumpre dizer, ademais, que, no mundo de 

hoje, poucas são as sociedades em que a família, o casamento e o amor podem ser pensados a 

partir de uma transposição acrítica do ideário familista oitocentista
20

. As transformações 

sociais, políticas, culturais e econômicas que, neste século XXI, têm alcançado a família, o 

                                                           
20

. Seguramente, as representações sociais relativas à família, ao casamento e ao amor, aqui descritas no contexto 

das sociedades modernas, assim como as que dizem respeito às sociedades arcaicas,  não podem ser tomadas 

como um bloco uniforme e monolítico, que corresponda à totalidade das práticas sociais efetivas dos sujeitos. 

Isso porque, apesar das pressões sociais, culturais e políticas, muitos casamentos ainda obedeceram à vontade 

dos pais, não sendo fundados no amor entre os potenciais cônjuges, os cuidados com as crianças nem sempre 

foram assumidos como uma tarefa de maior grandeza pelos pais e mães, o pacto de monogamia e de 

indissolubilidade muitas vezes não foi cumprido e inúmeros indivíduos ou casais não chegaram a constituir 

arranjos familiares nucleares, em face de variadas razões que os forçavam a permanecerem na esfera das famílias 

extensas. No âmbito desta dissertação, porém, não é objetivo prioritário explicitar as diferenciações internas a 

cada momento histórico no tocante às práticas sociais relativas à família, ao casamento e ao amor, mas apenas 

enfatizar como as representações sociais acerca da “natureza” da família, do casamento e do amor variam tanto 

espacial quanto temporalmente.  
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casamento e o amor estão sendo particularmente intensas, especialmente nas sociedades em 

que a inserção das mulheres na esfera pública e a conseqüente conquista de direitos formais 

de cidadania estão a desafiar a hierarquia sexual que, ao longo da história humana, vem 

legitimando organizações societárias androcêntricas. Mas antes de avançarmos na 

problematização da família, do casamento e do amor no século XXI, faz - se necessário situar, 

ainda que muito brevemente, como essas instituições desenvolveram-se no contexto do Brasil 

colonial e imperial, enfatizando-se as especificidades locais em face do processo de 

universalização do ideário burguês de família, casamento e amor. 

2.3 Casamentos, Familias e Amores no Brasil Colonial e Imperial 

 

  Quando da chegada dos primeiros colonizadores ao Brasil, a Europa estava 

prestes a ser palco dos conflitos iniciais entre as representações sociais cristãs e as burguesas 

acerca da família e do casamento. A Igreja Católica acabara de consolidar uma concepção de 

casamento e de família que se tornara um dos pilares de sua teologia moral, ao mesmo tempo 

em que estava sendo socialmente gestada uma concepção de família centrada nos cuidados 

com a infância e no amor entre os cônjuges, que será assumida pelo ideário burguês. 

Enquanto essas representações distintas procuram conquistar maiores espaços no imaginário 

das sociedades européias, o Brasil como uma “terra de ninguém”, onde homens brancos, 

ávidos por riqueza fácil e prazeres da carne, mistura-se a povos indígenas, representados ora 

como símbolos da inocência ora como selvagens impiedosos, e negros escravizados na África 

e trazidos para o “Novo Mundo” a fim de trabalharem na domesticação de uma natureza 

exuberante e ao mesmo tempo assustadora. 

  Porém, a ausência inicial de mulheres brancas era uma realidade que servia de 

álibi a justificar todo o desregramento e a concupiscência reinantes nos contatos afetivo-

sexuais entre homens brancos, auto-proclamados donos da terra, e mulheres e homens negros 

e indígenas, desenraizados de seus agrupamentos sociais de origem, considerados inferiores 

“por natureza” e colocados a serviço do projeto predatório-civilizador português. 

  É evidente que, nessas terras “recém-descobertas” de então, não havia 

condições objetivas para o desabrochar imediato do ideário familista burguês que começava a 

se desenvolver na Europa, antes de mais nada por três razões principais: 1) a incipiência deste 

ideário mesmo no contexto europeu, particularmente português, que no século XVI estava a 

delinear seus primeiríssimos contornos em oposição às concepções cristãs de família, 
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casamento e amor; 2) a determinação da Igreja Católica de expandir seu projeto salvacionista 

e familista para as terras do “Novo Mundo”, enviando para cá uma grande quantidade de 

missionários; e 3) a baixa complexidade e o frágil nível de institucionalização das relações 

sociais, traduzidos na quase total ausência de núcleos urbanos consolidados no período da 

colonização. 

  Até o século XVIII, portanto, as representações e práticas sociais referentes à 

família e ao casamento foram fortemente marcadas por uma influência católica, ainda que não 

o suficiente para evitar que o  concubinato fosse quase uma regra e a dissolubilidade do 

vínculo conjugal, uma constante; que a dupla moral sexual permitisse aos homens a 

constituição de núcleos familiares que se aproximavam da poligamia; e que os casamentos 

religiosos, escassos entre as classes populares, onde predominava o concubinato, raramente 

contassem com a concordância dos noivos, servindo muito mais para afirmar alianças entre 

famílias abastadas. O casamento religioso e a constituição de famílias, por outro lado, 

parecem ter sido remédios pouco eficazes na luta contra a concupiscência endêmica, 

registrada no nosso imaginário histórico por meio do entendimento de que, ao longo de todo o 

período colonial, prevaleceu uma grande promiscuidade sexual, expressa particularmente nos 

abusos sexuais recorrentes nas relações entre senhores e escravos/as. 

  As características básicas da concepção familista burguesa, tais como o amor 

entre os cônjuges, o cuidado com as crianças e a separação do núcleo conjugal da família 

extensa, também não se fizeram presentes de forma ostensiva nas representações e práticas 

sociais dominantes, relativas à família colonial brasileira, o que parece ter contribuído para 

que os estudos sobre o casamento e a família identificassem a família patriarcal como o 

modelo dominante, não só durante o período colonial, mas também imperial, relegando as 

demais formas de organização dos vínculos conjugais e das relações entre pais e filhos à 

esfera das instituições não familiares.  

            Como bem destaca Corrêa, “a sociedade colonial esteve composta de duas 

partes: uma familiar (a família patriarcal) e outra não familiar, que reunia a maioria da 

população, a „massa anônima dos socialmente degradados‟” (1982, p. 18). 

  Assim, Corrêa enfatiza que, embora a família patriarcal tenha existido e 

desempenhado um papel de grande importância no desenvolvimento das representações e 

práticas sociais acerca da família brasileira, e isso parece inquestionável, esta família 
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patriarcal, imersa que estava numa sociedade multifacetada, móvel e dispersa, foi obrigada a 

dividir espaços com outras formas de organização dos vínculos conjugais e das relações entre 

pais e filhos, a exemplo dos núcleos familiares relativamente próximos do modelo burguês, 

das uniões consensuais, das famílias monoparentais, via de regra chefiadas por mulheres, e do 

celibato (CAMPOS, 1996; BILAC; 1996). 

  Vê-se, então, que, no Brasil colonial e, particularmente, imperial, as formas 

sociais da família e os níveis de institucionalização dos casamentos variavam muito de uma 

classe social para outra, sem falarmos nas diferenças existentes entre os arranjos familiares 

dos homens livres e os dos escravos, os quais, por sua condição de “coisa”, não podiam 

livremente constituir unidades familiares (GIACOMINI, 1988). Na casa grande, por exemplo, 

a norma era a presença de famílias extensas, que encontravam na figura do patriarca o pólo 

aglutinador, estando a mulher, os filhos, os parentes agregados (sogros, genros, sobrinhos, 

tios, entre outros) e mesmo escravos, concubinas e amigos sob a dependência do senhor do 

engenho (PARKER, 1991), numa reedição da família romana. Diferentemente, como bem 

destaca Samara (1989), essas famílias extensas não foram as predominantes na São Paulo do 

início do século XIX, sendo comum a existência de núcleo familiares com estrutura próxima 

do núcleo conjugal formado por esposos e filhos. Embora nestas famílias os laços com os 

membros da família ampliada não se perdessem de todo, está-se diante de uma realidade 

bastante diferenciada daquela da casa grande, onde um número expressivo de parentes 

convivia no cotidiano, sob o controle do patriarca, reproduzindo-se biológica, social e 

economicamente. 

  Ademais, o sentimento de uma intimidade e privacidade familiares, fundados 

no amor entre os esposos e nos cuidados com a infância, era quase de todo ausente, ocupando 

o filho e a mulher uma posição meramente instrumental dentro da família, a serviço do poder 

paterno  (COSTA, 1989). Uma rígida divisão dos papéis de gênero também caracterizava as 

representações e práticas sociais relativas ao casamento e à família no Brasil colonial, com as 

mulheres, na maior parte das vezes, “aprisionadas” no espaço doméstico, sob o jugo de pais, 

maridos, irmãos e mesmo filhos, e os homens exercendo praticamente todas as funções de 

prestígio na esfera pública. Essa clivagem de gênero vem sendo explicitamente reproduzida 

ao longo de toda a história do Brasil colonial e imperial e mesmo no século XXI, 

principalmente por meio da sistemática socialização das crianças a partir de ideais claramente 

diferenciados de masculinidade e feminilidade (PARKER, 1991). 
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  A partir de meados do século XIX, porém, o modelo cristão de casamento e de 

família começa a conviver com um discurso higienista e médico acerca do ideal de vida 

familiar, o qual, centrado em uma nova regulamentação das práticas sexuais, também teve 

como foco de ação inicial as classes dominantes. Médicos e higienistas começam a estimular 

o surgimento, num Brasil não mais colônia, das noções de intimidade, privacidade e conforto 

doméstico. Os cuidados com as crianças são erigidos ao status de norma familiar e a educação 

infantil transforma-se em um objetivo de primeira grandeza, destinado ao aperfeiçoamento da 

raça e ao engrandecimento do Estado. Em nível ideal, a hereditariedade assume o lugar de 

importância antes atribuído à herança, transformando-se a saúde e a moral em valores tão 

importantes quanto a riqueza e o status social (COSTA, 1989). 

  Herdeiro do modelo cristão de família, o discurso médico-higienista continua a 

reprimir o prazer mundano fora da esfera do casamento, mas, em contrapartida, assume ser o 

exercício deleitoso da sexualidade uma questão de central importância para a desejada 

manutenção dos vínculos conjugais. Como bem afirma Costa, “o casal medicalizado devia ser 

plenamente sexualizado. (...) O direito individual de gozar tornou-se, para a higiene, uma 

obrigação cívica” (1989, p. 229). Se o direito ao prazer sexual era uma realidade 

absolutamente nova no âmbito da família oitocentista brasileira, o imperativo cristão de que 

essa família fosse fecunda continuava em pleno vigor. Diferentemente do ideário católico, 

todavia, a reprodução não é aí concebida como uma obrigação para com Deus, mas, ao invés, 

para com a sociedade e o Estado (PARKER, 1991).  Por outro lado, o amor conjugal passa a 

ser um pré-requisito desejável na constituição do novo casal higiênico. Não, porém, um amor 

idealizado e irrealizável, mas um amor pragmático, que se associa à sexualidade e à 

reprodução, uma vez que, para a higiene, “amor feminino e masculino só entravam em 

sintonia na vida conjugal fértil” (Costa, 1989, p. 238).  

