
1 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIREITO À LIBERDADE DE AMOR HOMOSSEXUAL:  

DA INTERDIÇÃO MORAL DO DESEJO À  

PROCLAMAÇÃO DE UM EFETIVO DIREITO FUNDAMENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIAGO SERRANO PINHEIRO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



2 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIREITO À LIBERDADE DE AMOR HOMOSSEXUAL:  

DA INTERDIÇÃO MORAL DO DESEJO À  

PROCLAMAÇÃO DE UM EFETIVO DIREITO FUNDAMENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

THIAGO SERRANO PINHEIRO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Estácio de Sá, sob a 

orientação da Professora Doutora Edna Raquel 

Hogemann, como requisito parcial para a obtenção do 

título de Doutor em Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    S729d    Souza, Thiago Serrano Pinheiro de  

                      O direito à liberdade de amor homossexual: da interdição  

                 moral do desejo à proclamação de um efetivo direito  

                 fundamental. / Thiago Serrano Pinheiro de Souza. – Rio de  

                 Janeiro, 2018.                   

                        185 f.  

  

                        Tese (Doutorado em Direito) – Universidade  

                 Estácio de Sá, 2018. 

                    

                        1. Afeto. 2. Homossexualidade. 3. Direito fundamental.                            

                 I. Título. 

                       

                                                                                              CDD 340 
  



4 
  



5 
 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A satisfação não está em consumar o desejo, mas sim 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo estabelecer os fundamentos para que o desejo seja 

recepcionado, respeitado e tutelado pelo ordenamento jurídico em detrimento da moral, 

a partir de uma leitura principiológica da CRFB e da própria estruturação do ser como 

humano. Diante dessa premissa, o desejo (homo)sexual deverá ser exercido com 

liberdade por sujeitos capazes, existindo, pois, um direito à liberdade de amor (afeto) 

homossexual como norma de personalidade (atributo que compõe a esfera íntima do 

humano) e norma fundamental (liberdade de exercício contra ingerências indevidas do 

Estado e de outros cidadãos). Do ponto de vista metodológico, o estudo apoiou-se em 

fontes derivadas da legislação, doutrina (nacional e estrangeira) e jurisprudência, além de 

buscar suporte interdisciplinar na Filosofia, Sociologia e Psicanálise. 

 

Palavras-chave: Afeto; Homossexualidade; Direito Fundamental 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to establish the grounds for the desire to be approved by the legal system 

against morality, based on principles and the construction of the human being. The same-

sex desire should be exercised with freedom, there is a right to freedom of same-sex 

affection as personality right and fundamental right. From the methodological point of 

view, the study supported derived sources of legislation (national and foreign) doctrine 

and jurisprudence, as well as seek support in thinkers of Psychoanalysis, Sociology and 

Philosophy. 

 

Keywords: Affection; Homosexuality; Fundamental Right 
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RÉSUMÉ 

 

Le présent travail vise à établir les raisons du désir d'être reçu par le système juridique 

contre la morale, à partir d'une lecture de principe de la Constitution et de la structure 

même de l'être humain. Ainsi, le désir homosexuel devrait être exercé avec la liberté, et 

il y a un droit à la liberté homosexuelle d'affection en tant que norme de la personnalité 

et norme fondamentale. Du point de vue méthodologique, l'étude était basée sur des 

sources issues de la législation, de la doctrine (nationale et étrangère) et de la 

jurisprudence, en plus de rechercher un soutien interdisciplinaire en philosophie, 

sociologie et psychanalyse. 

 

Chercher: Affecter; Homosexualité; Loi Fondamentale 
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BREVE INTRODUÇÃO 

 

Muitas perguntas surgem antes de começar a escrever uma tese de doutorado. 

Como digo no meu texto, o ser humano é a todo momento afetado. No meu caso, fui 

afetado por meus professores, por minha bagagem acadêmica, por meu estilo de vida, por 

minha família e por anos de análise. Existe, sem dúvida, um componente em minha tese, 

que não perpassa pelos livros, pelos autores e pelas aulas. Há um componente que se 

desenvolve intrinsecamente, ao ser afetado pelo meu próprio ser. Um componente 

subjetivo, que me causa inquietude, que me desperta para o novo. Sem essa contribuição 

pessoal, minha tese seria uma colcha de retalhos, uma reprodução enfadonha de textos 

sonolentos, sem minha marca pessoal. Quis escrever essa tese, a fim de me libertar de um 

aprisionamento, que me angustiava há anos, ou seja, a prisão determinada pela moral, o 

enquadramento que querem dar ao desejo sexual por meio de um ajuste normativo, 

destituído de liberdade. E para àqueles que me perguntam sobre o porquê de elaborá-la, 

eu respondo: “para tentar humanizar e afetar as relações jurídicas, pois quando se conhece 

profunda e teoricamente um tema, se torna possível tutelar seus direitos correlatos, em 

respeito à dignidade do homem, tão propagada, mas ainda tão destituída de instrumentos 

que a tornem realidade fática”. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo cumpre requisito parcial para a obtenção do título de doutor em 

Direito do Programa de Pós Graduação em Direito Público e Evolução Social, da Área de 

Concentração Direitos Fundamentais e Novos Direitos, da Universidade Estácio de Sá, 

no Rio de Janeiro. Tem por objeto, no contexto da evolução da sociedade contemporânea 

brasileira, o estabelecimento dos fundamentos para que o desejo seja recepcionado, 

respeitado e tutelado pelo ordenamento jurídico em detrimento da moral, a partir de uma 

leitura principiológica da CRFB e da própria estruturação do ser como humano. Diante 

dessa premissa, o desejo homossexual deverá ser exercido com liberdade por sujeitos 

capazes, existindo, pois, um direito à liberdade de amor homossexual como norma de 

personalidade e norma fundamental. 

Não obstante avanços significativos que resultam de luta persistente e organizada 

contra preconceitos os mais desumanos, subsistem evidentes lacunas quanto à legislação 

referente ao exercício do desejo homoafetivo, no direito brasileiro. 

No entendimento dessa problemática, vale sublinhar que o ordenamento jurídico 

e seus respectivos institutos tiveram origem no pensamento liberal, que conferia ênfase a 

valores como iniciativa privada e acumulação de bens materiais, na base do capitalismo 

como sistema econômico e no liberalismo como sistema de governo da sociedade. Diante 

disso, algumas dificuldades foram encontradas ao longo da pesquisa, em decorrência da 

apropriação do presente elemento ético pelo sistema de Direito. Assim, apenas o desejo 

material foi contemplado nas normativas de inspiração burguesa.   

Nesse cenário de cariz moralista, conservador, elitista, machista e sexista 

emergiram muitas discriminações, radicadas em preconceitos fortalecidos por instituições 

sociais e jurídicas, com destaque ao Estado, à religião e, também, à família de origem 

patriarcal, em sua vertente tradicional, utilizada como instrumento para vigilância e 

correção da sexualidade, o que acabou dando origem às chamadas minorias. 

Desta forma, o Estado burguês promoveu o controle do sexo, legitimando-o dentro 

do matrimônio com finalidade eminentemente procriativa. Logo, o sistema civil, por meio 

da moral, interditou as sexualidades insubmissas ao capital, impondo norma ao exercício 
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da sexualidade, retirando-a, artificialmente, do campo do desejo, possibilitando 

condenações judiciais das consideradas perversões.   

Porém, como o dinamismo da sociedade é dado de realidade irretorquível, 

movimentos sociais duramente conquistaram transformações, que se expressam 

contraditoriamente no cotidiano.   

Entre outras mudanças, merece relevo a luta pelo reconhecimento de direitos dos 

homossexuais, que vêm a lume em busca de sua proteção, como pessoas titulares de 

prerrogativas conferidas internacionalmente aos humanos, com destaque à dignidade, à 

liberdade, à isonomia, à não discriminação e à busca pela felicidade, o que faz emergir 

um verdadeiro direito fundamental à liberdade de amar. 

Não obstante essa evolução, a produção científica jurídica e a prática nos 

Tribunais ainda se ressentem de estudos sistemáticos acerca de tema de tão elevada 

relevância, uma vez que o reconhecimento jurídico da união homoafetiva pelo STF, no 

ano de 2011, ainda não foi transportado à seara legislativa.    

A presente Tese de Doutorado tem os seguintes objetivos específicos: analisar a 

evolução teórica do amor erótico nas relações intersubjetivas; evidenciar o desejo sexual 

e o afeto homossexual como atributos inerentes à personalidade humana e o seu livre 

exercício como manifestação da dignidade, liberdade, igualdade, não discriminação e 

busca da felicidade do ser humano, com a finalidade de demonstrar que todos devem ser 

considerados materialmente iguais na sociedade brasileira, não havendo possibilidade de 

discriminação do sujeito em decorrência de suas peculiaridades essenciais, desde que não 

violem a esfera de outrem; e, examinar a redefinição de valores socioculturais na 

atualidade, além de sublinhar possibilidades de suprir a carência de normatividade no 

direito nacional, não obstante o valor afeto tenha suporte constitucional, devendo, pois, 

ser reconhecido nas relações homossexuais, com a finalidade de demonstrar a solidez e a 

impossibilidade de afastamento do direito à liberdade de amor homossexual, sendo assim 

impermeável aos mandos e desmandos de um embrionário Estado Democrático de 

Direito, ainda ressentido por condutas déspotas dos integrantes de seus poderes, que 

esvaziam, por diversas vezes, as decisões da Corte Constitucional, bem como os anseios 

da maior parte da população brasileira.  

Do ponto de vista metodológico, trata-se de estudo de natureza descritiva, 

doutrinária e jurisprudencial, que parte da premissa de que o reconhecimento de direitos 

dos homossexuais resultam da coerência entre o sistema jurídico e a evolução da 

sociedade, no sentido de efetivar as promessas do Estado Democrático de Direito, o que 
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se contrapõe a tendências preconceituosas e excludentes no intuito de controle social e de 

restrição aos direitos das chamadas minorias.   

O resultado da pesquisa realizada está organizado em quatro capítulos, a seguir 

apresentados: 

No primeiro capítulo, intitulado A Trajetória Evolutiva do Afeto de Amor nas 

Relações Intersubjetivas, contempla-se, entre outros aspectos, a análise da evolução 

histórica da sexualidade humana e o consequente controle do desejo, realizado pelo 

Estado burguês, por meio da moral propagada desde o Cristianismo. Assim, ao longo da 

história da humanidade ocidental, com esteio na análise dos textos filosóficos greco-

romanos, perpassando pela Bíblia até chegar à revolução burguesa, será possível perceber 

as finalidades e restrições da conduta sexual, a partir da necessidade de domínio de si e 

de procriação para manutenção e transferência de capital, ao legitimar o sexo no seio do 

casamento e da família, o que serviu para o Estado influenciar a esfera íntima do 

indivíduo. Além disso, é investigado o afeto de amor sob diferentes perspectivas: da 

Erótica Platônica em termos filosóficos, da solidariedade em termos sociológicos e do 

exercício do desejo em termos psicanalíticos, visando compreender como outras ciências 

procuram estabelecer critérios e contornos para o exercício do afeto, o que acaba por 

influenciar a construção de normativas acerca do assunto. 

No segundo capítulo, designado como Em Questão à Gênese da 

Homossexualidade, são considerados, entre outros aspectos, a análise da evolução 

histórica e da assimilação social da homossexualidade, desde o apogeu do amor entre 

homens na Grécia antiga até a edificação do preconceito institucionalizado, a partir dos 

estudos de Foucault, que aborda a historicidade do esquema poder-saber-prazer, no qual 

o Estado interdita as sexualidades insubmissas ao capital, além de estabelecer a forma 

como a filosofia grega concebeu o acesso à verdade do amor na relação entre homens; e, 

de Naussbaum, que aborda a utilização dos textos gregos antigos acerca da 

homossexualidade, a fim de auxiliar a resolução de conflitos sexuais na 

contemporaneidade.   

No terceiro capítulo, intitulado O Reconhecimento pelo STF das Uniões entre 

Pessoas do Mesmo Sexo com Fundamento no Valor Afeto, contempla-se, primeiramente 

a análise do conteúdo jurídico do valor afeto, com destaque para a sua evidenciação em 

toda e qualquer relação familiar. Posteriormente, analisa-se a decisão do STF na ADI n. 

4.277 acerca do reconhecimento jurídico das uniões estáveis homoafetivas, por meio do 

exercício de seu papel iluminista, na medida em que se deflagra a necessidade de 
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promover a evolução social, diante da recepção da doutrina pós-positivista, em que o 

julgador deve buscar ir além da legalidade estrita, sem perder de vista o direito objetivo, 

reconhecendo normatividade aos princípios e edificando uma Teoria dos Direitos de 

Personalidade e dos Direitos Fundamentais baseadas na dignidade da pessoa humana, 

acarretando, assim, uma reaproximação entre Direito e ética. 

No capítulo quarto, designado como O Direito à Liberdade de Amor 

Homossexual, aborda-se a análise da evolução histórica do reconhecimento da união 

homoafetiva na legislação nacional e internacional, em especial com base nos Princípios 

de Yogyakarta no âmbito das Nações Unidas, para a seguir evidenciar os fundamentos 

jurídicos necessários para a proclamação do direito à liberdade de amor homossexual 

como direito fundamental, a partir da materialização dos princípios da dignidade, da 

liberdade, da igualdade e da busca pela felicidade, bem como direito de personalidade e 

direito subjetivo, uma vez constituir atributo inerente à personalidade humana.  

Por fim, propõe-se o diálogo entre Desejo, Afeto e Direito, diante da sensibilidade 

do tema, bem como da dificuldade do ordenamento jurídico em abordá-lo, propõe-se um 

novo olhar para uma peculiaridade tão íntima do ser humano. Desta forma, cabe ao Estado 

a criação de normativas e instrumentos, a fim de evitar qualquer tipo de discriminação 

afetiva. Não há dúvidas, de que a moral interditou o Desejo, mas é o Desejo que leva ao 

Afeto de Amor, sendo, pois, o Afeto de Amor inerente à personalidade humana. Portanto, 

somente a partir do respeito ao livre exercício do amor há de ser materializada a dignidade 

do humano, por meio da liberdade, do igualdade e da busca pela felicidade, fazendo 

florescer o mais puro dos direitos humanos: o transcendente direito fundamental ao amor.  
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1 A TRAJETÓRIA EVOLUTIVA DO AFETO DE AMOR NAS RELAÇÕES 

INTERSUBJETIVAS 

 

 

1.1 A História da Sexualidade Humana e o Controle do Desejo 

 

Inicialmente, necessário registrar que, tendo como referencial a filosofia grega, o 

amor assume diferentes dimensões, de acordo com o objeto em análise, interessando, 

mais especificamente à presente pesquisa, a dimensão, cujo objeto relaciona-se a eros. 

Em decorrência de uma incapacidade de total isolamento do amor erótico, por vezes este 

será associado a outras formas de amor, quais sejam: a amizade (philia), a afeição (agape) 

e ao desejo (epithumia). Na leitura platônica, foi possível ordenar eros racionalmente, 

vinculando-o a um desejo peculiar de paixão intensa por alguém. Eros, como será 

analisado posteriormente, personifica o estado anímico do amor, da paixão sexual, bem 

como do princípio natural do amor, que, por seu turno, age sobre os homens.1  

Da mesma forma, Foucault2 evidencia a correlação entre desejo, prazer e natureza, 

no sentido de que os órgãos são dados a todos os animais e servem para a fecundação, 

mas somente aos homens a natureza lhes outorga a capacidade de sentir prazer, sendo por 

meio da alma, que surge o desejo (epithumia) de se utilizar dos referidos órgãos, desejo 

surpreendente e indizível (arrheton).  

Segundo Platão em O Banquete,3 não se deveria reduzir o amor à expressão de 

mero apetite corporal, pois, abandonando a tentativa de articulá-lo intelectualmente, 

implicaria neutralizar a totalidade da experiência humana mais profunda. Assim, quanto 

mais erotizado, mais deverá ser o homem capaz de compreender e justificar o que sente, 

sendo o próprio amor que motiva a inteligência que se tem dele. Nesse exercício 

intelectivo, eis que emana a polarização existente entre o instinto humano e sua 

racionalidade correlata, quanto ao que se denomina de amor erótico. Nesse sentido, 

Sócrates dessensualiza o amor ao espiritualizá-lo, enquanto Pausânias mascara sua 

sensualidade espiritualizando-o.4  

No presente sentido, o instinto sexual humano foi, ao longo dos séculos, limitado 

pela cultura, estruturada artificialmente por meio da razão ao desprestigiar a ordem dos 

                                                             
1 PLATÃO. O Banquete. Belém: Ed.ufpa. 2011, p. 43. 
2 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 134. 
3 PLATÃO. op. cit., p. 42. 
4 PLATÃO. op. cit., p. 49. 
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desejos e o mecanismo das paixões.5 Moral tão impregnada e emblemática, que orienta o 

imaginário inconsciente social contemporâneo, fomentando a reprodução acrítica de seus 

cânones, evidenciando o conflito existente entre consciente e inconsciente, bem como 

entre o desejo individual e o que é determinado social e culturalmente. Assim, antes de 

tratar acerca do reconhecimento jurídico da liberdade de amor homossexual e de sua 

tutela, importante perpassar pela análise de outras ciências, que se ocuparam em traçar o 

escopo do comportamento afetivo-sexual.  

De acordo com Foucault,6 em relação à evolução do comportamento sexual 

humano, o sujeito ocidental, durante três séculos, foi estimulado a relatar tudo quanto 

fosse possível acerca de sua conduta sexual. A partir da época clássica, houve uma 

intensificação e correspondente valorização do discurso sexual, acarretando ao homem 

efeitos múltiplos no que concerne à tentativa de deslocamento, reorientação e 

modificação de seu próprio desejo, em contexto cuidadosamente analítico.  

Ainda de acordo com Foucault,7 no século XVIII surgiu uma incitação política, 

econômica e técnica acerca do comportamento sexual, e, portanto, analítica, por meio de 

contabilidade, classificação e especificação do sexo, em pesquisas quantitativas ou 

causais, amparadas pela racionalidade, de acordo com a moralidade prevalecente. 

Depurou-se o sexo através de objetos situados entre a repugnância e o ridículo, e a 

dificuldade no tratamento do tema deveria buscar evitar a hipocrisia e a propensão ao 

escândalo. Para o autor, em conclusão preliminar: 

 

O essencial não são todos esses escrúpulos, o moralismo que revelam ou a 

hipocrisia que neles podemos visualizar, mas sim a necessidade reconhecida 

de que é preciso superá-los. Deve-se falar do sexo, e falar publicamente, de 

uma maneira que não seja ordenada em função da demarcação entre o lícito e 

o ilícito (...); cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve 

simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, 

regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo 

não se julga apenas, administra-se.8  

 

                                                             
5 De acordo com Vieira: “Toda paixão má já é uma má escolha e o sujeito só pode errar em consequência 
de não desejar conforme sua natureza, o que a psicanálise demonstra é que esta natureza é o desejo” 
(VIEIRA, Marcus André. A ética da paixão: uma teoria psicanalítica do afeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editora, 2001, p. 127). 
6 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, pp. 25 e 26. 
7 FOUCAULT, op. cit., p. 26. 
8 FOUCAULT, op. cit., p. 27. 
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Portanto, o discurso sobre a sexualidade humana encontra-se baseado no regime 

poder-saber-prazer, a fim de explicar como o poder consegue chegar às condutas sexuais 

íntimas e individuais. O poder tenta percorrer os caminhos das formas raras ou quase 

imperceptíveis do desejo, penetrando e controlando o prazer cotidiano, por meio da 

recusa, bloqueio e desqualificação de um lado, mas também de incitação e intensificação, 

constituindo, desta maneira, as técnicas polimorfas do poder.9 

Foucault afirma que o Estado, a partir do poder que lhe é investido, preocupa-se, 

dentre outras questões, pela forma como cada cidadão utiliza-se de seu sexo. Evidencia-

se a necessidade, que o Estado saiba o que se passa com o sexo dos cidadãos e o uso que 

dele fazem, bem como que cada um seja capaz de controlar sua prática,10 evitando a 

proliferação das chamadas sexualidades insubmissas ao capital, pela ausência de 

procriação, demonstrando que o discurso moral na verdade trata-se de um discurso estatal. 

A partir do discurso apresentado, multiplicaram-se as condenações judiciais das 

perversões; vinculou-se a irregularidade sexual à doença mental (dentre elas a 

homossexualidade); da infância à velhice foi definida uma norma de desenvolvimento 

sexual e foram cuidadosamente caracterizados todos os desvios possíveis; organizaram-

se controles pedagógicos e tratamentos médicos; moralistas e médicos propagaram o 

discurso de abominação; estruturou-se uma sexualidade centrada na genitalidade, 

rechaçando-se os prazeres sem frutos, constituindo, desta forma, como preocupações 

elementares: assegurar o povoamento, reproduzir força de trabalho, reproduzir a forma 

das relações sociais, proporcionando uma sexualidade economicamente útil e 

politicamente conservadora,11 naquilo que é denominado de corpos úteis ao capital. 

Até o final do século XVIII, três grandes códigos explícitos regiam as práticas 

sexuais: o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil. Eles fixavam a linha divisória 

entre o lícito e o ilícito. Todos estavam centrados nas relações matrimoniais: o dever 

conjugal, a capacidade de desempenhá-lo, a forma pela qual era cumprido, as exigências 

e as violências que o acompanhavam, as carícias inúteis ou indevidas, sua fecundidade 

ou a maneira empregada para torná-lo estéril, os momentos em que era solicitado, sua 

                                                             
9 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 17. 
10 FOUCAULT, op.cit., p. 30. 
11 FOUCAULT, op. cit., p. 40. 
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frequência ou raridade. Desta maneira, o sexo entre cônjuges era sobrecarregado de regras 

e recomendações.12 

Assim, o sistema civil cuidou, por meio dos Tribunais, da condenação da 

homossexualidade, da infidelidade e do casamento sem o consentimento dos pais, 

fazendo com que as interdições sexuais tivessem, fundamentalmente, natureza jurídica.13 

Nesse cenário controlador, questionou-se a sexualidade das crianças, dos loucos, dos 

criminosos e daqueles que amavam o mesmo sexo, constituindo espécies do gênero, 

denominado por Foucault como sexualidades periféricas. Através da sanção jurídica, 

penalizou-se tais infrações, que colocavam em risco a moral do casamento e da família, 

bem como a regularidade de um funcionamento natural dessas instituições.14 Nesse 

ambiente de cariz conservador, a propugnada lei da aliança tinha como objetivo 

neutralizar a ordem dos desejos. 

O motivo do controle institucionalizado decorre do fato da sociedade burguesa 

dos séculos XIX e XX constituir-se como uma sociedade de perversão explosiva e 

fragmentada, exercendo poder sobre o corpo e o sexo, ao reduzi-lo às sexualidades 

heteroconcordantes. De acordo com Foucault, “a sociedade moderna é perversa, não a 

despeito de seu puritanismo ou como reação à sua hipocrisia: é perversa real e 

diretamente”.15   

O controle da sexualidade humana fez edificar uma ciência do sexo, subordinada 

aos imperativos de uma moral, estimulando o discurso da verdade.16 Assim, ocorreu um 

deslocamento de seu objeto, não apenas como sensação, prazer, lei ou interdição, mas sim 

como objeto de verdade. Desta forma, o sujeito deve dizer o que é, o que faz, o que 

recorda, o que esquece, o que esconde, o que oculta, o que pensa e, mais, o que pensa 

inadvertidamente.17  

De outra sorte, Foucault afirma que, o discurso do sexo deveria levar em 

consideração a causalidade no sujeito, seu inconsciente, sua verdade no outro, além do 

saber nele daquilo que ele mesmo ignora. Nesse sentido, o sexo reverbera nas delícias de 

se sentir interpretado, no prazer da análise, na conjugação do saber com o prazer e, assim, 

                                                             
12 FOUCAULT, op.cit., p. 41. 
13 FOUCAULT, op.cit., p. 42. 
14 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 43. 
15 FOUCAULT, op.cit., p. 53. 
16 FOUCAULT, op.cit., p. 60. 
17 FOUCAULT, op. cit., p. 68. 
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muda-se a sombria lei que sempre diz não.18 O sexo não é externo, mas sim fenômeno 

que ocorre no íntimo do sujeito, dento dele, levando ao seu autoconhecimento, em 

detrimento de imposições alheias.  

Apesar de Foucault defender que não houve repressão ao exercício sexual pelos 

instrumentos de poder, mas sim o seu incentivo, como regra geral, é de se constatar uma 

verdadeira limitação de possibilidades, concernentes a um espectro bem delimitado.19 A 

partir da análise das relações históricas entre o poder e o discurso sobre o sexo, deflagram-

se, tanto uma representação jurídica, como uma negativa do poder. Segundo o autor: 

 

Não existe uma estratégia única, global, válida para toda a sociedade e 

uniformemente referente a todas as manifestações do sexo: a ideia, por 

exemplo, de muitas vezes se haver tentado, por diferentes meios, reduzir todo 

o sexo à sua função reprodutiva, à sua forma heterossexual e adulta e à sua 

legitimidade matrimonial não explica, sem a menor dúvida, os múltiplos 

objetivos visados, os inúmeros meios postos em ação nas políticas sexuais 

concernentes aos dois sexos, às diferentes idades e às classes sociais.20 

 

Respondendo a presente indagação, Foucault associa sexualidade ao dispositivo 

histórico, atrelado às estratégias de saber e de poder, vinculando à estimulação dos corpos, 

à intensificação dos prazeres, à incitação ao discurso, à formação dos conhecimentos, ao 

reforço dos controles e das resistências.21 

Diante do tribunal da penitência, primeiramente foi discutido aquilo que era 

permitido ou proibido (adultério, relação com pessoa interdita, o caráter legítimo ou não 

da conjunção carnal), depois, migrou-se para uma nova pastoral, cuja preocupação 

centrava-se mais no corpo, na sensação de prazer, na natureza do prazer, nos movimentos 

mais secretos da concupiscência, nas formas sutis da deleitação e no consentimento.22 

Assim, houve o deslocamento da relação sexual com o outro, para a relação sexual 

consigo mesmo. 

Desta forma, constituíram como principais elementos do dispositivo de 

sexualidade: o corpo feminino, a precocidade infantil, a regulação dos nascimentos e a 

especificação dos perversos. E foi na entidade familiar, que houve a permutação da 

sexualidade com a aliança: é ela quem transporta a lei e a dimensão jurídica para o 

                                                             
18 FOUCAULT, op.cit., pp. 80-82. 
19 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 89. 
20 FOUCAULT, op.cit., pp. 112-113. 
21 FOUCAULT, op.cit., p. 115. 
22 FOUCAULT, op.cit., p. 117. 
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dispositivo da sexualidade; e a economia do prazer e a intensidade das sensações para o 

regime da aliança23 (neutralização do desejo).  

Dentro daquilo que Foucault chama de tecnologia do sexo, não somente o sexo 

poderia ser afetado por suas próprias doenças, mas, caso não fosse controlado, poderia 

transmitir doenças ou criá-las para as gerações futuras, assim, o sexo surgia na origem de 

todo um capital patológico da espécie. Na segunda metade do século XIX, dentro da 

propugnada tecnologia, foram constituídos os programas de eugenia e a medicina da 

perversões.24  

Foi também na família que a tecnologia sexual encontrou mecanismos de 

materialização, sendo, pois, instância de controle, em que foi problematizada a 

sexualidade das crianças e adolescentes, em que foi medicalizada a sexualidade feminina, 

em que foram evidenciadas as patologias do sexo, a urgência em vigiá-lo e a necessidade 

de construir uma tecnologia racional de correção. Foi nela em que houve a 

psiquiatrização do sexo. Foi nesse locus em que estimulou-se o eretismo sexual, a partir 

dos medos e da invenção de receitas. “A burguesia começou considerando que o seu 

próprio sexo era coisa importante, frágil, tesouro, segredo de conhecimento 

indispensável”.25 Houve, assim, um investimento sobre o próprio sexo, por meio de uma 

tecnologia de saber e de poder inventada pela própria burguesia, atribuindo um alto preço 

político ao seu próprio corpo, suas sensações, seus prazeres, sua saúde e sua 

sobrevivência.26 

Diante da apreensão social da sexualidade, houve a instauração de um conjunto 

de normas, que se apoiavam em instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas e 

médicas, bem como nas transformações pelas quais os indivíduos são levados a dar 

sentido e valor a sua conduta, seus deveres, prazeres, sentimentos, sensações e sonhos. 

Trata-se, pois, de um exercício viciado, ao ser limitado pelo sistema de regras e coerções, 

dentro de uma história da sexualidade, enquanto experiência. Nesse cenário, colocou-se 

fora do campo histórico o desejo e o sujeito de desejo.27  

Para Foucault, o importante é analisar as práticas que conduzem o indivíduo a se 

reconhecer como sujeito de desejo, o que permite que ele descubra, no desejo, a verdade 

                                                             
23 FOUCAULT, op. cit., p. 118.  
24 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 128. 
25 FOUCAULT, op.cit., p. 131. 
26 FOUCAULT, op.cit., p. 134. 
27 FOUCAULT, op.cit., p. 8. 
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de seu ser, seja ele dentro ou fora das regras,28 em sentido contrário a um conjunto de 

imposições de caráter normativo.  

A dificuldade em se reconhecer o sujeito de desejo, tem origem no valor dado ao 

ato sexual pelo Cristianismo, que o teria associado ao mal, ao pecado, à queda, à morte, 

ao passo que na Antiguidade, o teria concebido com significações positivas. Perante a 

delimitação do parceiro legítimo, o Cristianismo, diferentemente do que se passava nas 

sociedades grega e romana, só o teria aceito no casamento monogâmico e, no interior 

dessa conjugalidade, lhe tendo imposto como princípio uma finalidade exclusivamente 

procriadora. Além disso, o Cristianismo parece ter condenado a homossexualidade, ao 

exigir abstinência sexual rigorosa, por meio da castidade e da virgindade.29  

O Cristianismo glorificou a imagem do herói virtuoso, como sendo aquele capaz 

de se desviar do prazer, não caindo em tentação, construindo-se a imagem de que tal 

renúncia seja capaz de dar acesso a uma experiência espiritual da verdade e do amor, que 

seria excluída pelo ato sexual. Na Antiguidade clássica também existia a propagação do 

ideário da temperança, em que o sujeito deveria ser senhor de si e de suas concupiscências 

para renunciar ao sexo. Nesse sentido, o celibato evidenciava o domínio que o sujeito 

exercia sobre o seu desejo sexual, acarretando na possibilidade, que tal sujeito poderia 

exercer sobre os demais. Assim, dominar seus desejos sexuais constituía-se como 

verdadeiro mecanismo de poder. Para outros, tal domínio era sinal de sabedoria, que 

colocava o celibatário em contato com algum elemento superior à natureza humana, ou 

seja, o acesso à verdade.30  

De acordo com Foucault, o comportamento sexual e os prazeres a ele relacionados 

são objeto de uma preocupação moral.31 Na Grécia antiga visava-se a formação ética do 

sujeito, caracterizada por sua capacidade de dominar as forças desencadeadas pelo 

instinto, bem como de guardar a livre disposição de sua energia e de fazer sua vida uma 

obra que sobreviverá a sua breve existência (pela filiação), o que se chama de temperança 

sexual, constituindo, desta maneira, um dos males da razão, qual seja, a limitação dos 

desejos. A partir da racionalização da alma, esta somente deveria prestar atenção ao 

necessário ao corpo (combatendo os excessos), num domínio rigoroso dos desejos, em 

                                                             
28 FOUCAULT, op. cit., p. 10. 
29 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 20. 
30 FOUCAULT, op.cit., pp. 26-27. 
31 FOUCAULT, op. cit., p. 31. 
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luta contra imagens tentadoras e anulação do prazer como fim das relações sexuais. 

Dentro da ética do domínio, valorizava-se uma moral sexual, consubstanciada por 

exercícios de abstinência e de domínio de si, a fim de atingir a plena soberania sobre si 

mesmo.32  

De outra sorte, quis a natureza que a realização do ato sexual, fosse associada a 

um prazer, orientado pelo desejo. Desejo esse que nasce da falta, ou seja, surge em desejar 

aquilo que falta ao homem, pois se nada lhe falta, desejo também não há de existir.33 Com 

isso, na Antiguidade grega, defendia-se que a faculdade de desejar deveria obedecer à 

razão, existindo uma maneira correta para exercer os atos, gestos e contatos que 

proporcionam prazer (afrodisia), por meio de caracterização moral, na qual condenava-

se o excesso e a passividade em sua prática.34 

A presente caracterização moral, concebida como temperança, não tomava forma 

de uma obediência a um sistema de leis ou a uma codificação de condutas, bem como não 

valia como um princípio de anulação dos prazeres, mas era materializada por meio de 

uma arte de si, vinculada à prática dos prazeres.35  

De acordo com Foucault, parece que na moral prevalecente na Grécia antiga, a 

moral sexual era parte do modo de vida, determinado pelo status e pela finalidade que 

lhes foram concebidos. Já na moral cristã, a especificação da conduta sexual aparece em 

quadro de sistema global, que define o valor do ato sexual, por meio de princípios gerais, 

indicando sob quais condições ele seria considerado legítimo, numa verdadeira 

universalidade modulada.36 Assim, para a ética dos aphrodisia na luta contra os desejos 

e prazeres o sujeito deveria se medir consigo, enquanto para ética da carne ocorreria o 

vínculo entre o movimento da concupiscência e a presença do outro, possuindo este 

artimanhas e o poder de ilusão.37 

Ainda sobre a ética dos afrodisia, Foucault argumenta: 

(...) a razão dada para que haja em cada Estado um comando e uma legislação 

é que mesmo na paz, todos os Estados estão em guerra uns contra os outros; 

do mesmo modo, é preciso entender que, se na vida pública todo homem é para 

todo homem um inimigo, na vida privada cada um, em face de si próprio, é um 

inimigo de si mesmo; e de todas as vitórias possíveis de serem obtidas a 

primeira e a mais gloriosa é a que se consegue sobre si mesmo, ao passo que o 

                                                             
32 FOUCAULT, op. cit., p. 125.  
33 FOUCAULT Michel. História da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 53. 
34 FOUCAULT, op. cit., p. 61. 
35 FOUCAULT, op. cit., p. 69.  
36 FOUCAULT, op. cit., p. 72.  
37 FOUCAULT, op. cit., p. 81.  
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mais vergonhoso dos fracassos, o mais desprezível, consiste em ser vencido 

por si mesmo.38 

 

Nesse cenário, é possível afirmar que a temperança sexual não implicava a 

supressão dos desejos, mas sim em sua dominação. O homem temperante seria aquele 

que possui desejos, porém deseja com moderação, dentro daquilo que convém e nada 

mais.39  

Ainda analisando a moral grega acerca do uso dos prazeres, é certo que o homem 

não poderá constituir-se como sujeito moral sem constituir-se, também, como sujeito de 

conhecimento. Conhecimento tal que perpassa pela superioridade da razão sobre o 

desejo. Assim, aos desprovidos de razão, tudo há de excitá-los, diante da insaciabilidade 

do desejo de prazer. A partir do racional, a filosofia grega propunha a submissão do desejo 

à autoridade, sob pena de seu aumento excessivo, necessitando conformar a faculdade de 

concupiscência. Não há dúvidas de que a importância de conhecer a si mesmo com 

finalidade de praticar a virtude e dominar os desejos, constituiu um verdadeiro tema 

socrático,40 que será analisado mais profundamente a seguir. Importante esclarecer, que 

o presente domínio dos desejos era exigido em qualquer relação sexual, 

independentemente do direcionamento em relação ao objeto. 