  A associação entre amor conjugal, prazer sexual, reprodução e cuidados da 

prole torna-se o eixo do modelo familiar médico-higienista, onde as noções de masculinidade 

e feminilidade passam a ser constitutivamente associadas às de paternidade e maternidade, 

respectivamente. Todos os homens que se recusam ou não podem ser pais e todas as mulheres 

que se recusam ou não podem ser mães transformam-se, no discurso higienista, em anti-

homens e antimulheres, respectivamente, a exemplo dos/as homossexuais e celibatários/as, os 

quais são definidos como uma ameaça permanente ao núcleo familiar conjugal (PARKER, 

1991; COSTA, 1989). 
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  O modelo médico-higienista de família, casamento e amor, que passou a ter 

grande influência no Brasil da virada do século XIX para o XX, pode ser caracterizado, 

portanto, como constituído a partir do ideário burguês de família moderna. A acelerada 

urbanização e a crescente industrialização verificadas ao longo do século XX, que colocaram 

o Brasil no cenário do capitalismo internacionalizado, e a influência cada vez maior dos 

ventos liberalizantes prevalecentes na Europa e nos EUA, que desde a Segunda Guerra 

Mundial começaram a dissociar numa escala ascendente os termos sexualidade, conjugalidade 

e reprodução, deram origem a um novo conjunto de mudanças, inicialmente lentas e em 

seguida velozes e profundas, nas representações e práticas sociais relativas à família, ao 

casamento e ao amor, as quais culminarão com o questionamento do formalismo 

heterocêntrico até então intrínseco a essas representações. 

2.4  Brasil Contemporâneo: casamentos variados e amores diversos. 

 

  Após essa sucinta problematização descritiva de parte das transformações por 

que passaram as representações e práticas sociais concernentes à família, ao casamento
21

 e ao 

amor, ao longo da história ocidental e brasileira, é importante destacar que a literatura das 

ciências sociais sobre família, que recebeu grande impulso a partir da segunda metade da 

década de 70, tem demarcado, teórica e empiricamente, a diversidade das estruturas e 

configurações familiares desde o final de século passado, demonstrando “a imensa 

plasticidade existente na organização dos grupos domésticos, reveladora das diversas 

possibilidades de organização da reprodução em uma mesma sociedade” (BILAC, 1996, p. 2). 

Embora um modelo idealizado de família, construído a partir de elementos cristãos/burgueses 

seja hoje ainda hegemônico no contexto da sociedade brasileira, os desdobramentos políticos 

da constatação empírica da diversidade de arranjos familiares já começaram a se fazer sentir 

em vários níveis, sendo um exemplo as recomendações contidas no Capítulo sobre Família, 

do Plano de Ação do Cairo (Conferência da Organização das Nações Unidas sobre População 

e Desenvolvimento, realizada em 1994), que se fundamentam no reconhecimento e no 

respeito à diversidade das unidades familiares. 

   

                                                           
21

. No tocante ao conceito casamento, destaque-se o entendimento de que o mesmo não se restringe apenas ao 

sentido contratual, em termos jurídicos ou religiosos, podendo referir-se, também, a “qualquer espécie de 

conjunção mais ou menos durável e socialmente objetivada entre entidades pessoais” (COOPER, 1980, p.32). 

Nesse sentido, uniões livres e consensuais podem também ser entendidas como materialização da instituição 

social casamento. 
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                    Convém destacar que, neste final de milênio, o exercício da sexualidade está se 

dissociando cada vez mais das esferas da conjugalidade e da reprodução, antes de mais nada 

como uma conseqüência do desenvolvimento científico-tecnológico e da diminuição da 

influência religiosa, particularmente cristã, no imaginário social dominante no Ocidente. 

Redefinem-se, assim, os limites e as possibilidades do prazer sexual e da reprodução 

biológica, o que tem proporcionado uma reconciliação entre a alegria de viver e a satisfação 

sexual, livre de condicionamentos religiosos sexofóbicos. A satisfação física e emocional 

proporcionada pelas práticas sexuais tem se tornado cada vez mais um valor autônomo, não 

sendo mais concebida como concupiscência a ser combatida por meio do casamento e da 

constituição de famílias, nem tampouco como mal necessário que é remediado pela 

obrigatoriedade da reprodução. Tal resgate da legitimidade do prazer sexual dá origem àquilo 

que Giddens (1993) denomina  de “sexualidade plástica”, como expressão da libertação da 

sexualidade em relação às necessidades da reprodução. Em conseqüência, o ideário cristão de 

que o exercício da sexualidade deve restringir-se à órbita do casamento só parece estar 

encontrando ressonância, hoje, em círculos restritos da sociedade, os quais muitas vezes são 

mais reduzidos do que o conjunto de seus fiéis. Generalizam-se, em conseqüência, as práticas 

sexuais antes, fora ou depois do casamento, tanto para homens quanto para mulheres, numa 

paulatina superação da dupla moral sexual que até recentemente restringia exclusivamente aos 

homens, como uma concessão deplorável e inevitável, a possibilidade de busca de 

gratificação sexual em outro contexto que não o matrimonial. 

  De igual maneira, a larga difusão de métodos contraceptivos, as amplas 

possibilidades de realização de esterilizações e os crescentes avanços das tecnologias 

reprodutivas conceptivas têm proporcionado, também, uma dissociação crescente entre 

sexualidade, conjugalidade e reprodução, particularmente nos centros urbanos. No Brasil, 

segundo Rodrigues (1998), este processo inicia-se na década de 60, mediante a utilização de 

métodos contraceptivos, que têm seu uso generalizado nos anos 70. Ainda hoje, porém, 

elevado é o número de mulheres que recorrem à esterilização como forma de assegurar a 

dissociação entre o exercício da sexualidade e a reprodução, fenômeno descrito por Berquó 

(1989) nos termos de uma “cultura da esterilização”.  

  Já na década de 90, tem-se a difusão das técnicas de reprodução assistida, ainda 

que majoritariamente restritas à esfera do sistema privado de saúde, as quais prescindem da 

relação sexual para a geração de novos seres humanos. 
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  Aqui convém destacar que o Conselho Federal de Medicina, por meio da 

Resolução n° 1358, de 11 de novembro de 1992, estabeleceu normas para os trabalhos de 

reprodução assistida no Brasil, as quais não contemplam quaisquer restrições no tocante ao 

estado conjugal ou à orientação sexual dos candidatos/as. No entanto, como bem ressaltam 

Ávila e Gouveia (1996), no campo dos serviços de reprodução assistida, ainda há um claro 

pressuposto de que as pessoas/casais candidatos devem enquadrar-se nos parâmetros de uma 

sexualidade heterossexual, conjugal e monogâmica. A mencionada Resolução, portanto, 

parece estar sintonizada com o sentido democratizante das amplas possibilidades reprodutivas 

associadas ao desenvolvimento científico-tecnológico em curso, ainda que sua efetiva 

aplicação esteja sendo limitada pelo conservadorismo institucional e e/ou pelos valores morais 

dos profissionais envolvidos, muitas vezes apresentados como princípios éticos. 

  Por outro lado, Ribeiro e Luçam (1996) enfatizam que essa dissociação entre 

reprodução, sexualidade e conjugalidade também tem sido fortemente influenciada pelas 

transformações sociais, políticas, culturais e econômicos por que passa a sociedade brasileira, 

a exemplo da inserção cada vez mais expressiva das mulheres no processo de escolarização 

formal e no mercado de trabalho, da igualdade formal de direitos e deveres entre homens e 

mulheres, inclusive no âmbito familiar, de uma maior e mais explícita valorização do corpo e 

da sexualidade, da luta contra a opressão por gênero e por orientação sexual desencadeada 

pelos movimentos feminista e homossexual e da crescente influência dos meios de 

comunicação de massa e das transformações ocorridas nos países de capitalismo avançado. 

  A dissociação entre sexualidade, reprodução e conjugalidade está tendo como 

uma de suas conseqüências mais importantes a construção de representações e práticas sociais 

em que a função primeira da família deixa de ser a garantia da reprodução da espécie, strictu 

sensu, haja vista que a possibilidade de reprodução biológica fora dos contextos da 

conjugalidade e mesmo da sexualidade vem assumindo uma visibilidade e uma aceitação 

social crescentes, a exemplo da gravidez na adolescência  e da maternidade/paternidade 

solteiras e da gravidez resultante de inseminação artificial. Como nova função precípua da 

família, afirma-se, então, não a reprodução biológica, mas a viabilização da sobrevivência 

material e psíquica dos seres humanos, seja no âmbito das famílias de origem, seja no 

contexto das famílias instituídas por adultos que se escolhem livre e reciprocamente como 

parceiros afetivo-sexuais, nas fases da vida adulta e da velhice
22

. Obviamente, um destino 

                                                           
22

. Autores como Cooper (1980) e Prado (1981) fazem uma distinção entre “família de origem” (a de nossos 

pais) e “família de reprodução” (a formada pela união de dois adultos e os filhos decorrentes). Tal distinção 
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familista não faz parte das trajetórias individuais de todos os seres humanos, uma vez que 

muitos não chegam a possuir uma família de origem, em face da orfandade ou do abandono 

sumário, sem o socorro de uma família substituta, ou a constituir uma família a partir da 

escolha de um(a) ou sucessivos parceiros(as) afetivo-sexuais, principalmente em se tratando 

de mulheres, que são as mais atingidas pelo declínio das possibilidades de construção de 

novos vínculos conjugais à medida em que envelhecem. 

  Aqui vale lembrar que o pensamento parsoniano, enquanto expressão teórica 

fundamental do modelo de família moderna, foi um dos primeiros a explicitar que a 

socialização primária das crianças, a partir da interiorização da cultura da sociedade na qual a 

criança nasce
23

, e a estabilização, via casamento, das personalidades adultas da população, 

que já devem ter internalizado as idéias mestras desta cultura, são as funções primordiais da 

família moderna. Isso porque, para Parsons, a família moderna havia perdido o espaço 

anteriormente ocupado no desempenho de funções econômicas, políticas e religiosas, 

especializando-se, doravante, juntamente com o grupo de iguais, na provisão de suporte 

emocional aos indivíduos. Nesta família parsoniana, as relações de gênero são claramente 

hierarquizadas, sendo determinante para a formação da personalidade da criança que as 

funções sociais definidas para os homens (instrumentais) e para as mulheres (expressivas) 

manifestem-se de maneira excludente. Sendo incompatíveis, funções instrumentais e 

expressivas não poderiam ser exercidas, simultaneamente, por apenas um dos pais, 

afirmando-se, em contrapartida, que a integração e a harmonia do casal e da família 

dependeriam de uma rígida diferenciação entre masculinidade e feminilidade (MICHEL, 

1983). 

  Por suas características gerais, a família conjugal descrita na perspectiva 

parsoniana tem sido sistematicamente criticada, principalmente em função de seu caráter 

reducionista e conservador. Estruturada a partir da necessidade de reprodução da ordem 

dominante, da desigualdade entre os sexos e do não reconhecimento da legitimidade de outros 

arranjos familiares possíveis, a família parsoniana mostrar-se-ia incapaz de socializar as 

crianças nos valores da igualdade e da democracia, na medida em que, ao ser explicitamente 

                                                                                                                                                                                     

parece expressar uma sobrevalorização da dimensão reprodutiva na própria classificação dos arranjos familiares, 

estando na contramão da tendências mais recentes que explicitam a autonomia relativa entre os papéis conjugais 

e os parentais, na conformação de unidades familiares. 
23

. A família, também para Lacan, desempenha um papel de grande importância na transmissão da cultura: “Se as 

tradições espirituais, a preservação dos ritos e dos costumes, a conservação das técnicas e do patrimônio lhe são 

disputadas por outros grupos sociais, a família prevalece na primeira educação, na repressão dos instintos, na 

aquisição da língua justamente chamada materna. (...) duma maneira mais lata, ela [a família] transmite 

estruturas de comportamento e de representação cujo jogo ultrapassa os limites da consciência” (1981, p. 15). 
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hierárquica em termos etários e de gênero, não comportaria esses valores em sua estrutura e 

funcionamento. Isso sem se falar na diminuição da importância relativa dos pais no processo 

de socialização das crianças, em face da crescente influência do grupo de iguais, da escola, 

dos meios de comunicação de massa e dos profissionais especializados (médicos, 

nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais etc) na definição de normas, valores e hábitos 

que têm sido internalizados pelas crianças. 

  Mesmo em um momento histórico em que a influência desses fatores ainda não 

se fazia sentir como hoje, o suporte emocional proporcionado a seus membros pela família 

descrita por Parsons seria incapaz de favorecer o pleno desenvolvimento das potencialidades e 

capacidades humanas. Ao invés, limitaria o desenvolvimento psicossocial das crianças e dos 

adultos ao universo dos valores dominantes na sociedade em que vivem, desestimulando 

quaisquer movimentos que apontem no sentido da transformação da ordem social vigente. 

Assim, outra crítica ao modelo parsoniano adviria do entendimento de que a família deve 

proporcionar não a estabilidade das personalidades de crianças e adultos, mas seu 

desenvolvimento integral. Especificamente no âmbito de um núcleo conjugal que valoriza 

práticas igualitárias e individualistas, a rigidez do modelo parsoniano passa a ser substituída 

por um questionamento permanente das regras e dos comportamentos preestabelecidos, dando 

origem a um novo ideal de relacionamento, construído, em grande medida, a partir de bases 

opostas às daquele modelo. 

  Por outro lado, é crescente o reconhecimento de que o núcleo familiar não se 

traduz por uma associação necessária entre papéis conjugais e parentais, tornando-se 

praticamente consensual o entendimento de que a família pode comportar uma explícita 

dissociação entre esses dois tipos de papéis, numa ruptura significativa com as representações 

sociais até recentemente dominantes e consubstanciadas no modelo parsoniano. O papel 

conjugal é o único que se atribui aos sujeitos quando a família é constituída por um casal sem 

filhos, estando associado ao compartilhamento de tarefas e ao atendimento das necessidades e 

desejos dos cônjuges, não abarcando as funções reprodutoras e de socialização de crianças. A 

possibilidade de desempenho desse papel deixa de existir, mesmo na ocorrência de filhos, 

quando o vínculo afetivo-sexual que unia o casal é rompido. Já o papel parental prescinde da 

existência da conjugalidade, uma vez que pode ocorrer, por exemplo, no âmbito da 

monoparentalidade. Mesmo quando um casal possui filhos e interrompe o vínculo afetivo-

sexual que os associava, o papel parental continua, em tese, a ser desempenhado pelos pais na 

relação com seus filhos, ainda que não mais coabitem com eles. Nos termos definidos por 
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Vieira, a importância desta distinção é muito clara: 

“A possibilidade aberta pelas formas familiares contemporâneas tira 

a obrigatoriedade da realização familiar pela família conjugal: o laço 

parental passa a ser mais forte do que o laço conjugal, 

autonomizando-se em formas diversas e heterônomas, como nas 

famílias divorciadas ou na maternidade solteira, nas quais o laço 

entre pais e filhos (pai-filho, mãe-filho) se mantêm independente da 

relação conjugal que já se desfez (no primeiro caso) ou não chegou a 

existir institucionalmente (no segundo)” (1998, p. 34). 

   Essa autonomização da parentalidade em relação à conjugalidade também se 

expressa na emergência e na generalização de configurações familiares em que os papéis 

parentais associam-se inusitadamente aos conjugais, a exemplo dos arranjos familiares em 

que os filhos de casamentos anteriores passam a conviver com os novos cônjuges de seus pais 

e com novos irmãos consangüíneos e afins numa mesma unidade habitacional, podendo haver 

situações em que uma mesma criança passa a ter um pai biológico e outro social, uma mãe 

biológica e outra social e irmãos, avós e tios de variadas origens. Rompe-se, desta forma, com 

as dicotomias entre as esferas do grupo familiar doméstico e do grupo familiar 

extradoméstico, assim como entre um parentesco biológico e outro social, atualizando-se a 

máxima durkheimiana de que a família não é um “agrupamento natural”, mas uma instituição 

(fato) social, determinada por causas sociais (MICHEL, 1983). Em relação aos adultos, torna-

se cada vez mais freqüente a necessidade de convivência entre ex-maridos e ex-exposas, o que 

gera situações onde os integrantes de uma determinada díade conjugal passam a conviver, 

ainda que eventualmente, com os/as ex-companheiros/as de seus atuais parceiros afetivo-

sexuais.  

  No tocante às classes populares, convém ressaltar que a variedade de estruturas 

familiares, com a expressiva presença de famílias monoparentais, formada por mãe-filhos, e 

da “monogamia sucessiva”
24

, é ainda muitas vezes interpretada como sinal da fragilidade do 

vínculo conjugal e de uma desorganização familiar, intrínsecas à pobreza (GOLDANI, 1993). 

Chega-se mesmo a dizer, como o faz Sarti, que “as famílias desfeitas são mais pobres e, num 

círculo vicioso, as famílias mais pobres desfazem-se mais facilmente” (1996, p. 45). 

  A relação entre dissociação do vínculo conjugal e pobreza parece ser 

consistente, havendo mesmo uma aparente correlação entre a instabilidade profissional e a 

                                                           
24

. Por “monogamia sucessiva” entende-se, nos termos definidos por Goldemberg, “o casamento fiel (sem 

relacionamento extraconjugal) seguido de separação e novo casamento sem relacionamento extraconjugal (e 

assim sucessivamente)” (1991, p. 69). 
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poligamia seqüencial masculinas, cabendo às mulheres, nesses casos, a manutenção da 

estrutura familiar (VIEIRA, 1998). No entanto, talvez seja mais adequado pensar que os 

pobres “refazem”, ao invés de “desfazem”, seus vínculos familiares com maior freqüência do 

que outras classes sociais, uma vez que, na presença de filhos, mesmo após a ruptura do 

vínculo conjugal, os papéis parentais são preservados, particularmente na relação mãe-filhos. 

Assim, a família não se desfaz, mas refaz-se, seja na forma da monoparentalidade, seja por 

meio da incorporação de um novo cônjuge ao núcleo familiar original. Obviamente, os 

fenômenos da monoparentalidade ou da monogamia sucessiva não se restringem ao universo 

da pobreza e entender que os pobres, ou quaisquer sujeitos de outras classes sociais, desfazem 

suas famílias ou passam a viver em “famílias incompletas” a partir do momento em que 

rompem o vínculo conjugal nada mais é do que tentar excluir do campo semântico da família, 

numa postura etnocêntrica, todas as relações que não se enquadram no referido modelo. Ao 

invés, poder-se-ia pensar, como afirma Mello, num “polimorfismo familiar”, uma vez que a 

família que não corresponde ao modelo idealizado “não está desorganizada, mas organizada 

de maneira diferente, segundo as necessidades que lhe são peculiares” (1995, p. 58). Ou, nos 

termos definidos por Vaitsman: “A família não acaba ao dissolver-se o seu núcleo original. 

Ela muda de lugar, desloca seus significados, reconstitui seus conteúdos, rearranja suas 

formas e, flexivelmente, redefine suas fronteiras e redes de apoio” (1994, p. 168). 

  Assim, apenas nos últimos anos começaram a ser questionados e rompidos os 

preconceitos que vigoravam na produção teórica e na sociedade em geral acerca do casamento 

e da família, por meio dos quais se tentava normatizar a vivência familiar a partir de um 

modelo ideal - formado por um homem e uma mulher que se amam, que são casados civil e 

religiosamente, em primeiras e indissolúveis núpcias, que são fiéis afetivo-sexualmente, que 

têm pelo menos dois filhos, de preferência um casal,  que coabitam  e que o pai é provedor e a 

mãe afetuosa. Tal modelo tende a atuar como referência de família feliz e utopia de ordenação 

da vida doméstica para todos (ROMANELLI, 1995), a partir do qual as outras formas de 

vivência familiar são definidas como desviantes, incompletas, desorganizadas, desordenadas 

ou mesmo ilegítimas (FARIA e NOBRE, 1997; MELLO, 1995; SZYMANSKI, 1995; 

STOLCKE, 1982). Esta “desorganização familiar” costuma ser apontada como responsável 

por toda sorte de tragédias que atingem os indivíduos (uso de drogas, iniciação sexual precoce 

e problemas na escola, entre outros). O sentimento de culpa por romper casamentos e criar 

filhos sem a presença contínua de ambos os pais biológicos ou por assumir uma parentalidade 

solteira parece ser uma das conseqüências da existência de um modelo familiar supostamente 
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universal. 

  No entanto, a monoparentalidade é um fenômeno que vem ganhando 

visibilidade social crescente, como uma das expressões maiores da diversidade dos arranjos 

familiares no Brasil contemporâneo, onde a relação entre pai-filho ou mãe-filho constitui o 

todo do núcleo familiar, podendo implicar duas situações distintas: aquela em que um dos pais 

torna-se a referência parental única e exclusiva da criança e uma outra onde, apesar da 

prevalência relativa de um dos pais na relação com o(a) filho(a), ambas as figuras parentais 

ainda constituem uma referência familiar unificada para a criança, com o casal conjugal 

transformando-se em um casal parental (VIEIRA, 1998). Embora, como já destacado 

anteriormente, a monoparentalidade tenha se feito presente no Brasil desde os tempos 

coloniais, o reconhecimento social dessa modalidade de família vem ganhando uma 

legitimidade cada vez maior, deixando as crianças filhas de pais solteiros ou divorciados de 

serem vítimas da discriminação, estigmatização e marginalização social que até recentemente 

atingiam os integrantes de núcleos familiares que não correspondiam ao modelo idealizado. 

  O número significativamente menor de famílias monoparentais constituídas por 

pai-filhos, quando comparadas aos grupos familiares formados por mãe-filhos, traduz com 

nitidez como a socialização de crianças é ainda considerada e vivida como uma atribuição 

basicamente, e muitas vezes essencialmente, no sentido essencialista mesmo, das mulheres. 

Entretanto, como destaca Badinter (1993), tem ficado cada vez mais difícil definir o retrato do 

pai típico, tão multifacetada está a se apresentar a realidade, em função da construção de 

arranjos familiares variados, em que os homens muitas vezes passam a desempenhar papéis 

até recentemente considerados como exclusivos do universo feminino, seja no cuidado direto 

e solitário de seus filhos, seja no compartilhamento dessas atribuições, em níveis variados, 

com as mães das crianças e/ou outros parentes/profissionais. Nolasco (1993), por sua vez, 

destaca que o redimensionamento do sentido da paternidade tem representado, nos últimos 

anos, a principal mudança no comportamento dos homens, sendo as reflexões sobre o novo 

pai, geralmente, o ponto de partida para a construção de um novo homem. Buscar-se-ia 

superar, desta forma, a lacuna e o silêncio associados à paternidade, a qual, via de regra, é 

vivenciada com um distanciamento afetivo, justificado pelas obrigações do trabalho 

profissional e pela “natural” responsabilidade das mulheres em relação à socialização das 

crianças. 
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  Mas se a maternidade e a paternidade dissociadas da conjugalidade estão a 

expressar um afastamento do modelo dominante de família no Brasil, a legalização do 

divórcio, a partir de 1977, também significou uma ruptura profunda no âmbito das 

representações e práticas sociais relativas à família, assim como ao casamento e ao amor, 

colocando por terra um dos pilares dos ideários familistas cristão e burguês, a 

indissolubilidade do casamento, e legitimando ainda mais o agrupamento familiar constituído 

apenas por um dos pais e seus filhos. A legalização do divórcio no Brasil pode ser 

compreendida, por outro lado, como um marco que traduz uma nova representação social 

acerca da família instituída a partir do casamento fundado no amor romântico: só faz sentido 

permanecer casado se o amor, a compreensão e a cumplicidade entre os cônjuges ainda 

existirem. Se não, razões de outra ordem, como  culpa religiosa, preocupação com a partilha 

de bens ou temor da repercussão da decisão do casal sobre os filhos, entre outras, não 

deveriam ser encaradas como suficientemente fortes para impedir que o casal se desfaça e 

cada um dos ex-cônjuges reconstitua sua via amorosa e familiar, seja com outro(a) parceiro(a) 

ou não. Se no mundo real a efetivação de uma separação costuma produzir inúmeras e 

profundas inseguranças, que geralmente transcendem a questão da existência ou não de 

satisfação amorosa, isso nos afigura-se que, a partir do momento em que homens e mulheres 

definem-se como iguais em direitos e obrigações, torna-se mais factível a possibilidade de 

recomposição de seus vínculos conjugais, inclusive pela via do divórcio (VAITSMAN, 1994). 