Aqui surge a relação com o verdadeiro, como elemento essencial da temperança, 

pois a dominação da violência dos prazeres, exige do sujeito seu uso comedido, a partir 

da razão. Para os gregos, o exercício da temperança levaria à felicidade.41  

Importante frisar, que as correlações orgânicas múltiplas atribuídas ao mau uso 

dos afrodisia, explicam os efeitos patológicos diversos que se atribui à atividade sexual, 

quando esta não obedece ao regramento da indispensável economia.42 Estimulava-se, 

desta forma, a abstenção ritual que, tanto nos concursos, quanto nas batalhas, constituía 

uma das condições do sucesso do homem grego, de um lado, emergia a vitória moral 

sobre si mesmo, fazendo-o capaz e digno de garantir sua superioridade sobre os outros, e 

de outro, surgia a economia necessária ao corpo, a fim de que este conservasse toda a 

força, que o ato sexual jogaria fora.43   

                                                             
38 FOUCAULT, op. cit., p. 82. 
39 FOUCAULT Michel. História da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 83.  
40 FOUCAULT, op. cit., pp. 103-105. 
41 FOUCAULT, op. cit., pp. 106-108. 
42 FOUCAULT, op. cit., p. 146. 
43 FOUCAULT, op. cit., p. 148.   
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Nesse sentido, as reflexões médica e filosófica classificaram a conduta sexual 

como sendo capaz de ameaçar, por sua violência, o controle e o domínio que convém ao 

sujeito exercer sobre si.44    

Ainda na sociedade grega, as reflexões médica e filosófica também vincularam a 

conduta sexual à morte e à procriação. Assim, a finalidade da procriação seria evitar o 

desaparecimento dos seres vivos e da espécie, tomada no seu conjunto, pois a eternidade 

não pode ser concedida ao indivíduo singularmente. A relação sexual constituía, pois, um 

artifício que assegurava ao sujeito um renascer dele mesmo.45  

Em síntese, segundo Foucault: 

 

Nota-se, então, que a importância atribuída ao ato sexual e às formas de sua 

rarefação se deve não somente aos seus efeitos negativos sobre o corpo, mas 

ao que ele é, nele mesmo e por natureza: violência que escapa à vontade, 

dispêndio que extenua as forças, procriação ligada à morte futura do indivíduo. 

O ato sexual não inquieta porque releva do mal, mas sim porque perturba e 

ameaça a relação do indivíduo consigo mesmo e a sua constituição como 

sujeito moral: ele traz com ele, se não for medido e distribuído como convém, 

o desencadear das forças involuntárias, o enfraquecimento da energia e a morte 

sem descendência honrada.46  

 

De outra sorte, para doutrina cristã da carne, apesar de se encontrar inquietação 

com a violência involuntária do ato, seu parentesco com o mal e seu lugar no jogo entre 

vida e morte, se constatará a presença da força irreprimível do desejo e do ato sexual, 

fomentando a construção de regras externas de economia com finalidade procriadora.47  

No presente contexto, tanto para a moral grega, como para a pastoral cristã, o 

objetivo das relações sexuais não deveria estar na volúpia, mas sim na procriação. Com 

isso, em torno dessa temática central, um grande questionamento desenvolveu-se no que 

concerne ao estatuto dos prazeres na relação conjugal. Diante de uma problematização no 

uso dos prazeres, foi exigida (pelo menos na pastoral cristã) a obrigação de cunho 

monogâmico, dissociando, desta maneira, a constância de uma relação conjugal única da 

busca do prazer,48 não havendo conexão sexual do homem à mulher nem mesmo pelo 

casamento.49 

                                                             
44 FOUCAULT, op. cit., p. 153. 
45 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 163.  
46 FOUCAULT, op. cit., p. 166. 
47 FOUCAULT, op. cit., p. 168. 
48 FOUCAULT, op. cit., p. 177. 
49 FOUCAULT, op. cit., p.180.  
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Na Grécia antiga, recomendava-se o que seria a atração natural, o princípio às 

relações sexuais entre esposos e à comunidade de corpos que eles constituíam, recusando-

se todos os artifícios usados para multiplicar os desejos e prazeres.50 Assim, o casamento 

seria o locus privilegiado para a realização da relação sexual moralmente aceitável, mas 

ainda não se cogitava de um princípio hermético de fidelidade sexual recíproca, como 

aquele que servirá de armação jurídico-moral para a forma matrimonial cristã.51  

Para os gregos, o bom casamento seria aquele que fosse útil para a comunidade, 

produzindo filhos belos e os melhores possíveis.52 Não correndo o risco de dar à luz seres 

de qualquer modo miseráveis, pois a miserabilidade decorreria de berço.53   

Em síntese, a virtude da mulher constituía-se a partir da submissão, enquanto a 

austeridade masculina constituía-se numa ética da dominação.54 Assim, a fórmula moral 

do exemplo, determinava que o homem grego exercesse sua autoridade sobre si mesmo, 

sendo digno de um rei não ser escravo de nenhum prazer, comandando seus desejos, da 

mesma forma que comanda seus compatriotas.55 No campo da virtude moral, não era 

possível se deixar vencer pelos desejos, o que não podia ser feito de maneira natural e ao 

sabor das circunstâncias, mas sim de forma voluntária, racional e constante.56 Importante 

destacar, que o mérito e o valor decorriam do comportamento, nunca do desejo.  

De acordo com Foucault, existe uma diferença substancial em relação à moral 

grega e a moral cristã, quanto ao uso dos prazeres. Enquanto que na moral grega, o 

homem, através de um ato voluntário, realiza o domínio de si, na moral cristã ele renuncia 

a si através de um código. Assim, na moral grega existe uma relação interna do sujeito 

para com ele mesmo, já na moral cristã existe uma relação externa do sujeito com o outro, 

por isso a dissimulação. Na moral grega, dentro do conceito de estética da existência, 

seria belo o homem dominar a si, ser temperante, dominar seus desejos e realizá-los de 

maneira comedida. De outra sorte, na moral cristã a renúncia de si irá proporcionar um 

julgamento de valor em relação aos desejos que o homem esconde, bem como aos objetos 

do prazer que são acessados, estimulando a conduta celibatária, a partir da apologia à 

virgindade.  

                                                             
50 FOUCAULT, op. cit., p.198.  
51 FOUCAULT, op. cit., p. 203.  
52 FOUCAULT, op. cit., p. 204.  
53 FOUCAULT, op. cit., p. 149.  
54 FOUCAULT, op. cit., p. 224. 
55 FOUCAULT, op. cit., pp. 209-210. 
56 FOUCAULT, op. cit., p. 212.  
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Portanto, na moral grega percebe-se que o homem é sujeito de desejos, mas deve 

dominá-los através da temperança sexual, os exercendo de forma comedida, para que sua 

realização seja bela, a partir da estética da existência. Por outro lado, na moral cristã o 

homem renuncia ao seu desejo, mas não de forma livre e espontânea, sendo, portanto, 

externo, já que é algo imposto pelo código de conduta comportamental, julgando-se os 

desejos e os objetos correlatos, a partir do que foi chamado de hermenêutica do desejo.  

No arcabouço da estética da existência, a alma era considerada virtuosa, quando 

fosse capaz de dominar seus movimentos irracionais, ou seja, suas paixões:57 o desejo e 

o medo.58 Logo, o pensamento moral definia a relação do sujeito com a própria atividade 

sexual. 

Não há dúvidas de que no principado de Augusto foram criadas leis protegendo o 

casamento, favorecendo a família comandada pelo pater familias, regulamentando a 

concubinagem e condenando o adultério, mas o mais importante na Grécia antiga partia 

de uma relação de austeridade internamente concebida, materializando: a insistência 

sobre a atenção que convém ter consigo mesmo; a inquietação com todos os distúrbios 

do corpo e da alma, que é preciso evitar por meio de um regime austero; e, a importância 

de se respeitar a si mesmo. O resultado de tal austeridade evidenciava a necessidade de 

suportar a privação dos prazeres ou sua limitação de uso inclusive no casamento ou para 

a procriação.59  

                                                             
57 Importante evidenciar, as análises de Espinosa e Descartes, a respeito dos afetos, que se afastaram no 
que tange ao exame da causa das paixões e à natureza do poder da mente sobre elas. Segundo Descartes, 
a causa das paixões residiria em movimentos ativos, a partir das ações do corpo sobre a mente e da mente 
sobre o corpo, ao passo que, para Espinosa, a causa das paixões estaria em movimentos passivos, tanto 
do corpo, quanto da mente. Enquanto Descartes atribuiu a causa das paixões a uma ação do corpo, 
Espinosa a vinculou à relação do corpo e da mente com a exterioridade. Tal diferença acarreta outra, que 
é o poder da mente sobre os afetos. De um lado, Descartes acreditava no poder absoluto da mente sobre 
o corpo; por sua vez, Espinosa concebia a exterioridade do afeto, com a possibilidade de sua moderação 
pelo humano, em decorrência de seu conhecimento racional, a partir da formação de um ideia clara e 
adequada sobre o afeto passivo, que, desta forma, se afastaria da total passividade. Portanto, a paixão 
que decorre do afeto, vem de fora, vem do outro, é externa, cabendo ao sujeito, por meio de sua 
racionalidade, moderar tal afeto quando este lhe toca, a partir de uma ideia clara e adequada (JAQUET, 
Chantal. A unidade do corpo e da mente: afetos, ações e paixões em Espinosa. São Paulo: Autêntica, 2011. 
Resenha de: D´AMBROS, Bruno.  A unidade do corpo e da mente: afetos, ações e paixões em Espinosa. 
Cadernos Espinosanos, n. XXVI, pp. 197-207, 2012. Disponível em: www.fflch.usp.br/df/espinosanos. 
Acesso em: 23 abr. 2013). 
58 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 17. 
59 FOUCAULT, op.cit., p. 53. 
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Nessa ordem de ideias, Foucault60 afirma que, a intensificação da presente 

austeridade sexual, na reflexão moral, não decorre do código que define os atos proibidos, 

mas sim de uma majoração da relação consigo pela qual o indivíduo estrutura-se como 

sujeito de seus atos. Havendo, assim, um crescimento, no mundo helenístico e romano, 

de um individualismo, que outorgava cada vez mais importância aos aspectos privados 

da existência, aos valores da conduta pessoal e ao interesse que se tem por si próprio.61 

Nessa relação consigo, o sujeito é convidado a se tornar, ele mesmo, objeto de 

conhecimento e locus de ação para transformar-se, corrigir-se, purificar-se e alcançar sua 

própria salvação.62 

Assim, o sujeito que preocupa-se com seu corpo e com sua alma, para construir 

por meio de ambos a trama de sua felicidade, encontra-se num estado perfeito e no ápice 

dos seus desejos, fazendo extirpar de sua alma a agitação e de seu corpo o sofrimento.63 

Constitui-se, pois, uma regra necessária para todos os homens, aperfeiçoar a 

própria alma com a ajuda da razão,64 dirigindo-se a consciência, sendo a partir da filosofia 

que se busca o aperfeiçoamento da alma,65 cuidando das paixões (energia desregulada, 

rebelde à razão).66 Uma vez que os maus hábitos da alma podem levar a misérias físicas, 

e os excessos do corpo manifestam e sustentam as falhas da alma.67  

A relação consigo, que constitui o objetivo final de todas as práticas de si, diz 

respeito a um ética do domínio, como dito em linhas anteriores. Tal relação é formulada 

através do modelo jurídico da posse, ou seja, de pertencer a si, ser seu. Para Foucault, 

converter-se a si é afastar-se das preocupações exteriores, da ambição desmedida, do 

temor diante do futuro, e, assim, voltando-se para o próprio passado, compilá-lo, passá-

lo em revista e estabelecer com ele uma relação que nada afetará.68 Desta forma, aquele 

que consegue ter acesso a si próprio é, para si, um verdadeiro objeto de prazer.69     

                                                             
60 FOUCAULT, op.cit., p. 53. 
61 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 54. 
62 FOUCAULT, op. cit., p. 55. 
63 FOUCAULT, op. cit., p. 60.  
64 FOUCAULT, op. cit., p. 62. 
65 FOUCAULT, op. cit., p. 71. 
66 FOUCAULT, op. cit., p. 72.  
67 Segundo Foucault, “nas doenças da alma, o mais grave é que elas passam desapercebidas ou mesmo 
podem ser tomadas como virtudes (a cólera por coragem, a paixão amorosa por amizade, a inveja por 
emulação, a covardia por prudência)” (FOUCAULT, op. cit., pp. 73-75). 
68 FOUCAULT, op. cit., p. 84.  
69 FOUCAULT, op. cit., p. 85. 
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A moral dos prazeres, sob a ótica da cultura de si, não desenvolveu proibições e 

interdições, mas sim a maneira como o sujeito deveria constituir-se como um sujeito 

moral. Assim, o prazer sexual, enquanto substância ética, decorreria da ordem da força 

contra a qual seria preciso lutar e sobre a qual o sujeito deveria assegurar sua dominação, 

num contexto de fragilidade e fraqueza. A moral sexual exigiria que o indivíduo fosse 

subserviente a uma certa arte de viver, a partir de critérios estéticos e éticos da existência, 

decorrentes da razão.70 

Exigindo-se exercícios de abstinência e de domínio para a constituição do sujeito 

moral, Foucault destaca a importância, nesse contexto, da definição da soberania do 

indivíduo sobre si mesmo, que não constituiria uma forma de simples dominação, mas 

sim de um gozo sem desejo e sem perturbação.71  

Avançando, uma nova ética edifica-se em Roma, influenciando a constituição do 

sujeito ético. A ética antiga determinava uma articulação entre o poder sobre si e o poder 

sobre os outros, referindo-se a uma estética da vida. Já a ética que se instaura modifica as 

regras do jogo político, tornando mais complexa a definição das relações entre o que se é 

e o que se pode fazer voluntária ou compulsoriamente. No presente cenário, a constituição 

de si mesmo, enquanto sujeito ético de suas próprias ações, torna-se mais problemática.72  

Diante da busca pela virtude, ao sujeito foi imposto dominar suas paixões, 

atribuindo-se um governo de si mesmo, ocupando-se de si, guiando sua própria alma e 

estabelecendo seu êthos.73  

Em síntese, a ética do domínio de si impôs uma crise de subjetivação do indivíduo, 

a partir de sua dificuldade em constituir-se como sujeito moral de suas condutas, levando-

o a esforçar-se para sujeitar-se às regras e conseguir finalizar sua existência.74 

Para Foucault, na constituição do sujeito ético não foi levado em consideração o 

conhecimento acerca de seu desejo, ou dos movimentos particulares que o conduzem ao 

ato sexual, ou das escolhas que ele realizou, ou da maneira como ele comete o ato, ou das 

formas de prazer que ele experimenta. O relevante seria incorporar em seu espírito as 

                                                             
70 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 86.  
71 FOUCAULT, op. cit., p. 87.  
72 FOUCAULT, op.cit., p. 110.  
73 FOUCAULT, op.cit., p. 116.  
74 FOUCAULT, op.cit., p. 123.  
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regras, que envolvam a conduta sexual, com a finalidade de realizá-la de maneira 

conveniente, sem perigo, nem dano.75  

Para tanto, a filosofia, a moral cristã e o pensamento médico recomendavam: 

princípio de uma economia estrita visando à raridade; medo das desgraças individuais e 

dos males coletivos que podem ocorrer como resultado de um desregramento da conduta 

sexual; necessidade de um domínio rigoroso dos desejos, de uma luta contra as imagens 

tentadoras e de uma anulação do prazer como fim das relações sexuais.76  

Diante do presente cenário, o casamento tornou-se o lugar de legitimação dos atos 

sexuais em Roma, em que a instituição matrimonial naturalizou-se, havendo, pois, o 

encontro do macho e da fêmea para a procriação, sendo isso comum a todos os animais. 

No sentido das formas de uma existência humana e racional, foi no casamento em que se 

estimulou a necessidade de prolongar a relação entre o homem e a mulher num caráter 

estável, tendo como finalidade de assegurar a educação da prole. Além disso, nesse 

ambiente promoveram-se as ajudas, comodidades e prazeres de uma vida a dois, a partir 

de obrigações constituídas. E por fim, era o matrimônio o meio para a formação da família 

como elemento basilar para a formação da cidade.77   

Segundo Foucault, a natureza e a razão coincidem no movimento que leva ao 

matrimônio.78 Dessa sorte, a filosofia parece determinar qual seria a vontade da natureza, 

uma vez que o celibato do filósofo tenderia a desaparecer se todos os humanos estivessem 

em condição de viver uma existência conforme a sua natureza essencial,79 já que o 

filósofo constituía-se como exemplo a ser seguido.   

Na tradição romanista, houve um privilégio natural, ao mesmo tempo ontológico 

e ético, à relação dual (formação de uma descendência comum e companheirismo de vida) 

e heterossexual.80 Desta forma, ocorreu a precificação dos prazeres, reconhecendo-se 

como legítimos e de alto valor aqueles que são realizados no casamento e com o objetivo 

de nascimento de filhos comuns.81 Foucault, a partir do pensamento de Musonius: 

 

Um homem que tem relação como uma cortesã ou com uma mulher não casada 

não lesa nenhum direito nem furta ninguém a esperança de uma descendência. 

                                                             
75 FOUCAULT, op.cit., pp. 176-177.  
76 FOUCAULT, op.cit., p. 177.  
77 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 189. 
78 FOUCAULT, op. cit., p. 192.  
79 FOUCAULT, op. cit., p. 199.  
80 FOUCAULT, op. cit., p. 205. 
81 FOUCAULT, op. cit., p. 210. 
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Mesmo nessas condições comete-se uma falta – assim como pode-se cometer 

uma falta e injustiça sem prejudicar ninguém a sua volta: a pessoa se 

emporcalha e, como os porcos, obtém prazer com a sua própria sujeira.82  

 

Com isso, os desejos foram dados aos homens para propagarem a espécie, e não 

para serem exercidos a partir da volúpia, como se a volúpia tivesse sido alijada da ordem 

dos desejos. Nesse cenário de contenção, as relações sexuais tinham que ter como objetivo 

a procriação, e não a busca pelo prazer, uma vez assim realizadas seriam consideradas 

contrárias à lei, mesmo caso praticadas no interior do casamento.83 Portanto, o amor deve 

a sua existência ao caráter dos esposos84 e não ao sexo praticado por eles.  

Em síntese, Foucault esclarece: 

 

Ato sexual, vínculo conjugal, progenitura, família, e mesmo para além da 

cidade, comunidade humana, tudo isso constitui uma série cujos elementos são 

ligados, e onde a existência do homem encontra sua forma racional. Retirar daí 

os prazeres para desvinculá-los da relação conjugal e propor-lhes outros fins é, 

efetivamente, causar dano àquilo que constitui o essencial do ser humano.85 

 

Registre-se que o conceito de essencialidade do humano circunscreve-se ao campo 

moral apenas, pois na ordem dos desejos tal situação não existe. 

Para o autor, no presente contexto histórico, o mal do comportamento sexual não 

se encontra no ato em si, mas sim no desrespeito às regras, que o vinculam ao matrimônio. 

Desta sorte, o casamento seria o único lugar legítimo para o exercício da conjunção carnal 

e para o uso dos aphrodisia.86 Nesse sentido, ocorreu um jurisdicionamento das relações 

conjugais e da prática sexual, havendo no interior do casamento um código, dispondo o 

que é permitido ou proibido fazer, querer, ou até pensar. Tal jurisdicionamento consolida-

se no conservadorismo inerente à estrutura da pastoral cristã.87   

Avançando mais, nas Idades Média e Moderna houve a incorporação do ideário 

cristão na Europa. Assim, diante da formação da ideologia ocidental, a Bíblia Hebraico-

Cristã possuiu papel central como fonte de orientação moral para a humanidade. No 

Velho Testamento88 apareceu pela primeira vez a imposição divina, para que Adão e Eva 

                                                             
82 FOUCAULT, op. cit., p. 211. 
83 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 223. 
84 FOUCAULT, op. cit., p. 226.  
85 FOUCAULT, op. cit., pp. 212-213.  
86 FOUCAULT, op. cit., p. 213.  
87 FOUCAULT, op. cit., p. 230. 
88 A BÍBLIA. Gênesis. Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: King Cross Publicações, 2008. 
Velho Testamento e Novo Testamento. 
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procriassem, a fim de povoar a Terra. Desta forma, muitas vezes a conduta sexual e a 

estruturação da família foram determinadas por normas morais, descritas no texto bíblico, 

cuja finalidade seria reforçar as crenças e perpetuar as heranças do chamado povo de 

Deus, constituído pelos israelitas. É de se constatar, que as mencionadas leis judaicas 

focavam na procriação, sendo, inclusive, proibido ao homem ejacular fora de sua parceira, 

para não desperdiçar a semente da vida.  

No Terceiro Livro da Torá, integrante do Velho Testamento89 foram impostas 

severas leis morais, incluindo normas acerca do casamento, da família, das heranças e do 

comportamento sexual em si. Tal livro possui origem sacerdotal, constituído por leis sob 

a ótica desse segmento, o que fez com que o texto fosse moldado de maneira estrita e 

artificial. Porém, muitas dessas leis foram relativizadas, a fim de se fazer cumprir o 

preceito divino considerado maior: “27. Deus criou o homem à sua imagem; criou-o à 

imagem de Deus, criou o homem e a mulher. 28. Deus os abençoou: Frutificai, disse ele, 

e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a (...)”.90 

Como comprovação de que as normas morais foram relativizadas em prol da 

procriação, é possível observar que, pelo Velho Testamento, se um casal não tivesse 

filhos, era possível que o homem engravidasse outra mulher. Isso resta claro na história 

de Abraão e sua esposa Sara, que impossibilitada de engravidar em decorrência de sua 

idade, ofereceu sua serva, Agar, a seu marido para que com ela tivesse prole.91 

Cumprindo, assim, o mandamento acima descrito, de que todo e qualquer ser humano 

deve frutificar e multiplicar. Importante frisar, que o filho concebido nessa relação 

extraconjugal seria considerado filho legítimo do casal. O relevante, no apresentado 

contexto, era ter e educar filhos, transmitindo-lhes herança, não importando sua origem 

de concepção, o que fez com que determinadas condutas sexuais extramatrimoniais 

fossem toleradas e aceitas socialmente.  

No Novo Testamento, Jesus Cristo apresenta-se como tolerante à conduta dos 

pecadores e defensor de que o homem não deve tocar nas mulheres,92 tendo uma visão, 

                                                             
89 A BÍBLIA. Levítico. Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: King Cross Publicações, 2008. 
Velho Testamento e Novo Testamento. 
90 A BÍBLIA. Gênesis. Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: King Cross Publicações, 2008. 
Velho Testamento e Novo Testamento. 
91 A BÍBLIA. Gênesis 16:3. Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: King Cross Publicações, 2008. 
Velho Testamento e Novo Testamento. 
92 “Agora, a respeito das coisas que me escrevestes. Penso que seria bom ao homem não tocar mulher 
alguma” (A BÍBLIA. Novo Testamento, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tradução de 
João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: King Cross Publicações, 2008. Velho Testamento e Novo 
Testamento). 
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desta forma anticonvencional, acerca desse relacionamento. Segundo Moss,93 Jesus 

Cristo parecia ser contrário ao casamento, não enaltecendo as relações afetivo-sexuais, 

pois a vida terrena deveria ser orientada pela busca de Deus. Com isso, Jesus Cristo não 

reproduziu os ensinamentos do Velho Testamento, acerca da necessidade de procriação, 

sendo assim, indiferente à constituição de prole. Corroborando tal inferência, de acordo 

com o Evangelho de Marcus,94 quando os mortos ressuscitam não se casam, uma vez que 

se tornam anjos nos céus.  

Somente centenas de anos depois da morte de Jesus Cristo, foi quando a Igreja 

Católica institucionalizou o sacramento do casamento tradicional, por meio de leis 

canônicas, calcadas em moral rigidamente cristalizada. É cabível afirmar, que tais leis 

regulamentavam quem poderia casar e quantas mulheres um homem poderia ter, não 

havendo a noção de relacionamento afetivo apto a deflagrar uma entidade familiar, como 

concebida nos dias atuais. Curiosamente na Bíblia Hebraica a poligamia era aceita, sendo 

o Novo Testamento silente a esse respeito, tolerando, entretanto, condutas sexuais do 

patriarca com suas mulheres e servas.95  

O Novo Testamento é considerado moralmente estrito, em decorrência de seus 

últimos livros, redigidos muitos anos depois da morte de Jesus Cristo. Segundo o apóstolo 

Paulo, paixão, sexo e casamento impediam a contemplação da divindade, devendo, assim, 

os seguidores da fé serem celibatários, a fim de propagar o Evangelho.96 Na Idade Média, 

ocorreu, desta maneira, perseguição daqueles que se comportassem de maneira distinta 

ao que era determinado na Bíblia, dentro da concepção da denominada hermenêutica do 

desejo. 

A Idade Moderna caracterizou-se pelo Renascimento, pelo Iluminismo e pela 

Reforma Religiosa, que influenciaram o comportamento afetivo-sexual do sujeito. Ao 

longo dos séculos, herméticas condutas morais passaram a ser impostas aos indivíduos, 

                                                             
93 TEOLOGIA CRISTÃ. Os Segredos da Bíblia. Rio de Janeiro: History Channel, 1 de Fevereiro de 2015. 
Programa de TV. 
94 A BÍBLIA. Novo Testamento, capítulo 12, versículo 25. Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: 
King Cross Publicações, 2008. Velho Testamento e Novo Testamento.  
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as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto 
agrada ao Senhor. 21. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. 22. Servos, 
obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estais sendo vistos, como 
quem busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus” (A BÍBLIA. Novo 
Testamento, Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículos 18 a 22. Tradução de João Ferreira Almeida. 
Rio de Janeiro: King Cross Publicações, 2008. Velho Testamento e Novo Testamento).  
96 TEOLOGIA CRISTÃ. Os Segredos da Bíblia. Rio de Janeiro: History Channel, 1 de Fevereiro de 2015. 
Programa de TV. 
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em desprestígio ao desejo, sendo que o indivíduo, sob a influência cultural, estabelecia 

relacionamentos com o patrimônio de outrem e não com a pessoa em si, além de ter claros 

objetivos procriadores, não se levando em consideração o sentimento de afeto. Sob tais 

orientações, o conjunto de leis acabou por disciplinar determinadas esferas da vida íntima 

de seus cidadãos, gerando diversos ramos, cuja construção, afirmação e consagração 

acadêmicas dependeram de inúmeros fatores, relacionados ao cenário socioeconômico e 

ideológico dominante. 

No presente contexto, nem com o surgimento do Iluminismo, que considerava a 

liberdade como alavanca para o progresso, a ordem e a felicidade, modificou-se a 

premissa de que a conduta sexual possuía finalidade eminentemente procriadora. 

Interessante constatar, que todo e qualquer ato sexual responsável pelo desperdício de 

sêmen era considerado impuro, como no caso da homossexualidade e da masturbação. 

Acreditava-se que os homens detinham quantidade limitada de sêmen em seu corpo, 

portanto a sexualidade heterodiscordante foi condenada, sob a suposição de que sua 

prática representava desperdício da semente vital.97 

Na Idade Contemporânea, iniciada com a Revolução Francesa, evidenciou-se a 

afirmação hegemônica da família burguesa, que teve origem em Roma, ao começar a 

privilegiar a conduta heterossexual concebida nas núpcias, cuja finalidade era a 

procriação, no mesmo sentido do Livro de Gênesis, integrante do Velho Testamento. Os 

atos sexuais impuros passaram a ser condenados com mais rigor, destacando-se o 

adultério, o incesto e a homossexualidade.  

As revoluções burguesas construíram na Europa um sistema jurídico centrado no 

Código Civil, regulamentando os institutos relativos à propriedade, à herança, aos 

negócios e à família. À época, o sujeito de direito era considerado como masculino, 

caucasiano, europeu, cristão e heterossexual, que permeava não apenas a esfera privada, 

mas principalmente a esfera pública, sendo fácil constatar porque as Cartas 

Constitucionais encontravam-se tão distantes das mulheres e de outros grupos sociais 

minoritários, afastando-se do reconhecimento de um sujeito de direito universal e 

abstrato. 

Por meio da família institucionalizada, o Direito e a sociedade capitalista 

conseguiram determinar as relações a partir da tradição, enquadrando-a, por conseguinte, 

na moldura social desenhada; já na esfera da sexualidade, a família sempre foi 

                                                             
97 LOUZADA, Ana Maria Gonçalves. Evolução do conceito de família. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). 
Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 266. 
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imprescindível para assegurar a conformidade aos padrões sexuais convencionais 

heteronormativos, bem como à hierarquia entre os sexos, por meio de estruturas sociais 

rígidas. 

No presente sentido, Foucault afirma que a família conjugal burguesa teve a 

aptidão de confiscar a sexualidade, limitando-a a reprodução. Assim, o casal, legítimo e 

procriador, ditava a lei, impondo-se como modelo, fazendo reinar a norma, detendo a 

verdade.98 

Segundo Habermas, a família burguesa, num primeiro momento, pareceu surgir 

voluntariamente, a partir da decisão de indivíduos livres. De acordo com o autor, a família 

parece ter origem sem coerção, como resultado da comunidade duradoura do afeto de 

amor entre os cônjuges. Assim,  

 

Os três momentos – da voluntariedade, da comunidade do amor e da formação 

– unem-se no conceito de humanidade, que deve ser inerente aos seres 

humanos como tais e constitui verdadeiramente sua posição absoluta: a 

emancipação (que ainda ressoa na expressão de algo que é puro ou 

simplesmente humano) de uma interioridade que se realiza segundo leis 

próprias, sem fins exteriores de qualquer tipo.99 

 

Porém, há uma considerável diferença entre a visão relatada acima, atribuída à 

esfera íntima e portanto privada da família burguesa, com as reais funções públicas desta 

entidade familiar. Logo, verifica-se que a família nunca esteve livre da coerção a que a 

sociedade civil, bem como o ordenamento jurídico, a submetem, exercendo, pois, papel 

decisivo no processo de distribuição do capital. Desta forma, como vínculo genealógico, 

a entidade familiar garantiria a continuidade pessoal, que consiste materialmente na 

acumulação de capital e é tutelada juridicamente pela transmissão hereditária da 

propriedade. Como agência social, a família produziria a rigorosa conformidade às 

exigências socialmente necessárias, sob a aparência de total liberdade na constituição da 

aludida comunidade duradoura do amor.100 

Ainda de acordo com Habermas, a total autonomia em sua formação, decorrente 

do amor entre os sujeitos, cede quando constata-se que o matrimônio tem natureza 

contratual, pressupondo declaração de vontades muitas vezes viciada, na medida em que 

                                                             
98 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1. A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 7. 
99 HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da 
sociedade burguesa. Trad. Denilson Luís Werle. São Paulo: Editora Unesp, 2014, p. 169.  
100 HABERMAS, op. cit., p. 169. 



38 
 

a família é detentora de capital, não podendo isentar-se de sua manutenção e ampliação, 

o que faz surgir o conflito entre amor e razão. 

Importante registrar, que a esfera pública nasceu na Grécia, a partir do uso público 

da razão. Com isso, a base do público de pessoas privadas emana da família burguesa, 

que criou, tanto uma subjetividade autônoma, quanto um ideal de humanidade, e apesar 

das limitações de ordem econômica e da herança patriarcal, entendidas como suas 

nevralgias, o conceito de família burguesa estruturou o espaço para a afirmação reflexiva 

da vida cotidiana e para as relações intersubjetivas de seus membros.101  

Ainda conforme Habermas,102 as ideias de amor, liberdade e formação, que 

surgem das experiências da esfera privada da família conjugal, não devem ser 

simplesmente uma ideologia, mas sim uma realidade, institucionalizada objetivamente 

pela esfera pública. 

Ao longo da história da humanidade ocidental, a partir da análise dos textos 

filosóficos greco-romanos, perpassando pela Bíblia até chegar à revolução burguesa, foi 

possível perceber as finalidades e restrições da conduta sexual. A necessidade de domínio 

de si e de procriação para manutenção e transferência de capital, permearam a construção 

de normativas acerca do assunto, e o Estado se ocupou em estabelecer uma esfera pública, 

que serviu para influenciar a esfera íntima do sujeito. Assim, o sexo legitimava-se no seio 

do casamento e da família, instrumento apto a vigiá-lo e corrigi-lo, que apesar de servir 

como um núcleo de relações intersubjetivas entre seus integrantes, não deixa de se 

apresentar como locus para o vínculo genealógico e agência social.   

Além disso, foi no âmago da família burguesa, que a conduta sexual saturou-se, 

diante da problematização da sexualidade das crianças, dos adolescentes e da própria 

mulher. O diagnóstico foi proposto pela psiquiatria, no qual deflagraram-se os medos e 

inventaram-se receitas com esteio em técnicas científicas. Assim, a família burguesa 

passou a considerar o sexo como algo importante, frágil, tesouro, segredo de 

conhecimento indispensável e, principalmente, tornou-se sua maior instância de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101 HABERMAS, op. cit., p. 22. 
102 HABERMAS, op. cit., p. 170. 
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1.2 O Afeto de Amor e sua Apreensão Filosófica, Sociológica e Psicanalítica 

 

1.2.1 O Afeto de Amor na Perspectiva da Erótica Platônica 

 

Diante do verdadeiro desejo de saber, a filosofia grega buscou responder a 

pergunta: o que é o amor? Ao desatar as línguas amarradas pelas leis e pelos costumes, 

depois de se fazer amor, os sofistas de O Banquete cuidaram de falar sobre o amor.103 

Inicialmente, Nussbaum104 defende que o objetivo verdadeiro de eros, na relação 

entre homens, não se direcionava a conduta sexual, mas sim ao amor afetuoso, uma vez 

que o sexo seria uma consequência inerente ao fato de se receber afeto.105 O simples amor 

por sexo, diferente dos outros tipos de amores afetuosos, deveria ser inspirado como uma 

resposta visual à beleza física, bem como pela forma que, tal beleza despertava a 

imaginação. Porém, os amantes, naturalmente, buscavam não só a satisfação de seu desejo 

sexual, mas também a reciprocidade afetiva. Assim, o amor erótico (aquele que busca 

associar sexo e afeto) aponta para um certo grau de reciprocidade no desejo dos sujeitos 

envolvidos. Deste modo, ao longo do tempo, na sociedade grega houve a preocupação 

com a reciprocidade e com o respeito, que constituem o melhor tipo de amizade, unindo 

indivíduos não só para mera satisfação das necessidades sexuais, mas sim como parceiros 

de uma vida de realizações. O fim moral do amor seria, portanto, transcender, ele mesmo, 

na amizade. 

O ser humano é marcado pela incompletude, que deve ser entendida em alguns 

aspectos: aquela decorrente de não bastar-se a si mesmo, o que, por natureza, leva à 

associação; e aquela vinculada à consciência de ser inacabado: a tensão entre o desejo e 

a razão institui nele a possibilidade-necessidade de concluir-se, finalizar-se como caráter 

e como inteligência. Em decorrência das suscitadas incompletudes, o ser constrói a ideia 

de polis, e a sua interação afetiva com o outro torna-se inevitável, inescapável e 

emergencial. Nesse contexto, existe, pois, íntima ligação entre a natureza 

carente/necessitada/incompleta do humano e a ética. A carência impõe o encontro com o 

                                                             
103 PLATÃO, op. cit., p. 42. 
104 NUSSBAUM, Martha. Sex & social justice. Trad. nossa. New York: Oxford University Press, 1999, p. 325. 
105 Espinosa ao analisar a origem das limitações humanas, as relacionou ao poder que o ser humano tem 
em ser afetado. Esclareceu que, quando o sujeito é afetado pelas coisas que compõem as categorias de 
tempo e espaço, pode ocorrer, ou a construção de uma barreira que o impossibilita chegar ao 
conhecimento e a uma vida virtuosa, ou a estruturação de um instrumento hábil para alcançar o 
mencionado ideal (VALE, Thiago Gandra do. A potencialidade dos afetos na natureza humana. 
Pensamento Extemporâneo, 2011. Disponível em: 
www.pensamentoextemporaneo.wordpress.com/2011/04/09/a-potencialidade. Acesso em: 25 mar. 
2013). 
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outro, encontro tal que dá ensejo a toda ação e a todo processo de construção do caráter,106 

a partir do epigrama de Delos: “O mais nobre é a justiça e o mais desejável a saúde, mas 

o que de mais doce há é ter o que se ama”.107 

A sociedade grega deixou de herança ao mundo ocidental a filosofia, e a obra O 

Banquete de Platão a desenvolveu no que concerne ao afeto de amor. O amor visto pela 

filosofia, na qual se pode estabelecer conexões metafísicas, a fim de se encontrar o 

verdadeiro sentido da mensagem de Eros, o Deus mais belo e perfeito. Em um contexto 

no qual a lei deveria se desenvolver sob o prisma da liberdade no exercício do amor, 

importante se faz o conhecimento de seus postulados, cuja a finalidade é a de inspirar 

uma sociedade moderna tão carente de afetos livres e plurais em suas normativas. Não 

que caiba, ao Direito preocupar-se com a regulamentação do afeto de amor, mas sim 

reconhecer os seus efeitos e tutelá-los. 