  A institucionalização e a universalização do divórcio podem ser 

compreendidas, assim, como uma das conseqüências da desabsolutização do amor romântico, 

o qual está simbolicamente expresso no mito da complementaridade irrestrita e indissolúvel, 

entre um único homem e uma única mulher, que se casam (GIDDENS, 1993). Reconhecendo-

se enquanto “almas gêmeas”, os integrantes dos casais constituídos a partir desse amor 

mitificado não podiam conceber o término de seu casamento sem que isso significasse um 

fracasso total do projeto identitário constituído a partir de um amor absoluto. Embora poucos 

tenham chegado a vivenciar esse sentimento na forma plena e cabal proposta no mito, o ideal 

perseguido era esse e renunciar ao vínculo matrimonial significava, entre outras coisas, o 

auto-reconhecimento e a publicização de que o amor que supostamente motivara aquele 

casamento e aquela família não era de fato “verdadeiro”, pois falível e findável. 

  As dificuldades relacionadas à construção de uma identidade de sujeito 

amoroso, fundada na vivência de um amor eterno e absoluto, podem ser compreendidas, por 

outro lado, como parte de um processo mais amplo de crise nas construções identitárias neste 
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início de século, onde o trabalho, a família, a religião, a política e mesmo a nacionalidade 

deixam de ser, a priori, portos seguros a partir dos quais os sujeitos definem seu lugar no 

mundo. Costa chama a atenção para este fenômeno quando se refere à identidade amorosa 

como à que teria restado aos indivíduos num mundo pobre em ideais do eu: “A cultura da 

banalização do novo e da descrença nas esperanças políticas retirou do romantismo sua 

função restrita de „uma felicidade entre outras‟, para elevá-lo à condição de „única felicidade 

que restou‟ num mundo sem compaixão” (1998, p. 102). 

  Mas esse amor romântico dificilmente consegue ser uma panacéia para todas as 

crises identitárias pela qual passam os homens e as mulheres de hoje. Antes de mais nada 

porque as expectativas associadas ao amor romântico raramente são passíveis de realização no 

mundo material. Aos amantes, no sentido daqueles que se amam romanticamente, caberia a 

realização, recíproca, dos desejos mais secretos de seu objeto de amor, numa dedicação 

absoluta que envolveria solidariedade, cumplicidade, complementaridade e renúncia 

permanentes. Por mais duro que seja para os amantes aceitar a indeclinável realidade, o amor 

romântico raramente consegue suportar as provas do cotidiano, tornando-se uma fonte 

permanente de angústia e sofrimento à medida em que os arroubos e arrebatamentos originais 

começam a se esvanecer em face de uma convivência rotinizada, que dificilmente consegue 

transformar-se em um amor duradouro (ALBERONI, 1988). É de se questionar, então, se de 

fato a felicidade decorrente do amor romântico tornou-se a única possível num “mundo sem 

compaixão” ou se a felicidade associada ao amor está também sofrendo um profundo 

processo de transformação, o qual questiona as próprias bases do amor romântico. 

  Em face da percepção crescente de que o amor romântico não consegue 

sustentar o vínculo conjugal ao longo do tempo, os casamentos, descasamentos e 

recasamentos aos poucos tornam-se uma realidade familiar para um grande número de 

sujeitos. No entanto, tais sujeitos continuam a perseguir o encontro daquele ser único e 

especial que possa lhes proporcionar a felicidade e o êxtase absolutos e eternos, socialmente 

prometidos àqueles que amam romanticamente, ainda que por vezes desconfiem de que esse 

ser não existe, mesmo quando procurado fora dos contextos homogâmicos que historicamente 

têm limitado o rol dos potenciais objetos de amor para os integrantes de agrupamentos sociais 

distintos. 

  Diante dessa realidade, a dissolução do vínculo conjugal parece traduzir o 

entendimento de que o amor romântico é uma construção sociocultural e que, enquanto tal, 
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pode ser redefinido e reinventado pelos sujeitos, na perspectiva da diminuição da carga 

depressiva associada à impossibilidade de sua realização enquanto ideal instituidor da díade. 

Como alternativa a este amor romântico, estaria surgindo aquilo que Giddens chama de “amor 

confluente”, ou seja: 

“um amor ativo, contingente, e [que] por isso entra em choque com 

as categorias „para sempre‟ e „único‟ da idéia do amor romântico. A 

„sociedade separada e divorciada‟ de hoje aparece aqui mais como 

um efeito da emergência do amor confluente do que como sua causa. 

Quanto mais o amor confluente consolida-se como uma possibilidade 

real, mais se afasta da busca da „pessoal especial‟ e o que mais conta 

é o „relacionamento especial‟ (1993, p. 72). 

  Giddens também apresenta a noção de “relacionamento puro” para nomear a 

situação em que as relações sociais, incluindo as afetivo-sexuais, são valorizadas pela 

satisfação intrínseca que proporcionam aos indivíduos em interação. Quando referido à 

dimensão afetivo-sexual, o relacionamento puro seria, portanto, uma nova forma de estruturar 

a intimidade, sem mais a mediação necessária do casamento ou com o casamento assumindo 

um significado diferente do originariamente associado ao amor romântico.  

  O amor confluente manifesto no relacionamento puro não seria, então,  

necessariamente monogâmico, só existindo a exclusividade afetiva e sexual quando os 

parceiros a entenderem importante. Da mesma forma, o amor confluente não estaria restrito à 

esfera da heterossexualidade, uma vez que as idéias de romance podem ser estendidas ao 

amor homossexual, rompendo-se com o formalismo heterocêntrico vigente nas representações 

do amor romântico centrado no casamento. De igual importância é o entendimento de 

Giddens de que o amor confluente e o relacionamento puro associam-se a uma sexualidade 

plástica, não necessariamente reprodutiva, onde a autonomia dos indivíduos estrutura um 

novo projeto reflexivo do eu, centrado em práticas democráticas, independentemente do sexo, 

do gênero, da orientação sexual ou do estado civil dos parceiros envolvidos. 

  Num cenário em que a representação do amor romântico passa a dividir 

espaços com a incipiente representação do amor confluente, novos arranjos conjugais surgem, 

a expressar uma diversidade de concepções acerca do que seja um relacionamento amoroso 

satisfatório, nos termos definidos por Goldemberg, como uma combinação variada de 

“aspectos positivos do „casamento tradicional‟ e as aspirações „modernas‟ de um 

relacionamento amoroso (igualdade, liberdade, privacidade, espaço) ...” (1991, p. 99), 

rompendo-se, por outro lado, com as regras do casamento até recentemente prevalecentes. 
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Busca de relações duradouras, porém não definitivas a priori, valorização dos desejos internos 

em detrimento das pressões sociais, descrença na possibilidade de complementaridade, 

questionamento dos papéis de gênero, possibilidade de abertura do relacionamento para 

episódios extraconjugais sem envolvimento emocional profundo, desabsolutização da 

coabitação como regra de conjugalidade, relativização da importância do nascimento de filhos 

para a felicidade do casal e entendimento de que a realização amorosa conjugal não supre 

todas as demais necessidades individuais são apenas alguns dos novos valores que estão a 

caracterizar os relacionamentos conjugais neste início de século, principalmente, mas não só, 

no contexto das classes médias, escolarizadas e terapeutizadas. 

  Em face dessas novas configurações amorosas, matrimoniais e familiares, 

muitas vezes têm surgido fortes reações morais, via de regra fundadas em bases religiosas, 

autodefinidas como defensoras da família “verdadeira”, “legítima” e “natural”. Estas reações 

costumam fazer vista grossa a todas as transformações históricas que vêm apontando no 

sentido da diversificação das representações e das práticas sociais relativas à família, ao 

casamento e ao amor e erigem como norma universal e absoluta um modelo que corresponde 

às crenças, expectativas e vivências apenas de um agrupamento social específico. Nesses 

casos, o que se observa, como bem reconhece Perrot (1993), é que, também na esfera da 

família, do casamento e do amor, procura-se estigmatizar como decadência todas as mudanças 

com as quais não se concorda. 

  Na contramão desse pensamento pouco flexível, que advoga a imposição de 

um único modelo familiar para todos, Hite é enfática ao destacar o sentido positivo da 

diversidade de formas familiares e de relacionamentos que vem se manifestando no mundo 

contemporâneo, afirmando: “onde houver amor duradouro, há uma família” (1995, p. 385). E 

acrescenta: 

“Toda família é „normal‟ não importa se estão presentes pai ou mãe, 

ou ambos, se existem ou não crianças. Uma família pode ser formada 

por qualquer combinação de pessoas, heterossexuais ou 

homossexuais, que partilham as suas vidas de um modo íntimo (não 

necessariamente sexual). E as crianças podem viver tão felizes em 

uma família adotiva  quanto com pais biológicos” (1995, p. 384). 

  Essa busca de legitimidade para um polimorfismo familiar questiona os 

pressupostos de universalidade da modernidade ocidental, que prescrevem a existência de um 

único modelo familiar, matrimonial e amoroso, válido para todos, independente de qualquer 
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especificidade. A oposição aos pressupostos desta modernidade muitas vezes tem estado 

associada ao chamado “pensamento pós-moderno”, o qual propõe uma crítica aos discursos 

totalizantes, às verdades absolutas, às metanarrativas abrangentes e a qualquer tentativa de 

monopolização de valores e instituições (HOLLANDA, 1992). Tal pensamento estaria 

fundado, ao invés, na valorização da indeterminação, da incerteza, da instabilidade, da 

provisoriedade, da fragmentação, da diferença, da pluralidade, da flexibilidade e da 

heterogeneidade (SORJ, 1992), como forças motrizes na construção de novo ideais de 

liberdade, igualdade e justiça, não só no âmbito da família, do casamento e do amor, mas 

também da sociedade em geral, com o sincrônico prevalecendo sobre o diacrônico. Todavia, 

isso não significa dizer que o modelo de família moderna esteja sendo substituído por um 

modelo de família pós-moderna, uma vez que, como bem salienta VAITSMAN, “o que 

caracteriza a família e o casamento numa situação pós-moderna é justamente a inexistência de 

um modelo dominante, seja no que diz respeito às práticas, seja enquanto um discurso 

normatizador das práticas” (1994, p. 19). 

  Como exemplo expressivo desse questionamento da universalidade do modelo 

moderno de família, casamento e amor, neste século se tem o início da ruptura com o 

formalismo heterocêntrico que restringia ao casal formado por indivíduos de sexos diferentes 

a legitimidade para instituir relações amorosas, matrimoniais e familiares. Sem dúvida, esse 

processo ainda se encontra imerso em acaloradas lutas acerca da possibilidade de aceitação 

social do amor, do casamento e da família na esfera da homossexualidade, embora gays e 

lésbicas já tenham aportado na arena política, nos cinco continentes do planeta, reivindicando 

o reconhecimento social de suas parcerias afetivo-sexuais estáveis. Pensar a família no 

contexto das relações amorosas estáveis entre pessoas do mesmo sexo talvez seja uma 

oportunidade singular para a compreensão dos limites e possibilidades de construção de uma 

família plurívoca, desessencializada de qualquer determinação “natural”, onde a diversidade 

de formas possíveis de estruturação dos vínculos familiares tenha como substrato comum não 

apenas a preocupação com a reprodução biológica da espécie, mas, principalmente, a criação 

de condições que assegurem o bem-estar físico e emocional dos seres humanos em interação. 