A obra O Banquete de Platão, alimentou o imaginário romântico, dentro de uma 

concepção denominada Amor Socrático, que parte da premissa aristotélica de imediata 

recepção filosófica, que acolhe, tanto a superioridade da vida contemplativa, quanto os 

atributos ontológicos da forma do belo, ao descrever a essência do Deus Eros, a partir da 

metafísica.  

No texto do livro em análise, pergunta-se como o amor pode ser definido, 

caracterizando-se pelo adensamento metafísico da investigação filosófica, a partir da 

hipótese das formas inteligíveis correspondentes a alma humana, que pode conhecê-las 

intelectualmente, a fim de tentar explicar e valorar a dimensão sensível da realidade. 

Dentro de um instrumental inspirado pelo conhecimento, pelo poder e pela beleza, 

parte-se do reconhecimento da ignorância, cujo objetivo maior foi a formulação da 

chamada Erótica Platônica. Assim, o autor convida seus leitores a um banquete na Grécia 

antiga, no qual estão presentes os maiores sofistas de seu tempo. A proposta foi a de que 

cada um, por vez, declamasse um discurso de exaltação sobre Eros, demonstrando, desta 

maneira, uma visão poliédrica acerca do sentimento de amor.  

É perceptível em várias passagens do texto, referência ao elemento jurídico, por 

meio do carreamento das proposições filosóficas ao estatuto normativo e vice-versa. As 

leis da cidade passam a repercutir, dentro de um conjunto de ações realizadas social e 

acriticamente. No livro, os filósofos apropriam-se dessa mecânica e estruturam seus 

pensamentos, cada qual com sua linha de raciocínio peculiar, partindo de um pensamento 

                                                             
106 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 11-12. 
107 ARISTÓTELES, op. cit., p. 30. 
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mais humano, calcado no senso comum, até chegar ao pensamento mais refinado e, 

portanto, filosófico, por meio de Sócrates.   

O primeiro a declamar seu pensamento filosófico foi Fedro, ao afirmar que o amor 

faz com que os amantes queiram impressionar seus amados, “o que deve servir de norma 

de conduta para aqueles que propuseram viver bela e retamente não lhes é inspirado tão 

bem nem pelos parentes, nem pela beleza, a riqueza, as dignidades e tudo mais, como 

pelo amor”.108 

Nesse sentido, de acordo com Fedro, um exército formado por amados e amantes, 

mesmo que em número reduzido poderia vencer o mundo inteiro, porque não existiriam 

baixas nesse exército, pois o amado e o amante teriam vergonha de dar baixa para não se 

envergonharem na frente dos que amam. O amor traz consigo coragem e entusiasmo, 

inclusive para os covardes. Os Deuses apreciam a dedicação e o merecimento pelo amor, 

sendo o amor um sentimento a que se dedica e que se faz por merecer. Com isso, os 

Deuses apreciam, particularmente, a virtude relativa ao amor, admirando, amando e 

recompensando o amado, quando este se afeiçoa ao amante.  

Ainda segundo Fedro, existe verdadeira objetividade no amor, pois inexiste o 

sentimento quando houver uma diferença muito grande em relação à beleza dos sujeitos 

envolvidos, bem como quando houver diferença muito grande de idade. Equilíbrio de 

beleza e de idade: por esses atributos o amor é reconhecido. De outra sorte, o amante é 

mais divino do que o amado, por estar possuído pela divindade denominada Eros, sendo 

este o mais antigo e mais respeitável dos Deuses, uma vez ser o mais autorizado para 

conduzir os homens a virtude e a felicidade, durante a vida e depois da morte. 

Na sequência, Pausânias declamou seus pensamentos acerca de Eros. Segundo 

ele para se falar de Eros, deve-se distinguir sobre qual Eros está a se falar, pois existe uma 

pluralidade de Eros, de acordo com a Afrodite que este se relaciona, existindo duas, uma 

celeste e outra vulgar. O amor oriundo da Afrodite Pandêmia é vulgar, o sujeito que 

aprecia esse amor é de baixa extração, pois gostam, tanto de mulheres, como de homens, 

além de terem mais amor ao corpo do que a alma, só pensam em realizar o ato, que parece 

ser o sexual, sem levar em consideração se existe uma maneira bela ou feia de consegui-

lo, o resultado é pegarem aquilo que a sorte lhe coloca ao alcance da mão, podendo ser 

bom ou ruim. Aqui participam os dois sexos, o masculino e o feminino.  

                                                             
108 PLATÃO, op. cit., p. 91.  
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“Se a ação for realizada com beleza e retidão será bela, se não houver retidão será 

feia. Nem todo amor é belo e merecedor de exaltações, mas apenas o que se alia a 

nobreza”.109 O amor que acompanha a Afrodite Urânia não possui relação com o 

feminino, apenas com o masculino, por isso os indivíduos com tal inclinação amam os 

rapazes, sendo aquela mais velha, estando, pois, livre de arrebatamentos. Os indivíduos 

influenciados por ela, preferem o gênero mais forte por natureza e mais inteligente, não 

se afeiçoando por rapazes impúberes. Desta forma, são pessoas que cogitam uma união 

para vida inteira, e procuram um companheiro para sempre, em sentido contrário à moral 

que regia a relação entre erômeno e erâstes. 

Pausânias defende a criação, em sua cidade, de uma lei que proíba amar meninos, 

para evitar desperdícios com o incerto, pois em relação às crianças não se tem como 

presumir se seus atos serão bons ou ruins, e se preferirão o corpo ou a alma. Há de se 

ressaltar que os homens de bem se submetem, voluntariamente, a tal lei. Já os seres 

vulgares deveriam evitar o sexo com as mulheres livres. No amor vulgar, os homens se 

envergonham em se entregarem a um amigo. Os amantes pandêmios são inconvenientes 

e desonestos, mas, de acordo com o filósofo em análise, não devem ser censurados, pois 

eles se comportam conforme a ordem e a lei. O Direito, na sociedade grega, permitia, a 

partir de uma moral, a relação livre, a relação de homens com outros homens, e entre 

homens com mulheres, o que se condenava moralmente era a passividade no 

relacionamento, como será analisado adiante.  

Ainda segundo Pansânias, se não existe eloquência, não existe doutrinação. 

Diferenciação da cidade em que vivem, na qual existe eloquência apta a influenciar os 

jovens para não viverem o amor vulgar, já em locais dominados pelos bárbaros a liberdade 

de amar era condenada, da mesma forma que o amor ao estudo e o amor à ginástica. De 

outra sorte, interessante registrar, que amizades e relações amorosas interessam aos 

governantes, pois o amor tem o poder de associar as pessoas e, assim, destruir os 

governos.  

Dentro da orientação proposta pelo filósofo, seria preferível amar aquele que for 

mais nobre e de maior merecimento, ainda que menos formoso, sendo considerável ser 

bem sucedido na conquista e vergonhoso fracassar, existindo permissão tácita nas leis 

locais para os amantes praticarem os atos mais extravagantes e ainda receber elogios.  
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Existe nítida diferença entre o ser amado e o ser amante. Desse modo tanto os 

Deuses como os homens, concedem plena liberdade a quem ama o que as leis locais 

confirmam. Na sociedade grega era extremamente belo amar e ser condescendente com a 

pessoa amada. Porém, não há o que seja belo em si mesmo, será belo se realizado com 

beleza, ou feio na hipótese contrária, sendo desonroso entregar-se de forma baixa a 

alguém indigno, como seria belo ceder descentemente ao amigo, a partir do merecimento. 

O amante vulgar que dedica mais amor ao corpo do que a alma, não é constante por não 

ser constante o objeto de sua predileção. No momento em que perde o viço o corpo do 

amado, ele bate as asas e some, traindo assim o seu discurso e todas as promessas 

anteriores. É vergonhoso ceder depressa, ceder em decorrência do dinheiro e do poder.  

Em conclusão preliminar, se alguém se colocar a serviço de uma pessoa, achando 

que poderá vir a aperfeiçoar-se por seu intermédio, seja pelo conhecimento ou por outra 

virtude, a escravidão voluntária não implica em desonra ou humilhação, pois o melhor 

que há é o amor da virtude. 

Na sequência declamou Erixímaco, a partir da medicina, que começa e conclui 

seu discurso dizendo que, Eros não se limita as relações com os belos jovens, mas sim 

com uma infinidade de outras coisas.  

Depois foi a vez de Aristófanes, que inicia seu discurso relatando a presença dos 

três sexos nos primórdios da humanidade. Existia o sexo andrógino, forte por natureza, 

constituindo a mistura do masculino e do feminino, mas que, por arrogância, tentou 

combater os Deuses. Então, Zeus deliberou com os outros Deuses o que deveria ser feito 

diante de tamanha petulância, não sendo aconselhável sua morte, como haviam feito com 

os gigantes, pois tal medida implicaria o desparecimento dos cultos e dos sacrifícios, 

prestados pelos homens. Zeus resolveu enfraquecê-los, através da divisão de seus corpos, 

além de ficarem fracos, serão de maior utilidade, pois aumentarão de tamanho. Foi assim 

que os humanos passaram a andar sobre dois pés em posição ereta. Desta maneira, todos 

começaram a procurar sua metade complementar: 

 

Os indivíduos provindos do corte daquele ser misto que denominamos 

andrógino são mulherengos, sendo desse gênero que sai a maior parte dos 

adúlteros, como também saem as mulheres que se apaixonam por homens e as 

mulheres adúlteras. Já as mulheres que são cortes do ser feminino primitivo 

não se preocupam absolutamente com homens e preferem outras mulheres; 

desse gênero originam-se as tríbades. Os que são cortes de seres masculinos 

procuram indivíduos do mesmo sexo, e, quando crianças, precisamente por 

serem fragmentos de homem, afeiçoam-se a estes (...). Quando adultos, 

afeiçoam-se aos jovens, sem revelarem inclinação natural para o casamento e 
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a procriação de filhos, que só aceitam como imposição legal; contentar-se-iam 

com passar juntos toda a vida, sempre celibatários.110        
 

Quando, pela necessidade de associação, o sujeito encontra sua parte, fica tomado 

por um sentimento de confiança e amor. Apenas pelo prazer dos sentidos, que leva cada 

um a procurar sua companhia do outro. Unir-se ao objeto amado e com ele fundir-se para 

formar um único ser ao invés de dois e a razão disso, como exposto, encontra-se na origem 

da humanidade, quando todos formavam um todo homogêneo. A saudade desse todo e o 

empenho em restabelecê-lo, é o que se denomina amor.  

Agatão, na sequência, enaltece o Deus e não aquilo que Eros deu aos homens. 

Eros é o mais belo dos deuses e o melhor, sendo que o semelhante sempre se conecta ao 

seu semelhante. Eros caminha sobre o que há de mais macio no mundo, ou seja, sobre o 

coração e na alma dos Deuses e dos homens, e onde ele construiu sua morada. Não existe 

violência no amor, pois tudo que Eros faz é sem constrangimento. Todos o servem com 

boa vontade, quando as partes se colocam verdadeiramente de acordo, as leis, rainhas da 

cidade, declaram o que é justo. Além da justiça, Eros participa, também, da temperança, 

pois no consenso da temperança o sujeito pode controlar os prazeres e as paixões. Eros 

relaciona-se à justiça, à temperança e à coragem, pois ninguém pode dar ou ensinar aquilo 

que não tem ou não sabe. Segundo o filósofo, o amor está no belo, pois não reside no que 

é feio.  

No fim do banquete, Sócrates declama seu amor à Eros. Segundo ele, o sujeito 

que possui desejos só almeja daquilo que não dispõe num dado momento, o que não se 

tem, o que ainda não existe, aquilo que se carece, sendo este, precisamente, o objeto do 

desejo e do amor.111  

Para Sócrates, o amor é amor de certas coisas em primeiro lugar, e depois de algo 

que se sente falta. Faz, a posteriori, uma referência a Agatão, que falou que foi graças ao 

belo, que a ordem ficou estabelecida entre os Deuses, pois não pode haver amor do que é 

feio. 

Sócrates tinha o mesmo pensamento de Agatão, porém suas premissas pautadas 

no senso comum foram descontruídas por Diotima, uma sacerdotisa. Ele a questiona 

dizendo que se Eros não é belo, nem bom, será feio e mau. Ela, por seu turno, pergunta: 

“O que não é belo é necessariamente feio”? E Sócrates responde: “Sem dúvida”.112 

                                                             
110 PLATÃO, op. cit., p. 121.  
111 PLATÃO, op. cit., p. 143. 
112 PLATÃO, op. cit., p. 147.  
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Porém, a sacerdotisa propõe que entre a sabedoria e a ignorância existe algo 

intermediário:  

 

A opinião verdadeira de alguma coisa, sem que se possa justifica-la. Como 

bem sabes, continuou, nem é conhecimento – pois como poderá haver 

conhecimento do que não se pode demonstrar? – nem ignorância o que atinge, 

de algum modo, o real. A opinião verdadeira é qualquer coisa desse tipo, entre 

a compreensão e a ignorância.113 

 

De acordo com o filósofo, parece que Eros e o amor são a mesma coisa, já que no 

começo Sócrates achava que Eros era um Deus poderoso e amante das coisas belas, 

Diotima retrucou e o doutrinou. Logo, entre o conhecimento e a ignorância existe a 

opinião verdadeira, que não é passível de justificação. O conhecimento não existe, pois 

não existe nada, a partir daquilo que não se consegue demonstrar, como também não 

existe ignorância, o que, de certa forma, atinge o plano real.  

Os Deuses são belos e bem aventurados, disso não há dúvidas no texto, já que 

Eros não é belo, nem bom, nem feio, nem ruim, ele não é considerado Deus. Eros carece 

dessas coisas, e sendo Eros o amor, o amor se dá diante da busca pelas coisas boas e belas. 

Eros não é mortal, mas sim um demônio (mitologia), pois tudo que é demoníaco constitui 

um elo entre os Deuses e os mortais. Eros tem a função de interpretar e levar o que é dos 

Deuses para os homens, e para os homens o que vem dos Deuses. Ele permite que o Todo, 

manifestação do universo, se ligue a si mesmo, conectando os Deuses ao homem. Diotima 

afirma que, os Deuses não se comunicam com os homens, sendo através de Eros que isso 

ocorre, por meio do sono ou do estado de vigília.  

Eros é filho de Expediente e Pobreza, concebido no dia de nascimento de Afrodite. 

Eros se tornou companheiro e servidor de Afrodite, por ser bela e ele, amante das coisas 

belas. Por ser filho de Expediente e Pobreza, tocaram-lhe alguns predicados. Para 

começar, é sempre pobre e está longe de ser delicado e belo, conforme acredita o povo. 

Ao revés disso: é áspero, esquálido e sem calçado nem domicílio certo; só dorme sem 

agasalho e ao ar livre, no chão duro, pelas portas das casas e nas estradas. Tendo herdado 

a natureza da mãe, é companheiro eterno da indigência. Por outro lado, como filho 

daquele pai, vive a excogitar ardis para apanhar tudo o que é belo e bom, é bravo, audaz, 

expedito, excelente caçador de homens, fértil em ardis, amigo da sabedoria, sagacíssimo, 

filósofo o tempo todo, feiticeiro temível, mágico e sofista. Por natureza, nem é mortal 

nem imortal, porém num só dia floresce e vive, ou morre para renascer logo depois, 

                                                             
113 PLATÃO, op. cit., p. 147.  
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quando tudo lhe corre bem, de acordo, sempre, com a natureza paterna. O que adquire 

hoje, perde amanhã, de forma que Eros nunca é rico nem pobre e se encontra sempre no 

meio do caminho entre a sabedoria e a ignorância.114 

De acordo com Diotima, quem é sábio não precisa ficar mais, quem é ignorante 

também não procura a sabedoria, pois esta não é bela, nem boa. A ignorância e a sabedoria 

se bastam, mas não para Eros, que encontra-se no meio do caminho. Desta forma: “Quem 

não sente necessidade de alguma coisa, não deseja vir a possuir aquilo de cuja falta não 

se apercebe”.115 

De outra sorte, segundo a sacerdotisa existe um problema na generalização do 

amor, pois se diz que criação é tudo aquilo que faz a passagem do não-ser para a 

existência, o que não é verdade:  

 

Existe uma teoria segundo a qual amar é procurar a outra metade de si mesmo. 

Porém, o que minha teoria afirma é que amar não será a procura da metade 

nem do todo, se essa metade, meu caro, e esse todo não forem bons; a prova 

disso é que os homens permitem que lhes amputem as mãos ou os pés, sempre 

que consideram prejudiciais essas partes do corpo. Ninguém se apega, quero 

crer, ao que lhe pertence, salvo se dermos a denominação de bom ao que nos é 

próprio e faz parte de nós mesmos, e de mau ao que nos é estranho porque fora 

do bem nada mais os homens amam, não te parece?116 

 

Com isso, o amor é o desejo de possuir sempre o bem, podendo conectar-se a 

procriação, num anseio de imortalidade. A porção mais importante e bela da sabedoria é 

a referente ao governo das cidades e à organização da família, o que recebeu a 

denominação de prudência e justiça. Os filhos feitos, a partir do belo são virtuosos, como 

o caso de Sólon que é venerado por ter concebido as leis da cidade. 

Passando para contemplação da beleza, dos costumes e das leis, o sujeito 

compreenderá que a beleza é uma só em todos os corpos, concluindo, pois, pelo nenhum 

valor da beleza corpórea. A beleza da alma é muito mais virtuosa, que a beleza do corpo, 

sendo uma alma com dotes excepcionais, mesmo num corpo carecente de viço é quanto 

basta para amá-la, contemplá-la, protegê-la e produzir, a partir, dai, belos discursos. 

Cultivando, assim, os temas de interesse para a formação correta e amorosa dos jovens.   

Como já dito, o amor se dá em possuir as coisas belas, sendo a beleza – que não é 

aquela beleza corporal – a sacerdotisa estabelece a estrutura de uma outra beleza, que é 

eterna. Tal beleza não conhece nascimento ou morte, não aumenta ou diminui, não é bela 

                                                             
114 PLATÃO, op. cit., p. 153.  
115 PLATÃO, op. cit., p. 153.  
116 PLATÃO, op. cit., p. 157.  
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de um jeito e feia de outro, ou bela num determinado momento e em outro não, nem bela 

sob tal aspecto e feia em relação a outro, ou que aqui sim e ali não, ou bela para algumas 

pessoas e para outras feia. A beleza, assim concebida, não possui matriz concreta, como 

no caso de um belo rosto, de belas mãos ou de qualquer outra parte do corpo, ou sob 

aspecto de um discurso ou de um conhecimento. Mas, que existe em si e por si mesma e 

é eternamente una consigo mesma, da qual todas as coisas belas participam, porém de tal 

modo que o nascimento de todas elas em nada lhe diminui ou acresce, nem lhe causa o 

menor dano.  

Ao perceber tal beleza, parte-se das belezas particulares, para subir até aquela 

outra beleza – que parece ser metafísica –, servindo-se das primeiras como degraus, de 

um belo corpo se passará para dois, depois para todos os corpos belos, e depois para as 

belas ações e depois para os belos conhecimentos, até que se alcance aquele conhecimento 

do belo, por terminar a contemplar o belo em si mesmo.  

Só vale a pena viver diante da contemplação da beleza em si mesma, que parece 

ser muito diferente do ouro, das roupas, dos belos meninos, que chamam a atenção dos 

homens. O belo em si mesmo é simples, puro e sem mistura, e a beleza não está 

relacionada à carne ou a outras futilidades perecíveis. A beleza divina em si mesma é 

inconfundível, deve ser contemplada com o espírito, pois é somente através dele, que o 

belo se torna visível e não a partir de simulacros da virtude. Ao ver a beleza por meio 

dos referidos simulacros, o sujeito não está adstrito à realidade. Assim, quem gera e 

alimenta a verdadeira virtude, merece ser querido pelos Deuses, e se for dado ao mortal 

a possibilidade de ser imortal em decorrência do amor e da procriação, isso também será 

concedido a ele, Eros.  

No discurso de Sócrates, aparece que não pode haver sabedoria diante de algo que 

não se consegue demonstrar, e não há ignorância porque existe algo que atende, de certa 

maneira, o real, sendo, pois, a opinião verdadeira intermediária entre a compreensão, 

materializada pela sabedoria, e a ignorância. Há uma questão formulada, já que Eros não 

é belo, nem bom, mas também não é feio, nem mau. É algo entre esses dois extremos, o 

que faz concluir que o amor é vida, pois a vida é amor. A vida também não é boa ou ruim, 

bela ou feia, pelo menos não na totalidade, mas sim algo no meio do caminho entre esses 

dois extremos. Na vida o sujeito tem adversidades e momentos felizes, no amor também.  

Interessante notar, que na sociedade grega o exercício da liberdade de amor era 

possível. Aqui, o afeto encontrava-se como componente da personalidade dos cidadãos 

livres, que poderiam estabelecer relacionamentos com o sexo que desejassem, não 
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existindo a dicotomia heterodiscordante ainda inerente na sociedade contemporânea. A 

lei refletia o comportamento social e, mais, legitimava as relações, a partir da liberdade 

de escolha. Como já analisado, a preocupação grega concernia ao comedimento no uso 

dos prazeres.  

Nessa ordem de ideias, é de se concluir que filosoficamente, o amor deflagra-se 

na necessidade de possuir as coisas belas e boas, como decorrência da falta que o marca, 

e quando o sujeito se apropria de tais coisas, torna-se feliz. Tal fato não pode ser 

desconsiderado pelo Direito, servindo-lhe de fundamentação, devendo, pois, legitimar a 

liberdade de exercício do afeto de amor, em suas múltiplas dimensões.117 

Filosoficamente, somente o amor tem o poder de libertar o homem de sua prisão, 

resultado do fato de não bastar-se a si mesmo, movimentando-o à associação, 

prevalecendo a carência de sua natureza, estimulando-o à interação afetiva com o outro. 

Nessa perspectiva, o amor constitui traço inerente à personalidade humana e ao Direito, 

como fenômeno histórico-social que é, sujeito a transformações e intercorrências, fluxos 

e refluxos no espaço e no tempo, cabe, com esteio em sua filosofia,118 estabelecer regras 

protetivas ao seu livre exercício. Com isso, constituem questões de matriz filosófica, as 

razões fundantes da experiência jurídica. Enquanto a Ciência do Direito analisa a 

materialização do fenômeno jurídico no tempo e no espaço, a Filosofia do Direito 

questiona as condições necessárias para que tal materialização seja viável.119  

Conclui-se, preliminarmente, que a relação entre a natureza de Eros e os seus 

benefícios, permitem uma revisão do legado da tradição poética e sofista, para acolhê-la, 

ou recriá-la, e é determinante para a problematização filosófica, realizada por Sócrates, 

de sua adequação para a exposição dialética da verdade,120 que será adiante abordada no 

que concerne ao amor entre homens. 

 

 

 

 

 

                                                             
117 SOUZA, Thiago Serrano Pinheiro de. O Banquete de Platão em análise: a influência do entendimento 
filosófico acerca do amor homossexual na esfera jurídica. In: HOGEMANN, Edna Raquel; ARRUDA, Érica 
Maia C. (Coord.). Encontro entre Direito e narrativa literária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 239. 
118 Segundo Reale, a Filosofia do Direito é entendida como a busca permanente e desinteressada das 
condições morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e da Ciência do Direito (REALE, Miguel. Lições 
preliminares de direito. 27. ed. ajustada ao novo código civil. 8ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 14).  
119 REALE, op. cit., p. 17.  
120  PLATÃO, op. cit., p. 43. 
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1.2.2 Outra Dimensão do Afeto: a Solidariedade 

 

A liberdade de exercício de afeto de amor erótico torna-se possível diante de uma 

sociedade receptiva para tanto, sendo, assim, importante evidenciar as dimensões do afeto 

social, entendido como solidariedade, ou seja, na capacidade do sujeito em acolher o outro 

em sua diversidade, bem como em sua capacidade de se colocar no lugar do outro. 

Diante da busca de um diálogo intercultural como condição da paz, Panikkar121 

analisa a alteridade.122 A paz requer a compreensão/respeito do outro, através do 

compromisso de valorizar sua perspectiva. Com isso, o outro deverá ser conhecido a partir 

do amor cognoscente, dispensando-se qualquer ato de violência, ou de imposição cultural. 

Assim concebido, o diálogo intercultural gera o conhecimento pautado no amor, que 

possibilita descobrir o outro, não como aliud (estrangeiro), mas como alter 

(companheiro). 

Na presente perspectiva, é importante abandonar a visão de que o outro ser 

humano e sua respectiva cultura são objetos de conquista, por meio de um esquema de 

bricolagem estabelecido entre conhecimento e amor. O amor cognoscente determina a 

distinção entre as duas visões do outro, culminando na integração entre conhecimento e 

amor, e na consequente valorização do que é do outro, mesmo que destituída de 

aceitação.123 

A dificuldade de vislumbrar a diversidade inerente ao outro, repercute na 

ideologia da sociedade contemporânea, como bem acentua Panikkar: 

 
A atitude dialógica pode surgir quando conseguimos resistir à tentação de crer 

(pessoal ou culturalmente) que somos autossuficientes. (...) Só reconhecendo 

nossos limites podemos não absolutizar nossas convicções e dar lugar à escuta 

e à eventual compreensão do outro. Ao ver de Panikkar, a autossuficiência 

mencionada é determinada pelo mito do contemporâneo individualismo 

ocidental, mito esse que impede muitos idiomas europeus de distinguirem entre 

duas palavras latinas alius-a-ud e alter-a-um, ambas traduzidas como outro.124  

 

Apesar do autor referir-se a uma questão de ordem cultural inserida no 

relacionamento estabelecido entre Estados soberanos, é cabível inserir suas conclusões 

no âmbito interno de uma dada sociedade. Portanto, a razão autossuficiente do homem 

                                                             
121 ARENHART, Lívio Osvaldo. Pressupostos filosóficos da hermenêutica diatópica proposta por Raimon 
Panikkar. Revista Direitos Culturais. Santo Ângelo, v. 2, n. 3, Dec. 2007, p. 86. 
122 É impossível estabelecer conceito único para alteridade, a qual implica condição de diferença; do outro, 
que se opõe à identidade padronizada. A filosofia busca analisar as relações desenvolvidas através da 
diferença ou do contraste (ARENHART, op. cit., p. 87). 
123 ARENHART, op. cit., p. 87. 
124 ARENHART, op. cit., p. 88. 
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acaba impedindo a percepção de sua contingência, o que reclama o estímulo ao diálogo, 

cuja base repousa no conhecimento e no respeito. Ausente essa corajosa humildade, o 

outro deixa de ser reconhecido como sujeito, passando a ser tratado como simples objeto 

investigativo. Vale recordar que o elemento ético ocidental contemporâneo constrói-se 

sob a égide de um individualismo, que não leva em consideração aquilo que emana do 

outro. A esse respeito, não se pode esquecer que a compreensão do outro tende a sofrer 

influência de acordo com compreensões prévias; por isso, quem analisa o outro de um 

lado, a priori, situa-se no lado oposto, sendo, desta maneira, outro em diferente 

perspectiva. 

Como materialização do mencionado diálogo, insere-se a ética do ubuntu, que 

estabelece que cada ser só é humano por pertencer a um coletivo humano, através de um 

laço de alteridade, em que a existência de uma pessoa decorre da existência de outras 

pessoas e o valor de sua humanidade relaciona-se à forma como ela esteia pro ativamente 

a humanidade e a dignidade dos demais humanos, definindo, assim, sua humanidade por 

meio de seu compromisso ético com o próximo. Segundo Hogemann:  

 

Ubuntu é uma antiga expressão religiosa africana em que a lealdade expande 

e faz coerente a relação entre as pessoas. Sua origem vem de uma regra ética 

das línguas Zulu e Xhosa e corresponde a um estado mental e de ser, segundo 

o qual umuntu ngumuntu ngabantu, que em Zulu significa “uma pessoa é uma 

pessoa através de outras pessoas”.125 

 

Dentro da premissa do ubuntu existem pactos de coexistência entre diferenças, o 

que o aproxima do valor afeto, decorrente da política-jurídica ocidental. Assim, a 

igualdade e a não discriminação são entendidas como princípios básicos dos direitos 

humanos, que pressupõem o reconhecimento da etnodiversidade, bem como do direito à 

diferença.126  

Pelo ubuntu, há o favorecimento do respeito pelo outro em seus êxitos e fracassos, 

das redes de amizades, da responsabilidade e do autocontrole social, da aptidão e estímulo 

à negociação, dos valores solidários de ajuda e cooperação, bem como do repúdio ao 

racismo e à discriminação.127  

                                                             
125 HOGEMANN, Edna Raquel. Direitos humanos e filosofia do ubuntu. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017, 
p. 24. 
126 HOGEMANN, op. cit., p. 24. 
127 HOGEMANN, op. cit., p. 24. 
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Nesse mesmo sentido, a ética da alteridade proposta por Levinas128 deve ser 

assimilada, num contexto fundamentalmente marcado pela diversidade e o seu respeito 

não pode ser visto como algo meramente formal. Ao contrário, o respeito à diversidade é 

requisito norteador de atitudes afetuosas, evidenciando que o outro é parte do mesmo, 

mantendo-se, pois, as suas peculiaridades. Logo, a ética precisa acolher a diferença, o 

que requer um discurso de efetivação inclusiva, a partir de uma análise antropológica, 

dissociada do individualismo, uma vez caracterizada pelo respeito e pela solidariedade. 

As transformações econômicas, aliadas ao progresso técnico e científico, 

acarretaram em um processo de massificação do homem contemporâneo, que repercute 

na unidade unificadora e totalizante do eu e no consequente individualismo, que excluem 

a valorização da diversidade, entendida como abertura ao outro. No contexto 

problemático de desconhecimento e de negação/rejeição do outro, Levinas129 traz à tona 

novo sentido à valoração ética do ser humano, por meio de uma reflexão crítica, que 

privilegia a superioridade da ética sobre o eu. 

Com alicerce no exposto, não se pode afirmar que o outro seja rigorosamente o 

outro, pois, dentro da concepção tradicional ocidental, trata-se de alguém, que, apesar de 

fazer parte do mesmo, traz à evidência característica destoante do padrão social e 

culturalmente estabelecido, podendo ser um comportamento (como, no caso dos 

homossexuais), uma origem (como, no caso dos negros e índios), uma cultura (como, no 

caso dos mulçumanos), dentre outras formas possíveis. 

Levinas130 analisa a relação de respeito/responsabilidade pelo outro, quando se 

está frente a frente, como resultado da reunião humana no mundo social, deflagrando o 

seu conceito de rosto. Dessa forma, o autor afirma que o mencionado estar frente a frente, 

é um acesso a sua fisionomia, que, em princípio, é ética. A partir de tal construção, quando 

o eu se depara com o outro, torna-se responsável por ele. Assim, a ética da alteridade 

defende, que o existir exige que o outro se mantenha em si mesmo, pois constitui parte 

imodificável do mesmo. 

Como se pode depreender do exposto, no presente pensamento defende-se a 

superação da subjetividade centrada na totalidade do ser em si mesmo. Tal individualismo 

desencadeou ruptura do sujeito com Deus, com a natureza, com o outro, e até consigo 

                                                             
128 LEVINAS, Emmanuel. Ética e infinito. Lisboa: Edições 70, 1992, p. 70. 
129 LEVINAS, op. cit., p. 70. 
130 LEVINAS, op. cit., p. 70. 
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mesmo, na medida em que se sente desobrigado de rever seus pensamentos, valores e 

atos.  

Ademais, na concepção de Levinas,131 essa ética rompe com a ideia do ser 

totalizante, uma vez que o verdadeiro sentido do ser encontra-se na sua relação de 

responsabilidade pelo outro, que não admite a redução do outro ao mesmo, fortalecendo-

se assim a profunda sensibilidade aos sofrimentos e sentimentos humanos. 

Por seu turno Castoriadis,132 estabelece uma relação entre autonomia e direitos 

humanos, a partir de um novo projeto de sociedade, que pressupõe autonomia social e 

individual. O novo projeto proposto baseia-se na luta das minorias, por meio do 

esvaziamento de valores, hoje tidos como pertinentes e legítimos. Para o autor citado, 

socialmente, sujeitos autônomos, livres e iguais se reconhecem 

materialmente/substancialmente, através do afeto. 

A necessidade de efetivação dos direitos humanos, dispostos apenas formalmente 

no âmbito social-histórico, locus tal em que se validam comportamentos, constitui o ponto 

fundamental do presente pensamento, a partir do reconhecimento da dimensão sócio 

histórica como um ente fundante, ao propor uma nova teoria do ser, qual seja, de algo 

assentado para algo em constante transformação. Diante, pois, de um indivíduo autônomo 

que se identifica com as leis, com as decisões e com o poder, sabedor que vive sobre o 

caos e sobre o abismo, pois o próprio sujeito é tanto caos, como abismo, sendo o domínio 

mera ilusão. Assim, urge a reforma do ser humano, modificando-se sua apreensão de 

mundo, bem como a rede de significações já consagradas e previamente estabelecidas.133     

Hogemann134 destaca que os direitos humanos consagrados nas legislações 

nacional e internacional, não impedem que novos direitos venham a ser consagrados no 

futuro. Sendo certo, que os já existentes não podem ser retirados, já que são necessários 

para que o sujeito realize plenamente a sua personalidade. Contudo, por entre esses 

direitos há um direito-amálgama, responsável pela interação entre todos os outros. É o 

direito ao afeto, cujo objeto é o sentimento maior que garante o agrupamento humano por 

um laço mais forte. 

Para a autora, a problemática da humanidade está em como efetivar o direito 

fundamental ao afeto, na medida em que se vive em uma sociedade na qual o 

                                                             
131 LEVINAS, Emmanuel. Humanismo do Outro Homem. Petrópolis: Vozes. 2006, p. 112. 
132 CASTORIADIS, Cornelius. Janela sobre o caos. São Paulo: Ideias & Letras, 2009, p. 13.  
133 CASTORIADIS, op. cit., p. 13.  
134 HOGEMANN, op. cit., pp. 3-4.   
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individualismo exacerbado segue possuindo importância de destaque para o sistema 

consagrado. Assim, na história da civilização ocidental, caracterizada pela utilização da 

razão como instrumento privilegiado na busca da verdade do ser, concretizou-se o 

processo de anulação do outro em sua alteridade, ao não respeitar suas diferenças 

inerentes. As inúmeras guerras; as formas de colonização e o domínio entre os povos; a 

organização de sistemas ideológicos de cunho político, religioso e/ou científico, que via 

de regra são instrumentos privilegiados de dominação, exploração e destruição de 

culturas, consequentemente da própria alteridade, comprovam essa afirmação.135  

Sem a materialização do afeto de amor social, designado como solidariedade, a 

sociedade mantêm sua orientação individualista, sendo impossível o acolhimento daquele 

que é diferente. Em sentido contrário, por meio da solidariedade como novo componente 

ético social, torna-se factível efetivar o direito à liberdade de amor homossexual. Com 

isso, constituem, também, questões de matriz sociológica, as razões fundantes da 

experiência jurídica. Enquanto a Ciência do Direito analisa a materialização do fenômeno 

jurídico no tempo e no espaço, a Sociologia do Direito136 questiona como o fato social 

influencia a construção normativa, uma vez que suas conclusões são fundamentais 

àqueles que disciplinam os comportamentos humanos, designados como lícitos ou 

ilícitos, permitidos ou proibidos.  