                        Neste capítulo, pretendeu-se realizar uma discussão acerca do amor, do 

casamento e da família enquanto fenômenos históricos e construções socioculturais, que 

variam temporal e espacialmente. Objetivando ilustrar como as representações e práticas 

sociais relativas ao amor, ao casamento e à família têm sofrido significativas transformações 
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ao longo da história da humanidade, bem como no âmbito do Brasil colonial até tempos 

atuais. A realização de tal percurso, tem o interesse de explicitar o caráter dinâmico e mutável 

daquelas representações e práticas sociais, para, em seguida, na parte final deste capítulo, 

problematizar a possibilidade de entendimento das relações amorosas estáveis entre pessoas 

do mesmo sexo como uma nova modalidade de conjugalidade, onde os atores sociais 

envolvidos nesta trama possam ter seus direitos reconhecidos. 

                        No capítulo seguinte, iremos analisar, numa perspectiva de ordem 

qualitativa/quantitativa, os discursos de atores sociais envolvidos com a causa, acerca da 

conjugalidade homossexual e do direito de gays e lésbicas à parentalidade, especialmente a 

partir das discussões desencadeadas, no contexto da realidade brasileira, pela apresentação do 

Projeto de Lei nº 1.151/95, da Deputada Federal Marta Suplicy, que disciplina a união civil 

entre pessoas do mesmo sexo. 
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CAPÍTULO 3  

 

CONJUGALIDADE  HOMOAFETIVA  E  DIREITO DE  RECONHECIMENTO 

 

3.1 De União Civil à Parceria Civil Registrada 

 

O Projeto de Lei nº 1.151/95 determina que a união civil entre pessoas do mesmo sexo 

constitui-se mediante registro em livro próprio, nos Cartórios de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, devendo os(as) interessados(as) comparecerem perante os oficiais de Registro Civil 

levando: a) prova de serem solteiros(as), viúvos(as) ou divorciados(as); b) prova de 

capacidade civil plena; e c) instrumento público de contrato de união civil. Tal contrato 

versará sobre disposições patrimoniais, deveres, impedimentos e obrigações mútuas, somente 

podendo suas regras serem aplicadas retroativamente quando houver disposição expressa e 

nos casos em que tenha havido concorrência para a formação do patrimônio comum. O estado 

civil dos contratantes não poderá ser alterado na vigência do contrato e o registro de 

constituição ou extinção da união civil deverá ser averbado nos assentos de nascimento e de 

casamento das partes. 

A extinção da união civil ocorrerá pela morte de um dos contratantes ou mediante 

decretação judicial. Qualquer das partes poderá requerer a extinção da união civil, 

demonstrando a infração contratual em que se fundamenta o pedido ou alegando o 

desinteresse na sua continuidade. No segundo caso, exige-se que o contrato de união civil 

tenha sido registrado há pelo menos dois anos, de acordo com o artigo 226, parágrafo 7º da 

Constituição Federal. A sentença que extinguir a união civil conterá a partilha dos bens dos 

interessados, de acordo com o disposto no instrumento público. Define-se como crime, sujeito 

à detenção de seis meses a dois anos, manter contrato de união civil com mais de uma pessoa 

ou mudar de estado civil, por meio do casamento com pessoa de outro sexo, na vigência do 

contrato. 

De forma a garantir publicização da união civil entre pessoas do mesmo sexo e 

assegurar direitos previdenciários, de pensão e de imigração, são propostas no Projeto 

alterações de artigos específicos das Leis n° 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), 8.213/91 

(Lei de Benefícios Previdenciários), 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) e 

6.815/80 (Lei dos Estrangeiros). No âmbito da Administração Pública, os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal disciplinarão, através de legislação própria, os benefícios 
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previdenciários de seus servidores que mantenham contrato de união civil. Desde a data de 

sua constituição, são garantidos aos contratantes os direitos à sucessão regulados na Lei n° 

8.971/94, definindo-se como impenhorável o bem próprio e comum dos contratantes de união 

civil com pessoa do mesmo sexo. No caso de perda da capacidade civil de qualquer dos 

contratantes, a outra parte terá a preferência para exercer a curatela.  

Para justificar o Projeto, proposto pela Deputada Marta Suplicy, sete são os tópicos em 

que se dividem os argumentos apresentados para a sua defesa: realidade e direitos; relação 

duradoura; violência; solidariedade; homossexualidade; diferenças e semelhanças entre união 

civil e casamento; e aspectos jurídicos. Diante desses tópicos, podemos elencar falas dos 

sujeitos entrevistados sobre as relações, direitos e vida de casais homossexuais na sociedade: 

 

“Para nós, o casamento é como um contrato, com várias cláusulas, 

mas estas cláusulas têm que ser personalizadas em cada 

relacionamento e revistas constantemente. Mas na nossa realidade, 

não existe um contrato, de direito legal, que facilite nossa vida. A 

nossa sociedade não facilita a união entre homossexuais”. (Oscar, 3 

anos e 4 meses de relacionamento com Alfred) 

 

“Também temos, assim como os heterossexuais, relacionamentos 

duradouros. Não é todo mundo que gosta de ficar com um e com 

outro. Quando conheci M. deixei claro desde o início que não suporto 

traição ou galinhagem. Me posicionei contra essa história de 

casamento aberto, pois não funciona de jeito nenhum. Tínhamos que 

estar juntos pra valer, em qualquer situação”. (Alcebíades, 4 anos de 

relacionamento com Sócrates) 

 

“A sociedade têm que entender que como cidadãos também temos que 

ter nossos direitos assistidos. A sociedade precisa de uma tomada de 

consciência. Não podemos ser violentados em nossos direitos de 

cidadão, seja essa violência física, moral ou social”. (Apolo, 8 anos  e 

9 meses de relacionamento com Hipólito) 

 

 

“Formalizar um casamento entre gays em uma religião é algo muito 

pessoal. Se os casais gays quiserem uma união religiosa, vão ter que 

buscar alternativas, pois a união civil legal ainda não é um pleno 

direito. Porém, antes de tudo é preciso que as manifestações de 

homofobia se tornem crimes. Não adianta eu sair da igreja casado e 

ser insultado ou sofrer violência na rua”. (Davi, 4 anos e 2 meses de 

relacionamento com Jonatas) 

 

Os relatos acima revelam como os casais homossexuais possuem os mesmos sonhos, 

necessidades e buscam os mesmos direitos assistidos pelos casais heterossexuais. O desejo de 
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um relacionamento duradouro, com um único parceiro, de manifestar o seu amor em público 

através da formalização de uma união religiosa, a vontade de ser respeitado e não violentado, 

são sentimentos que reforçam a urgência de regulamentar uma lei que vem colocar no mesmo 

patamar casais hetero e homossexuais como simplesmente cidadãos de direitos e deveres que, 

deveriam, ser respeitados e considerados iguais na lei e na sociedade. 

A Deputada Marta Suplicy argumenta, ainda, que a heterossexualidade não é a única 

forma de expressão da sexualidade da pessoa humana e que o Conselho Federal de Medicina e 

a Organização Mundial de Saúde não mais consideram a homossexualidade como “desvio ou 

transtorno sexual”. Enfatiza, ainda, que a homossexualidade, assim como a 

heterossexualidade não são opções ou escolhas deliberadas dos indivíduos. 

Percebe-se nas falas dos entrevistados que se o homossexualismo fosse uma questão 

de opção ou escolha ninguém procuraria ser, pois é uma condição que gera conflitos internos 

e externos:  

 

“no início foi difícil até pra mim aceitar, mas depois eu passei a me 

entender, o conflito que tive foi com meu irmão. Eu mesmo sentei e 

expliquei pra ele, e minha mãe, ao ouvir a conversa, disse que eu 

estava falando besteira.”(George, 6 anos de relacionamento com 

Edward) 

 

 

“Eu não escolho por quem eu vou sentir atração, eu simplesmente sito 

atração por homens. É um sentimento que acontece de forma 

involuntária.” (Edward, falando de como surgiu  sua atração por 

George) 

 

 

 

Segundo a Deputada, o Projeto “pretende fazer valer o direito à orientação sexual, 

hetero, homo ou bi, enquanto expressão dos direitos inerentes à pessoa humana”, não havendo 

“porque continuar negando ou querendo desconhecer que muitas pessoas só são felizes se 

ligadas a outras do mesmo sexo”, como bem assinala Suplicy:   

 

 

“Os relacionamentos pessoais baseados num compromisso mútuo, 

laços familiares e amizades duradouras são parte da vida de todo ser 

humano. Eles satisfazem necessidades emocionais fundamentais e 

provêem a segurança e aconchego em horas de crise em vários 

momentos da vida, inclusive na velhice. Com essa intenção, a relação 

permanente e compromissada entre homossexuais deve existir como 

possibilidade legal. (1995). 
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É possível extrair de um relacionamento entre casais gays relações duradouras, 

baseadas em amizade, confiança, cumplicidade e no respeito ao limite de cada um. Ao serem 

questionados sobre o que os unem, os casais revelam: “O lado afetivo, o cuidado, a partilha 

de projetos pessoais, fazer juntos o dia-a-dia e o respeito ao particular e privado de cada um 

une mais do que o sexo.”; “não é só sexo que é importante entre nós, precisamos de amor, 

aconchego, estar ao lado de alguém especial. Queremos algo sério e importante.”(Eva, 18 

anos de relacionamento com Cleopatra) 

 

Enfim, a aceitação, respeitabilidade, amor também fazem parte do universo 

homossexual. Como conhecem as limitações e as dificuldades no Brasil para terem seus 

direitos garantidos, muitos casais estão procurando alternativas que garantam que o 

patrimônio construído juntos seja assegurado quando um do parceiro faltar (seja por 

falecimento ou separação). 

 

Destaca-se, também, que a “aceitação legal da união civil entre pessoas do mesmo 

sexo encorajará mais gays e lésbicas a assumirem sua orientação sexual”, reduzindo 

“problemas criados pela necessidade de esconder a própria natureza, de não ser 

reconhecido(a) socialmente, viver em isolamento ou na mentira”. De acordo com a autora do 

Projeto, “a possibilidade de assumir o que se é tem como conseqüência a diminuição da 

angústia e também, segundo pesquisas, uma maior possibilidade de proteção à saúde, 

principalmente em relação à AIDS”.  

 

            É visível que os casais que se assumem como tal, são os que se cuidam mais, buscam 

proteger a si e ao outro: “... nós fazemos exames de rotinas sempre, principalmente, no início 

do namoro por uma questão de segurança.”; “Eu cuido do homem que amo. Fico feliz em 

faze-lo feliz.”(Dionísio, 5 anos de relacionamento com Adônis) 

 

Após afirmar que a legalização da união civil entre pessoas do mesmo sexo favorecerá 

a diminuição do comportamento homofóbico e, conseqüentemente, da violência anti-

homossexual, Suplicy ressalta que “a possibilidade de oficializar a união civil entre pessoas 

do mesmo sexo permitirá, como nas uniões heterossexuais, que em períodos de crise os casais 

possam ser ajudados”. Suplicy ainda argumenta que: 
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“a possibilidade de legalizar a união civil (...) torna possível a 

reparação de notórias injustiças, como os casos onde o parceiro 

morre e seu companheiro ou companheira do mesmo sexo é excluído 

(a) de qualquer participação em um patrimônio que também é seu, 

pois ajudou a construí-lo, em decorrência de vários anos de 

convivência”. (1995). 