 

1.2.3 A Importância para o Sujeito em Exercer o Desejo de Amor Erótico na Perspectiva 

Psicanalítica 

 

A liberdade de exercício de afeto de amor erótico torna-se possível diante do 

desvelo psicanalítico acerca do afeto, da paixão e do desejo. O Direito – de forma 

elementar – reconhece, legitima e até sanciona um dado fenômeno, mas como reconhecer, 

legitimar e até sancionar, diante do desconhecimento científico de algumas das verdades 

do fenômeno investigado? 

Assim, quanto à moderação da potencialidade dos afetos, propôs Espinosa a 

existência de afetos que nascem do exercício intelectual, o que torna viável moderá-los e, 

assim, transformar a existência humana, uma vez que os afetos não se originam de uma 

faculdade abstrata e antinatural, mas tem sua expressão plena também nas vias racionais 

                                                             
135 HOGEMANN, op. cit., pp. 9-10.  
136 Ainda de acordo com Reale, a Sociologia Jurídica é entendida como um ciência positiva que considera 
dados estatísticos para compreender como as normas jurídicas se apresentam efetivamente, ou seja, qual 
é a eficácia da norma diante do fato social (REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. ajustada 
ao novo código civil. 8ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 20). 
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do homem. Assim concebido o fenômeno, afetos adequados orientarão devidamente os 

desejos. Espinosa, nesse sentido, propõe a existência de três afetos básicos, quais sejam: 

desejo, alegria e tristeza, vinculando apetite e desejo à razão. Enquanto a alegria seria a 

passagem a um estado de maior perfeição, a partir de um aumento da potência de agir e a 

tristeza seria o seu inverso, o desejo seria parte da potência infinita divina, constituindo o 

esforço para se manter na existência.137 Com isso, a diversidade da vida nasceria das 

múltiplas variações do desejo, uma vez que há uma ordem causal, por detrás da desordem 

das paixões.138 

Na tentativa de apreender a origem do afeto de amor, inserido, pois, no afeto de 

desejo, Fromm139 afirma que o homem vive numa prisão insuportável, vinculada à 

consciência de seu estado de separação. Já que o ser humano é dotado de razão, possui o 

discernimento de si mesmo, do outro, do seu passado e daquilo que deseja para o futuro, 

o que o faz entidade separada,140 acarretando a percepção de seu breve lapso de vida, no 

fato de que nasceu e está destinado à morte, ao arrepio da própria vontade. A consciência 

desses limites também o faz cônscio da solidão, do desamparo diante das forças da 

natureza e da sociedade, transformando sua vida em existência isolada. Portanto, o 

homem enlouqueceria, caso não fosse possível libertar-se da sensação de aprisionamento, 

tornando-se capaz de estender a mão a outros seres humanos, vinculando-se ao mundo 

exterior, através do amor.  

Importante destacar, que o homem moderno tem recordações sentimentais 

oriundas da sua infância e da relação com sua mãe, além de estabelecer planos para o 

futuro. Quer seja o amor experimentado de forma substitutiva, participando das 

experiências fictícias dos outros, quer seja deslocado do presente para o passado, ou para 

o futuro, nesse cenário a forma alienada de amor serve como fé irracional, que alivia a 

dor da realidade, da solidão e do estado de separação do indivíduo.141  

                                                             
137 JAQUET, Chantal. A unidade do corpo e da mente: afetos, ações e paixões em Espinosa. São Paulo: 
Autêntica, 2011. Resenha de: D´AMBROS, Bruno.  A unidade do corpo e da mente: afetos, ações e paixões 
em Espinosa. Cadernos Espinosanos, n. XXVI, pp. 197-207, 2012. Disponível em: 
www.fflch.usp.br/df/espinosanos. Acesso em: 23 abr. 2013.  
138 De acordo com Vieira: “Toda paixão má já é uma má escolha e o sujeito só pode errar em consequência 
de não desejar conforme sua natureza, o que a psicanálise demonstra é que esta natureza é o desejo” 
(VIEIRA, Marcus André. A ética da paixão: uma teoria psicanalítica do afeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editora, 2001, p. 127). 
139 FROMM, Erich. A arte de amar. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 10. 
140 FROMM, op. cit., p. 10. 
141 FROMM, op. cit., p. 125. 

http://www.fflch.usp.br/df/espinosanos
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No presente contexto, o homem tem a ilusão do livre arbítrio, devido à consciência 

de seu desejo, mas não das causas desse desejo. Por isso, importante foi o delineamento 

de uma ética, mais preocupada com as relações humanas, do que com a natureza dos 

objetos, a qual é alicerçada racionalmente, pois incide sobre as relações e não sobre 

julgamentos dos objetos. Neste processo, a liberdade que se conhece é alargada, pois o 

homem torna-se plenamente responsável por sua capacidade de escolher, sua potência de 

agir,142 sua força desejante, apesar das escolhas serem determinadas pela natureza do 

sujeito. Corroborando essa inferência, é importante refletir sobre o pensamento de Vieira, 

com base no enquadre espinosista: 

 
As paixões são, a partir de agora, do sujeito, e o afeto aparece ordenado pela 

ética (lhe é exterior). Com efeito, à medida que aumenta a capacidade de agir, 

de se combinar com o que aumenta esta capacidade, estamos felizes. A alegria 

corresponde, assim, ao aumento da perfeição/potência e a tristeza, a sua 

redução. Todo o tempo, pensamento e ação estão intrinsecamente vinculados, 

pois a capacidade de agir equivale à capacidade de bem pensar. O que constitui 

o que é próprio do homem e que o move, então, não é mais a articulação corpo-

alma, mas o desejo, puro esforço de perseverar em seu ser, em sua forma 

consciente. Ele (o desejo) é potência de agir, puro poder de ser afetado.143 

 

De outra sorte, não é possível ter amor, pois não diz respeito a algo que se possa 

possuir ou adquirir. O amor, na presente leitura, é uma abstração, uma vez que o que 

existe é o ato de amar e não o de ter amor. E o ato de amar no modo ser é atividade 

criadora, que implica cuidado, conhecimento, ajuste, gozo, com potencial de aumentar a 

perspectiva de viver melhor, constituindo processo auto renovador e auto crescente e, 

portanto, necessário. “Quando o amor é vivido no modo ter, ele se manifesta sob a forma 

de confinamento, aprisionamento, controle do objeto amado, sendo sufocante, debilitante, 

mortificante e estéril. O emprego do termo amor é quase equivocado, a fim de ocultar a 

realidade do desamor”.144  

Além disso, a capacidade de amar depende da potencialidade humana de emergir 

do narcisismo e da fixação incestuosa na mãe e no grupo, o que demanda crescimento, 

                                                             
142 É importante registrar, que todo afeto detém natureza psicofísica, pois se uma coisa aumenta ou 
diminui, estimula ou refreia a potência de agir (potentia agendi) do corpo aumenta ou diminui, estimula 
ou refreia a potência de pensar da mente. Entende-se que ao ser afetado, o sujeito orienta e reorienta 
suas ações, a partir do pensamento (VALE, Thiago Gandra do. A potencialidade dos afetos na natureza 
humana. Pensamento Extemporâneo, 2011. Disponível em: 
www.pensamentoextemporaneo.wordpress.com/2011/04/09/a-potencialidade. Acesso em: 25 mar. 
2013). 
143  VIEIRA, op. cit., p. 128. 
144 FROMM, Erich. Ter ou ser? Trad. de Nathanael C. Caixeiro. 4. ed. Reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2011. p. 
60. 

http://www.pensamentoextemporaneo.wordpress.com/2011/04/09/a-potencialidade
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amadurecimento do indivíduo e aptidão para desenvolver relação produtiva com o mundo 

e consigo mesmo. Esse processo de emergência, de nascimento, de despertar, tem como 

condição necessária uma qualidade: a fé. Assim, a prática da arte de amar pressupõe a 

prática da fé.145  

A fé pressupõe atitude desafiadora, e, portanto, inalcançável para a grande maioria 

das pessoas, demandando coragem de assumir riscos e equilíbrio para lidar dignamente 

com a dor e as decepções. O homem não terá fé, quando insistir na segurança e nas 

garantias como condições básicas da vida, ou enquanto permanecer recluso num sistema 

de defesa no qual distância e posse parecem meios de segurança, mas, na verdade, o 

aprisionam. A coragem não poderá ser considerada aleatória, nem desprovida de 

finalidade, com alicerces calcados numa atitude destrutiva em relação à vida, diante da 

vontade de desperdiçá-la, em decorrência da incapacidade de amar a vida, ao outro ou a 

si mesmo. Vale sublinhar que coragem nascida do desespero não se confunde com a 

coragem de amar.146 

A consciência do estado de separação humana, sem reunião por meio do vínculo 

amoroso é a fonte da vergonha, da culpa e da ansiedade. Desse modo, a necessidade mais 

profunda do ser humano é de superar a condição de separação, que implica deixar a 

insegurança e a prisão da solidão. O fracasso absoluto em alcançar tal objetivo significa 

insanidade, uma vez que o medo do isolamento completo só pode ser superado com a 

radical retirada do mundo exterior, fazendo com que o sentimento de separação 

desapareça, pois o mundo exterior, do qual se está separado, desapareceu também.147 

O amor, como satisfação pessoal mútua e como refúgio para a solidão148 são duas 

formas comuns de desintegração do amor na sociedade ocidental moderna: ambos 

constituem sua patologia socialmente padronizada. Um erro frequente é a ilusão de que o 

amor significa necessariamente ausência de conflito. Os conflitos reais entre duas 

pessoas, isto é, aqueles que não servem nem para encobrir, nem tampouco para projetar, 

mas que são experimentados no nível profundo da realidade interior dos sujeitos 

envolvidos, não são destrutivos. O amor, assim concebido, na leitura de Fromm é 

entendido como: 

(...) Um desafio constante, ele não é um lugar de descanso, mas um 

movimentar-se, crescer, trabalhar juntos. Se há harmonia ou conflito, alegria 

                                                             
145 FROMM, op. cit., p. 150. 
146 FROMM, Erich. Ter ou ser? Trad. de Nathanael C. Caixeiro. 4. ed. Reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2011, pp. 
156-157. 
147 FROMM, op. cit., p. 12. 
148 SULLIVAN apud FROMM, op. cit., p. 117. 
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ou tristeza, isso é secundário em relação ao fato fundamental de que duas 

pessoas se experimentam a partir da essência da sua existência, de que elas 

constituem uma unidade com o outro sendo unas consigo mesmas, em vez de 

fugir de si. Só há uma prova da presença do amor: a profundidade do 

relacionamento e a vivacidade e a força de cada um dos dois. É por esse fruto 

que o amor é reconhecido.149 

 

O amor real constitui resposta à individualidade humana, calcada na solidão, 

trazida pela condição de separação, que aflige o homem. Assim, exige-se de todos os 

seres humanos a solução da questão de como se deve superar a separação, alcançando a 

união, transcendendo a vida individual e encontrando a harmonia com o todo.150 Nesse 

sentido, nenhuma variante do desejo sexual que conduza ao afeto de amor merece ser 

desconsiderada, sob pena de impor a esse sujeito o confinamento eterno ao exílio, 

decorrente do estado de separação. 

De um lado, o amor ilusório, obtido a partir do modo de existência ter, em que o 

humano torna-se dependente de uma relação fictícia, pautada na felicidade, na segurança 

e na satisfação pessoal irrestrita. De outro, o amor real, obtido a partir do modo de 

existência ser, em que o humano constrói uma relação palatável, estruturada na coragem 

e na fé de assumir riscos e aceitar dores e decepções, dentro de um contexto de felicidade 

possível, numa estabilidade do sentimento, que não se alimenta de garantias, mas de 

situações reais, físicas, materiais, corporificadas e múltiplas. 

O sentimento de insegurança, decorrente da fragilidade dos vínculos humanos na 

atualidade, não pode constituir obstáculo para a estruturação de um relacionamento. O 

afeto de amor, base dessa relação, torna-se sentimento indispensável contrário à 

individualidade humana, consubstanciada na solidão, trazida pela condição de separação 

na qual vive o homem. Com isso, não se pretende afirmar que o sujeito não se sinta 

sozinho, mesmo dentro de um relacionamento; pode-se aliviar a solidão, mas é impossível 

extirpá-la em definitivo.  

Esse é o desafio constante do amor, pois ele não é um lugar de descanso, um 

quadrado, uma zona de conforto, mas experiência de harmonia, conflito, alegria, tristeza, 

paz e dor, num contexto de profundidade, vivacidade, força e coragem em que dois seres 

que se experimentam, independentemente do sexo biológico dos parceiros envolvidos. 

A incapacidade de escolher entre atração e repulsão, entre esperanças e temores, 

entre estabelecer um relacionamento ou abraçar a vida celibatária, deságua na 

                                                             
149 FROMM, op. cit., p. 128. 
150 FROMM, Erich. Ter ou ser? Trad. de Nathanael C. Caixeiro. 4. ed. Reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2011, p. 
12. 
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incapacidade de agir. Diante do dilema inescapável, o sujeito moderno é provocado a 

buscar ajuda, esperando encontrar a solução do problema da quadratura do círculo, ou 

seja, “comer o bolo e ao mesmo tempo conservá-lo; desfrutar das doces delícias de um 

relacionamento evitando seus momentos mais amargos e penosos; forçar uma relação a 

permitir sem desautorizar, possibilitar sem invalidar, satisfazer sem oprimir”.151 E, assim, 

conseguir o melhor de todos os mundos, o que, decerto, não é atingível, já que não é 

possível desvencilhar-se das agruras do amor. 

O que o sujeito desconhece é que, no amor, há pelo menos dois seres, totalmente 

estranhos um ao outro, cada qual com sua bagagem cultural, sua criação, suas 

idiossincrasias. Esse mistério faz com que o amor possa parecer um capricho do destino 

e, nessa condição, o ser assume a posição de objeto, à espera do destino que lhe cabe. 

Segundo Bauman: “amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as 

condições humanas, em que o medo se funde ao regozijo num amálgama irreversível”.152 

Presente abertura não justifica a posição de inércia, vez que, mesmo diante do 

desconhecimento, a satisfação no amor, de acordo com Fromm,153 não pode ser atingida 

sem a humildade, a coragem, a fé e a disciplina verdadeiras.  

Fromm154 assevera que a satisfação irrestrita de todos os desejos não é conducente 

ao bem-estar, nem é via para a felicidade, ou para o máximo prazer. Desta maneira, a 

impossibilidade de realização dos próprios desejos e a consciência de que, mesmo 

alcançados, não se tem garantia do bem-estar almejado, pode resultar no esvaziamento da 

capacidade de estabelecer um relacionamento, já que sua utilidade restaria diminuída. 

Nesse sentido, a satisfação irrestrita de todos os desejos não conduz ao bem-estar, 

nem é via para a felicidade, ou mesmo para o máximo prazer. Então, se o amor é difícil 

de ser alcançado o é também a felicidade. Porém, a ausência de encontro com o outro 

causa angústia; logo, o estabelecimento de relacionamentos afetivos deve ser estimulado. 

O que o sujeito necessita entender é que não há meios para conseguir o paraíso na Terra: 

em mundos de transição, os afetos de tristeza e de felicidade alternam-se no cotidiano, e 

a obtenção daquilo que apenas agrada é um simulacro constituído pelo modo de vida ter.  

                                                             
151 BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, 
p. 9. 
152 BAUMAN, op. cit., p. 21. 
153 FROMM, Erich. Ter ou ser? Trad. de Nathanael C. Caixeiro. 4. ed. Reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2011, p. 
21. 
154 FROMM, op. cit., p. 24. 
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De outra sorte, ao se fomentar a pluralidade afetiva, materializa-se o modo de vida 

ser, a partir de uma transformação ideológica, cuja premissa é de que todos são livres 

para amar.  

Psicanaliticamente, restou comprovado que o homem tem consciência de seus 

desejos, mas desconhece sua origem, e, diante disso, percebe-se o conflito entre desejo e 

razão. Ao ser humano deve ser concebida a liberdade de desejar, tornando-se responsável 

por suas escolhas, cabendo ao Direito apenas a tutela da liberdade. Quando desejo e afeto 

se combinam o homem estará feliz, quando não, triste. Assim, o que o move é o desejo, 

constituindo, pois, potência de agir, ou seja, puro poder de ser afetado. Nessa ordem, a 

satisfação não está em consumar o desejo, mas sim em desejar, exercer tal desejo. Pois 

caso contrário, ao consumar o desejo o homem estará insatisfeito, pois, na verdade, desejo 

consumado é desejo desaparecido.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 VIEIRA, op. cit., p. 74.  
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2 EM QUESTÃO A GÊNESE DA HOMOSSEXUALIDADE 

 

Sócrates afirma que o amor somente saberia dizer acerca de sua própria verdade, caso 

perguntassem o que ele é e não sobre aquele que ele ama. 

Foucault 

 

 

2.1 A Evolução Histórica e a Assimilação Social da Homossexualidade: do Apogeu 

do Amor entre Homens até o Preconceito Institucionalizado 

 

Na Grécia antiga, o amor entre homens156 era aceito na sociedade, porém, como 

analisado por Foucault mais adiante, estruturava-se em moral cuidadosamente 

cristalizada em signos de valorização e desvalorização, nos quais a conduta sexual ativa 

era a postura recomendada. Importante evidenciar que, no discurso filosófico subjacente, 

amor e prazer constituem elementos, que ora associam-se, ora desassociam-se, 

dependendo do referencial e do momento.  

Esse dado de realidade exercia influência na força do machismo, já presente 

naquela época, em que se vislumbrava o ato sexual ativo como a postura masculina e o 

passivo como a postura feminina. Como se depreende, a análise não era centrada no sexo 

biológico para o qual o homem direcionava seu desejo, mas o papel sexual que ele 

desempenhava.157  

De acordo com Guimarães, para os gregos: 

 

(...) Essa discussão não se limitava ao aspecto sexual – como, mais uma vez, a 

nossa tentativa contemporânea de associá-la à imagem do macho penetrador, 

ativo, e da bicha penetrada passiva pode suscitar. O seu valor estendia-se ao 

campo das atitudes morais. Ser ativo, em resumo, significava “ser dono de si, 

não respondendo ao desejo de maneira desenfreada” (...). Contrario sensu, 

aquele que não exercia este mesmo domínio de si era considerado feminino, 

incorporando-se aqui todos os seus significados negativos.158 (grifos do autor)  

 

Na sociedade grega, como foi visto na análise do Banquete de Platão,159 o desejo 

afetivo-sexual de homens por outros homens era, inclusive, estimulado social e 

                                                             
156 O amor entre mulheres não era cogitado pela filosofia grega, por ser tradicionalmente escandaloso, 
tendo-se vergonha de falar dele, como observa Foucault (FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. 
O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 
3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2017, p. 276). 
157 LOUZADA, Ana Maria Gonçalves. Evolução do conceito de família. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). 
Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 264. 
158 GUIMARÃES, Aníbal. Sexualidade heterodiscordante no mundo antigo. In: DIAS, Maria Berenice 
(Coord.). Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
30. 
159 Vide primeiro capítulo da presente tese. 
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normativamente, uma vez que as leis das polis permitiam o exercício da liberdade afetiva, 

num contexto predominantemente masculino, em que o amor surgia como decorrência da 

admiração e da beleza, elementos que, em regra, não faziam parte do universo feminino.    

Dentro de uma noção, que possui origem na Antiguidade, a masculinidade 

deflagrava-se no artificialismo moralmente apreendido, ensinado e propagado. Segundo 

Trevisan,160 a força masculina e a delicadeza feminina são atributos que foram 

construídos ao longo da história da humanidade, não sendo, portanto, realidades objetivas 

e imutáveis. Assim, a masculinidade, que alicerça-se sob o signo da virilidade, determina 

o que é ser verdadeiramente um homem, numa estrutura ilusória e utópica, construída a 

partir de deveres e posicionamentos previamente impostos diante de provocações, e por 

ser um elemento externo, determinado culturalmente, evidencia-se como verdadeiro 

artefato, e, assim, correndo sério risco de apresentar defeito.  

Com base no que foi dito, a masculinidade, em termos morais, era algo a ser 

conquistado e passível de ser perdida a qualquer momento, sendo assim edificada dentro 

de um espaço social e político. É certo, que para o presente ideário, que ainda produz 

efeitos na sociedade contemporânea, a posse do pênis não determinava nenhuma garantia 

de virilidade, pelo contrário, transformava-se no fardo de ter que se provar a todo 

momento, que não ocorreu nenhum contágio com o feminino. 

No presente cenário, o comportamento sexual determinava a moralidade do 

homem, sendo o autocontrole do desejo necessário para a construção de sua reputação 

social, pois, pelo o que parece, negar a vontade de ser penetrado era exigência da 

sociedade grega antiga. Ao permitir ser penetrado, o ser masculino colocava-se na posição 

de objeto, relegada às mulheres, renunciando aos significantes e significados, que 

consubstanciavam, e ainda consubstanciam, a virilidade. 

Apesar do privilégio conferido ao comportamento sexual, os gregos não 

avaliavam o amor de homens por outros homens como sendo uma postura excludente em 

relação à heterossexualidade, nem como dois tipos de comportamentos diferentes, já que 

possuíam a livre escolha de se relacionar com outros cidadãos livres, ou não.  E, “tomando 

como partida o seu apurado senso estético, em que a beleza (masculina) desempenhava 

um papel fundamental, é possível dizer que essa mesma beleza agiria decisivamente para 

despertar o desejo afetivo-sexual masculino”.161 Nessa sociedade, é admissível entender 

                                                             
160 TREVISAN, João Silvério. Seis balas num buraco só. A crise do masculino. Rio de Janeiro: Editora Record, 
1998, p. 39-42.  
161 GUIMARÃES, op. cit., p. 31. 
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que o amor era exclusividade dos homens, uma vez que a amizade e a virtude eram os 

elementos indispensáveis à deflagração do sentimento.  

Já em Roma, a homossexualidade masculina era tolerada; embora destituída de 

importância filosófica e moral, pois as relações se estabeleciam entre cidadãos livres e 

escravos, o que justificava indiferença por parte do Estado romano. Nesse contexto 

histórico, evoluiu-se para uma aversão quanto aos relacionamentos homoeróticos, por 

meio do discurso médico e filosófico, que passou a vinculá-los ao abuso do corpo e da 

alma, e, de outra sorte, eram enaltecidos o casamento heterossexual e as suas 

consequentes obrigações conjugais, principalmente às de natureza procriativa. Assim 

concebida, a atividade sexual passou a ocupar lugar central na designação moral do 

homem, em decorrência da suposta doença que poderia provocar, e não por ser um 

instrumento de prazer e desejo, o que fez surgir uma vertente da teologia cristã, baseada 

na ética da relação matrimonial.162 

Corroborando o que foi dito, de acordo com Spencer,163 a Antiguidade convivia 

com a pluralidade afetivo-sexual, com reflexos na legislação, que favorecia aos homens, 

detentores da propriedade e da herança. Porém, não existia nenhum conceito sendo 

estruturado acerca do que seria natural ou antinatural, o que veio mudar a partir da 

consubstanciação da doutrina religiosa no Ocidente. 

Assim, na Idade Média, começou a ser difundida a ideologia cristã pela Europa, 

com o consequente enfraquecimento do ideário greco-romano. Assim, o mito de Sodoma 

e Gomorra164 encontrou as condições ideais para o seu enraizamento no comportamento 

moral dessas populações, mas o que parecia ser o fundamento de objeção não era a relação 

homoerótica em si, mas, mais uma vez, o fato de que um homem fosse capaz de abdicar 

de seus privilégios como homem, e da sua honra de cidadão para se comportar de maneira 

passiva e inferior, própria das mulheres, para obter prazer.165 

Reitera-se a vinculação entre comportamento sexual e moralidade. Perdia a honra 

o homem que se comportasse como uma mulher, já que a mulher era considerada o sujeito 

                                                             
162 GUIMARÃES, op. cit., p. 32. 
163 SPENCER, Colin. Homossexualidade: uma história. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 1999, p. 39. 
164 Segundo Ezequiel, o verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra foi a falta de hospitalidade para com o 
próximo. Há interpretações em sentido contrário. Porém, na modernidade, o texto deve ser entendido 
não como uma moralização cristã, mas sim como o fim daqueles que, simbolicamente, rejeitam ou 
excluem qualquer ser humano em virtude de cor, sexo, idade, orientação sexual, pelo fato de serem 
diferentes ou provenientes de algum grupo social distinto, bem como daqueles que abusam, verbalmente 
ou fisicamente, de outrem (A BÍBLIA. Ezequiel 16:49. Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: 
King Cross Publicações, 2008. Velho Testamento e Novo Testamento). 
165 GUIMARÃES, op. cit., p. 33. 
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passivo do relacionamento sexual, o objeto. Tal discurso parece evidenciar, não um 

preconceito em relação à passividade em si, mas sim um preconceito atrelado ao 

feminino, e a todos os seus elementos correlatos. 

Segundo Dias, foi a religião que, ao consagrar o casamento com fins procriativos, 

excluiu as uniões inférteis. Nessa seara, os homossexuais tornaram-se alvo de repúdio por 

seus relacionamentos deixarem transparecer o prazer sexual que os une, despertando a 

inveja de uma sociedade reprimida sexual e afetivamente, em que o patrimônio sempre 

teve seu primado, excluindo, pois, relacionamentos verdadeiramente íntimos. Assim, o 

comprometimento mútuo das parcerias homossexuais desnuda a afetividade como razão 

de existir de seus relacionamentos. Ao se defrontar com a presente realidade, acaba por 

detonar reações de quem valoriza a virilidade como a maior qualidade masculina e relega 

a mulher à condição de inferioridade, impondo-lhe absoluta subserviência e submissão.166 

Na Idade Moderna, desde o Renascimento, houve a assimilação de uma moral 

sexual, tanto pelo catolicismo, como pelo protestantismo, moral tal constituída no período 

clássico. Existiam, tanto defensores de uma certa moral antiga próxima ao cristianismo, 

bem como defensores de que o estoicismo167 era apenas uma filosofia virtuosa, porém 

pagã.168 Em relação ao amor pelos rapazes, referendou-se a imperfeição de seu ato sexual 

em detrimento da abstinência, que outrora lhe outorgava altos valores espirituais.169 

Já na Idade Contemporânea, mais precisamente em 1869, o médico húngaro 

Benkert, diante da iminente criminalização das relações homossexuais masculinas na 

Alemanha, escreveu um texto no qual apareceu pela primeira vez o termo homossexual.170 

No ano seguinte, o psiquiatra alemão Westphal publicou um artigo em que definia a nova 

identidade sexual e social, a partir da inversão, determinando-lhe o comportamento e o 

caráter. Desse modo, o homossexual começou a ser definido como ser desviante e 

passível de controle médico-legal. No ano seguinte, foi criminalizada, na sociedade 

alemã, a homossexualidade, considerada como uma forma de sexualidade bestial.171  

                                                             
166 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade. Da possibilidade jurídica do casamento 
civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. 2ª ed. rev. e atualizada. São Paulo: Método, 
2012, p. XXII.  
167 Na filosofia, caracteriza-se como uma ética voltada à extirpação das paixões. 
168 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 296.  
169 FOUCAULT, op. cit., p. 299. 
170 MISKOLCI, Richard. Pânicos morais e controle social: reflexões sobre o casamento gay. Cadernos Pagu 
(Unicamp), v. 28, 2007, p. 4. 
171 MISKOLCI, op. cit., p. 4. 
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Constata-se que no século XIX, a medicina ocupou-se em estabelecer os contornos 

da homossexualidade, por meio de um discurso dito como científico, mas que apenas 

dissimulava a questão moral, que envolve o tema, ao serem criadas categorias e 

enquadramentos para o comportamento sexual, fazendo com que o sujeito buscasse um 

rótulo, a fim de fazer parte de um estereótipo, de um padrão e de uma designação pré-

concebida. Como mencionado em linhas acima, na Antiguidade não existia uma 

categorização da sexualidade, e os desejos sexuais não excluíam uns aos outros.  

Importante registrar, que a presente categorização fundamentava-se na inversão, 

ou seja, estabelecia um comportamento anormal, a partir de um paradigma 

consubstanciado num comportamento normal. Uma questão torna-se iminente: qual é 

origem do comportamento normal? Parece que não foi a medicina, por meio da 

psiquiatria, que formulou esse conceito, mas sim a moral.  

No presente contexto, a heterossexualidade tornou-se o paradigma de 

normalidade hegemônico, ao passo que a homossexualidade era tratada como desvio 

psíquico e moral, anormalidade e contrariedade à natureza. Não raro, por meio da 

propugnada assimetria moral afirmava-se a aberração e a abjeção dos sujeitos a ela 

associados,172 numa tentativa de ajustá-los ao padrão socialmente imposto, o que retirava, 

artificialmente, a sexualidade do universo do desejo.173  

Com isso, ciências consagradas e incontestáveis por seu poder disciplinador 

contribuíram significativamente para a criação do discurso hegemônico sexual, por meio 

da pseudocientificidade de algumas de suas verdades, para não reconhecer a cidadania de 

segmentos populacionais historicamente marginalizados e vilipendiados.174 Cooperaram, 

significativamente, na função de identificar, classificar e limitar comportamentos sexuais 

humanos, designando-os, muitas vezes, como inapropriados. Diante disso, apenas mal 

disfarçavam o intuito de enfrentar ameaças aos anseios das classes dominantes, temerosas 

em perder seus privilégios patrimoniais e seu mecanismo de obtenção de massa proletária 

e consumidora. 

Assim, no século XIX começou-se a afastar a dogmática religiosa, com a 

emergência do estudo pseudocientífico acerca da homossexualidade. Primeiramente, 

definida como doença, sem qualquer dado concreto, o que acarretou a realização de 

                                                             
172 GUIMARÃES, op. cit., p. 28. 
173 FIGARI, Carlos. @s outr@s cariocas. Interpelações, experiências e identidades homoeróticas no Rio de 
Janeiro. Século XVII ao XX. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Editora da UFMG/IUERJ, 2007, p. 15. 
174 GUIMARÃES, op. cit., p. 29. 
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tratamentos desumanos, tais como terapias com choque convulsivo, lobotomia e terapias 

por aversão, sem, no entanto, qualquer resultado pragmático ou punição estatal. O 

ordenamento jurídico não se ocupou em sancionar àqueles que denegriam os direitos 

humanos de sujeitos capazes, que apenas almejavam exercer seus desejos sexuais, a partir 

da liberdade. Pelo contrário, o Direito, nesta época, em vários países, repreendia o 

comportamento sexual considerado desviante, por meio de legislação penal.175 

Os estudiosos desejavam descobrir meios de reverter a homossexualidade, 

restando, por óbvio frustrados, pois não se cura algo que não é patológico.176 No mesmo 

sentido, Miskolci sustenta que:  

 

Desde sua invenção médico-legal em fins do século XIX, a homossexualidade 

representou uma suposta ameaça à ordem. Uma prática sexual estigmatizada, 

a sodomia, passou a ser encarada como o cerne de um desvio da normalidade 

e o recém-criado homossexual tornou-se alvo de preocupação por encarnar 

temores de uma sociedade com rígidos padrões de comportamento. Por trás 

dos temores de degeneração sexual residia o medo de transformações 

profundas em instituições como a família. (...) Essas razões levaram os saberes 

psiquiátricos e as leis a colocarem o homossexual no grupo dos desviantes, ao 

lado da prostituta, do criminoso nato e daquele que talvez fosse seu parente 

mais próximo: o louco.177 

 

Considerados os desviantes sociais capitulados pela psiquiatria, é possível 

identificar uma aproximação do homossexual com todos eles, e, talvez menos, com o 

louco, até porque, caso o homossexual fosse considerado louco, afastaria sua punibilidade 

na seara criminal, o que não foi o que aconteceu em dado momento da sociedade ocidental 

europeia e americana, em que houve a tipificação penal do exercício da prática 

homossexual.  

Já no século XX, mais precisamente em 1969, diante do episódio emblemático de 

Stonewall178 em Nova Iorque, houve tentativa de modificação no discurso, a partir da 

                                                             
175 No ano de 1986, a Suprema Corte dos EUA considerou constitucional a lei que criminalizava a sodomia 
(Bowers v. Hardwick), somente em 2003, a mesma Corte considerou inconstitucional a mesma 
criminalização (Lawrence v. Texas) (BARROSO, Luís Roberto. A Judicialização da Vida e o Papel do Supremo 
Tribunal Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 82). 
176 LOUZADA, op. cit., p. 266. 
177 MISKOLCI, op. cit., p. 5. 
178 A Rebelião de Stonewall foi uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da 
comunidade LGBTI contra invasão da polícia de Nova York, que aconteceu na manhã de 28 de junho de 
1969, no bar Stonewall Inn, localizado no bairro de Greenwich Village, Manhattan, Nova York. Tal rebelião 
deu origem ao movimento para o reconhecimento de direitos dos homossexuais nos EUA. Importante 
destacar, que os homossexuais americanos das décadas de 1950 e 1960 enfrentavam um sistema jurídico 
contrário à sexualidade heterodiscordante. Assim, os primeiros grupos de militantes tentavam provar que 
a homossexualidade poderia ser assimilada pela sociedade. Os últimos anos da década de 1960, nos EUA, 
foram muito importantes para a outorga de direitos às minorias, visto que haviam vários movimentos 
sociais ativos ao mesmo tempo: o movimento dos direitos civis dos negros, a contracultura dos anos 1960 
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percepção da equivocada compreensão de seu comportamento. Os processos de 

despatologização e descriminalização foram responsáveis pela tentativa de superação do 

rótulo preconceituoso atribuído àqueles que se orientavam sexualmente de forma 

heterodiscordante, fazendo com que a nomenclatura homossexualismo, de cunho 

degradante fosse rechaçada, e os sujeitos com desejo diferente passassem a responder 

como gays, a partir da politização de sua identidade sexual. Assim, o movimento se 

autodenominava, ressaltando o que existia por trás do estigma socialmente atribuído a 

seus membros: uma vida fora da ordem sexual vigente, com esteio na moral.179 

Como resultado positivo do episódio de Stonewall, nas últimas décadas do século 

XX, houve a tentativa de assimilação da identidade homoerótica, através da construção 

da figura do gay respeitável, denominado gay cidadão, não diferente dos heterossexuais, 

a não ser pelo desejo sexual, detalhe meramente destoante, inserido na pluralidade de 

ressignificações das identidades sexuais contemporâneas. Certamente permanece um 

remanescente de exclusão, uma vez que esse gay cidadão, como o cidadão médio, é 

idealizado como caucasiano, de classe média, bem-sucedido, straight acting, cosmopolita 

e liberal.180 Esse rótulo não impede a coexistência com outros tipos de homossexual. O 

gay cidadão aproximou-se do sujeito político-sexual do início do século XXI, o qual, mais 

do que contrapor-se à repressão de sua sexualidade, a ostenta, de maneira audaz no espaço 

público.   

Porém, ainda como resquício da estrutura patriarcal, coexiste o enrustido 

homossexual, cuja personalidade abaliza-se em verdadeira moral de origem vitoriana. É 

de se perceber que ambos encontram-se traumatizados pela resistência institucional, 

intolerante à relação sexo-gênero e tentam sobreviver, apesar dos abalos em sua psique, 

em decorrência de seu conjunto de comportamentos mais ou menos explícitos, que os 

expõem socialmente e limitam o exercício de sua sexualidade.  

                                                             
e as manifestações contra a guerra do Vietnã. Tais influências, juntamente com o ambiente liberal da 
região de Greenwich Village, serviram como catalisadores para as revoltas. O bar Stonewall Inn recebia 
uma grande variedade de pessoas e era popular entre os mais pobres e marginalizados da comunidade: 
drag queens, transgêneros, jovens homens efeminados, lésbicas masculinizadas, garotos de programa e 
jovens sem-teto. As batidas policiais em bares gays eram rotina na década de 1960. Assim, as tensões 
entre a polícia de Nova York e os homossexuais de Greenwich Village irromperam em mais protestos nas 
noites posteriores. Dentro de semanas, os manifestantes organizaram-se em grupos de ativistas, a fim de 
concentrar esforços no estabelecimento de locais em que homossexuais pudessem frequentar sem medo 
de serem presos ou agredidos (CARTER, David. Stonewall: The Riots that Sparked the Gay Revolution. 
[S.l.]: St. Martin's Press, 2004, pp. 15, 143, 79-83). 
179 LOUZADA, op. cit., p. 6. 
180 FIGARI, op. cit., p. 12. 
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Mais uma vez, tenta-se designar os comportamentos sociais, a partir do 

comportamento sexual. Nada é tão limitador, que possibilite um enquadramento preciso 

em caixas pré-concebidas pelo imaginário racional. O que acabou de se relatar foram os 

dois polos extremos do comportamento social, como decorrência do desejo 

heterodiscordante. Porém, entre os extremos apontados, coexistem outros 

comportamentos sociais em sujeitos homossexuais, que devem ser respeitados, como 

materialização da liberdade. 

No Brasil, os relacionamentos homoafetivos eram considerados crime até 1830,181 

com base no pecado repreendido pelas Ordenações do Reino de Portugal, o que não se 

seguiu nos diplomas posteriores.  

No ano de 1446, passou a vigorar em todos os reinos e senhorios da Coroa 

portuguesa as Ordenações Afonsinas, que criminalizavam a homossexualidade no Livro 

Quinto, Título XVII, denominado dos que cometem pecado de Sodomia, fornecendo 

nítida conotação de pecado religioso ao crime, expondo que “sobre todos os pecados bem 

parece ser mais torpe, sujo, e desonesto o pecado da Sodomia”, asseverando que não há 

outro que aborreça sobremaneira Deus e o mundo, por ser ofensa ao Criador e a toda 

natureza criada, tanto a celestial como a humana, para ao final estabelecer: “e porque 

segundo a qualidade do pecado, assim deve gravemente ser punido: porém Mandamos, e 

pomos por Lei geral, que todo homem, que tal pecado fizer, por qualquer guisa que ser 

possa, seja queimado, e feito por fogo em pó, por tal que já nunca de seu corpo, e sepultura 

possa ser ouvida memória”.182 

Em 1521, as Ordenações Manuelinas, por sua vez, trataram do crime de sodomia 

no Livro Quinto, Título XII, e, igualmente, determinavam a morte pelo fogo, 

estabelecendo, contudo, que todos os bens do condenado fossem confiscados à Coroa 

portuguesa, ainda que houvesse descendentes e ascendentes, ficando estes inábeis e 

infames. Nessa ordenação determinava, também, que se alguém soubesse acerca da 

conduta homossexual de outrem deveria delatar, recebendo como recompensa um terço 

                                                             
181 Goodman afirma que, mais da metade das leis no mundo sobre a criminalização da sodomia (sodomy 
laws) possui origem no sistema normativo deixado como herança pelo Colonialismo Britânico. No Brasil 
não foi diferente, como decorrência da Colonialismo Português (GOODMAN. Ryan. Beyond the 
enforcement principle: sodomy laws, social norms, and social panoptics. In: California Law Review. v. 89. 
n. 3. p. 643-740. May 2001, p. 672). 
182 BOMFIM, Silvano Andrade do. Homossexualidade, direito e religião: da pena de morte à união estável. 
A criminalização da homofobia e seus reflexos na liberdade religiosa. Disponível em: 
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-18/RBDC-18-071-
Artigo_Silvano_Andrade_do_Bomfim_(Homossexualidade_Direito_e_Religiao_da_Pena_de_Morte_a_U
niao_Estavel).pdf. Acesso em: 01 jun. 2018, p. 8. 

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-18/RBDC-18-071-Artigo_Silvano_Andrade_do_Bomfim_(Homossexualidade_Direito_e_Religiao_da_Pena_de_Morte_a_Uniao_Estavel).pdf
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das propriedades do acusado ou cinquenta cruzados na ausência de patrimônio deste, após 

a sua prisão. O não cumprimento da delação acarretava a perda da propriedade do não 

delator, bem como a degradação para sempre dos reinos e senhorios de Portugal. Quem 

soubesse de alguém que não delatou à Coroa a conduta homossexual de outrem e o 

dissesse às autoridades, receberia um terço das propriedades do acusado pela omissão, 

ou, na ausência de bens, receberia da Coroa recompensa de vinte cruzados. A mesma 

ordenação proibia a prática de sexo com animais, e nesse caso, o acusado também sofria 

pena de morte pelo fogo, porém os herdeiros não perdiam o direito de herança, nem eram 

considerados inábeis e infames no reino, ou seja, do ponto de vista patrimonial e familiar 

fazer sexo com animais (bestialidade) era crime com menor potencial ofensivo do que a 

prática homossexual.183 

Em 1603, nas Ordenações Filipinas a mesma regra era encontrada no Livro 

Quinto, Título XIII, ou seja, o acusado de cometer pecado de sodomia era queimado e 

feito por fogo em pó. Almeida,184 em nota a esta disposição preleciona que “neste caso, 

como no de heresia qualificada e pertinazmente sustentada, o culpado não era 

previamente estrangulado. Era queimado vivo”. O referido autor afirma que, pelo Alvará 

de 18 de janeiro de 1614, notando o grande número de culpados deste delito, foi 

determinado que as sentenças do Santo Ofício fossem logo executadas pelos juízes 

seculares. A alínea 3 do título em análise, por sua vez, tratava do crime de molície, ou 

seja, masturbação entre homossexuais, e estabelecia que as pessoas, que com outras do 

mesmo sexo cometessem tal pecado, seriam castigadas gravemente com degredo em 

galés e outras penas extraordinárias, segundo o modo e perseverança de seu exercício. 

Por outra lado, a alínea 4 estabelecia que se alguém soubesse acerca da conduta 

homossexual de outrem deveria delatar, recebendo como recompensa a metade das 

propriedades do acusado ou cem cruzados na ausência de patrimônio deste, após a sua 

prisão. O não cumprimento da delação acarretava a perda de sua propriedade, bem como 

a degradação para sempre dos reinos e senhorios de Portugal. Quem soubesse de alguém 

que não delatou à Coroa a conduta homossexual de outrem e o dissesse às autoridades, 

receberia metade das propriedades do acusado pela omissão, ou, na ausência de bens, 

receberia da Coroa recompensa de quarenta cruzados.185 

                                                             
183 BOMFIM, op. cit., p. 9. 
184 ALMEIDA, Candido Mendes de. Codigo philippino ou ordenações e leis do reino de Portugal. 14. ed. Rio 
de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico. 1870, p. 1162 
185 BOMFIM, op. cit., pp. 9-10.  
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Com a independência do Brasil, foi convocada Assembleia Constituinte,186 que 

determinou a continuidade das normas promulgadas pelos reis de Portugal, enquanto não 

se organizasse um novo Código, ou não fossem especialmente alteradas. O art. 179, inciso 

XVIII da Constituição de 1824 estabeleceu que seriam organizados, o quanto antes, um 

Código Civil e um Código Criminal, fundados nas sólidas bases da justiça e equidade, e 

em 1830, foi promulgado o Código Criminal do Império, desaparecendo, em tese, no 

Brasil, a criminalização da homossexualidade, herança da legislação colonial portuguesa. 

O Código Criminal de 1830, inspirado no ideário napoleônico, não capitulou a 

sodomia dentre os crimes tipificados e puníveis, ao contrário de países como o EUA e a 

Inglaterra.187 Apesar do preconceito iluminista, alguns de seus adeptos encaravam como 

verdadeira atrocidade punir a homossexualidade com a pena capital, pois se a atividade 

homoerótica fosse realizada de maneira consensual entre adultos capazes e dentro de um 

contexto de intimidade, a lei não deveria se ocupar dela.  

Embora não houvesse a tipificação do crime de sodomia no Brasil, registrou-se a 

presença de outros tipos penais vagos e abstratos, nos quais se poderia facilmente 

enquadrar a conduta do homossexual e sancioná-la, sob os rigores de um Estado 

moralmente preconceituoso. Nesse sentido, eram os chamados crimes morais, sob a égide 

do Código Imperial e, depois, receberam o epíteto de crime contra a segurança da honra 

e da honestidade da família ou ultraje público ao pudor, à época da República.  

Somente no final do século XIX, ocorreu sua descriminalização de maneira 

generalizada e a conduta homossexual começou a ser definida como doença. Guimarães 

explicita crítica a essa tendência, nos seguintes termos: 

 

(...) Na verdade, nada mudou muito entre esses dois períodos. A indignação 

moral e a condenação ética desde então se tornaram mais aguda e rancorosa 

que o discurso dos inquisidores, o qual se baseava, principalmente, na ideia de 

que a antinaturalidade do ato homossexual – masculino, pelo menos – 

representava o duplo desperdício da semente vital.188 

 

Importante destacar que, ainda subsiste, dentro das forças armadas brasileiras, um 

remanescente de criminalização da conduta libidinosa, homossexual ou não, no ambiente 

militar, sob o epíteto de pederastia. Dispõe o art. 235 do Código Penal Militar (Decreto-

                                                             
186 Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil decretou a Lei de 20 de outubro de 
1823, sancionada por D. Pedro I, pela qual mandou, inobstante a independência havida, vigorar no país 
as Ordenações, Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos e Resoluções promulgadas pelos reis de Portugal e 
pelas quais o Brasil era governado desde 25 de abril de 1821. 
187 GOODMAN, op. cit., p. 672.  
188 GUIMARÃES, op. cit., p. 35. 
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Lei n. 1.001 de 21 de outubro de 1969), que a pratica, ou permissão pelo militar que com 

ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração 

militar, este será condenado à pena de detenção, de seis meses a um ano. Tal norma 

continua subsistindo no ordenamento jurídico nacional, mesmo depois de ajuizada ADPF 

n. 291,189 julgada em 28 de outubro de 2015. Para o STF, o artigo em comento visa 

proteger a administração militar, a disciplina e a hierarquia. Contudo, as expressões 

pederastia e homossexual ou não, constantes no tipo penal, ofendem direitos 

fundamentais. Desta forma, para o Tribunal, não seria o caso de se declarar a não recepção 

constitucional da norma na sua íntegra, mas apenas afastar as expressões que revelam 

postura discriminatória. 

Figari,190 ao realizar uma genealogia crítica do homoerotismo no Rio de Janeiro, 

afirma que os campos de força discursivos e históricos homossexuais foram instituídos 

na América Latina com base numa hegemonia colonial, caracterizada por estruturas 

sociais altamente hierarquizadas e violentas, tendentes à constituição de uma ideologia 

contrária à existência das diversas formas do desejo. Tal ideologia alicerçava-se na 

imposição discursiva do sexo, fazendo com que o outro – aquele que está à margem da 

sociedade – não fosse capaz de encontrar meio, espaço ou linguagem para representar a 

si mesmo, impossibilidade que resultava na problematização do desejo e do afeto desse 

ser.  

Nas últimas décadas do século XX, o movimento homossexual organizou-se 

politicamente, inclusive no Brasil, como resultado de um refinamento teórico da análise 

inerente à inclusão da sexualidade heterodiscordante, por meio de argumentos 

filosóficos, sociológicos e psicanalíticos, que acarretaram sua maior compreensão e 

assimilação. Em toda parte, com variações e particularidades em cada país, o movimento 

estruturou-se e institucionalizou-se com foco na luta por direitos civis, centralizados em 

torno da legitimação da parceria civil e de suas consequências jurídicas, bem como da 

criminalização da homofobia. 

                                                             
189 A fundamentação da ADPF decorria da violação dos princípios da isonomia, da liberdade, da dignidade 
humana, da pluralidade e do direito à privacidade, uma vez que a norma impugnada foi editada num 
contexto histórico de regime ditatorial, marcado pelo autoritarismo e pela intolerância às diferenças. 
Assim, mesmo em locais sujeitos à administração militar, não há razão para a criminalização de atos 
sexuais consensuais, que ocorram quando os militares não estejam prestando serviços (Cf. 
fundamentação da Procuradora-Geral da República interina Helenita Caiado na ADPF 291. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br). 
190 FIGARI, op. cit., p. 13. 
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A consolidação, ainda tímida, das normatividades homossexuais não deve 

esquecer as historicidades que as constituíram, as quais derivam de estruturas sociais 

desiguais e racistas, provenientes de um ideário individualista e moralista. A construção 

das identidades sexuais não é plena, quando distante da experiência das sexualidades 

homoeróticas, devendo-se levar em consideração a opressão social, no que tange à 

legitimação de suas uniões e entidades familiares.  

 

2.2 A Homossexualidade Segundo Foucault 

 

Segundo Foucault – interessado na criação do sujeito e na forma como o indivíduo 

é constituído perante o desejo de conhecer a verdade sobre o sexo, num ambiente de 

ilusório discurso repressivo – a desqualificação das relações entre indivíduos do mesmo 

sexo evidencia-se no seguinte cenário-síntese: o Cristianismo as teria excluído 

rigorosamente, ao passo que a Grécia191 as teria valorizado e Roma, aceito – pelo menos 

entre homens.192 

Na Idade Contemporânea, o homoerotismo, característico do século XIX, fez 

surgir uma personagem. Assim, o homossexual era considerado um passado, uma 

história, uma infância, um caráter, uma forma de vida, uma anatomia, uma fisiologia, uma 

sexualidade, que aparece antes de qualquer outra manifestação de sua personalidade. De 

acordo com Foucault,193 a homossexualidade encontra-se intrinsecamente conectada ao 

sujeito, sendo subjacente a todas as suas condutas, resplandecendo sem pudor em sua face 

e corpo, não se permitindo esconder, uma vez que faz parte de sua natureza e desejos 

singulares.  

Ainda no século XIX, a partir da psiquiatria, da jurisprudência e da literatura, 

houve o aparecimento de uma série de discursos sobre espécies e subespécies de 

homossexualidade, inversão, pederastia e hemafroditismo psíquico, estimulando o 

controle social das perversidades sexuais, mas, de outra sorte, possibilitou a constituição 

de um discurso de reação, isto é, a conduta homossexual passou a reivindicar sua 

                                                             
191 Foucault afirmou, quando da análise da história da sexualidade, que os gregos libertam [nossa] alma 
do que ela pensa silenciosamente, capacitando-a, assim, para pensar de maneira diversa (FOUCAULT apud 
NUSSBAUM, Martha. Sex & social justice. Trad. nossa. New York: Oxford University Press, 1999, p. 327). 
192 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 20.  
193 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1. A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 43. 
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legitimidade, por meio de um vocabulário e de algumas categorias pelas quais era 

desqualificada em termos médicos.194 

Sob o ponto de vista da medicina, ocorreu a psiquiatrização do prazer perverso, 

no qual o instinto sexual foi isolado como instinto biológico e psíquico autônomo, 

fazendo-se a análise clínica de todas as formas de anomalia que pudessem afetar o sexo, 

atribuindo-se um papel de normalização e patologização de toda a conduta afetivo-sexual 

procurou-se, assim, uma tecnologia corretiva para tais anomalias,195 afastando-se do 

exercício do desejo.  

Nos textos do século XIX, traçou-se o estereótipo do homossexual masculino: 

seus gestos, sua postura, seus enfeites, seu coquetismo, as expressões de seu rosto, sua 

anatomia, sua morfologia feminina, sua desqualificação como ser humano, ao inverter os 

papéis sexuais, além de um estigma de ofensa à natureza, que, segundo Foucault, foi 

cúmplice da mentira sexual.196    

De outra sorte, a sociedade grega antiga foi mais tolerante aos relacionamentos 

homoeróticos, uma vez inexistente a dicotomia homossexualidade e heterossexualidade, 

que prevalece na sociedade moderna. Algo que sempre causou estranhamento foi a 

inversão dos papéis sexuais, e não a relação entre indivíduos do mesmo sexo, constituindo 

situações distintas. Alvo de questionamento seria a renúncia voluntária de homens aos 

prestígios e às marcas definidoras do papel viril na sociedade,197 como dito em linhas 

anteriores.  

Segundo Foucault: 

 

Numa experiência da sexualidade como a nossa, em que uma censura 

fundamental opõe o masculino e o feminino, a feminidade do homem é 

percebida na transgressão efetiva ou virtual de seu papel sexual. Ninguém será 

tentado a dizer de um homem cujo amor às mulheres o leva ao excesso que ele 

seja efeminado – a não ser operando sobre o seu desejo todo um trabalho de 

decifração e desentocando a homossexualidade latente que habita em segredo 

sua relação instável e multiplicada com as mulheres.198  

 

                                                             
194 FOUCAULT, op.cit., p. 111. De acordo com Foucault, “houve a psiquiatrização da mulher nervosa, da 
esposa frígida, da mãe indiferente ou assediada por obsessões homicidas, do marido impotente, sádico, 
perverso, da moça histérica ou neurastênica, da criança precoce e já esgotada, do jovem homossexual 
que recusa o casamento ou menospreza sua própria mulher” (FOUCAULT, op.cit., p. 120).  
195 FOUCAULT, op.cit., p. 114. 
196 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 24. 
197 FOUCAULT, op. cit., pp. 25-26. 
198 FOUCAULT, op. cit., p. 102. 
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Nesse sentido, o historiador crítico da sociedade elabora importante relação entre 

homossexualidade e conduta sexual no mundo grego antigo. A homossexualidade 

deflagra-se, dessa maneira, no comportamento sexual do indivíduo, ou seja, na ausência 

ou na instabilidade com que um homem mantém relações sexuais com as mulheres. 

Parece, que a partir da apontada ilação, para que um homem seja rotulado como 

homossexual, o importante é o conhecimento do relacionamento que este possui com o 

sexo oposto, e não, necessariamente, do relacionamento que este estabelece com pessoas 

do mesmo sexo.  

Para os gregos, seria a oposição entre atividade e passividade essencial e marcava, 

tanto o domínio dos comportamentos sexuais, como o das atitudes morais. No presente 

sentido, constata-se por que um homem pode preferir os amores masculinos sem que 

ninguém suspeite de alguma feminidade, desde que ele seja ativo na relação sexual e ativo 

no domínio de si, de outra sorte, um homem que não é suficientemente dono de seus 

prazeres – pouco importa a escolha do objeto que faça – é considerado feminino.199  

Inserido na Erótica do pensamento grego, surge a problematização do uso dos 

prazeres na relação entre seres do sexo masculino. Mais uma vez Foucault200 ressalta, que 

do ponto de vista da moral, o que deveria ser levado em consideração era a oposição 

existente entre um homem temperante, senhor de si e aquele que se entregava de maneira 

voluptuosa aos prazeres, outorgando maior liberdade ao exercício do desejo, a sociedade 

grega.  

Não é possível conceber um conceito de tolerância na sociedade grega, em igual 

sentido como concebido pela sociedade contemporânea. As leis das cidades, em regra, 

permitiam a amor livre entre os seres do sexo masculino, bem como a opinião pública 

também. Assim, constituía-se um exercício de desejo culturalmente valorizado, porém 

sob determinada lente. Em evidente paradoxo, desprezava-se o jovem muito fácil ou 

muito interessado, desqualificava-se o homem efeminado, rejeitava-se o devasso, o 

lascivo e enaltecia-se o sujeito que praticava atitudes sexuais de maneira honrada.201 

Foucault pontua: 

Parece que essa prática, não obstante ser admitida, não obstante ser comum, 

era envolta em apreciações diversas, e atravessada por um jogo de valorizações 

                                                             
199 FOUCAULT, op. cit., p. 102.  
200 FOUCAULT, op. cit., p. 231. De acordo com o autor: “A seus olhos, o que fazia com que se pudesse 
desejar um homem ou uma mulher era unicamente o apetite que a natureza tinha implementado no 
coração do homem para aqueles que são belos, qualquer que seja o sexo” (FOUCAULT, op. cit., p. 233).  
201 FOUCAULT, op. cit., pp. 236-237. 
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e desvalorizações suficientemente complexas para tornar dificilmente 

decifrável a moral que a regia.202  

 

Da mesma forma que o homem deveria ser um sujeito moral no uso dos prazeres 

de maneira geral, ele também o deveria ser em seu uso na Erótica (amor). Assim, os 

gregos determinavam, que o desejo poderia ser direcionado ao que é mais belo e mais 

honrado, mas construíram os ditames de uma conduta particular às relações estabelecidas 

entre indivíduos do mesmo sexo, estruturando estilística própria, em contexto de 

problematização moral singularmente complexa.203  

Entre dois homens não existe uma relação hierárquica, nem constrição 

institucional, mas sim um jogo aberto, a partir de escolhas, preferências, liberdade e 

desfecho incerto. Logo, o princípio de regulação de condutas é estruturado no próprio 

relacionamento, sendo a afeição que os liga reciprocamente. A problematização em 

comento, edifica-se nas questões acerca do que é o amor e de como amar.204 Na Erótica, 

o jogo é complexo, pois, tanto o amante como o amado, devem instaurar uma relação de 

dominação sobre si mesmos de maneira individualizada, deflagrando-se no uso dos 

prazeres uma relação entre essas duas moderações.205  

Quanto à honra do rapaz amado206, estruturava-se moral inflexível, a fim de 

outorgar honra à conduta sexual e a possibilidade que, no futuro, o amado pudesse se 

tornar senhor de si e cumpridor de suas obrigações. Assim, quanto mais dignos e 

brilhantes fossem os dons do rapaz, mais chances dele ocupar cargos importantes, como 

a magistratura.207  

Através de um princípio geral, havia a determinação da forma de ser e de agir, 

sendo o mérito e o brilho do rapaz características, que determinavam sua superioridade 

perante aos demais. Ao combinar as qualidades mais diversas e mais opostas, o rapaz 

estaria dando um exemplo a todos,208 sendo a partir da filosofia que o jovem adquiria 

sabedoria para desenvolver o verdadeiro domínio de si, bem como a vitória sobre os 

                                                             
202 FOUCAULT, op. cit., p. 236. 
203 FOUCAULT, op. cit., pp. 237-238. 
204 FOUCAULT, op. cit., p. 249. 
205 FOUCAULT, op. cit., p. 250. 
206 Importante destacar, que relação moralmente valorizada na Grécia antiga ocorria entre o homem 
adulto e o rapaz, erastes e eromenos.  
207 FOUCAULT, op. cit., p. 254.  
208 FOUCAULT, op. cit., p. 258. 
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outros no difícil jogo das provas a serem enfrentadas e da honra a ser salvaguardada,209 

evitando que os homens buscassem prevalecer sobre ele.210 

Quanto ao objeto de prazer, deflagrou-se o princípio de isomorfismo entre relação 

social e relação sexual – sempre concebida dentro de um modelo de penetração e de uma 

polaridade existente entre atividade e passividade. No presente cenário, extraiu-se um 

comportamento honroso e valorizado de pleno direito na conduta sexual, qual seja, o que 

consiste em ser ativo, em dominar, em penetrar e em exercer sua superioridade.211 Nesse 

jogo de valores regulado segundo princípios de ordem moral, era tida como vergonhosa 

a atitude do rapaz que se prestava a ser objeto complacente do prazer do outro, quando 

homens adultos buscavam prevalecer sobre ele, obstinados por sua beleza e juventude.212  

Assim, muitos homens respeitáveis direcionavam seu desejo pelos amores 

masculinos, mantendo, com rapazes livres, relações honrosas e preciosas para o jovem, o 

que fez com que vários filósofos consentissem com essa espécie de amor.213 Importante 

frisar, que Foucault faz referência à constituição de um verdadeiro relacionamento 

amoroso, e não de ordem sexual, uma vez que entre o homem e o rapaz não havia, não 

podia e não devia haver comunidade de prazer.214 

A presente antinomia do rapaz na moral grega, quanto ao uso dos aphodisia, fazia 

com que sua situação fosse difícil e delicada. Por um lado, o jovem grego era reconhecido 

como objeto honroso e legítimo de prazer, podendo o homem adulto grego desejá-lo e 

gozar com ele, mas de outro lado as leis e as conveniências deveriam ser respeitadas.215  

Havia, portanto, hipótese de separação entre amor e sexo na Grécia antiga, em que 

a constituição do sujeito moral determinava ações e comportamentos distintos entre os 

envolvidos, em que parecia haver amor entre amado e amante, mas o gozo estaria restrito 

ao amante, como bem observa Foucault: 

 

O que não significa, contudo, quando acontece do rapaz ceder, que ele deva 

fazê-lo, de certa forma, na total frieza. Ao contrário, ele só deve ceder se 

experimenta, por seu amante, sentimentos de admiração ou de reconhecimento 

e afeição, que lhe fazem desejar dar-lhe prazer. O verbo charizesthai é 

correntemente empregado para designar o fato de que o rapaz aceita e concede 

                                                             
209 FOUCAULT, op. cit., p. 260. 
210 De acordo com Foucault, a elaboração cultural na sociedade grega acerca do tema, não perpassava 
sobre o porquê dos gregos gostarem de homens, mas sim sobre a prática da corte, a reflexão moral e um 
ascetismo filosófico (FOUCAULT, op. cit., p. 263).  
211 FOUCAULT, op. cit., pp. 264-265. 
212 FOUCAULT, op. cit., pp. 260-261. 
213 FOUCAULT, op. cit., p. 268.  
214 FOUCAULT, op. cit., p. 273. 
215 FOUCAULT, op. cit., p. 270. 
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seus favores. A palavra indica bem que do amado ao amante existe outra coisa 

que não uma simples rendição; o jovem concede seus favores por um 

movimento que consente a um desejo e a uma demanda do outro, mas que não 

é da mesma natureza.216  

 

Em síntese, atualmente, a relação entre dois homens é questionada pelo ponto de 

vista do sujeito de desejo, ou seja, as razões que levam um homem a formar e a exercer 

um desejo, que tenha como objeto um outro homem. Na Grécia antiga, o questionamento 

não dizia respeito ao desejo, que deflagrava tal relação ou ao sujeito desse desejo. A 

inquietação grega concernia ao comportamento do objeto de prazer e como tal objeto 

passaria a exercer o poder sobre si mesmo no futuro.217  

Após a relação com o corpo e com a saúde, após a relação com a mulher e com a 

instituição do casamento, após a relação com o rapaz, sua liberdade e sua virilidade, 

entendidas como razões de problematização da atividade sexual, surge um dos pontos 

mais notáveis da reflexão grega sobre o amor pelos rapazes, ou seja, a questão das 

relações entre o uso dos prazeres e o acesso à verdade, sob a forma de uma pergunta sobre 

o que deve ser o verdadeiro amor.218  

Na sociedade grega antiga, a reflexão sobre os vínculos recíprocos entre acesso à 

verdade e a austeridade sexual parece ter sido desenvolvida a propósito do amor pelos 

rapazes,219 a partir da transformação da ética, numa moral da renúncia, para se estruturar, 

mais adiante, numa hermenêutica do desejo.220  

No Banquete de Platão, Aristófanes, ao declamar sua reflexão sobre Eros, diz que 

pela necessidade de associação, o sujeito busca encontrar sua parte, que foi dividida, 

ficando tomado por um sentimento de confiança e amor. Apenas pelo prazer dos sentidos, 

que leva cada um a procurar sua companhia do outro. Unir-se ao objeto amado e com ele 

fundir-se para formar um único ser ao invés de dois e a razão disso, como exposto, 

encontra-se na origem da humanidade, quando todos formavam um todo homogêneo. A 

saudade desse todo e o empenho em restabelecê-lo, é o que se denomina amor.221 

No presente discurso, é possível observar que para o sofista em comento, não 

haveria desproporcionalidade entre os sujeitos envolvidos, quando são cortes do 

masculino, esvaziando, também, a crença de que o homossexual vincula-se ao universo 

                                                             
216 FOUCAULT, op. cit., p. 274.  
217 FOUCAULT, op. cit., p. 276. 
218 FOUCAULT, op. cit., p. 281. 
219 FOUCAULT, op. cit., p. 282. 
220 FOUCAULT, op. cit., p. 283. 
221 PLATÃO. O Banquete. Belém: Ed.ufpa. 2011, p. 121.  
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feminino. Para Foucault,222 se o homem é, por natureza, uma metade de macho, aquele 

amará os homens, tendo prazer em dormir com os machos e a ficar entrelaçado com eles.  

No Banquete, Platão analisa filosoficamente a questão do amor para além do bem 

e do mal, pois para ele o importante é saber o que é amar. Os sofistas que precederam 

Sócrates restringiram-se a elogiar Eros, deixando-se ofuscarem pelo charme, beleza e 

perfeição do rapaz amado e atribuíram esses méritos ao amor, de maneira indevida. 

Sócrates afirma que o amor somente saberia dizer acerca de sua própria verdade, caso 

perguntassem o que ele é e não sobre aquele que ele ama.223  

Nesse cenário, o discurso do amor na Grécia antiga desloca-se de um elogio, e 

passa a enfrentar a natureza intermediária do amor: a falha que o marca,224 pois ele não 

está na posse das coisas belas que deseja; a sua proximidade com a miséria e com a 

ignorância; a mescla de esquecimento e de lembrança do espetáculo supra celeste; e, o 

que é o longo caminho de sofrimento, que o levará finalmente até seu objeto.225  

Platão estabeleceu um conceito de inferioridade do amor pelos corpos, não sendo 

o que é do corpo o que caracteriza o verdadeiro amor, pois o que o caracteriza como 

verdadeiro, se dá na relação com a sua própria verdade.226  

Na constituição do sujeito moral, o que deveria ser levado em consideração pelo 

amado não era o desejo e o prazer do amante, mas sim sua bondade, seus benefícios, sua 

solicitude e seu exemplo, devendo se esperar o término do arrebatamento de amor, para 

que os dois amigos pudessem se ligar numa relação de exata reciprocidade. Porém, já que 

Eros é a relação com a verdade, faz com que os amantes somente possam se unir sob a 

condição de que o amado também fosse levado ao que é verdadeiro, pela força do mesmo 

Eros. Diante da Erótica platônica, o amado deixa de ser objeto do amante, e passa a ser, 

também, sujeito.227 

Foucault, ao buscar explicação para a verdade do amor, afirma que: 

 

                                                             
222 FOUCAULT, op. cit., p. 285.  
223 FOUCAULT, op. cit., p. 290.  
224 Segundo Bauman, ao analisar a liquidez dos relacionamentos afetivos contemporâneos, o medo de 
amar decorre, com frequência, da força incontrolável da tentação de apaixonar-se, bem como da intenção 
de escapar ao risco, uma vez que amar significa comprometer-se sem garantia, não havendo, desta forma, 
racionalidade apta a proporcionar certezas e evitar sofrimentos. Em sentido contrário à Erótica Platônica, 
Bauman diz que pautar o ato de amar na descoberta do que seja o amor constitui situação de infinita 
frustração, pois o amor não se deflagra por aquilo que é, mas por suas consequências (BAUMAN, Zygmunt. 
Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, pp. 7-47). 
225 FOUCAULT, op. cit., p. 291.  
226 FOUCAULT, op. cit., pp. 292-293. 
227 FOUCAULT, op. cit., p. 294.  
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Aquele que é o mais sábio em amor será também o mestre de verdade; e seu 

papel será o de ensinar o amado de que maneira triunfar sobre seus desejos e 

tornar-se mais forte que a si próprio. (...) o mestre que vem ocupar o lugar do 

enamorado, mas que, pelo domínio completo que exerce sobre si mesmo, 

modifica o sentido do jogo, transforma os papéis, estabelece o princípio de 

uma renúncia aos afrodisia e passa a ser, para todos os jovens ávidos de 

verdade, objeto de amor.228  

 

Na presente lógica, a sabedoria do mestre é que passa a constituir o objeto do 

verdadeiro amor e não mais a honra do rapaz.229 Assim, o que o homem busca não é a 

outra metade de si mesmo no outro, mas sim a verdade.230 A Erótica platônica buscou 

determinar por qual movimento próprio, por qual esforço e por qual trabalho sobre si 

mesmo, o Eros do amante poderá resgatar e estabelecer para sempre sua relação com o 

ser verdadeiro. Desta maneira, na reflexão platônica sobre o amor, a interrogação diz 

respeito ao desejo, que conduz o homem ao seu verdadeiro objeto (que é a verdade).231 A 

partir da temperança, o homem guerrilha contra a violência de seus apetites numa dupla 

relação com a verdade: relação com seu próprio desejo, questionado em seu ser, e relação 

com o objeto de seu desejo reconhecido como ser verdadeiro.232 

A verdade do amor era, então, consubstanciada por uma abstinência indefinida 

do uso dos prazeres, num ideário de renúncia e resistência à tentação, a partir de uma 

ascese233 deflagrada por uma ética sexual, que determinava: exigência de simetria e 

reciprocidade na relação amorosa; necessidade de lutar contra si mesmo; direcionar o 

amor ao seu próprio ser e questionar o homem sobre si mesmo como sujeito de desejo.234 

Avançando, na Roma antiga, houve uma desproblematização do uso dos prazeres 

em relação ao amor pelos rapazes, um desinvestimento filosófico, pois a relação entre 

eles não acontecia com os adolescentes de boas famílias, pois existia lei proibindo tal 

prática, sendo que as relações homoeróticas ocorriam com os escravos. Houve, assim, 

uma desvalorização filosófica em relação à problematização do amor pelos rapazes em 

Roma, acabando por influenciar a Idade Contemporânea, no sentido de que a análise 

filosófica estrutura-se por meio da comparação. Num primeiro momento comparava-se o 

amor belo e justo e o que não era, depois passou-se a comparar o amor entre pessoas do 

                                                             
228 FOUCAULT, op. cit., p. 295. 
229 FOUCAULT, op. cit., p. 296. 
230 FOUCAULT, op. cit., p. 298.  
231 FOUCAULT, op. cit., p. 299. 
232 FOUCAULT, op. cit., p. 300.  
233 Na filosofia grega, conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e autocontrole do 
corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. 
234 FOUCAULT, op. cit., p. 310. 
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mesmo sexo e o amor entre pessoas de sexos opostos, por meio de um conjunto de 

valorizações, determinando o que é certo, o que é errado, o que é bonito ou feio. 

Importante dizer, que uma nova situação em relação ao uso dos prazeres acabou 

ocorrendo, porque houve a necessidade de se construir uma ética do amor, inserindo-se o 

prazer físico. Por esta razão existe uma relação filosófica entre o amor e o sexo. O sexo, 

na presente leitura, deverá ser realizado dentro desse relacionamento amoroso, valorando-

se o sexo que foi realizado.  

Nesse cenário, ocorreram, portanto, a desvalorização e o desinvestimento 

filosófico em relação ao amor pelos rapazes, sustentando-se que tal amor seria um hábito, 

um gesto, um desejo, mas destituído de importância filosófica. E parece ser por tal fato, 

que faz com que, atualmente, exista um preconceito em relação ao sexo e ao amor 

realizado por pessoas do mesmo sexo.  