 

Na justificação do Projeto, também é ressaltado que “a figura da união civil (...) não se 

confunde nem com o instituto do casamento, regulamentado pelo Código Civil brasileiro, nem 

com a união estável, prevista no parágrafo 3° do art. 226 da Constituição Federal”, tratando-se 

de “uma relação entre particulares que, por sua relevância e especificidade, merece a proteção 

do Estado e do Direito”. Para ela, “os termos „matrimônio‟ e „casamento‟ são reservados para 

o casamento heterossexual, com suas implicações ideológicas e religiosas”.  

 

No entanto, a Deputada também deixa claro que “todas as provisões aplicáveis aos 

casais casados também devem ser direito das parcerias homossexuais permanentes” e que “a 

possibilidade para casais de gays e lésbicas registrarem suas parcerias implicará na aceitação 

por parte da sociedade de duas pessoas do mesmo sexo viverem juntas numa relação 

emocional permanente”. 

 

O projeto propiciará que gays e lésbicas assumam sua união perante a família, aos 

amigos, à sociedade, sem medo de serem excluídos ou agredidos pela sua condição 

homossexual. Em uma das entrevistas, registra-se como algumas atitudes e comportamentos 

assumidos perante os outros buscam esconder à natureza da relação com medo de represálias: 

 

“Eu acho que eles tratam normalmente, a gente anda como duas 

pessoais normais e não como casal hetero de mãos dadas, até porque 

há restrições morais, então, a gente age de forma normal para não 

sofrer nenhum tipo de agressão. Nos lugares onde as pessoas 

conhecem e sabem de nós dois, nada de mal ou preconceito 

acontece.”(Oscar e Alfred) 

 

Percebe-se, nesse relato, dois aspectos: 1) a não aceitação e aprovação da parceria 

entre casais homossexuais, aprofunda o preconceito e a negação dessa forma de relação; 2) 

por medo do preconceito, da não aceitação dos outros, a expressão de normalidade se 

configura no discurso dos próprios casais como se o homossexualismo fosse um fenômeno 

anormal. Por outro lado, quando a família, a sociedade consegue aceitar a união entre casais 
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gays aumenta a chance destes levarem uma vida mais estável e segura, ou seja, buscando 

apenas um parceiro e, conseqüentemente, não colocando em risco a sua vida e a do seu 

parceiro ao se relacionarem com vários. A fala a seguir deixa essa questão mais clara: 

“Nossas famílias acolheram sem preconceito a nossa união e isso também contribui para nos 

manter mais unidos, felizes e estáveis.” (Adônis e Dionísio) 

 

Ao serem apresentados os aspectos jurídicos do Projeto, a Deputada lembra que “a 

criação desse novo instituto legal (...) é plenamente compatível com o nosso ordenamento 

jurídico, tanto no que se refere a seus aspectos formais quanto de conteúdo”, guardando 

“perfeita harmonia com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (...) de 

construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Art. 3°, I e IV)”. 

 

Marta Suplicy lembra que a sociedade brasileira é dinâmica e abarca uma diversidade 

de relações, devendo o Direito brasileiro a “acompanhar as mudanças sociais e contemplar, 

sempre que possível, essa diversidade”. Numa “sociedade que se diz e se pretende 

democrática e pluralista, o Direito não pode servir como obstáculo à transformação social, 

pelo contrário, deve ser instrumento de proteção às conquistas e demandas sociais”.  

 

Por fim, destaca-se a preocupação recorrente, na justificação do Projeto, de abordar a 

questão da homossexualidade numa perspectiva científica e de direitos humanos e de 

cidadania, ignorando, por completo, quaisquer argumentos contrários que se fundem em 

princípios de ordem religiosa. Na justificação, também se enfatiza que o disciplinamento da 

união civil entre pessoas do mesmo sexo contribuiria para a construção de uma sociedade 

democrática e pluralista, onde os casais homossexuais encontrariam maior aceitação social. 

Ressalte-se, portanto, que apenas no último parágrafo da justificação do Projeto é feita alusão 

breve aos países como Dinamarca, Espanha e outros, que já aprovaram leis semelhantes a que 

está sendo proposta pela Deputada Marta Suplicy. 

 

Ao serem questionados sobre o que pensam em relação ao direito de reconhecimento 

da união entre casais homossexuais na sociedade brasileira, os entrevistados compreendem 

como positiva a necessidade da aprovação de lei que regulamente os seus direitos, até mesmo 

como forma de fortalecer os vínculos familiares: 
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“Olha, vejo a necessidade de ter nossos direitos aprovados, porque 

você passa três anos com uma pessoa, e você passa numa perspectiva 

de ser feliz e formar uma família com aquele companheiro...”(Oscar e 

Alfred) 

 

 

“Tem que ver que gay, também, é gente, e que tem muitos direitos e 

deveres,  que dá pra construir uma família, dá pra ser feliz. Eu não 

vejo motivo para tanta restrição, somos seres humanos e queremos 

apenas ser feliz.”(Davi e Jonatas) 

   

O Projeto, após ser aprovado na Comissão Especial, sofreu inúmeras alterações 

formais, ainda que seu conteúdo propriamente dito tenha sido mantido praticamente 

inalterado. A primeira destas alterações diz respeito ao próprio nome do instrumento jurídico 

a ser disciplinado: de união civil entre pessoas do mesmo sexo passa-se a parceria civil 

registrada entre pessoas do mesmo sexo. Como modificação mais substantiva, acrescentam-se 

algumas Emendas ao Projeto original, dispositivo explicitando que, nos contratos de parceria 

civil registrada, são vedadas quaisquer disposições sobre adoção, tutela ou guarda de crianças 

ou adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos de um dos parceiros.  

 

Em relação à questão de adoção, foi possível vislumbrarmos junto aos entrevistados 

que “este é mais um dos nossos desafios, pois não podemos adotar filhos e nem temos nossas 

ações legais julgadas pelas varas de família”(George e Edward). Temos que ter claro que na 

contemporaneidade novos arranjos familiares estão sendo formados: famílias compostas por 

pai, mãe e filhos; por avós, filhos e netos; mães e filhos; pais e filhos; e casais homossexuais. 

Portanto, o que revela a condição de se criar uma criança com responsabilidade, cuidado, 

proteção não é a composição da estrutura familiar, mas como e o que é possível proporcionar 

e contribuir no desenvolvimento dessa criança, incluído amor, afeto, confiança. Uma das 

entrevistadas deixa claro: “Muita coisa seria mais fácil (se a união fosse reconhecida), como 

os direitos da criança em caso de falecimento ou separação” (Eva). 

 

Por outro lado, suprime-se o dispositivo, integrante da versão original do Projeto, que 

previa a exigência de prazo de dois anos, após a constituição do contrato, para que as partes 

pudessem requerer, consensualmente, a homologação judicial da extinção de sua parceria 

registrada. Também foi suprimido o dispositivo que previa a averbação do registro de 

constituição ou extinção da união civil nos assentos de nascimento e casamento das partes. No 
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Substitutivo está previsto que, após a lavratura do contrato, a parceria civil deve ser registrada 

apenas em livro próprio no Registro Civil de Pessoas Naturais. 

 

O contrato de parceria civil registrada feito com mais de uma pessoa e o não registrado 

em livro próprio são definidos como nulos de pleno direito, sendo tais infrações definidas 

como crimes de falsidade ideológica, sujeitos às penas previstas no art. 299 do Código Penal 

Brasileiro. Numa das alterações da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73) previstas no 

Substitutivo, especifica-se que haverá em cada cartório um livro próprio para o registro de 

contratos de parceria civil. Na versão original do Projeto, esta mesma proposta de alteração da 

Lei de Registros Públicos previa que os contratos de união civil seriam registrados no mesmo 

livro destinado ao registro de casamento religioso para efeitos civis. 

 

No Substitutivo, também se prevê que, registrado o contrato de parceria civil, o 

parceiro será considerado beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependente do segurado, devendo a inscrição ser cancelada nos casos de extinção do contrato 

de parceria. Essa determinação difere da prevista na versão original do Projeto, onde se 

propunha, por meio da alteração dos artigos 16 e 17 da Lei de Benefícios Previdenciários (Lei 

n° 8.213/91), que o(a) parceiro(a) do mesmo sexo do segurado(a) tivesse direitos iguais aos 

dos(as) companheiros(as) que são partes de união estável entre homem e mulher, definida nos 

termos do art. 226, § 3°, da Constituição Federal. 

 

Da mesma forma, no Substitutivo não se contempla a alteração, prevista na versão 

original do Projeto, dos artigos 217 e 241 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei 

n° 8.112/90), a qual equiparava, para efeitos de direito à pensão, os contratantes de união civil 

ao companheiro e companheira que comprovem união estável como entidade familiar. Ao 

invés, no Substitutivo é estatuído apenas que o parceiro que comprove parceria civil 

registrada será considerado beneficiário da pensão prevista no art. 217 da mencionada Lei n° 

8.112/90, excluindo-se, portanto, a mencionada equivalência formal. 

 

Também é suprimida do Substitutivo a determinação, integrante da versão original do 

Projeto, que previa aos contratantes de união civil os direitos à sucessão regulados pela Lei n° 

8.971, de 28 de dezembro de 1994, que “regula o direito dos companheiros e companheiras à 

sucessão”. Em mais uma tentativa de demarcar distinções entre a união civil entre pessoas do 

mesmo sexo e a união estável entre homem e mulher, no Substitutivo não se menciona a 
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referida lei, ainda que os direitos à sucessão assegurados aos contratantes de união civil 

continuem a ser idênticos aos previstos para a união estável entre homem e mulher. 

 

Deve-se destacar, ainda, que, no Substitutivo, altera-se a redação do artigo que previa, 

na versão original do Projeto, a inclusão do “companheiro de união civil entre pessoas do 

mesmo sexo” no dispositivo, da Lei n° 6.815/80 (Lei dos Estrangeiros), que assegura aos 

cônjuges e filhos de brasileiros(as) condições menos restritivas para a obtenção de 

naturalização, quando comparados aos demais solicitantes. Nos termos do Substitutivo, o 

direito que se pretendia assegurar originariamente é mantido, mas de forma a não equiparar o 

contratante de união civil à condição de cônjuge ou filho. 

 

Por fim, no Substitutivo são contemplados dois dispositivos ausentes da versão 

original do Projeto, por meio dos quais: a) reconhece-se, aos parceiros do mesmo sexo, o 

direito à composição de rendas para aquisição de casa própria e todos os direitos relativos a 

planos de saúde e seguro de grupo; e b) admite-se aos parceiros a inscrição como dependentes 

para efeitos de legislação tributária. 

 

Em seu Parecer, o Relator apresenta uma detida análise da versão original do Projeto, 

bem como os argumentos que justificariam as mudanças por ele propostas e consubstanciadas 

na forma do Substitutivo. De antemão, o Relator afirma que “o projeto em exame propiciará a 

solução de problemas práticos, legais e financeiros, não tendo, em momento algum, a 

pretensão de equiparar esse contrato civil ao casamento ou à união estável”, definindo-o como 

oportuno e conveniente, em face da realidade inegável dos fatos sociais.  

 

Destaca, também, que “o objetivo do Projeto é resguardar a dignidade da pessoa 

humana, princípio contemplado no art. 1°, III, da Constituição Federal; a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária (art. 3°, I, da CF); a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 

3°, IV, da CF); e a prevalência dos direitos humanos (art. 4°, II, da CF)”, além do direito à 

propriedade (art. 5°, da CF). 

 

Fica claro que “o Código de Processo Civil e à Lei de Introdução ao Código Civil e a 

simples omissão do legislador em relação aos fatos sociais não faz desaparecer os direitos 

deles oriundos”. Isso porque, na omissão do Poder Legislativo, o Poder Judiciário, por meio 
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de jurisprudência, construiria a solução jurídica aplicável às parcerias entre pessoas do mesmo 

sexo. O Relator adverte, porém, que não cabe ao Judiciário legislar, sendo esta uma das 

missões constitucionais do Poder Legislativo. E acrescenta:  

 

(...) a lei deverá reconhecer o direito das pessoas que mantêm um 

relacionamento, uma vida de compromissos mútuos, gerando direitos, 

deveres e obrigações entre elas. (...) A lei, nesse caso, não estaria 

obrigando nem determinando a conduta das pessoas, mas apenas 

regulamentando os frutos de uma relação que faz parte da realidade 

social.  