Durante muito tempo, foi concebido que, os relacionamentos realizados entre 

homossexuais, exauriam-se na conduta sexual, por conta desse desprestígio. Porém, hoje, 

percebe-se que as parcerias homossexuais não se esgotam em condutas eminentemente 

sexuais, mas sim amorosas. Tal amor é construído, filosoficamente, a partir de valorações, 

senso estético, estilística própria, então o amor, sob tal lente, evidencia-se como um 

construto cultural. Mas o amor, na verdade, é desejo e não cultura, o amor é válido 

independentemente da construção filosófica subjacente. Logo, não é mais possível 

dissociar o amor do desejo, a partir de uma ética da existência, para se determinar a beleza 

ou feiura do amor, e as relações sexuais somente serem legítimas dentro daquilo que, 

filosoficamente entendeu-se como certo.  

Em Plutarco, a escolha residiria no relacionamento pelos rapazes de um lado e no 

casamento por outro, como sendo neste último, que a relação com as mulheres se 

realizaria.235 Importante destacar no presente discurso, que a escolha não se encontrava 

no estabelecimento de um relacionamento entre um jovem bem-dotado e um homem mais 

velho, que se interessa pela beleza de seu amigo; e aquele que se estabelece entre um 

marido e uma mulher, para administrar patrimônio e criar filhos. A escolha encontrava-

se em optar por uma das duas formas do mesmo amor, com a única diferença de que num 

caso tratava-se do amor de um homem, no outro, o de uma mulher.236 

                                                             
235 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 244. 
236 FOUCAULT, op. cit., p. 246. 
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Diante da unificação da Erótica, optou-se pelo amor único entre o homem e a 

mulher, uma vez que o dualismo fundamentava o amor pelos rapazes. No presente 

dualismo, o amor pelos rapazes seria diferente e superior em ralação ao amor pelas 

mulheres por duas razões: a posição de prestígio, que o homem ocupava na natureza e o 

papel sexual desempenhado por ele.237 Assim, quando o erômeno fosse virtuoso, só 

poderia obter prazer ao sofrer violência, pois caso consentisse, este seria considerado 

efeminado.238  

Em síntese, o amor pelos rapazes passou a ser considerado imperfeito na presente 

lógica, pois a Erótica deixou de ser dualista, em que havia o amor verdadeiro (puro e 

casto) e o amor falso (físico), pela ausência dos afrodisia. Porém, a partir de agora, a 

Erótica passou a ser unitária, abarcando os afrodisia, legitimando-os na relação homem-

mulher, pois natural.  

O consentimento da mulher no prazer tornou-se o pilar da doutrina unitária do 

amor. Assim, o prazer físico estruturava-se na doçura do consentimento, excluindo a 

violência, tornando-se elemento das reciprocidades afetuosas necessárias ao 

casamento.239 O prazer sexual deslocou-se para o coração da relação matrimonial, como 

princípio e como garantia da relação de amor e amizade.240   

Plutarco, a partir das concepções platônicas, buscou evidenciar os amores 

femininos e masculinos, integrando a eles os atos sexuais. Nesse sentido, ocorreu a 

exclusão do amor pelos rapazes, pois na presente forma de amor, não haveria o 

consentimento, uma vez que os aphrodisia não constituiriam sua parte integrante. Na 

nova estilística do amor, retirou-se de seu repertório o amor pelos rapazes em decorrência 

da falta que o marca: a ausência de reciprocidade no prazer.241   

Em Luciano, opera-se a disputa argumentativa entre Cáricles e Calicrátidas, sendo 

o primeiro defensor do amor pelas mulheres e o segundo defensor do amor pelos rapazes, 

dentro da novel concepção de que o amor seria unitário e não mais dual. 

Segundo Cáricles, o prazer levou os humanos para os abismos, pois em caminhos 

desviantes foram buscados novos gozos, a partir de relações não procriadoras em prazeres 

estranhos ao casamento. Para ele, o amor entre homens transgrediria a natureza, ao tratar 

um macho como uma mulher. Diante da anti-naturalidade do ato, foi preciso recorrer ou 

                                                             
237 FOUCAULT, op. cit., p. 249. 
238 FOUCAULT, op. cit., p. 252.  
239 FOUCAULT, op. cit., p. 259.  
240 FOUCAULT, op. cit., p. 260.  
241 FOUCAULT, op. cit., pp. 262-263.  
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à violência (poder tirânico) ou à mentira (arte de persuadir).242 Já de acordo com 

Calicrátidas, ao defender o amor pelos rapazes, reconhece a força do vínculo que, ao ligar 

e combinar, tem a aptidão para triunfar sobre o caos.243 Para ele, a relação entre o amor e 

o sexo entre homens surge da virtude e não da reciprocidade como em relação às 

mulheres, conforme propõe Cáricles. 

No final do discurso de Luciano, o pretor anuncia a vitória do amor pederástico, 

uma vez que este deve prevalecer ao estar vinculado à filosofia, à virtude e, portanto, à 

eliminação do prazer físico.244  

Em Roma, a Erótica foi apropriada pela religião, estruturando a relação 

heterossexual, marcada, pois, pela polarização masculino-feminino, a partir da exigência 

de uma abstinência vinculada à integridade, e não mais à dominação política dos desejos, 

culminando na instituição do casamento.245 

Nesse cenário marcado pela razão, o desejo foi banido, consagrando-se uma arte 

da existência em que preponderava o cuidado de si, que aliterava-se ao controle sobre si, 

até chegar, no final das contas, a um puro gozo de si.246  

Em síntese, propõe Foucault: 

 

Toda uma reflexão moral sobre a atividade sexual e seus prazeres parece 

marcar, nos dois primeiros séculos de nossa era, um certo reforço dos temas de 

austeridade. Médicos inquietam-se com os efeitos da prática sexual, 

recomendam de bom grado a abstenção, e declaram preferir a virgindade ao 

uso dos prazeres. Filósofos condenam qualquer relação que poderia ocorrer 

fora do casamento, e prescrevem entre os esposos uma fidelidade rigorosa e 

sem exceção. Enfim, uma certa desqualificação doutrinal parece recair sobre o 

amor pelos rapazes.247  

 

Na relação com os rapazes, no presente sentido, intensifica-se o interesse, 

moldando-a como perigosa e suscetível de comprometer a relação, que se estabelece 

consigo mesmo.248 E nessa hermenêutica purificadora dos desejos edificou-se um modo 

de realização ética, que tende à verdadeira renúncia a si.249 

 

                                                             
242 FOUCAULT, op. cit., p. 268. 
243  FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 269. 
244 FOUCAULT, op. cit., p. 283.  
245 FOUCAULT, op. cit., p. 285.  
246 FOUCAULT, op. cit., p. 299. 
247 FOUCAULT, op. cit., p. 295. 
248 FOUCAULT, op. cit., p. 300. 
249 FOUCAULT, op. cit., p. 301. 
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2.3 A Defesa dos Direitos dos Homossexuais e a Relevância das Normas Gregas 

Antigas para as Controvérsias Sexuais Modernas em Nussbaum 

 

Nussbaum, tal qual Foucault, realiza uma interpretação dos textos gregos antigos 

acerca da homossexualidade, com a finalidade de esvaziar o preconceito, inerente à 

sociedade contemporânea, em relação às parcerias homoafetivas. Para tanto, a autora 

utiliza-se de um leading case, em que serviu na qualidade de testemunha, contra os 

argumentos morais trazidos por John Finnis, baseados em leitura equivocada dos textos 

gregos.  

Assim, em 1992, o Estado norte-americano do Colorado, passou por um referendo 

e, com o apoio de 53% da população, a Emenda à Constituição Estadual no 2 foi 

promulgada, tornando ilegal para qualquer órgão estatal ou comunidade local: adotar ou 

reforçar qualquer estatuto, regulamento, norma ou política em que a orientação, 

conduta, práticas ou relacionamentos gays, lésbicos ou bissexuais deverão ser 

constituídos ou, por outro lado, ser a base, ou autorizar qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas a possuir uma declaração de status de minoria, de preferências nas quotas ou 

de discriminação. Cumpre informar, que as cidades de Aspen, Boulder e Denver haviam 

aprovado leis civis, que protegiam os homossexuais contra a discriminação, sendo 

anuladas por força da referida emenda. Porém, um grupo de protestantes recorreu ao 

Poder Judiciário, requerendo um mandado de interdição preliminar, o que foi concedido.  

Em grau de recurso, a Corte Suprema do Estado remeteu o processo de volta para 

julgamento em primeira instância, sob o argumento de que o Estado do Colorado deveria 

demonstrar que a proibição de proteções especiais em relação aos homossexuais, deveria 

ser fundamentada por um interesse estatal convincente e estreitamente delineado, a fim 

de alcançar o desiderato da forma menos restritiva possível. Em sequência, a referida 

Corte, em sede de apelação, declarou a Emenda no 2 inconstitucional, o que foi 

confirmado pela Suprema Corte dos EUA, no ano de 1996, sob o fundamento de ser 

impossível a existência de norma, que negue proteção a uma classe de indivíduos por 

apresentarem características singulares.   

Quando o processo retornou à primeira instância, o Estado do Colorado tentou 

defender suas pretensões de convincente interesse, convocando um grande número de 

especialistas, cujos argumentos foram contestados, principalmente, por Nussbaum. 

Dentre as testemunhas do Estado do Colorado encontravam-se vários especialistas acerca 

da filosofia moral, que ofereceram testemunhos fundamentados na literatura grega antiga. 
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À Nussbam250 coube a contestação de tais argumentos, tanto os de conteúdo histórico 

como os de conteúdo moral,251 rechaçando, principalmente, os argumentos propostos por 

Finnis.252 

Nussbaum253 utilizou-se do discurso de Aristófanes na obra O Banquete de 

Platão,254 que, como já foi mencionado, descreve os sentimentos de intimidade e alegria 

vivenciados quando as metades perdidas se encontram, e a atividade sexual como uma 

tentativa prazerosa em se restabelecer a unidade perdida de suas naturezas originais, o 

que acontece, tanto para casais do mesmo sexo, como para casais de sexos opostos. Em 

todos os casos, a conduta sexual expressa uma necessidade profunda e interna, que vem 

da natureza, sendo, pois, bastante unificadora, proporcionando, potencialmente, uma 

valiosa contribuição cívica. Através do presente texto e de outros, a autora255 sugeriu, que 

estudos históricos revelam uma grande variedade de julgamentos e de argumentos 

razoáveis sobre os relacionamentos do mesmo sexo, devendo desvelar o questionamento, 

no sentido de se estabelecer quais são os argumentos nessa área e quais estão baseados na 

razoabilidade. 

Nussbaum256 relata sua experiência no Colorado, fundamentando que os textos 

gregos antigos relacionados à sexualidade são importantes para a sociedade 

contemporânea, tendo o potencial de contribuir para a formação do pensamento jurídico 

e moral, ocorrendo tal fato de quatro formas. Primeiro, os textos enfrentam o fato de que 

muita coisa que se entende como necessária e natural nas práticas humanas, na realidade, 

são regionais e não universais, o que acaba promovendo um questionamento acerca das 

justificativas, que conduzem à legislação e aos julgamentos. Segundo, eles questionam 

determinadas declarações empíricas, que são feitas atualmente nesse domínio, tal como a 

declaração de que, quando atos e relacionamentos do mesmo sexo são amplamente 

tolerados, a família e o tecido social serão subvertidos. Terceiro, eles estabelecem alguns 

valiosos argumentos concretos, considerando como bem humano, o resultado de 

relacionamentos homossexuais. E quarto, eles promovem a empatia com as expectativas, 

                                                             
250 NUSSBAUM, Martha. Sex & social justice. Trad. nossa. New York: Oxford University Press, 1999, p. 302.  
251 Nussbaum foi testemunha no processo contra a Emenda n. 2 da Constituição do Estado do Colorado, 
analisando a literatura grega antiga ao juiz H. Jeffrey Bayles, tentando contornar, tanto a falta de 
conhecimento histórico, como a falta de empatia diante da situação homoafetiva (NUSSBAUM, op. cit., p. 
300).  
252 Finnis é filósofo e jurista britânico, com estudos aprofundados acerca do jusnaturalismo.  
253 NUSSBAUM, op. cit., p. 300. 
254 PLATÃO. O Banquete. Belém: Ed.ufpa. 2011, p. 121. 
255 NUSSBAUM, op. cit., p. 300. 
256 NUSSBAUM, op. cit., p. 301. 



84 
 

temores e objetivos humanos dos homossexuais em seus relacionamentos, perante à 

justiça. 

Apesar da prova testemunhal histórica/filosófica de Finnis ter sido irrelevante 

legalmente, interessante examinar tais sustentações, à luz de sua influência na 

imutabilidade das conhecidas categorias sexuais em geral. 

A argumentação moral de Finnis257 partiu da premissa de que seria imoral usar o 

corpo de outra pessoa como instrumento de sua própria satisfação ou prazer.258 Apesar da 

relevância jurídica desta alegação ser controversa, tal alegação pode trazer algum 

conteúdo moral. O autor afirma que uma relação sexual somente seria capaz de evitar 

essa manipulação de outro ser humano através da procriação dentro de uma relação 

matrimonial, caso nenhuma forma contraceptiva fosse utilizada: 

 

O casamento, com sua bênção dupla – procriação e amizade – é um bem 

comum real. Mais além, é um bem comum, que pode ser tanto realizado como 

experimentado na união orgásmica dos órgãos reprodutivos de um homem e 

de uma mulher, unidos no compromisso com aquele bem. A atividade sexual 

conjugal, e, como Platão, Aristóteles, Plutarco e Kant concordam 

unanimemente, apenas a atividade conjugal, é livre da vergonha de 

instrumentalização, que é encontrada na masturbação ou na sodomia.259 

 

Finnis, desta forma, defende que as relações não matrimoniais podem até ser 

reprodutivas, mas, na realidade, são destrutivas das personalidades dos participantes, bem 

como da comunidade. Para que o autor pudesse chegar a essa conclusão, houve o apelo à 

antiguidade grega. 

Segundo Nussbaum,260 é difícil estudar as visões gregas sobre sexualidade, uma 

vez que, até recentemente, não havia nenhuma tradução confiável dos textos gregos e 

latinos envolvendo sexualidade, e também não se encontrava nenhuma discussão erudita 

confiável dos significados de palavras cruciais, metáforas e expressões, uma vez que a 

irracionalidade turbulenta e preconceituosa prejudicou o julgamento de tradutores e 

estudiosos.261 Em todo caso, não se precisa recorrer a uma erudição rigorosa, nem detalhar 

todas as ocorrências de um termo, libertando-se, assim, de qualquer influência e 

preconceito. 

                                                             
257 FINNIS apud NUSSBAUM, Martha. Sex & social justice. Trad. nossa. New York: Oxford University Press, 
1999, p. 302. 
258 FINNIS apud NUSSBAUM, op. cit., p. 302.  
259 FINNIS apud NUSSBAUM, op. cit., p. 302. 
260 NUSSBAUM, op. cit., p. 303. 
261 Segundo Nussbaum, as omissões foram perpetradas pela timidez ou pelo desejo de se fazer os gregos 
parecerem com os vitorianos (NUSSBAUM, op. cit., p. 303). 
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Nesse sentido, importante abordar a análise, que Finnis realiza sobre a cultura 

ateniense antiga: 

 

Na Atenas clássica, havia, dentre as classes altas atenienses, uma ideologia de 

relação romântica do mesmo sexo, que era, especificamente, a relação entre 

um homem e um menino (essencialmente carecendo de genuína reciprocidade 

entre iguais), e que, em certos casos, sem dúvida, resultaram na conduta sexual. 

Mas, mesmo no apogeu dessa ideologia, um orador, se direcionando a uma 

corte Ateniense em 346 a.C., assume, confiantemente, que a maioria de seus 

ouvintes consideraria a conduta sexual entre homens, envolvendo ao menos 

um dos parceiros, em algo vergonhoso e contrário à natureza, para que este 

parceiro, pelo menos, tivesse que insultar a si mesmo (hubrizein). Eu me refiro 

a Ésquines, Contra Timarco, especificamente parágrafo 185, citado em Dover, 

Homossexualidade Grega, página 60.  

 

Causa estranhamento à Nussbaum,262 o fato de Finnis citar um autor, que ao 

interpretar as normas gregas é totalmente contrário a sua visão, argumentando que essa 

parte do discurso de Ésquines é falaciosa, levando-se em consideração as normas legais 

e morais, bem como a antítese de Ésquines. Assim, na propugnada antítese, a 

homossexualidade não pode ser atribuída, por si só, a uma categoria anormal, pois o que 

se questiona é uma suposta anormalidade para homens em situação de subordinação e 

passividade. Além disso, de acordo com Nussbaum,263 os filósofos, em geral, não são 

fontes confiáveis para o pensamento popular.  

Para Nussbaum,264 tais evidências demonstram seu argumento em defesa dos 

relacionamentos homossexuais. Primeiro, revela uma cultura em que o desejo sexual não 

era considerado, necessariamente, problemático ou vergonhoso. Há uma grande distância, 

nesse contexto, da problematização cristã sobre o sexo, tanto na cultura geral, quanto na 

cultura dos filósofos, pois nenhum desejo pode ser considerado em si tão selvagem, 

faltando a todos um controle cuidadoso. Desta forma, o sexo, como qualquer outro prazer, 

pode ser bem ou mal utilizado. 

Em segundo lugar, não há condenação generalizada dos atos entre seres do mesmo 

sexo, nem entendimento de que executar tais atos seja algo perverso ou depravado. Os 

gregos consideravam natural e normal o despertar sexual de um homem mais velho pelo 

olhar de um belo homem mais jovem.265 A cópula homossexual não era vista 

propriamente como algo imoral ou criticado pelos deuses, uma vez que os gregos em 

geral acreditavam que muitos tipos de comportamento, notadamente a fraude, o perjúrio 

                                                             
262 NUSSBAUM, op. cit., p. 303.  
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e o roubo eram ofensivos aos olhos dos deuses e acarretavam castigo neste ou noutro 

mundo. Certamente, não incluíam o comportamento da cópula homossexual, pois, de fato, 

os próprios deuses a apreciavam.266  

De acordo com Nussbaum267 é possível constatar, que na cultura grega, o gênero 

do parceiro assume importância bem menor do que na sociedade contemporânea, nem as 

pessoas eram frequentemente categorizadas na sociedade, de acordo com sua orientação 

sexual para com parceiros do mesmo gênero, no mesmo sentido que Foucault. Entende-

se que a energia sexual poderia ser direcionada para qualquer gênero, assim, os jovens e 

as mulheres foram considerados como formas possíveis de prazer a serem buscadas por 

um homem. Na obra Os Arcanânios de Aristófanes, os prazeres da paz eram louvados em 

um hino a Phallus, um deus que era homenageado por meio de um pênis carregado em 

procissão. Tais prazeres incluíam sexo com rapazes, adultério, dentre outras situações – 

sendo tudo listado sem distinção, como prazeres possíveis do herói do sexo masculino. 

Como práticas reais ligadas à cultura militar, em Esparta, existe evidência de um 

forte encorajamento das relações entre homens, bem como das relações entre mulheres, 

conforme analisado nas partes eróticas da poesia das moças. Como toda evidência 

poética, este conteúdo deve ser usado com cuidado, ao se reconstruírem práticas, sendo a 

dificuldade, neste cenário, maior por conta da natureza fragmentária do material, porém 

resta difícil acreditar, que tais representações seriam bem recebidas pela sociedade grega, 

caso não correspondessem a uma realidade aceita.  

Em Atenas, no entanto, a maioria da evidência literária e artística concerne às 

relações entre homens. Evidencia-se, conforme assevera Nussbaum,268 que não há 

condenação específica dessas relações, nem uma condenação moral generalizada. 

Inclusive a prostituição masculina era tratada como uma questão rotineira em vários 

textos. Mesmo em meio a sua denúncia moral sobre Timarco (um cidadão grego) que se 

prostituía, Ésquines se apressa em reafirmar para seus ouvintes, que não há nele intenção 

de desencorajar a prática geral da prostituição masculina; seu objetivo, ao contrário, é 

garantir que pessoas que desejem sexo casual com rapazes recorram a estrangeiros e 

forasteiros de modo que não sejam privados do que preferem.269 

                                                             
266 DOVER apud NUSSBAUM, op. cit., p. 305. 
267 NUSSBAUM, op. cit., pp. 305-306. 
268 NUSSBAUM, op. cit., p. 306. 
269 NUSSBAUM, op. cit., p. 306. 
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Nos locais em que as relações de dois cidadãos eram permitidas, não se encontra, 

novamente, condenação generalizada, mas, em vez disso, um sistema complexo moral de 

ressalvas ou restrições. Importante observar, que tais relações, ainda que envolvessem 

pessoas com a mesma idade, sempre acarretavam assimetria de papéis entre o amante e o 

amado. 

Primeiro, nenhum cidadão deveria receber dinheiro por sexo. Prova de que, se o 

fizesse, tal fato desqualificaria sua cidadania, pois isso atrela-se, intimamente, à ideia de 

deslealdade. Segundo, havia graves restrições contra violência sexual, principalmente em 

relação aos jovens. Terceiro, a passividade habitual (i.e., alguém sendo penetrado 

habitualmente) era muito criticada, pois era considerada como evidência de que um 

homem não era completamente masculino. Por fim, havia crítica moral recorrente em 

relação àqueles que procuravam prazer somente para o corpo de forma casual com jovens, 

sem se preocuparem com a amizade e com outros valores.  

No local em que a relação entre um cidadão mais velho e outro mais novo fosse 

permitida, destarte, muito cuidado precisava ser tomado. A função penetrante não era em 

si problemática, e era perfeitamente aceitável, caso alguém se utilizasse de um prostituto. 

Mas com o futuro cidadão, muita precaução deveria ser exercida, para não corrompê-lo 

com presentes ou encorajá-lo a hábitos passivos. Por esse motivo, um ideal cultural 

apoiava o sexo intercrural, que consistia no fato do parceiro mais velho atingir o orgasmo, 

através da fricção peniana entre as coxas do jovem, bem apertadas entre si.  

Com relação à idade, Finnis afirmou que a relação entre o amante e o amado 

ocorreria entre um homem e um menino, porém necessário definir o que era considerado 

menino. Para os americanos modernos, a palavra menino sugere alguém entre 4 e 12 anos 

de idade. Mas, com evidência na arte visual, o amado grego era tipicamente um jovem 

medindo altura de adulto e com barba, ou seja, alguém com idade entre 16 e 19 anos, 

sendo mais provável que a puberdade grega acontecesse de maneira mais tardia do que a 

atual.  

Observando casais famosos como Aquiles e Pátroclo, os tiranos Harmódio e 

Aristogíton, e o famoso Exército Sagrado de Tebas (uma elite militar composta por casais 

homossexuais), cabível concluir que o amado fosse maduro o suficiente para ações 

militares e políticas. E, devido ao pensamento popular dos dias atuais tender a focar na 

figura assustadora de um velho sujo rondando os arredores das escolas, à espera de 

molestar os meninos, é importante mencionar, ainda, que o amante não seria tão mais 

velho em relação ao amado. Os estoicos defendiam que a relação deveria ser mantida até 
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que o amado completasse vinte e oito anos. Deve-se, ainda, considerar que o 

relacionamento sexual entre Platão e Dion de Siracusa, começara quando estavam com 

cinquenta e trinta e cinco anos, respectivamente. Pausânias e Aristófanes (em O Banquete 

de Platão) falam de sua norma como uma parceria que durasse a vida inteira. Pausânias 

insiste que não se deveria iniciar antes do crescimento da barba. Aristóteles, finalmente, 

seguindo Pausânias, defende uma aliança de longa duração moralmente melhor.  

Com relação à mutualidade, Finnis afirmou que a relação entre amante e amado 

era abusiva. É verdade que o amado é retratado como aquele que não recebe prazer – 

apesar de poder ser uma norma cultural, que mascara uma realidade mais complexa. O 

que é mais importante e que fica perfeitamente claro é o fato de que, uma relação desse 

tipo era bem sucedida, uma vez que produzia muitas vantagem ao parceiro mais jovem – 

educação, ascensão política, amizade – frequentemente, sentindo o mais jovem, intensa 

afeição pelo amante. Além do mais, pode-se esperar que o jovem continuasse com seus 

próprios prazeres sexuais na vida adulta, que será muito mais duradoura, ao se comparar 

com sua fase como amado. 

Finnis afirmou que Sócrates, Platão e Aristóteles, consideravam a conduta 

homossexual como vergonhosa, imoral, pervertida e depravada. Logo, todos os três, por 

via de consequência, rejeitaram o estilo de vida do homossexual contemporâneo. O autor, 

ao se identificar com a presente ideologia, sugere que os três filósofos defendem a 

centralidade moral do vínculo matrimonial, que visa a procriação. Nussbaum,270 por seu 

turno, afirma que nenhum dos filósofos em comento posiciona-se nesse sentido, nem 

apoiam a mesma visão acerca da relação conjugal. Ainda que tais textos classifiquem os 

relacionamentos com o mesmo sexo não consumados como sendo superiores aos 

consumados, não os consideram como algo vergonhoso ou degradante. Platão, em 

algumas de suas obras, demonstra certa suspeição sobre o poder da paixão sexual, por 

interferir na razão e no desejo. O filósofo defende a redução de toda a expressão sexual 

orgásmica a um mínimo, o que colocaria os atos heterossexuais à frente dos 

homossexuais, pois os primeiros, por estarem inseridos no casamento, teriam objetivos 

espirituais e não apenas físicos. 

Segundo Nussbaum,271 é muito difícil reconstruir as visões históricas de Sócrates, 

em relação à sexualidade, que possuem quatro principais origens: os diálogos de Platão; 

                                                             
270 NUSSBAUM, op. cit., p. 309. 
271 NUSSBAUM, op. cit., p. 310. 
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várias obras de Xenofonte tratadas com Sócrates; a comédia aristofânica Nuvens, que 

oferece uma sátira sobre Sócrates; e, frases espalhadas de Aristóteles.  

O depoimento de Xenofonte é geralmente reconhecido como algo muito menos 

fidedigno do que o de Platão, pois aquele não era um filósofo sensível. Platão, ao 

contrário, era um grande filósofo, constituindo a melhor fonte para o relato da vida e da 

atividade de Sócrates. Todavia, o uso de Platão como fonte implica alguns problemas: 

pelo fato de Platão utilizar Sócrates como uma personagem em diálogos em momentos 

variados, tendendo-se a pensar que Platão está desenvolvendo ideias próprias, as quais 

não são, necessariamente, de Sócrates. Complexidade que é reforçada em algumas das 

obras que são consideradas mais Platônicas do que Socráticas, havendo assim o Sócrates 

platônico272 e o Sócrates histórico.273 

Quanto às relações do mesmo sexo, nos diálogos de Platão, Sócrates toma sua 

posição no ambiente marcantemente homossexual da sociedade ateniense. Os amigos de 

Sócrates foram retratados como se estivessem em relacionamentos eróticos com rapazes, 

e ele reage com compaixão a tais situações. O próprio Sócrates foi retratado como alguém 

que se sente atraído por jovens. Há conhecimento de que Sócrates era casado e tinha 

filhos, mas nunca se faz alusão a sua vida sexual no casamento, e geralmente seu interesse 

sexual por mulheres parece ter sido restrito. 

Respondendo à pergunta, caso Sócrates tenha se envolvido em relações sexuais 

com outro homem, Xenofonte fornece dois motivos genéricos contra tal conduta sexual: 

os prazeres do sexo podem escravizar a razão;274 e a satisfação sexual não é algo bom, 

pois é como coçar – um jeito de aliviar a tensão, mas não o melhor jeito.275 Possível 

destacar, que os dois argumentos não tratam da censura à atividade homossexual 

especificamente, uma vez que Sócrates em Xenofonte diria presumidamente o mesmo 

sobre a paixão erótica de um modo geral. A culpa envolvida não contempla a ideia de que 

a copulação homossexual seja perversa ou depravada.  

Alcibíades em O Banquete, frustra-se ao tentar seduzir Sócrates, em que este 

dorme a noite inteira ao lado do belo jovem sem comprovada excitação. Certamente não 

demonstra que Sócrates tenha aversão à proposta de Alcebíades ou acredite que a 

                                                             
272 No primeiro grupo, devem ser inseridos os diálogos: Apologia, Crito, Laches, Lysis, Charmides, 
Protagoras e Euthyphro (NUSSBAUM, op. cit., p. 310). 
273 No segundo grupo: O Banquete, Fedro, República, Filebus, Leis e muitos outros (NUSSBAUM, op. cit., 
310). 
274 XENOFONTE apud NUSSBAUM, op. cit., p. 310.  
275 XENOFONTE apud NUSSBAUM, op. cit., p. 310. 
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orientação de seu desejo seja patológica; ele trata a proposta como natural, não havendo 

indício de que ele considere a conduta depravada ou perversa, ou diferente do que seria 

se fosse seduzido por uma jovem atraente. Parece que Sócrates pensa que as relações 

sexuais são inferiores ao curso da vida, por dois motivos. O primeiro determina que 

Sócrates sinta atração tamanha pela filosofia, que simplesmente não se excita por mais 

nada. O segundo é que ele percebe a vaidade juvenil de Alcebíades e almeja que este 

descubra que o caminho é difícil, impossibilitando conseguir o que quer apenas por ser 

lindo. Resumindo, suas razões para recusa são internas em relação a sua concepção do 

valor da filosofia e ao seu papel de mestre. 

Nussbaum276 concentra-se em três questões sobre a análise de Platão acerca da 

homossexualidade: O que é dito sobre o desejo e a conduta homossexual? O que é dito 

sobre a contribuição dos relacionamentos com o mesmo sexo? O que é dito sobre o 

casamento? Analisando-se, desta forma, se existe uma valoração positiva ao ato sexual 

procriador, que Finnis parece associar à Platão. 

Nussbaum,277 nesse sentido, analisa O Banquete de Platão, interessando-se pelo 

discurso de Sócrates, direcionando-se a um processo de educação religiosa e mística, em 

que o amor entre homens possui importante papel orientador. O elo erótico dessa relação 

deflagra-se num instinto primário, encontrando inspiração dentro da natureza do bom e 

do belo. O discurso argumenta, que a preferência por mulheres e pelo casamento decorre 

de objetivos mais físicos do que espirituais, pois tais pessoas querem mais a prole do 

corpo do que da mente e do caráter. Sócrates não demonstra a visão de que a conduta 

homossexual seja vergonhosa, sendo, entretanto, pelo menos tão boa, quanto qualquer 

outra conduta sexual, apesar de todo ato sexual poder ser desinteressante, ao se fazer sexo 

com a forma. 

Em A República, Platão, segue um programa mais ameno, em comparação ao 

Fedro, permitindo tolerâncias em todos os desejos, inclusive o sexual. Dadas as restrições 

rigorosas para o sexo potencialmente procriador, que são determinadas pelos esquemas 

eugênicos de Platão, parece lógico supor, que uma forma de sexo por alívio, 

provavelmente com prostitutos, seria permitida. Em relação ao programa sexual de 

Finnis, não se encontra uma obra grega, que estabeleça, de uma maneira incontestável, 

tendência a eliminar a família tradicional e os laços do casamento que a sustentavam. 

                                                             
276 NUSSBAUM, op. cit., p. 312. 
277 NUSSBAUM, op. cit., p. 313. 
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Em Fedro, o diálogo contém verdadeiro elogio aos benefícios intelectual, político 

e espiritual de uma vida centrada no amor entre dois homens, com significativa ênfase no 

papel positivo do desejo carnal, ao despertar a personalidade para seus maiores anseios. 

Tal diálogo começa com Fedro lendo para Sócrates um discurso supostamente escrito por 

Lísias. O discurso defende que um jovem não deve prestar favores sexuais a uma pessoa 

intensamente apaixonada por ele, mas para alguém que não esteja tão apaixonada. A 

alegação reflete as tensões e paradoxos relativos às convenções atenienses da época 

(relevante observar, que Lísias começa seu discurso a partir do pressuposto de que um 

jovem atraente possui muitos pretendentes, devendo satisfazer a um deles, dentro de uma 

concepção de certo ou errado). 

Quando o orador mostra as vantagens de uma aliança, baseada na excelência e na 

amizade, por um lado, e um interesse em educação e avanço por outro, ele expressa 

verdades factíveis. Assim, quando ele defende que tais vantagens são mais prováveis de 

estarem presentes, caso o amante não esteja perdidamente apaixonado pelo jovem, mas 

sob o controle de si mesmo, ele está dizendo algo plausível, na concepção de 

Nussbaum.278  

Em sequência, Sócrates declama um belo e comovente discurso, defendendo que 

algumas formas de loucura são boas para os seres humanos, sendo considerada a de amor 

a melhor. Assim, o despertar da alma ocorre através de uma reação visual à beleza física, 

reação tal descrita em termos sexuais e é tida como aquela que envolve a alma inteira 

(elementos apetitosos e racionais), constituindo passo crucial no progresso da alma em 

direção à intuição e ao entendimento metafísico. A conscientização é imaginada como 

aquela de um homem mais velho, pela beleza do homem mais jovem. Sócrates defende 

que, a forma mais elevada da vida humana é aquela em que um homem busca o amor de 

um jovem, juntamente com a filosofia. Descreve, ainda, a experiência de se apaixonar em 

linguagem comovente e erótica, rica em imaginário de receptividade e atividade. 

O estímulo apaixonado não é um mero estágio no progresso da alma, por dar 

surgimento a uma relação duradoura, em que o fascínio físico é aprofundado pelo diálogo 

e pela busca dos objetivos espirituais comuns, e em que o status do enlouquecido amante 

dá origem à amizade generosa e estável. O mais notável ocorre com o surgimento de uma 

reciprocidade de desejo sexual da parte do mais jovem, que, tomando conhecimento da 

generosidade ímpar de seu amante, passa, também, a desejar. O amado não se encontra 

                                                             
278 NUSSBAUM, op. cit., p. 316. 
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estimulado por Eros,279 mas sim pela philia (amizade), pois ele possui desejo parecido 

com o do amante, porém mais fraco, para ver, tocar, beijar, deitar-se com ele. A 

homossexualidade na Grécia antiga, segundo Nussbaum,280 envolvia convencionalmente 

reciprocidade, já que o amado recebia bondade e educação em troca de sua beleza.  

Platão defende o desejo físico dos amantes, como um bem enviado pelos deuses, 

através de uma reação à maneira em que um corpo manifesta traços na alma (o afeto). O 

diálogo é evidentemente erótico, e comentaristas dos textos gregos antigos determinaram 

o presente pensamento como um marco para um novo estágio na atitude de Platão, quanto 

às paixões. Logo, a parte da alma que representa as emoções é tida como um bem e 

motivada pela reverência e deslumbramento em relação à beleza física. E o despertar 

físico de um apetite em si na visão da beleza física é dado significativo extraordinário no 

progresso da alma, pois é polêmico, em Platão, o fato de que essa reação à beleza 

corpórea, seja um estágio crucial ao iniciar a alma e direcioná-la para a verdade, bem 

como para o entendimento.  

Mas a conhecida suspeição platônica dos apetites físicos permanece, surgindo a 

tese de que será melhor para o casal, em sua busca pela percepção metafísica, aniquilar a 

satisfação orgásmica, apesar de se satisfazerem fisicamente, com regularidade, através 

das carícias. O raciocínio platônico parece ser, mais uma vez, que a satisfação orgásmica 

desorienta a alma em sua busca por sabedoria. Com efeito, ele parece acreditar, que se 

deve estar faminto de um lado da alma, para que se possa alimentar o outro lado. Seu 

raciocínio se aplica perfeitamente, de uma forma geral, a toda a atividade sexual, e não 

se restringe, apenas, ao ato homossexual. Além do mais, Platão demonstra compreensão 

com casais, que continuam a fazer sexo regularmente e que consideram esse ato sexual 

como elemento central de sua relação. Para ele, tais casais também recuperarão suas asas 

e retornarão aos céus, para que não levem nenhum pequeno prêmio por sua loucura 

erótica. Eles passarão uma vida luminosa, serão muito felizes e farão juntos essa viagem, 

quando isso acontecer, em virtude do amor.281 Quem tiver evitado esse tipo de amor será 

condenado a vaguear pela terra durante nove mil anos.282  

                                                             
279 Foucault, no mesmo sentido, faz referência à constituição de um verdadeiro relacionamento amoroso, 
e não de ordem sexual, uma vez que entre o homem e o rapaz não havia, não podia e não devia haver 
comunidade de prazer (FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Trad. Maria 
Thereza da Costa Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São 
Paulo: Paz & Terra, 2017, p. 273).  
280 NUSSBAUM, op. cit., p. 317. 
281 NUSSBAUM, op. cit., p. 318. 
282 NUSSBAUM, op. cit., p. 318. 
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Nussbaum,283 na sequência, confronta uma questão remanescente, qual seja, a 

ocorrência da difícil expressão contrário à natureza, diante de uma obscura descrição da 

atividade sexual.284 Primeiro, valora-se a procriação em detrimento da simples 

ejaculação. Segundo, o sujeito que realiza atos sexuais contrários à natureza, seria o 

mesmo que não utiliza o sexo para procriação. Logo, Platão não está descrevendo dois 

tipos distintos de pessoas, mas apenas a um único tipo. Resta claro, que esse tipo constitui 

uma forma geral, ou seja, uma espécie de pessoa, que busca apenas se satisfazer com o 

prazer físico, um tipo categoricamente condenado, não só por Platão, mas por todas as 

normas culturais gregas. 

Para os analistas dos textos gregos antigos, ato sexual contrário à natureza foi 

interpretado à luz das ideias modernas acerca da impureza do sexo homossexual, em 

sentido moral. Muitos desses comentaristas recorrem a uma comparação ao 

comportamento dos animais, o que evidencia um apelo à natureza. Segundo Nussbaum,285 

dizer que algo está de acordo com a natureza pode significar de acordo com o 

comportamento de outros animais, porém tais incursões ao reino animal estão tipicamente 

associadas com o hedonismo e a imoralidade. Platão, em várias obras, demonstra-se 

absolutamente contrário a tais apelos ao reino animal, os quais estabeleceriam normas 

para uma criatura com pensamento ético, através do comportamento de uma criatura 

irracional.  

Para Nussbaum,286 Fedro oferece uma defesa inspiradora do amor e do desejo 

entre homens, e fornece uma função extraordinária à paixão erótica, dentro de uma vida 

com aspiração filosófica. Assim, o ato homossexual não pode ser considerado contrário 

à natureza em determinado sentido normativo, uma vez que tal insinuação é difícil de 

conciliar com o tratamento, que Platão dá aos atos sexuais de casais medianos. No 

presente sentido, o filósofo suspeita da completude do sexo genital, não ocorrendo 

nenhuma condenação em relação ao sexo entre homens, havendo outras formas sexuais 

piores. Além disso, atos físicos que chegam perto do orgasmo, mas sem fazê-lo até o fim, 

são aprovados. 

                                                             
283 NUSSBAUM, op. cit., p. 318. 
284 A partir da seguinte sentença: “Quem não foi recentemente iniciado ou quem se deixou corromper 
não pode erguer-se à contemplação da Beleza total, apenas lhe sendo permitido conhecer o que nesta 
existência se chama de Belo e que não pode adorar. Diversamente, entregando-se ao prazer sensual e à 
procriação dos filhos e, uma vez familiarizado com a intemperança, deixa de ter medo de se entregar a 
todos os prazeres, incluindo aqueles que são contra a natureza” (250E) NUSSBAUM, op. cit., p. 318. 
285 NUSSBAUM, op. cit., p. 320. 
286 NUSSBAUM, op. cit., p. 320. 
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Pensou-se, algumas vezes, que na obra As Leis de Platão fosse estruturada uma 

condenação generalizada às relações entre homens, evidenciando-as por meio da culpa, 

especialmente moral. Mesmo que isso fosse verdade, há indícios de que o filósofo mudou 

de opinião. No entanto, Nussbaum287 acredita que, ao analisar no texto grego as duas 

passagens mais problemáticas de maneira analítica (um árduo desafio paleográfico e 

crítico), a interpretação deverá ser distinta, pois será afastado o equívoco da tradução.  

Primeiro, as preocupações principais de Platão são, mais uma vez, acerca do 

prazer físico e da capacidade do sujeito em dominar sua personalidade, perturbando a 

razão. O filósofo aparenta ter, ainda, uma preocupação especial acerca da perda dos 

fluidos corporais masculinos, importantes para a reprodução, em conexão com suas 

insistentes preocupações sobre a densidade demográfica.  

Segundo, a conduta homossexual não é caracterizada pela culpa específica, pois a 

lei regula todas as formas de atividade extraconjugal, sendo o sexo conjugal melhor, não 

porque seja melhor moralmente, mas apenas porque é necessário para a cidade.  

Terceiro, na medida em que determinada atenção é voltada às relações 

homossexuais, estas são especialmente consideradas fontes poderosas de intenso 

estímulo, não sendo depravadas ou vergonhosas. Aqueles que exerciam o papel ativo 

eram criticados por serem desregrados e exagerados, mas não perversos. Tampouco 

Platão sugere que o desejo para tais relações seja patológico, sendo, ao contrário, natural 

e normal. O medo residia no comportamento do rapaz, para que este não fosse 

transformado em mulher, sendo a preocupação sobre a passividade mais relevante do que 

qualquer outra preocupação sobre a conduta sexual realizada entre homens. 

Quarto, as passagens contêm várias peculiaridades, o que inclui: dúvida se as 

normas propostas são piadas ou expressam a realidade grega, o que se evidencia no apelo 

à natureza animal; e, o fato da legislação ser direcionada, apenas, aos homens casados, 

não possuindo claras implicações ao comportamento pré-conjugal, nem ao 

comportamento das mulheres. 

Por fim, Platão nitidamente não defende a opinião de Finnis, nem em relação ao 

alto valor moral do sexo conjugal ou em relação ao estímulo para procriação. Platão 

considera o sexo conjugal necessário, mas não bom; num trecho da obra Leis, ele apoia 

com entusiasmo os métodos (anticoncepcionais e abortivos) tradicionalmente usados para 

manter o tamanho da população restrito. 
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Por todas essas razões, de acordo com Nussbaum,288 parece incorreto evidenciar 

qualquer base, tanto pelas visões de Finnis sobre o sexo matrimonial, como pela visão de 

que a conduta homossexual seja pior moralmente, do que qualquer outro tipo de conduta 

sexual. O mais importante é perceber o quão difícil constitui o exercício interpretativo 

dos textos gregos, e como seria errôneo levar adiante qualquer visão simplista, ao não 

serem reconhecidas todas as dificuldades apontadas. 

Aristóteles, por seu turno, disserta bem menos acerca de assuntos sexuais em 

comparação com Platão. Fica claro que, como a maioria dos gregos, ele não acha o apetite 

sexual por si só problemático. De fato, ele discute que os desejos inatos de um ser humano 

se inclinam em direção à virtude: “todas as virtudes do caráter parecem nos pertencer 

desde o nascimento de um jeito. Somos justos, moderados, corajosos, e qualquer outra 

qualidade moral, desde nosso nascimento... pois que, tanto as crianças, como os brutos 

têm as disposições naturais, mas, quando desacompanhadas da razão, elas são 

evidentemente nocivas”.289 A virtude da moderação inclui equilíbrio nas escolhas com 

respeito à conduta sexual. Desta maneira, Aristóteles defende a inclinação humana, desde 

o nascimento, à escolha equilibrada e adequada em relação à sexualidade. Via de regra, 

então, Aristóteles não se inclina na intensa preocupação platônica, acerca dos desejos 

físicos comuns, e dos desejos sexuais em especial. 

 A pessoa viciosa, que Aristóteles imagina, é totalmente cega quando escolhe seus 

prazeres.290 A pessoa virtuosa, ao contrário, integra a expressão física a uma estrutura de 

plano de vida, sobretudo, governada pela razão. As próprias escolhas sexuais não podem 

conduzir ao excesso, à saúde precária, desgraça ou extravagância; adequadamente 

praticado, o sexo, na verdade, pode ser valioso e válido por si só. É importante observar 

que toda ação virtuosa é, por definição, um fim em si mesmo, escolhida por si só para 

além de qualquer relação que leve para outros fins. Esta é a posição de Aristóteles sobre 

ato sexual conduzido pela razão. Prescinde justificativa para nenhum outro fim, que possa 

promover, tal como a reprodução; devidamente escolhido, o sexo é bom por si só. 

 As visões de Aristóteles estão intimamente ligadas às normas gregas populares 

previamente discutidas. Como na cultura popular, encontra-se uma recusa de tratar o sexo 

como algo especificamente problemático em termos morais – é apenas um dos apetites a 

ser controlado, como o apetite por comida; e a ausência de qualquer ligação específica 

                                                             
288 NUSSBAUM, op. cit., p. 320. 
289 ARISTÓTELES, op. cit., Livro VI, 13, 1144b3-9. 
290 ARISTÓTELES, op. cit., 1119a1-3. 
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entre o controle do apetite sexual e o casamento. Na verdade, o casamento não é 

mencionado na integralidade da discussão sobre a moderação do apetite. Aristóteles em 

nenhum lugar estimula os maridos a praticarem monogamia sexual, porém estes não 

devem estabelecer relações com as esposas de outros cidadãos. Nem qualquer ressalva é 

feita no que tange ao gênero do parceiro sexual. 

 Há uma passagem em que Finnis repetidamente afirmou encontrar uma 

condenação aristotélica no que diz respeito à atividade do mesmo sexo. Em Ética a 

Nicômaco, Aristóteles lista algumas formas de conduta que não são agradáveis por 

natureza, mas que resultam de determinadas deformidades, hábitos ou natureza corrupta 

do homem. Primeiro ele aborda uma subclasse disso, denominada bestial, e os exemplos 

são um homem que tem prazer ao rasgar o ventre das mulheres grávidas e devorar os 

fetos, o canibalismo dos selvagens de Pontos, a venda de crianças para serviços sexuais, 

e Faláris que gostava de ferver pessoas no caldeirão. Aristóteles, segundo Nussbaum,291 

indica isso como uma categoria bestial, mas aí existem outras formas de conduta 

relacionadas, que resultam de doença – por exemplo, alguém que devorou a própria mãe, 

ou alguém que comeu o fígado de outro, quando tais pessoas enlouqueciam; então, 

finalmente, há determinadas condutas que surgem de doença ou de hábito, como o hábito 

de arrancar os pelos, de roer as unhas, e mesmo de comer carvão ou terra; a estes deve 

acrescentar-se a pederastia. Alguns destes são por natureza, outros decorrem de hábito, e 

outros decorrem de abuso na infância.292  

 Em nenhum dos casos, Aristóteles indica culpa moral, pois o filósofo imagina tais 

pessoas na condição de estado doentio, pelo qual não podem ser responsabilizadas.293 

Nussbaum294 defende que Aristóteles está mudando o sentido de natureza normativo e 

universal – essas coisas não são agradáveis por natureza no sentido de concordância com 

o fim ético, enquanto seres humanos – para o sentido de natureza descritivo e específico, 

em que muitos desses atos estão, na realidade, em conformidade com a natureza para 

indivíduos específicos, no sentido de serem de acordo com sua constituição (bizarra ou 

doentia). Aristóteles defende quando algo está de acordo com a natureza de determinado 

indivíduo, isso o isentaria da culpa moral. 

                                                             
291 NUSSBAUM, op. cit., p. 323. 
292 ARISTÓTELES, op. cit., 1148b28-31. 
293 ARISTÓTELES, op. cit., 1148b33-49a2. 
294 NUSSBAUM, op. cit., p. 323. 
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O que Aristóteles parece condenar na relação de um homem com outro homem é 

o fato de um deles colocar-se no papel feminino, algo causado por determinado estado 

patológico produzido pelo abuso sexual sofrido na infância (por abuso, ele não quer dizer 

apenas o estupro de fato, mas também o ato de sedução em tenra idade, daquele ainda 

incapaz de consentimento válido). Aristóteles, assim, reflete acerca da inversão sexual 

especificamente (que os Gregos depreciavam), não acerca da homossexualidade de modo 

geral (que eles estavam longe de conceber como uma condição unitária quase doentia). É 

marcante que, o filósofo não está preocupado, como provavelmente o homem moderno 

está, que um menino abusado possa abusar de outros meninos no futuro; mas sim acerca 

da passividade habitual, que ele enxerga como um perigo, não pela possibilidade de 

imitação comportamental no futuro. 

 Em síntese, analisando os textos deixados, fica claro que o papel do homossexual 

ativo foi julgado por Aristóteles, sem ser moralmente problematizado, pois um adulto ao 

visitar um prostituto não incorreria em culpa – exceto no sentido de que será melhor ter 

também, pelo menos, alguns relacionamentos nos quais tal indivíduo conecte o desejo à 

amizade e às boas intenções. De acordo com Nussbaum,295 nem a conduta sexual entre o 

homem mais velho e o adolescente com idade adequada para ser amado seria 

problemática, observados os preceitos culturais acima debatidos. A fidelidade conjugal 

não poderia suprir do marido aristotélico conduta sexual com outros homens, pois 

Aristóteles não menciona o dever de fidelidade sexual no casamento. 

 Segundo Nussbaum,296 os maiores filósofos gregos desenvolveram a norma 

popular daquela sociedade, levando-se em consideração a premissa de que os 

relacionamentos eróticos são melhores, quando focarem mais na alma, do que 

simplesmente no corpo e buscarem mais um amor afetuoso estável, do que uma paixão 

instável e promíscua. E todos acreditaram, que o desejo entre homens, pode ser um 

elemento extremamente valioso na vida humana, expressivo dos bens característicos do 

amor e da amizade, e poderosamente ligado a outros fins sociais e intelectuais. Os 

relacionamentos que envolvem desejo sexual desse tipo, podem ser um grande veículo da 

aspiração humana e são tidos como veículos mais valiosos do que as relações conjugais, 

cujos fins são, geralmente, considerados menos profundos. Aristóteles, como Pausânias 

e Aristófanes (e como os últimos estoicos), não possui objeção à conduta sexual, nem a 

heterossexual, nem a homossexual, se realizada com os motivos e fins corretos.  

                                                             
295 NUSSBAUM, op. cit., p. 326. 
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Já a posição platônica no que tange à satisfação orgásmica é complexa e varia ao 

longo de sua carreira. O filósofo não defende, que o toque e a carícia entre indivíduos do 

mesmo sexo sejam ruins; tampouco defende que a satisfação orgásmica é perversa ou 

depravada. Todavia, nas obras Fedro e Leis, sustenta que tal satisfação é inferior ao 

erotismo não orgásmico, no qual a parte apetitosa da alma oferece menos distrações para 

a razão. Defende isso devido a sua generalizada suspeição sobre o apetite, não devido às 

preocupações sobre os atos do mesmo sexo. Os atos conjugais são menos valorizados, em 

relação aos atos sexuais do mesmo sexo em O Banquete e Fedro (nesta obra, os 

praticantes de ato homossexual são premiados pelos deuses, e os procriadores são 

simplesmente acusados de animais). A posição em A República é obscura. Atos conjugais 

são mais valorizados do que atos do mesmo sexo e extraconjugais na obra Leis, não 

porque são considerados mais refinados, mas porque a cidade tem que controlá-los. 

 Em conclusão preliminar, Nussbaum297 propõe olhar para a cultura grega antiga 

não como uma imagem projetada da sociedade moderna, mas evidenciar como ela era de 

fato, com todas as suas diferenças substanciais, desarticulando premissas, que constituem, 

ainda, verdades provincianas. Assim, nessa sociedade, a partir dos textos analisados, foi 

possível perceber o não estabelecimento do apetite sexual, dentre outros apetites, como 

fonte de ansiedade e vergonha específicas; foi possível perceber a não classificação de 

indivíduos de acordo com uma divisão binária entre homossexual e heterossexual; foi 

possível perceber a relevância do gênero de determinado parceiro, apenas como um fator 

diferenciador numa conjunção sexual, não possuindo importância moral; foi possível 

defender que os relacionamentos entre o mesmo sexo não são em si vergonhosos, mas 

possuem, potencialmente, valores altamente espirituais e sociais. Tudo isso pode não 

acarretar a mudança de concepção de um cristão praticante, no entanto, faz com que este 

possa questionar em que comprovação histórica e fundamentação tais concepções são 

baseadas. Isto é especialmente importante para a tradicional lei canônica, que busca suas 

conclusões na razão, não na autoridade. Assim, carece de fundamentação racional, pois 

os julgamentos, muitas vezes, encontram-se baseados em visões pessoais. Imprescindível, 

com isso, evidenciar, com certeza, a distinção entre o preconceito e o fundamento 

razoável. 

 Quando olha-se para os gregos – e comumente são tidos como uma cultura 

admirável, bem sucedida e fonte de algumas das ideias modernas mais profundas, além 
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de artefatos culturais valorizados – observa-se que a presença dos relacionamentos 

homossexuais, tanto em Atenas, como em Esparta não eram abordados no debate 

moderno, exceto no caso da Emenda no 2 do Estado do Colorado. 

 Além do uso da história para o livre pensamento, e do teste da hipótese social, 

Nussbaum298 afirma que essa parte específica da história da filosofia é significante devido 

ao interesse intrínseco dos argumentos morais, com os quais se desenvolve a questão. 

Assim, apesar da argumentação moral de Finnis provavelmente ser independentemente 

criticada, uma consideração aos argumentos dos gregos antigos, fornece grande auxílio 

no desenvolvimento da crítica. Pelo fato de que os textos gregos demostram, que o amor 

apaixonado entre pessoas do mesmo sexo pode servir a muitos objetivos sociais valiosos, 

indo além da procriação. Os relacionamentos homossexuais podem comunicar amor, 

amizade e alegria; podem avançar fins políticos, intelectuais e artísticos. Finnis não 

possui argumento para afastar isso: apenas constrói uma afirmativa vazia de que tais 

pessoas estão iludidas, uma vez que seus órgãos reprodutivos não formam uma unidade 

biológica genuína. Os gregos demonstram, que essa não é a única forma de paixão, a fim 

de promover um bem humano.  

 Finalmente, a leitura dos textos gregos possui grande valor nas deliberações 

morais e jurídicas modernas, no que tange a questão homossexual, devido ao convite para 

compartilhar-se a vontade apaixonada dos amantes do mesmo sexo, movidos por suas 

esperanças e alegrias. Os leitores de O Banquete e Fedro não continuarão pensando, que 

as pessoas escolhem parceiros do mesmo sexo por serem alienígenas. De fato, ler tais 

obras é uma forma de receptividade emocional e imaginativa, a fim de isolar e evitar os 

efeitos nefastos da homofobia. Nussbaum299 acredita no imaginário compassivo do 

sofrimento de determinada pessoa, sendo que a alegria encontra-se inerente ao dogma da 

tradição ética cristã. Nesse sentido, estudar a sociedade grega poderia promover a virtude 

cristã. 

Em síntese, a partir da análise dos textos gregos antigos, base cultural da sociedade 

moderna, foi possível situar a experiência filosófica acerca dos relacionamentos 

homossexuais, nos quais Nussbaum extraiu uma ausência de universalidade nas práticas 

humanas, que levam a equívocos na edificação da legislação e dos julgamentos, 

primeiramente. Depois, a autora constatou que os relacionamentos entre pessoas do 

mesmo sexo não subvertem a família, nem a sociedade, além de retirar dos referidos 
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textos argumentos, a fim de considera-los bens humanos, dignos de tutela. E, por fim, 

Nussbaum300 evidenciou a promoção da empatia para com tais relacionamentos na esfera 

jurídica, uma vez não serem contrários à natureza. 
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3 O RECONHECIMENTO PELO STF DAS UNIÕES ENTRE PESSOAS DO 

MESMO SEXO COM FUNDAMENTO NO VALOR AFETO 

 

 

Como algo que já foi penalmente condenável poderá ser apto a deflagrar uma 

relação afetiva tutelada pelo Direito?  

Foucault 

 

O comprometimento mútuo das parcerias homossexuais desnuda a afetividade como 

razão de existir de seus relacionamentos.  

Dias 

 

 

3.1 Lições Preliminares Acerca do Conteúdo Jurídico do Valor Afeto 

 

Ao Direito, em análise histórica, coube, com exclusividade, a regulamentação e 

proteção dos direitos patrimoniais. Os primeiros direitos reconhecidos pelo ordenamento 

jurídico foram os de propriedade, cuja proteção encontrou respaldo no positivismo, à 

medida que este impôs o primado irrestrito da lei a todos, em benefício dos setores sociais 

conservadores. Com esteio nesse ideário, a classe dominante à época pôde fortalecer 

elementos basilares de seus interesses: o patrimônio, o contrato e a autonomia da vontade. 

Por evidente, a lei foi constituída para proteger a burguesia, que se valia da ideologia da 

liberdade, para justificar domínio, com base em seu poder político e econômico.  

Como se evidencia, o afeto, por fazer parte do rol de bens inerentes à 

personalidade humana, não possuía materialidade apta que justificasse seu 

enquadramento jurídico, não que isso preservasse a liberdade em seu exercício, pelo 

contrário, já que a moral criou padrões estanques de comportamento, cabendo ao Direito, 

tão-somente, a normatização das questões patrimoniais correlatas. 

No contexto de dominação do Estado Absolutista, a Revolução Francesa deitou 

suas raízes, com destaque aos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, 

estabelecendo as bases de uma nova ética social, que serviu de fundamento para 

transformação e surgimento de institutos jurídicos. Porém, conforme mencionado, a 

liberdade era restrita ao âmbito patrimonial, pois na esfera emocional, prevalecia a 

opressão, através da exigência de absoluta obediência a comportamentos morais rígidos, 

o que castrava e interditava vários bens componentes da personalidade humana, dentre 

eles a liberdade de afeto. 
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De Cupis301 criticou tal concepção, observando a configuração de interesses 

relacionados aos indivíduos suscetíveis de proteção jurídica, muitos deles mais 

merecedores de proteção do que os bens patrimoniais. Invertendo a visão clássica da 

sociedade civil, o pensador traz à baila a tese da pessoa humana no centro do universo 

jurídico, estruturando a unidade conceitual de situações jurídicas subjetivas acerca dos 

direitos de personalidade, em momento de ausência do direito privado em matéria de 

proteção dos direitos relacionados ao indivíduo, ainda como consequência de seu caráter 

eminentemente econômico. 

Como resultado do caráter patrimonialista da sociedade moderna, a inserção do 

afeto nas relações humanas foi recente, uma vez que os relacionamentos emocionais 

tendem a se originar e pautar no afeto entre os sujeitos que os compõem, levando a uma 

modificação de institutos, estruturas, normativas e julgados. Em sendo o afeto observado 

de maneira múltipla na vida, não cabe ao Direito persistir na cegueira à realidade que 

cintila, reconhecendo e tutelando, pois, as alterações sociais que tal fenômeno acarreta, a 

partir de sua consideração como direito fundamental e direito de personalidade. 

Desta forma, ao valor afeto é permitido transitar, tanto pela Teoria dos Direitos 

Fundamentais, por ter cariz constitucional, como pela Teoria dos Direitos de 

Personalidade, por ser efetivo direito subjetivo. Já que Direito é fato social, há de se 

reconhecer o afeto nas relações humanas, com destaque para o afeto homossexual. Já que 

Direito é norma, é possível evidenciá-lo na Constituição Federal. Já que Direito é valor, 

é possível extraí-lo dos princípios da dignidade, da liberdade e da igualdade. 

Como decorrência dos avanços sociais inaugurados pela CRFB/88, o valor afeto 

evidenciou-se no ordenamento jurídico brasileiro, como bem inerente à personalidade 

humana, merecedor de reconhecimento e tutela, uma vez corolário da principiologia 

constitucional, que alicerça o Estado Democrático de Direito. Materializa-se, dessa 

forma, como fenômeno histórico-cultural, o que, por seu turno, faz emergir a norma como 

medida de justiça, por meio da constituição de um direito fundamental – o valor afeto 

como verdadeiro direito humano – e de um direito de personalidade – o valor afeto 

inserido no rol dos direitos subjetivos.  

                                                             
301 BIANCA, Massimo. Il diritto ala riservatezza, in Valore dela persona e guistizia contratuale, scritti in 
onore di Adriano de Cupis. Milano: Doot.A.Giuffré Editore, 2005, p. 38. 
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Luño302 define direitos humanos “como um conjunto de faculdades e instituições 

que, em cada momento histórico, concretiza as exigências da dignidade, da liberdade e 

da igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos nos âmbitos nacional e internacional”, por meio dos direitos 

fundamentais. Assim, enquanto os direitos humanos visam concretizar os valores 

mencionados, os direitos fundamentais constituem os direitos humanos, que foram 

reconhecidos pelo ordenamento jurídico. 

No mesmo sentido, destacando a dignidade humana, Hogemann: 

 

No entanto, cumpre sublinhar que o conteúdo axiomático da expressão 

dignidade humana é de difícil determinação, pois contém um dado subjetivo 

muito forte. No mínimo, pode-se afirmar que a referência à dignidade humana 

incorpora em si todos aqueles direitos fundamentais, sejam os individuais 

clássicos, sejam os de fundo social ou econômico.303 

 

Deflagram-se as bases técnico-jurídicas para que o Poder Judiciário possa 

legitimar o afeto inerente às relações humanas interpessoais, por meio da interpretação 

teleológica do ordenamento jurídico, uma vez que a dignidade, a liberdade e a igualdade 

constituem princípios constitucionais, que consubstanciam normas de eficácia plena e 

imediata.304 Nesse sentido, o sistema jurídico abarca o respeito ao afeto: como o direito 

do indivíduo em decidir os rumos da própria vida; como o direito do indivíduo de 

constituir um relacionamento com total liberdade; e, como o direito do indivíduo em ter 

tratamento isonômico para qualquer relacionamento possível. 

O afeto deve ser considerado como direito fundamental, viabilizando a dignidade 

ao romper paradigmas históricos, culturais e sociais, permitindo que as escolhas pautadas 

nesse sentimento se sobreponham ao moralismo exacerbado de outras épocas, em respeito 

à liberdade e à busca pela felicidade, na forma como entende Sarmento.305 Segundo o 

autor, o afeto representa um dos fundamentos mais significativos dos relacionamentos 

                                                             
302 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Perspectivas e tendências atuais do Estado constitucional. Trad. José 
Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, 
p. 21.  
303 HOGEMANN, Edna Raquel. A relevância do afeto e da alteridade na garantia dos direitos humanos. In: 
VII Encontro ANDHEP, 2012, Curitiba. Anais... Curitiba, 2012, ISSN: 2317-0255, p. 8.  
304 Art. 5º, CRFB: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 1º As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
305 SARMENTO, Daniel. Casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo: Perspectivas 
constitucionais. In: Igualdade, diferença e direitos humanos, Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008, p. 643. 
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humanos modernos, indo além de uma dimensão ética, pois é considerado como 

verdadeiro valor jurídico de perfil constitucional.306 

Por seu turno, os direitos de personalidade são considerados direitos ínsitos à 

dignidade da pessoa, cujo objeto encontra-se nos bens que constituem atributos ou 

qualidades físicas ou morais do homem, sendo individualizados pelo sistema jurídico. 

Tais direitos encontram-se acompanhados, tanto de um poder, quanto de um dever, sendo 

considerados, portanto, direitos subjetivos. Tais direitos representam uma faculdade de 

agir no âmbito jurídico, constituindo um poder da vontade em contraponto a um dever 

correlato, para a satisfação dos interesses humanos, em conformidade com a norma 

jurídica. Diante da violação do dever, possibilita-se ao titular do poder, sua reparação ou 

efetivação, tanto em relação a um outro indivíduo, quanto em relação ao Estado. 

Urge a evidenciação da potencialidade de exercício do afeto como fenômeno 

histórico-cultural e como medida de justiça, na forma de um direito subjetivo. Ao Direito 

cabe a edição de norma que delimite uma ação humana, e, ao mesmo tempo, garanta o 

exercício de outra ação. Quando o ordenamento jurídico limita o comportamento do 

sujeito, não visa ao valor negativo da limitação em si, mas sim ao valor positivo da 

possibilidade de se pretender algo socialmente.307 Para Reale, “Direito é a concretização 

da ideia de justiça na pluridiversidade de seu dever ser histórico, tendo a pessoa como a 

fonte de todos os valores”.308   

Segundo Reale, existem dois momentos necessários para caracterização do direito 

subjetivo: o momento normativo e o momento de sua realização. Enquanto o normativo 

decorre da previsão jurídica tipológica da pretensão (implícita ou explicitamente), o da 

realização prevê a concretização da pretensão, por meio da garantia específica outorgada 

pelo Direito. Ainda de acordo com o autor, “direito subjetivo é a possibilidade de exigir-

se, de maneira garantida, aquilo que as normas de Direito atribuem a alguém como 

próprio”.309 Com isso, para que se efetivem os direitos que compõem formalmente a 

esfera de cada indivíduo, o sistema acaba criando um direito a sua realização. Ao ser 

considerado o direito ao afeto como previsão jurídica formal, deve existir um direito 

subjetivo, possibilitando o seu exercício e coibindo a sua interdição. 

                                                             
306 Neste sentido SARMENTO justifica a inaplicabilidade do art. 226, parágrafo 3º da CRFB sob o argumento 
de que a Constituição deve ser interpretada como um sistema aberto ordenado, o que materializa um 
princípio dos mais importantes, qual seja, o da unidade constitucional. 
307 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. ajustada ao novo código civil. 8ª tiragem. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 63.  
308 REALE, op. cit., p. 67.  
309 REALE, op. cit., p. 260.  
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Para Reale,310 o Direito é composto por regras obrigatórias, que visam a garantia 

da convivência social, limitando, desta maneira, o comportamento humano, sendo a 

Ciência do Direito uma ciência de um direito positivado no espaço e no tempo, como 

experiência efetiva, devendo, contudo, estar fundado em princípios gerais comuns 

originados no Direito Romano, bem como na experiência ética e moral da sociedade para 

a qual é produzido.  

De acordo com o autor, toda e qualquer atividade humana, quando direcionada a 

um determinado valor, deve ser considerada conduta ética, e o referido autor trata, dentre 

outros valores, do afeto de amor: 

 

O amor nas suas diferentes espécies e modalidades, desde a simpatia até à 

paixão, passando por todas as relações capazes de estabelecer um nexo 

emocional entre dois seres. Também este é, um campo vastíssimo, traduzindo 

um fim a ser atingido, um valor a ser realizado, intersubjetivamente. Não 

faltam tentativas de fundar-se uma Ética do Amor, ou Erótica, de Eros, o deus 

do amor.311  

 

Depreende-se daí a existência do conteúdo axiológico da atividade humana, 

caracterizando uma conduta ética a ser reconhecida juridicamente. O afeto de amor 

materializa-se, desta maneira, como um fim a ser atingido, bem como um valor a ser 

realizado, de maneira intersubjetiva. 

O Direito disciplina a ideia de limite, já que o exercício de um poder de agir deve 

ser tutelado pelo ordenamento jurídico, ao definir as limitações do que pode, do que deve 

e do que não deve ser feito, explicando as razões que justificam o cerceamento da 

liberdade do sujeito. Assim, para cada comportamento humano existe a presença indireta 

do fenômeno jurídico, constituindo um pressuposto em cada ação do homem ao se 

relacionar com outro homem.312 

Desta forma, não podem haver leis restritivas da liberdade sem o ônus do 

legislador em enunciar as razões relevantes e suficientes para justificar a restrição, 

fundadas no prejuízo de direitos de terceiros ou em interesses coletivos legítimos,313 no 

mesmo sentido do que ocorreu com Emenda n.2 do Estado Americano do Colorado, em 

que houve a declaração de sua inconstitucionalidade, conforme relatado por Nussbaum.  

                                                             
310 REALE, op. cit., p. 1.  
311 REALE, op. cit., p. 38. 
312 REALE, op. cit., pp. 4-5.  
313 KOPPERNOCK, Martin. Das Grundrecht auf bioethische Selbstbestimmung - zur Rekonstruktion des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Nomos-Verl, Baden-Baden, 1997, p. 31. 



106 
 

Em relação à personalidade humana, o legislador não pode restringir a 

autodeterminação ético-existencial com fundamentação na autodeterminação ético-

política da comunidade. Assim, o direito geral de personalidade como direito de 

autodeterminação ético-existencial não pode ser restringido, no seu conteúdo de 

dignidade humana, por intermédio da autodeterminação ético-política da comunidade. 

Nesse sentido, haverá delimitação recíproca entre o espaço de liberdade ético-existencial 

(espaço para o exercício da pluralidade dos projetos de vida individuais) e a margem de 

decisão ético-política do legislador.314   

Interditando-se a potencialidade de exercício de afeto inerente à dignidade e 

personalidade humanas, interdita-se, também, a liberdade de seu exercício, quando da 

abertura para o outro. Assim, apesar do homem constituir-se como ser desejante, ao viver 

em sociedade passa a se curvar às regras de trato social ao relacionar-se com outro sujeito. 

A sociedade, por seu turno, cria, através do poder, regras artificiais de comportamento 

com base no dado cultural predominante e o sujeito busca moldar-se ao presente 

artificialismo, sob pena de invisibilidade ou de coerção. Porém, nem todas as normas 

visam o bem comum, pois se estruturam em convenções artificiais pautadas em moral 

destituída de valor.  

A ideia de limitação do comportamento humano, relacionada ao caráter coercitivo 

do ordenamento, evidenciam o fato de não haver dúvidas de que o Direito insere-se no 

mundo da cultura, não tendo origem a priori, comunicando-se com valores externos, que 

acabam estruturando sua identidade. 

Ao modificar a natureza ou ao modificar-se a si mesmo, o homem desenvolve 

aquilo que se denomina cultura, sendo, pois, construções, tanto no plano material, como 

no plano espiritual. O processo de desenvolvimento da cultura ocorre pela necessidade 

que o homem possui em realizar finalidades de seu interesse; ao transformar o que foi 

dado, transforma-se a si mesmo. As leis culturais nascem da tentativa de adequação de 

meios a fins, fazendo com que o legislador promulgue normas, a partir de apreciações ou 

valorações sociológicas, filosóficas, econômicas, morais etc. Segundo Reale, diante da 

tentativa em fornecer sentido à palavra natural: 

 

Não há dúvida que existe, na natureza humana, a raiz do fenômeno da 

convivência. É próprio da natureza humana viveram os homens uns ao lado 

dos outros, numa interdependência recíproca. Isto não quer dizer que o homem, 

impelido a viver em conjunto, nada acrescente à natureza mesma, pois ele a 

                                                             
314 KOPPERNOCK, op. cit., pp. 80-219.  
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transforma, transformando-se a si mesmo, impelido por irrenunciável 

exigência de perfeição.315  

 

É, pois, com base na cultura, que o homem, em meio a um célere processo 

histórico desenvolveu a consciência de que determinados valores não devem ser 

afastados, uma vez serem universais, atribuíveis a cada ser humano individualmente e a 

todos coletivamente. Reale316 denomina-os de invariantes axiológicas ou valorativas, tal 

como a liberdade e a igualdade, ou seja, são valores supremos, que inspiram e legitimam 

os atos humanos, cabendo ao Direito a sua preservação e tutela, o que deflagra ser a 

experiência jurídica uma experiência ética.  

A norma ética é constituída a partir da escolha de uma diretriz axiológica, que se 

torna obrigatória, em decorrência da imperatividade do Direito, uma vez que tal 

obrigatoriedade resta influenciada por exigências valorativas, em uma gama de escolhas 

possíveis no seio social. Ética, moral e Direito são elementos que se correlacionam, por 

meio do valor, da consciência individual e da exigibilidade somada a coerção. Enquanto 

ética e moral buscam a materialização, tanto do bem comum, como do bem individual, o 

Direito nem sempre concretiza tal busca.  