 

Destaca, ainda, que a parceria civil constitui um contrato específico, devendo ser 

registrado em livro próprio, e não naquele utilizado para registro de casamentos. 

 

Diante desse cenário legal proposto pelo Projeto, compreende-se como a negação de 

direitos – entre outros, não adotar crianças, não casar, não ter direitos à metade dos bens do 

parceiro em caso de falecimento – à casais homossexuais pode levar um simples caso de amor 

e afeto por uma pessoa do mesmo sexo, à cenas de violência, rejeição, conflito, dificuldade de 

aceitar a si e de se posicionar ao outro. Por outro lado, são sujeitos que vivenciam os mesmos 

desejos e obstáculos de casais heterossexuais. 

 

Ao se questionar a esses sujeitos como eles vivenciam no cotidiano essa relação, em 

seu convívio com a família, com os amigos, com os vizinhos, registra-se um mundo de medo, 

angústia, privação, dúvida, mas, também, de superação de barreiras e solidariedade: 

 

“Nunca me incomodei com eles (vizinhos), pois quando estou em casa geralmente 

estou trancado no meu quarto ouvindo alguma música, e eu não deixo vizinho se meter na 

minha vida, pois eu não em meto na vida deles, a única coisa que aconteceu uma vez foi eu 

ouvir que eu era muito besta.”(Hipólito) 

 

“No trabalho todos sabem da minha vida sexual e todos me respeitam, toda festa que 

tem eles não fazem distinção e me chamam. Eles falam dos relacionamentos deles e eu 

também falo do meu, também eles não se fingem de caretas e nem dizem que não gostam, 

ficam normal, a não ser que seja fingimento e por trás falem de mim. Mas tem amigos de 

trabalho que é muito gentil com nós, inclusive já foi deixar até eu em motel e no outro dia foi 

tudo normal.”(Sócrates) 
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“Não freqüentamos muito bares que não sejam de ambiente gay, somos discretos. Na 

verdade, vamos mais a praia, casa de amigos e cinema.”(Apolo e Hipólito) 

 

“Uma vez fui doar sangue para uma amiga e, ao saber que eu era gay, o médico disse 

que eu não podia ser doadora.”(Cleópatra) 

 

Evidencia-se, nos relatos acima, que para conviver sem conflitos nas relações 

cotidianas faz-se necessário ser discreto, buscar o lazer em locais mais reservados ou que 

tenha um público maior, não ficando tão visível. Apesar da amizade, e do respeito de alguns, 

existe muito fortemente o preconceito ao saber que são homossexuais – “Eu acho que a 

classe baixa é mais preconceituosa, por questão de esclarecimento. Chama você de viado, 

fresco, pensam que nós gays somos os grandes culpados da contaminação da Aids e só nós é 

que podemos ter.”(Alcebíades) 

 

Por fim, é notório que os sujeitos entrevistados sentem na prática a necessidade de 

terem seus direitos aprovados, buscando ter os mesmos direitos dos casais heterossexuais, 

dentre eles a liberdade de alcançar a felicidade:  

 

“... adotar um filho, ter segurança na construção de bens, imóveis, 

pois no caso de separação ou morte a família não vai permitir que 

você fique com tudo que nós construímos juntos enquanto casal. Pois, 

ali tem dinheiro um do outro, tem a vida social um do outro e só 

queremos ser feliz”. (Apolo e Hipólito). 

 

 Neste capítulo final, pretendeu-se apresentar e analisar as concepções, de gays 

masculinos e femininos, acerca da conjugalidade e da parentalidade para o grupo. Os gays  

tendem a definir suas relações afetivo-sexuais estáveis como uma expressão da conjugalidade 

de ordem familiar, defendendo a necessidade de igualdade formal entre uniões homossexuais 

e heterossexuais na esfera pública, assim como o direito dos homossexuais ao exercício da 

parentalidade, no contexto mais amplo de uma luta pela afirmação da cidadania e dos direitos 

humanos dessa minoria.  

           Com isso, percebemos, claramente, que o discurso homossexual reivindica a superação 

dos limites da norma heterocêntrica e, conseqüentemente, maior integração de gays e lésbicas 

no conjunto da vida em sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Através da apresentação do Projeto de Lei n° 1.151/95, na Câmara dos 

Deputados, a luta dos homossexuais pelo reconhecimento de sua cidadania e direitos humanos 

alcançou um novo lugar no cenário da política nacional. 

            Pela primeira vez na história brasileira, o Congresso Nacional e a sociedade em 

geral estão perante uma reivindicação de direitos que implica no questionamento da norma 

heterocêntrica que desde sempre estrutura os pressupostos éticos, morais e legais relativos à 

família, num fenômeno similar ao que está ocorrendo em outros países ocidentais, em especial 

naqueles com maior tradição democrática. É nesse contexto geral que as discussões acerca do 

Projeto podem ser compreendidas como um indicativo de que a universalidade da norma 

heterocêntrica está sendo colocada em debate por indivíduos que, na qualidade de cidadãos, 

percebem-se discriminados e excluídos do usufruto de direitos humanos fundamentais na 

esfera da família, o que implicaria a negação de sua dignidade e intrínseca humanidade, já que 

seus vínculos afetivo-sexuais estáveis não contam com a proteção legal do Estado, embora 

sejam juridicamente definidos como legais e cientificamente reconhecidos como uma das 

formas legítimas de expressão do amor e do desejo sexual.  

  Assim, no âmbito das entrevistas, foram analisados os discursos de 06 (seis) 

casais gays masculinos e 06 (seis) casais gays femininos. Além do variado referencial teórico, 

também foram utilizadas 22 edições da G magazine, revista comercial, de circulação nacional, 

dirigida à comunidade homossexual. 

  O nosso estudo sobre essa temática mostrou que existe de parte dos opositores 

ao Projeto, via de regra fundados numa leitura religiosa da homossexualidade, o entendimento 

de que gays e lésbicas são livres para estabelecer os vínculos afetivo-sexuais que quiserem, 

mas não teriam o direito de reivindicar a proteção do Estado para relações fundadas nos 

“apelos da sensualidade” e não em um “amor verdadeiro”. Semelhantes relações não 

passariam da materialização de um misto de pecado, doença, crime e mau-caratismo, numa 

afronta à sociedade, à natureza e a Deus. O direito à liberdade de orientação sexual não é 

concebido, assim, como a garantia de usufruto dos direitos decorrentes do exercício desta 

liberdade no contexto de uniões afetivo-sexuais estáveis. Segundo esses atores sociais, que 



 100 

tiveram o seu discurso analisado, por nós, através de recortes de revistas e periódicos, como 

antes mencionados, tal entendimento não pode ser compreendido como discriminação ou 

violação dos direitos humanos e de cidadania, uma vez que seriam os próprios homossexuais 

que deliberadamente autodiscriminam-se, quando se recusam a ingressar na norma 

heterocêntrica, supostamente franqueada a todos. O não reconhecimento das uniões 

homoafetivas enquanto entidades familiares fundamenta-se, também, na compreensão de que 

a homossexualidade é uma imoralidade e que os homossexuais, consequentemente, não 

devem ser estimulados a permanecer no terreno da “marginalidade” e do “desvio”, mas, ao 

invés, devem ser reintegrados socialmente, por meio da “conversão” - no sentido religioso 

mesmo - ao universo heterossexual, supostamente o único capaz de proporcionar felicidade e 

realização pessoal, por atender aos preceitos da moral cristã. 

  Já entre os defensores da legitimidade das uniões homoafetivas, há uma 

explícita tentativa de tirar as substâncias dos direitos previstos no Projeto como intrínsecos à 

esfera da família, sendo recorrentes as referências a tais direitos como integrantes da ordem 

geral da cidadania e dos direitos humanos. Ainda que o fundamento manifesto de tal 

argumento seja um entendimento de família que associa aos direitos conjugais aos parentais, 

este posicionamento parece visar, antes de tudo, a assegurar que o Projeto não fosse entendido 

como inconstitucional. Isso porque, apesar de evitarem qualquer referência aos casais 

homossexuais enquanto unidades familiares e ao contrato de união/parceria civil enquanto 

sinônimo de casamento, reconhecem que a liberdade de orientação sexual vigente no País 

teria como implicação a necessidade de reconhecimento da igualdade dos casais 

homossexuais e heterossexuais na esfera pública, com vistas à superação da discriminação 

que atinge gays e lésbicas, violando seus direitos humanos e de cidadania.  

                        Na perspectiva dos atores sociais envolvidos nessa luta, um Estado laico não 

poderia tornar-se refém de concepções religiosas que negam a dimensão histórica e social da 

família, numa implícita alusão ao fato de que as uniões homossexuais seriam, também, 

entidades familiares, fundadas por sujeitos que, ao não poderem decidir livre e racionalmente 

acerca de sua orientação sexual, terminam sendo involuntariamente excluídos dos direitos 

restritos ao universo da norma heterocêntrica. 

   No tocante aos posicionamentos expressos pelos entrevistados, cumpre dizer 

que os mesmos sofrem, demasiadamente, com as resistências ao reconhecimento de direitos 

parentais a gays e lésbicas, especialmente no âmbito do casal conjugal. Via de regra tal 
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resistência fundava-se no entendimento de que a homossexualidade é um mal que por si só 

implica a negação da competência moral de gays e lésbicas para socializar crianças, além da 

compreensão de que pais homossexuais colocam seus filhos sob o risco de também se 

tornarem homossexuais. O preconceito a que estas crianças estariam sujeitas em função da 

orientação sexual de seus pais foi outro argumento elencado pelos entrevistados.  

  Por isso, seja por meio da definição explícita das uniões homoafetivas como 

entidades familiares, fundadas no amor conjugal, seja pela analogia entre união civil 

homossexual e união estável heterossexual, seja pelo entendimento de que aos parceiros de 

uniões homoafetivas devem ser assegurados direitos patrimoniais e previdenciários - os quais 

são constitutivos da idéia de família também no contexto heterossexual - todos os envolvidos 

nessa luta propõem, direta ou indiretamente, a ruptura da norma heterocêntrica e o 

conseqüente alargamento do sentido de família, de forma a incorporar, no leque das relações 

socialmente definidas como conjugais, as uniões homoafetivas. 

  Os movimentos políticos organizados em defesa da cidadania e dos direitos 

humanos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros no Brasil, são bem atuantes na 

luta ao reconhecimento social e jurídico da dimensão familiar das uniões homoafetivas, 

incluindo direitos conjugais e parentais. Tais uniões, mesmo quando sem filhos, são 

concebidas como expressão de uma conjugalidade equivalente ao casamento e à união estável 

entre homem e mulher, devendo receber, por conseguinte, tratamento igualitário na esfera 

pública. Os direitos parentais de gays e lésbicas, no âmbito da monoparentalidade ou do casal 

conjugal, são defendidos a partir do argumento de que a orientação sexual homossexual não é 

incompatível com o exercício da paternidade e da maternidade, sendo freqüentes as alusões 

aos estudos científicos que apontam a não influência da orientação sexual dos pais na 

conformação da orientação sexual dos filhos. Nega-se, por outro lado, a legitimidade do 

argumento segundo o qual homossexuais não devem assumir funções parentais para proteger 

seus potenciais filhos do preconceito e da discriminação, sendo a superação destes entendida 

como o caminho para a construção de uma sociedade que respeite tanto adultos homossexuais 

quanto seus filhos, biológicos ou adotivos. 

             Enquanto os defensores de tal reconhecimento, seja na esfera da sociedade 

civil, seja no âmbito do Estado, entendem que a igualdade entre uniões homoafetivas e 

heterossexuais na esfera pública é uma questão ínsita aos direitos humanos e de cidadania, 

sendo a família concebida como uma instituição social, cuja proteção legal deve ser atualizada 
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à luz de suas transformações históricas, os sujeitos políticos que negam aquele 

reconhecimento o fazem numa perspectiva que concebe a homossexualidade como um 

comportamento imoral e anti-social, entendendo o eventual reconhecimento de direitos 

conjugais a casais homossexuais como uma ameaça aos alicerces da vida em sociedade, uma 

vez contrariados os pressupostos morais de uma família concebida em termos naturalistas e 

religiosos, estruturada a partir da diferença sexual. 

  Tais confrontos entre sujeitos sociais que possuem distintas concepções de 

família emergem, assim, como a materialização dos embates ideológicos entre visões de 

mundo includentes e excludentes. Se alguns expressam o entendimento de que a cidadania e 

os direitos humanos devem ser assegurados ao mais amplo e variado conjunto possível de 

indivíduos, outros ancoram-se na compreensão de que apenas os indivíduos que se enquadram 

nos limites dos valores e práticas sociais dominantes devem ser reconhecidos, 

incondicionalmente, como cidadãos e seres humanos.  

  Embora as discussões acerca da conjugalidade homoafetiva  desconheçam 

especificidades de gênero, referindo-se, indistintamente, a casais de homens e de mulheres, 

uma especificidade de gênero mostra-se particularmente relevante na compreensão dos rumos 

tomados pelas discussões, a partir da apresentação do Projeto de Lei n° 1.151/95: enquanto 

sua autora é uma mulher e feminista, a possibilidade de sua efetiva aprovação está a depender 

dos homens, os quais constituem maioria absoluta no Congresso Nacional, assim como nos 

núcleos dirigentes das instituições religiosas, cujos pressupostos morais via de regra 

estruturam os posicionamentos contrários assumidos. Para além do heterocentrismo, portanto, 

o androcentrismo ainda tem sido uma forte característica dos debates relativos não só à 

homossexualidade, mas também à família, onde a um Estado controlado basicamente pelo 

sexo masculino.   

  Na esfera política, portanto, as lutas em torno do reconhecimento e do amparo 

legal à conjugalidade homoafetiva  parecem estar apenas começando, sendo esta a principal 

interdição que ainda atinge gays e lésbicas na esfera pública, especialmente no tocante a 

direitos parentais na órbita do casal conjugal. Todavia, a despeito da inexistência de uma 

proteção jurídica inequívoca, o processo de construção social da conjugalidade homoafetiva 

parece apontar para a afirmação do entendimento de que as relações afetivo-sexuais estáveis 

entre gays e entre lésbicas vêm se materializando como uma das novas formas de 

institucionalização de vínculos familiares no Brasil, principalmente quando se tem em vista a 
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crescente legitimidade da autonomização da conjugalidade em relação à reprodução, o 

questionamento da dimensão supostamente natural da família e do sistema de gênero e a 

ampliação do campo semântico das noções de direitos humanos e de cidadania. Se a 

afirmação da conjugalidade homoafetiva  enquanto entidade familiar que rompe os limites da 

norma heterocêntrica já parece um fato entre os próprios homossexuais, este entendimento 

também tem se mostrado cada vez mais freqüente entre outros segmentos sociais, como 

também, na esfera do Estado e de recentes decisões do Poder Judiciário, as quais apontam 

para o incipiente reconhecimento jurisprudencial da dimensão familiar da conjugalidade 

homoafetiva e da garantia do direito à parentalidade a gays e lésbicas. 

  Por outro lado, esta inserção da conjugalidade homoafetiva na esfera das 

representações e práticas sociais relativas à família não pode ser pensada, necessariamente, 

como uma reprodução acrítica do modelo conjugal dominante em nossa sociedade. Pelo 

contrário, cada casal, seja homo ou hetero, é responsável pela definição dos melhores 

caminhos para alcançar a almejada felicidade individual também na esfera familiar, 

relativizando-se os absolutos da complementaridade hierárquica dos sexos e dos gêneros, da 

indissolubilidade, da exclusividade, da coabitação e da reprodução, entre outros. Daí talvez 

advenha o temor de que o ingresso dos homossexuais na esfera das práticas social e 

juridicamente definidas como familiares possa radicalizar ainda mais a “crise da família” e a 

“desorganização familiar”, objeto de tantos discursos entre os defensores de uma moral com 

pretensões de validade universal e de um modelo de família rígido, os quais reagem com 

indignação e intolerância a todas as transformações que os próprios heterossexuais já estão a 

produzir em suas famílias, redefinindo valores, hábitos, tradições e comportamentos até 

recentemente definidos como “naturais”, “sagrados” e, portanto, imutáveis. 

  Assim, o processo de construção da conjugalidade homoafetiva situa-se no 

contexto mais amplo de todas as transformações que vêm atingindo as representações e 

práticas sociais relativas à família, especialmente nas últimas três décadas, período em que a 

expansão de fenômenos como o divórcio, a monoparentalidade, as uniões estáveis, as famílias 

recompostas, os casais sem filhos e a gravidez na adolescência tornou-se a expressão concreta 

de que a família do Brasil atual   não é a mesma de algumas poucas décadas atrás, quando se 

entendia que a única família legítima era a formada a partir dos pressupostos de uma moral 

religiosa, consagrados nas representações e práticas sociais e no ordenamento jurídico então 

vigente. 
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  Essencialismos à parte, é certo que há diferenças importantes entre as 

experiências de conjugalidade homoafetiva e heterossexual, a começar pelo preconceito e 

discriminação sociais que atingem a primeira, pela limitação da possibilidade de reprodução 

biológica sexuada apenas à segunda. Todavia, para além destas especificidades, quando se 

pensa a conjugalidade a partir  de projetos identitários plurais e de um concepção não rígida 

do sistema sexual e de gênero, o que se observa é que um homem e uma mulher, duas 

mulheres ou dois homens podem, igualmente, partilhar investimentos afetivos e materiais e 

construir conjuntamente estratégias e hábitos de vida destinados a lhes proporcionar 

gratificação afetivo-sexual, segurança existencial e material e realização de projetos 

individuais e coletivos, ao longo do tempo em que estiverem juntos, seja enquanto “casal 

romântico”, seja enquanto “casal confluente”.  

                        Lembre-se, também, que gays e lésbicas são socializados dentro do mesmo 

conjunto geral de valores transmitidos aos heterossexuais, aprendendo, da mesma forma que 

estes - com as respectivas especificidades de gênero, as quais em geral transcendem a 

orientação sexual - a conferir grande importância à dimensão afetivo-sexual em suas vidas, a 

partir de um ideal de amor romântico que atribui ao cônjuge parte expressiva da 

responsabilidade pela felicidade dos sujeitos. Em conseqüência, contrariando as concepções 

naturalistas que atribuem aos homossexuais uma “essência” própria, que os diferenciaria dos 

heterossexuais na expressão do amor e do desejo sexual, gays e lésbicas igualmente 

internalizam as mensagens dos agentes socializadores que impelem todos os seres humanos a 

buscar vivências conjugais, mesmo que para isso tenham que adaptar tais mensagens, 

ignorando o conteúdo heterocêntrico dos valores transmitidos. 

  A luta dos homossexuais pela superação dos limites da norma heterocêntrica, 

por meio da reivindicação do reconhecimento da legitimidade de suas relações afetivo-

sexuais, reproduz, então, uma trajetória já trilhada em relação aos atributos raça, etnia, 

religião, nacionalidade, geração, classe social e nível de escolaridade, entre outros, os quais 

deixaram de ser reconhecidos, no contexto da sociedade brasileira, como determinantes na 

definição dos sujeitos que estão socialmente autorizados a se elegerem como cônjuges na 

construção de uma unidade familiar - ainda que permaneça uma tendência para a valorização 

social dos casais homogâmicos. O objetivo último desta reivindicação parece ser a 

consagração do entendimento de que quaisquer duas pessoas que se elejam como parceiros 

afetivo-sexuais, independentemente de orientação sexual, devem ser vistas como um casal 

conjugal, podendo usufruir, indistintamente, dos direitos civis, na esfera das relações 
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familiares, assegurados pelo Estado. 

  Cada vez é maior, em conseqüência, o número de gays e lésbicas que decidem, 

de variadas formas, publicizar sua orientação sexual e reivindicar que a sociedade e o Estado 

lhes assegurem direitos decorrentes do estabelecimento de vínculos afetivo-sexuais 

duradouros, seja por meio da atuação em grupos organizados de militância homossexual, do 

recurso ao Poder Judiciário com vistas a garantir direitos patrimoniais e previdenciários em 

momentos de separação ou falecimento de um dos integrantes do casal ou, ainda, da tentativa 

direta de superação do preconceito e da discriminação, não omitindo de seus parentes, 

amigos, vizinhos e colegas de trabalho a existência de um cônjuge do mesmo sexo em suas 

vidas, numa atitude claramente política.  

  Ademais, por mais rígidos que sejam os limites da norma heterocêntrica, as 

lutas em torno da construção social da conjugalidade homossexual estão constitutivamente 

associadas às lutas gerais pelo reconhecimento e efetiva garantia dos direitos humanos e de 

cidadania dos integrantes de todos os grupos minoritários, uma vez que o alargamento do 

sentido democrático da vida em sociedade numa direção qualquer termina por repercutir, 

direta ou indiretamente, no âmbito de outras lutas específicas. Assim, os sujeitos sociais que 

se encontram comprometidos com a superação das exclusões sociais, culturais, políticas e 

econômicas, ainda largamente prevalecentes no Brasil, são aliados potenciais nas lutas pela 

conquista de uma igualdade que respeite a pluralidade, no contexto de uma sociedade que se 

pretenda justa, solidária e democrática. Isso porque, sendo homo ou heterossexuais, legítima é 

a reivindicação da igualdade, quando a diferença inferioriza, assim como legítima é a 

reivindicação do direito à diferença, quando a igualdade descaracteriza, como bem destaca 

Santos (1997). 

  Resta dizer que depois desse longo período debruçado sobre livros,  textos, 

documentos, revistas, reportagens, entrevistas, enfim, sobre diversas modalidades de fontes 

bibliográficas e de informações sobre os temas família, amor, direito de reconhecimento, 

sexualidade e conjugalidade/parentalidade de homossexuais entre outros mais secundários, a 

percepção que tenho hoje é de que o trabalho de pesquisa materializado nesta dissertação 

reforçou em mim a aprendizagem acerca das implicações da castração e das possibilidades da 

potência.  

  Como diz Kehl (1989), na condição estrutural de castrados, a falta, a ausência, 
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a incompletude é um estado constitutivo de todos nós, seres humanos, o que implica 

reconhecer que o prazer associado à realização do desejo criador passa pela mediação do 

outro, se quisermos sair da esfera do onírico ou da masturbação solitária. Isso porque só com 

a participação do outro instaura-se o espaço da intersubjetividade, da troca produtiva e 

gratificante, que revela toda a potência da criação coletiva, seja ela de ordem sexual ou 

sublimatória. Assim, precisamos do outro, também enquanto cientistas sociais, para podermos 

realizar nosso desejo criador de cultura, reconhecendo-nos como sujeitos castrados-potentes, 

superando a falta ou os excessos, os limites ou a ausência destes e os não-ditos ou as 

tautologias, a partir da inserção de nossa produção num contexto mais amplo, coletivo, de 

problematização da realidade social.  

  Neste sentido, esta dissertação representou para mim a possibilidade de 

realização de um exercício estruturalmente inacabado e incompleto, que só encontra sua 

validade na medida em que se insere no contexto das reflexões gerais acerca da busca de 

caminhos e possibilidades de compreensão e de transformação da sociedade em que vivemos. 
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