Na tentativa de diferenciar Direito e moral, Reale317 estabelece algumas 

ponderações, que são importantes para o desenvolvimento e intelecção do valor afeto 

como direito subjetivo. Diz o autor que muitas relações amorais ou imorais são feitas 

através de permissivos legais, o que não afasta o desejo de que o Direito proteja apenas o 

lícito moralmente concebido, mas por mais que o homem se esforce nesse sentido, 

subsiste um resíduo de condutas imorais tutelado pelo Direito, bem como existem 

condutas, que apesar de morais (por buscarem o bem individual e o bem comum), não 

são tipificadas expressamente pelo ordenamento.  

O ordenamento jurídico comporta em seu sistema a presença e a ausência 

normativa, sendo que a presença não determina regulamentação de observação 

compulsória (no caso de uma inconstitucionalidade, por exemplo), nem, tampouco, a 

ausência determina a não regulamentação da conduta. Ao considerar-se o afeto de amor 

(e aqui ainda não se aprofundou no afeto de amor homossexual) como um direito 

subjetivo, a ausência de normatividade expressa torna-se irrelevante, cabendo duas 

considerações. Primeiro, caso o legislador promulgue lei em sentido contrário à liberdade 

                                                             
315 REALE, op. cit., p. 31.  
316 REALE, op. cit., p. 32.  
317 REALE, op. cit., p. 43.  
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de afeto, tal norma encontrar-se-á eivada com flagrante inconstitucionalidade material. 

Segundo, todas as condutas consubstanciadas na liberdade afetiva entre sujeitos maiores 

e capazes, deverão ser reconhecidas pelo ordenamento, deflagrando-se sua tutela, tanto 

em termos patrimoniais, quanto em termos sociais. 

Com suporte em Reale,318 o Direito, por designação ética, converte em jurídico 

tudo aquilo em que toca, fornecendo condições garantidas de materialidade, sempre tendo 

em vista a concretização dos valores sociais e humanos.  

 

3.2 O Reconhecimento da União Estável e do Casamento entre Pessoas do Mesmo 

Sexo pelo STF 

 

 

3.2.1 O Exercício do Papel Iluminista pelo STF: Possibilidade e Limites 

 

Como demonstrado, o afeto não foi precisamente recepcionado pelo fenômeno 

jurídico, uma vez que se trata de traço inerente ao comportamento humano, sendo, pois, 

indispensável a apropriação de seu conteúdo orgânico, disposto por outras ciências. Sem 

a análise do afeto pela Filosofia, Sociologia e Psicanálise,319 o exercício jurisdicional de 

seu reconhecimento e proteção, resta esvaziado e, muitas vezes, calcado no imaginário 

pertencente ao julgador, devendo assim, a CRFB/88 – com destaque para os arts. 1º, III e 

3º, IV – ser aplicada em detrimento de subjetivismos atrelados à consciência do julgador, 

ante a omissão do legislador infraconstitucional. 

De parte isso, não há dúvidas de que a Constituição faça a interface necessária 

entre o universo político e o jurídico, emergindo o Estado Democrático de Direito, além 

dos poderes constituídos, mas, ao mesmo tempo, diferenciando a função de legislar, de 

administrar e de julgar.320  

Diante da análise de um modelo real no que concerne às relações entre Direito e 

política, é possível constatar a dificuldade em se aplicar, na prática, o formalismo jurídico, 

nos moldes em que foi concebido, ou seja, a total desvinculação do juiz às suas convicções 

                                                             
318 REALE, op. cit., p. 22.  
319 De acordo com Barroso, surge a cultura pós-positivista, num ambiente em que a solução de problemas 
jurídicos não se encontra evidenciado na norma. A separação entre Direito e moral, e Direito e outras 
ciências resta esvaziado, necessitando construir a decisão valendo-se da filosofia moral (busca da justiça 
e outros valores), da filosofia política (busca de legitimidade democrática e de fins públicos que promovam 
o bem comum) e de outras ciências sociais aplicadas, como a economia e a psicologia (BARROSO, Luís 
Roberto. A Judicialização da Vida e o Papel do Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 
96). 
320 BARROSO, op. cit., p. 41. 
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pessoais e, portanto, extrajurídicas. Segundo Barroso, o argumento deverá ser construído 

dentro de um caso difícil, por meio de certa criatividade delegada legitimamente ao órgão 

julgador, além do argumento comportar a análise dos diferentes métodos de interpretação, 

com o objetivo de se alcançar o resultado desejado,321 mas sem jamais se afastar do 

elemento jurídico. 

Não resta dúvida, de que o sistema jurídico brasileiro atravessa o fenômeno da 

judicialização, que significa que questões relevantes do ponto de vista moral estão sendo 

decididas pelo STF e demais órgãos judiciários, em caráter final. Isso se deve ao fato de 

que os atores políticos estão, em certa medida, preferindo outorgar ao STF a função de 

decidir acerca de questões polêmicas, nas quais exista desacordo moral na sociedade. 

Barroso cita a decisão de reconhecimento das uniões homoafetivas como sendo um 

exemplo da relatada atuação do Supremo,322 ao clamar a liberdade de afeto homossexual 

como efetivo direito de personalidade.  

De acordo com Barroso, o STF tem a legitimidade para proteger e promover os 

direitos fundamentais e de personalidade, o que possibilita, na presente via, sua atuação 

contramajoritária, em defesa dos elementos essenciais da Constituição, sempre em favor 

da democracia.323 Assim, as escolhas políticas devem ser realizadas pelos órgãos eleitos 

competentes, legitimando-se ao STF o caráter residual de decidir questões 

principiológicas, com base em argumentos de razão pública. Tal razão é estruturada a 

partir de fundamentações, que pessoas com formação política e moral diversas podem 

acatar324, excluindo-se, pois, as de caráter religioso ou ideológico.325 

Portanto, as pessoas podem concordar com o reconhecimento da união 

homoafetiva pelo STF: por ser o Tribunal o guardião da Constituição e, portanto, sua 

interpretação do art. 226 está correta; por respeito à dignidade da pessoa humana, 

                                                             
321 BARROSO, op. cit., p. 42.  
322 Segundo o autor: “No Brasil, o fenômeno assumiu proporção ainda maior, em razão da 
constitucionalização abrangente e analítica – constitucionalizar é, em última análise, retirar um tema do 
debate político e trazê-lo para o universo das pretensões judicializáveis – e do sistema de controle de 
constitucionalidade vigente entre nós, em que é amplo o acesso do STF por via de ações diretas” 
(BARROSO, op. cit., p. 46).  
323 BARROSO, op. cit., p. 54. 
324 Sustein propõe, em relação ao momento de construção da Constituição, a observância de acordos não 
completamente fundamentados. Esses acordos, às vezes, dependem da aceitação de abstrações em meio 
a sérios desacordos a respeito de casos específicos. Assim, aqueles que têm opiniões conflitantes sobre 
homossexualidade e igualdade sexual podem aceitar um princípio abstrato de vedação da discriminação 
(SUNSTEIN, Cass R. Acordos constitucionais sem teorias constitucionais.  Revista de Direito Administrativo 
246 (2007): 79-94, p. 79).  
325 BARROSO, op. cit., pp. 60-61.  
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consubstanciada no valor afeto; por respeito à isonomia; por razões utilitaristas; por 

razões pragmáticas; por ser indiferente à matéria; por achar que a moral vinculada à 

religião não pode interferir na esfera jurídica... 

Havendo um desacordo moral, como ocorreu com o reconhecimento das parcerias 

homoafetivas, o papel do Direito deverá ser o de assegurar que cada pessoa possa viver 

sua autonomia da vontade e suas crenças, esvaziando visões filosóficas e religiosas 

diversas, formadas a partir de pré-compreensões do intérprete.326 Nesse sentido, o 

princípio da unidade da Constituição determina que o intérprete não pode escolher 

arbitrariamente qualquer norma, uma vez não existir hierarquia entre normas 

constitucionais, fazendo com que ele precise demonstrar, de forma argumentativa 

robusta, à luz do caso concreto, mediante ponderação e proporcionalidade, que a solução 

acolhida realiza mais adequadamente o desiderato constitucional, naquela situação 

específica.327 Além disso, qualquer decisão exarada pelo Supremo Tribunal necessita 

acolher a pluralidade de pensamentos e ideários humanos, a fim de desenvolver 

fundamentação que possa suprir, ao menos em parte, as reações adversas ao seu conteúdo, 

o que evita, em regra, o seu prematuro esvaziamento. 

Com isso, nos casos em que envolvem questões de ordem constitucional – 

privacidade, liberdade, direitos de personalidade – a solução para a disputa não se 

encontra pronta no sistema jurídico, devendo ser desenvolvida justificadamente pelo 

intérprete. Desta maneira, os casos difíceis recaem nas hipóteses de ambiguidade da 

linguagem, de desacordo moral e de colisão entre normas. Diferente ocorre nos casos 

fáceis, nos quais existe nítida identificação do efeito jurídico ao aplicar a norma ao caso 

concreto, ocorrendo mera subsunção do fato à norma.  

As decisões judiciais, muitas vezes, refletem fatores extrajurídicos, ligados aos 

valores pessoais e ideológicos do juiz, assim como a outros elementos de natureza política 

e institucional.328 Assim, já que na formação dos Tribunais Superiores existe a influência 

política, as cadeiras passam a ser ocupadas por sujeitos que comunguem de uma ideologia 

formatada aos interesses governamentais, o que acaba por influenciar, de maneira 

decisiva, o resultado dos julgamentos.329  

                                                             
326 BARROSO, op. cit., p. 64.  
327  BARROSO, op. cit., p. 65.  
328 BARROSO, op. cit., p. 69. 
329 BARROSO, op. cit., p. 71. 
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Foi o que ocorreu nos Estados Unidos, no que concerne às relações homossexuais. 

No ano de 1986, a Suprema Corte considerou constitucional a lei do Estado do Texas, 

que criminalizava a sodomia (Bowers v. Hardwick). Já no ano de 2003, a mesma Corte 

considerou inconstitucional a mesma criminalização (Lawrence v. Texas), levando-se em 

consideração os efeitos, ao ser modificado o Tribunal. A Ministra Sandra O’Connor 

esteve presente em ambos os julgamentos e mudou seu entendimento, reputando a 

presente mudança a uma alteração de atitude da população, buscando, assim, adequar sua 

decisão a um novo consenso social,330 mesmo em sentido contrário ao que foi legislado. 

Em sentido contrário, corporificando um nicho acadêmico minoritário, que opera 

sobre premissas teóricas diversas,331 encontrava-se o Ministro Antonin Scalia, que, em 

seu voto dissidente, comparou a autorização do casamento entre pessoas do mesmo sexo 

pela Suprema Corte, com a admissão de transformação social sem representação, uma 

vez não promovida pelo Poder Legislativo.332 Em ambas as decisões o fundamento situa-

se na sociedade. Na primeira, a transformação social que não precisa perpassar pelo Poder 

Legislativo. Já na segunda, a mesma transformação social somente sendo legitimada pelo 

Congresso.  

Segundo Barroso,333 a presente decisão materializa uma atuação representativa da 

Suprema Corte, embora classificada como contramajoritária, uma vez que, conforme 

pesquisas de opinião, a maioria da população americana, bem como da população do 

Texas, considerava ilegítimo tratar as relações homossexuais como crime. Nesse sentido, 

a sociedade norte-americana, já nos anos 2000, mostrava-se tolerante ao exercício livre 

da sexualidade. No Brasil, a decisão de reconhecimento da união homoafetiva 

evidenciada pelo STF sofreu a mesma crítica de juristas, que, apesar de não serem 

contrários ao mérito da questão, defenderam se tratar de matéria de competência do 

legislador, e não do STF.334  

Porém, conforme Barroso assevera, o STF possui, além de seu papel 

representativo, um papel iluminista, ou seja, o de “empurrar a história quando ela 

                                                             
330 BARROSO, op. cit., p. 82. 
331 De acordo com Barroso, o Tribunal Constitucional possui a função representativa, pela qual atende a 
demandas sociais relevantes que não foram satisfeitas pelo processo político majoritário (BARROSO, op. 
cit., pp. 126-127).  
332 BARROSO, op. cit., p. 123. 
333 BARROSO, op. cit., pp. 162-163. 
334 BARROSO, op. cit., p. 119. 



112 
 

emperra”.335 Na decisão unânime de reconhecimento materializou-se o presente papel, 

como decorrência da tutela do direito fundamental à igualdade336 em relação ao exercício 

afetivo, mesmo que, à época, não houvesse aceitação majoritária da sociedade brasileira 

acerca do tema.337  

O papel iluminista deflagra-se, diante da necessidade de promover a evolução 

social. Na história da humanidade, houve tempos em que a escravidão era natural, as 

mulheres eram propriedade dos maridos, os negros não eram considerados cidadãos, os 

deficientes eram sacrificados e os homossexuais eram mortos, como decorrência de 

visões primitivas que excluíam o outro, o estrangeiro e o diferente. Porém, na mesma 

história evidenciam-se tentativas de superação dos preconceitos, do obscurantismo e das 

superstições, desenvolvendo-se uma razão iluminista, que, por seu turno, foi iluminando 

a escuridão, empurrando a própria história. Assim, o Direito situa-se na interseção entre 

história, razão e vontade.338  

A decisão da Suprema Corte norte-americana acerca da possibilidade de 

casamento entre pessoas do mesmo sexo foi, também, considerada de cunho iluminista, 

em sentido contrário ao originalismo. Em Obergefell v. Hodges, decidido em 2015, a 

Suprema Corte entendeu, por maioria de votos, que o casamento é um direito 

fundamental, não podendo ser negado aos casais homossexuais. Com isso, a Corte 

determinou, que os estados da federação devam reconhecer a legitimidade de tais 

casamentos, quando celebrados em outros estados, mesmo que o estado com a obrigação 

de reconhecimento não permita o casamento em seu território. Com fundamento nas 

cláusulas do devido processo legal e da isonomia contidas na 14ª Emenda à Constituição, 

o Justice Anthony Kennedy conclamou a centralidade do casamento para a condição 

humana. Já o Justice Antonin Scalia, mais uma vez, refutou a possibilidade, alegando que 

não é da competência da Suprema Corte a realização de uma revisão constitucional, ao 

criar uma liberdade não disposta na Constituição e, assim, usurpando a legitimidade de 

exercício outorgada ao povo de se autogovernar.339  

                                                             
335 O ministro adverte que trata-se de uma competência perigosa, em decorrência do risco democrático 
que poderá representar, ao transformar um Tribunal Constitucional em instância hegemônica, o que não 
impede sua utilização com moderação, uma vez ser esta imprescindível à democracia (BARROSO, op. cit., 
p. 118).  
336 BARROSO, op. cit., p. 118. 
337 Já no ano de 2017, segundo o Instituto Big Data, 65,5% da população brasileira declarou-se a favor do 
casamento homossexual.  
338 BARROSO, op. cit., p. 167. 
339 BARROSO, op. cit., p. 171. 
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Desta forma, os Tribunais Constitucionais desempenham três grandes papéis: 

contramajoritário, quando invalidam atos dos poderes eleitos; representativo, quando 

atendem demandas sociais não satisfeitas pelas instâncias políticas; e, iluminista, quando 

promovem avanços civilizatórios independentemente das maiorias políticas 

circunstanciais. A postura iluminista, como mencionado, deve ser realizada com cautela 

em momentos excepcionais, porém a proteção das minorias – dentre elas, os 

homossexuais – não pode ficar ao alvedrio de votação majoritária ou pesquisa de 

opinião.340     

Diante dos papéis desempenhados pelo STF, segundo Barroso: 

 

A atuação judicial é limitada pelas possibilidades de solução oferecidas pelo 

ordenamento, pelo tipo de argumentação jurídica utilizável e pelo controle de 

razoabilidade e de racionalidade que restringem as influências extrajudiciais 

de natureza ideológica ou estratégica. Mas não as inibem inteiramente. 

Reconhecer isso não diminui o Direito, mas antes permite que ele se relacione 

com a política de maneira transparente, e não escamoteada.341  

 

Em síntese, conforme bem demonstra Barroso, um dos traços mais marcantes do 

atual constitucionalismo é a ascensão do Poder Judiciário e, consequentemente, das 

Cortes Constitucionais.342 Porém, os juízes somente devem atuar de forma criativa – com 

restrições, frise-se – quando estejam em jogo direitos fundamentais ou a preservação dos 

procedimentos democráticos, devendo, fora dessas situações, acatar as escolhas legítimas 

feitas pelo legislador, assim como ser deferentes com o exercício razoável de 

discricionariedade pelo administrador, abstendo-se de impor sua valoração política de 

ordem subjetiva.343 

A pretensão de autonomia absoluta do Direito em relação à política é difícil de ser 

alcançada, não sendo possível no mundo real, os juízes limitarem-se à aplicação da 

Constituição e das leis como produtos da vontade legislativa, sem exercerem vontade 

política própria nem atividade criativa, uma vez que no ordenamento não se encontram 

                                                             
340  BARROSO, op. cit., p. 177.  
341 BARROSO, op. cit., p. 84.  
342 A judicialização da política é fenômeno contemporâneo, concernente às nações democráticas, sendo 
uma de suas finalidades, a efetivação dos direitos fundamentais (HIRSCHL, Ran. The new constitucionalism 
and the judicialization of pure politics wordwide. Fordham Law Review, Vol. 75, No 2, p. 721, 2006. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=951610). O Poder Judiciário, a fim de concretizá-los, está ou 
deveria estar aparelhado com instrumentos hábeis e, mais, construções ideológicas pautadas na 
tolerância, a partir do respeito à pluralidade de opiniões; no abandono dos grandes relatos e na 
convivência com as aporias do sistema, buscando dirimi-las (NIETO, Alejandro, e GORDILLO, Agustín. Las 
limitaciones del conocimiento jurídico. Madrid: Editorial Trotta, 2003, pp. 61-62). 
343 BARROSO, op. cit., pp. 84-85.  
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soluções prontas para a resolução de todas as questões, principalmente em relação aos 

casos difíceis nos quais decorrem questões de ordem moral. Porém, o próprio Direito 

estabelece limites ao exercício jurisdicional na construção decisória, devendo o intérprete 

levar em consideração a necessidade de interação com outros atores políticos e 

institucionais, a preocupação com o cumprimento de suas decisões, as circunstâncias 

internas dos órgãos colegiados e a opinião pública, o que acaba por legitimar o 

mencionado exercício decisório.344  

Diante da doutrina pós-positivista, o julgador deve buscar ir além da legalidade 

estrita, sem perder de vista o direito objetivo; empreender uma leitura moral da 

Constituição e das leis, mas sem recorrer a categorias metafísicas. Tal busca ocorre por 

meio do reconhecimento de normatividade aos princípios, além do desenvolvimento de 

uma Teoria dos Direitos de Personalidade e dos Direitos Fundamentais edificadas sobre 

a dignidade da pessoa humana, acarretando uma reaproximação entre Direito e ética.345  

Nesse sentido, defende-se o direito dos sujeitos homossexuais em ostentar para a 

comunidade sua identidade sexual e desejo, desfrutar de seus afetos e buscar a felicidade, 

a partir do reconhecimento da diversidade humana, para não mais se submeterem à 

clandestinidade. Atualmente, assiste-se ao progresso gradativo da superação do 

preconceito e da discriminação em relação aos homossexuais e suas parcerias, tanto no 

âmbito nacional, como no internacional. Com isso, diante da omissão legislativa a 

respeito, o STF foi instado a pronunciar-se em relação às mencionadas parcerias, que 

convivem de forma pública, contínua, duradoura e com o objetivo de formar uma família, 

caracterizadas pelo afeto e pelo projeto de vida em comum. Ao não atrair tal conduta ao 

seu espectro normativo, o ordenamento resta ameaçado de esvaziamento como 

instrumento de disciplina das condutas humanas. 

É relevante sublinhar que a união homoafetiva decorre de orientação homossexual 

concreta, fato da vida, e, portanto, não podendo ser renegada pelo Direito, pois diz 

respeito à esfera privada da existência de cada um. Nesse passo, as relações homossexuais 

existem e continuarão a existir, independentemente do reconhecimento jurídico pelo 

Estado ou, até mesmo, de sua proibição.  

O sistema normativo, desde suas origens, atraiu a responsabilidade de observar as 

condutas sociais, regulamentá-las e, por conseguinte, legitimá-las. Não sendo as uniões 

homoafetivas propiciadoras de desrespeito a direito de terceiros, elas se afiguram como 

                                                             
344 BARROSO, op. cit., p. 85.  
345 BARROSO, op. cit., p. 97.  
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verdadeiro dado concreto, configurando, portanto, situações legitimadas e relativas à 

esfera privada de cada um. Além do mais, o intérprete constitucional, ao analisar o caso 

concreto, deve ser movido por argumentos de ordem pública e não por concepções 

particulares,346 sejam religiosas ou morais, uma vez que o papel do Estado e do sistema 

jurídico é o de acolher todos que são vítimas de preconceito e intolerância,347 para que 

possam exercer seu desejo, alcançando, assim, a felicidade. 

Pela necessidade em se criar um ambiente favorável ao Direito, para que este 

reconheça a união homoafetiva, é conveniente lembrar o percurso realizado pelas uniões 

estáveis heterossexuais, ao longo da história brasileira. Tais uniões enfrentaram caminhos 

de idas e vindas, acolhimentos e rejeições, como decorrência da ausência das núpcias. Foi 

somente a partir da CRFB/88, que obtiveram pleno reconhecimento institucional, 

passando a ser consideradas como verdadeiras entidades familiares. Às uniões entre 

pessoas do mesmo sexo deve ser dispensado tratamento isonômico, por aplicação direta 

dos princípios constitucionais,348 como bem o fez o STF. 

 

3.2.2 O Conteúdo da Decisão de Reconhecimento das Uniões Homoafetivas pelo STF 

 

No caso brasileiro, coube ao Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Carta 

Constitucional, reconhecer a união estável homoafetiva, decorrente do direito 

fundamental à preferência sexual, implícito em seu art. 3º, inciso IV,349 bem como do 

direito à liberdade e à igualdade de afeto, valor inerente à dignidade humana.  

A presente análise encontra respaldo, a partir do ajuizamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade no 4.277/DF,350 cujo objeto era a interpretação conforme a 

                                                             
346 Segundo Barroso: “(...) O intérprete constitucional deve ser consciente de suas preconcepções, para 
que possa ter autocrítica em relação à sua ideologia e autoconhecimento no tocante a seus desejos e 
frustrações. Seus sentimentos e escolhas pessoais não devem comprometer o seu papel de captar o 
sentimento social e de inspirar-se pela razão pública” (BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: o 
reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no Brasil. Revista de Direito do Estado, n. 5, p. 167-
196, jan./mar. 2007, pp. 7-8. Disponível em http://pfdc.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012). 
347 BARROSO, op. cit., pp. 6-7. 
348 BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 
no Brasil. Revista de Direito do Estado, n. 5, p. 167-196, jan./mar. 2007, p. 14. Disponível em 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012. 
349 Art. 3º: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV – promover o bem de 
todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
350 Importante destacar, que a ADPF 132/RJ foi encampada pela ADI 4.277/DF. Nas palavras do Ministro 
relator: “(...) Conheço da ADPF nº 132-RJ como ação direta de inconstitucionalidade. Ação cujo centrado 
objeto consiste em submeter o art. 1.723 do CC brasileiro à técnica da interpretação conforme a 
constituição. O que vem reprisado na ADI nº 4.277-DF, proposta pela Exma. Sra. Vice-Procuradora Geral 
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Constituição do art. 1.723 do CC.351 Pleiteava-se, então, a declaração de que uma das 

vertentes hermenêuticas do artigo em exame, encontrava-se em rota de colisão com a 

Constituição. 

Diante da presente polissemia, Barroso352 elucida que a interpretação conforme a 

Constituição é técnica de hermenêutica moderna, ao observar que o mesmo enunciado, 

incidindo sobre diferentes circunstâncias de fato, poderá produzir normas diversas. Atenta 

o autor para a circunstância de que a decisão deve ser sempre reconduzida a norma 

constitucional, que lhe sirva de embasamento. Logo, quando da análise do art. 1.723 do 

CC, observar-se-á que o STF determinou-lhe o sentido, a fim de abarcar a união 

homoafetiva, sob a ótica do art. 3º, IV da CRFB.  

O Ministro relator da ADI, Ministro Ayres Brito, em seu voto sublinhou, que o 

grande incômodo da sociedade em relação à opção sexual alheia, ocorre quando há quebra 

do padrão convencionado pela tradição, qual seja, o da heteronormatividade. Nessa 

esteira, ao reconhecer a união estável homoafetiva, pretendeu superar o dissenso entre 

juízes singulares e membros dos Tribunais, não raro, vinculados a subjetivismos de ordem 

moral, ao decidirem a partir de premissas extrajurídicas, ante a ausência normativa, em 

flagrante detrimento de uma racionalização exigida pelo sistema jurídico. Dias 

compartilha da mesma opinião, quando afirma que: 

 

A omissão dificulta o reconhecimento de direitos diante de situações que se 

afastam de determinadas posturas convencionais, o que faz crescer a 

responsabilidade do Poder Judiciário. Mas preconceitos e posições pessoais 

não podem levar o juiz a fazer da sentença um meio de punir comportamentos 

que se afastam dos padrões por ele aceitos por motivo religioso. De todo 

descabido invocar a falta de previsão legal para negar direitos àqueles que 

vivem fora do modelo imposto pela moral conservadora, mas sem agredir a 

ordem social.353 

 

O Ministro Ayres Brito, antes de julgar o mérito da questão, traçou o limite 

material no qual apoiava sua decisão, para produzir efeitos jurídicos, de modo vinculante. 

                                                             
da República, Débora Duprat, no exercício do cargo de Procurador Geral, e a mim redistribuída por 
prevenção”. 
351 Art. 1.723: É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição 
de família.  
352 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto 
Brasileiro de Direito Público, no 9, março/abril/maio, 2007, p. 7. Disponível em 
https://direitodoestado.com.br/rere.asp. Acesso em: 11 mar. 2012. 
353 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito & a justiça. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
RT, 2011, p. 250. 
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Sob essa perspectiva, cumpre aferir, em cada caso, a soma de alguns antecedentes, quais 

sejam: durabilidade da união homoafetiva, conhecimento público e continuidade, além 

do propósito ou anseio de constituição de uma família. Em síntese, exige-se a 

configuração dos mesmos requisitos impostos ao reconhecimento da união estável 

heterossexual, não assumindo, o Tribunal, a posição de legislador positivo. 

Diante da configuração dos requisitos dispostos acima, construiu-se a concepção 

de direitos subjetivos de natureza homoafetiva, resultantes da autonomia da vontade, 

materializando-se a possibilidade de buscá-los judicialmente, uma vez que configuram 

situação jurídica ativa. Não se trata, nessa quadra da história, de simples proibição do 

preconceito aos homossexuais, mas da proclamação do direito fundamental ao livre 

exercício do desejo sexual, que constitui, pois, verdadeira norma constitucional 

impermeável à mudança. 

A CRFB comporta, em sua estrutura normativa, o direito fundamental à 

preferência sexual, em seu art. 3º, IV, a qual decorre da nítida opção política realizada 

pelo poder constituinte originário em reconhecer e respeitar a diversidade sexual, em 

contraponto à sua padronização, coibindo qualquer forma de discriminação. Não se pode, 

na presente perspectiva, retirar a escolha do sujeito em relação a sua sexualidade, uma 

vez que tal condição é inerente à esfera de sua personalidade, constituindo, assim, bem 

jurídico digno de tutela. 

Portanto, o direito fundamental ao livre exercício do desejo sexual tem origem 

constitucional, correspondendo a um bem inerente à personalidade humana, decorrente 

do valor que alimenta todo ordenamento jurídico, qual seja, a dignidade do homem. Para 

o Ministro relator a preferência sexual constitui um fator de afirmação e elevação do 

sujeito: 

 

De autoestima no mais elevado ponto da consciência. Autoestima, de sua parte, 

a aplainar o mais abrangente caminho da felicidade, tal como positivamente 

normada desde a primeira declaração norte-americana de direitos humanos 

(Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, de 16 de junho de 1768) e até 

hoje perpassante das declarações constitucionais do gênero. Afinal, se as 

pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes 

heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem na mesma toada: 

só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente.354 

 

Por ser considerado um Estado Democrático de Direito, o Brasil não deve apenas 

assegurar ao sujeito o direito de escolha entre várias alternativas possíveis, mas também 

                                                             
354 Cf. voto do Ministro Ayres Brito na ADI 4.277/DF, p. 20. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
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legitimar condições objetivas, para que tais escolhas sejam concretizadas no plano real. 

Dessa forma, para um indivíduo de orientação homossexual, a alternativa não é entre 

estabelecer relações com pessoas do mesmo sexo ou com pessoas de sexo diferente, mas 

entre abster-se de sua orientação sexual, ou vivê-la clandestinamente.  

O princípio da liberdade de orientar-se sexualmente, decorre da autonomia 

privada de cada pessoa e o seu não reconhecimento pelo Direito retira do indivíduo uma 

das dimensões que dão sentido à sua existência. Nesse contexto, a exclusão das relações 

homoafetivas do regime da união estável ou do casamento, e da consequente condição de 

entidade familiar, não expressa simplesmente lacuna jurídica, eis que agride o exercício 

da liberdade e do desenvolvimento da personalidade de várias pessoas. De acordo com 

Barroso, a violação à mencionada liberdade: 

 

(...) Seria uma forma de perfeccionismo ou autoritarismo moral, próprio dos 

regimes totalitários, que não se limitam a organizar e promover a convivência 

pacífica, tendo a pretensão de moldar indivíduos adequados. Em suma, o que 

se perde em liberdade não reverte em favor de qualquer outro princípio 

constitucionalmente protegido.355 (grifos do autor) 

 

Aqui, perfeccionismo encontra sentido na filosofia, como sendo um princípio de 

ordem moral ou de dogma religioso, determinando ao sujeito atingir a perfeição, a partir 

de um modelo concebido previamente, o que ocorre, por exemplo, no cristianismo e no 

estoicismo, num verdadeiro enquadramento do desejo, nesse caso, o sexual. 

Não obstante essa premissa, não se pode ignorar posições que defendem a 

exclusão das relações homoafetivas da possibilidade de constituir união estável, e, 

consequentemente, uma entidade familiar, procurando justificar, sem êxito, sua posição 

com base em dois fundamentos contrários à liberdade, a saber: a impossibilidade de 

procriação356 e a violação dos padrões de normalidade moral.357 

Nesse enfoque, a impossibilidade de procriação358 não constitui justificativa 

razoável para se tratar desigualmente as relações homoafetivas, mormente quando se 

                                                             
355 BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 
no Brasil. Revista de Direito do Estado, n. 5, p. 167-196, jan./mar. 2007, p. 24. Disponível em 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012. 
356 O presente argumento foi tratado e refutado no Capítulo 2, quando da análise do pensamento de 
Finnis. 
357 BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 
no Brasil. Revista de Direito do Estado, n. 5, p. 167-196, jan./mar. 2007, p. 19. Disponível em 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012. 
358 Importante mencionar, que tal argumento também foi invocado na África do Sul, a fim de refutar o 
reconhecimento do casamento homossexual. Diante da ausência de procriação por casais homoafetivos, 
foi lembrado pelo Ministro relator o fato de que muitos casais não podem procriar, e, nem por isso, são 
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considera que essa não é a única função da família. Vale sublinhar que a característica 

predominante da família contemporânea é a afetividade, que resulta do projeto de 

comunhão de vidas, independentemente da sexualidade. A lei infraconstitucional 

brasileira somente determina como requisitos para a caracterização de união estável a 

convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir 

família, não havendo, pois, qualquer referência à procriação. No mesmo sentido, o 

reconhecimento constitucional da família monoparental afasta definitivamente o 

argumento de que a impossibilidade de procriação, seja óbice à atribuição do status de 

entidade familiar às parcerias homossexuais.359  

Outro argumento recorrente é o de que a relação homoafetiva não pode ser 

reconhecida como família, pois seriam violados os padrões de normalidade moral. Sob 

esse ângulo, cumpre levar em conta que moral é conceito impregnado de subjetivismo, 

cambiante ao longo do tempo e da evolução da sociedade; por isso, não suficiente para 

pautar a formação legislativa definitivamente. 360 Há um processo de evolução cultural, 

que impede a adoção de parâmetros cristalizados, conforme ideário de uma maioria 

preconceituosa e individualista. A esse respeito, não se pode esquecer que, em épocas e 

lugares diferentes, foram ou são normais a tortura, a escravidão e a mutilação. Segundo 

Barroso:  

O que cabe discutir aqui – e rejeitar – é a imposição autoritária da moral 

dominante à minoria, sobretudo quando a conduta desta não afeta terceiros. 

Em uma sociedade democrática e pluralista, deve-se reconhecer a legitimidade 

de identidades alternativas ao padrão majoritário. O estabelecimento de 

standards de moralidade já justificou, ao longo da história, variadas formas de 

exclusão social e política, valendo-se do discurso médico, religioso ou da 

repressão direta do poder. Não há razão para se reproduzir o erro.361 

 

Razão pela qual, é pertinente e relevante assinalar que o sistema jurídico não é 

mera propriedade da maioria; ao contrário, serve ele como potencializador dos anseios 

das minorias massacradas por séculos de dominação.362 

                                                             
impedidos de constituir família, através do casamento. Existem, ainda, os casos de pessoas que se casam 
com certa idade, não objetivando ter filhos, além daqueles casais que deliberadamente não desejam ter 
filhos, como consequência de sua autonomia da vontade (Cf. voto do Ministro Albie Sacks no caso CCT 
10/05, p. 60. Disponível em: https://www.constitutionalcourt.org.za). 
359 BARROSO, op. cit., p. 19. 
360 Na Grécia antiga, como já demonstrado, era moralmente aceita a relação erótico-amorosa entre dois 
homens. 
361 BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 
no Brasil. Revista de Direito do Estado, n. 5, p. 167-196, jan./mar. 2007, p. 20. Disponível em 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012. 
362 A Corte Constitucional sul-africana, por seu turno, revolucionou seu país, reconhecendo o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, em decorrência de sua função, proclamada constitucionalmente, de 

https://www.constitutionalcourt.org.za/
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O Ministro Celso de Melo, no julgamento da ADI sob análise, ressalvou em seu 

voto, a necessidade da plena realização dos valores da liberdade e da igualdade (em sua 

vertente de não discriminação), que representam fundamentos essenciais à configuração 

de uma sociedade democrática. No intuito de concretizar a Constituição, é necessário 

materializar o princípio da isonomia, assegurando o respeito à pluralidade de desejos 

inerente à condição humana, sendo possível a convivência pacífica entre os contrários. 

Há, na presente perspectiva, o repudio à desigualação jurídica,363 a partir da promoção 

do bem de todos, que também possui sede constitucional. 

Constata-se, dessa forma, a preocupação do STF em concretizar a isonomia entre 

parcerias homossexuais e heterossexuais, ao afirmar que as primeiras detêm igual direito 

subjetivo à constituição de uma família, tanto quanto às segundas. Na verdade, o princípio 

da igualdade somente se materializará, a partir do momento em que se considerar a união 

homoafetiva como entidade familiar. Corrobora essa inferência, a transcrição da seguinte 

parte do voto do Ministro relator, que busca afastar o discurso preconceituoso e 

homofóbico, uma vez que o certo: 

 

 (...) é extrair do sistema de comandos da Constituição os encadeados juízos 

que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a proposição de 

que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente 

ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação 

de uma autonomizada família. (...) Pena de se consagrar uma liberdade 

homoafetiva pela metade ou condenada a encontros tão ocasionais quanto 

clandestinos ou subterrâneos.364 (grifo nosso) 

 

É de se extrair do texto acima citado, a importância de se reconhecer 

juridicamente, de forma isonômica,365 uma situação recorrente no seio da sociedade. Com 

                                                             
efetivar os direitos fundamentais. Diferente de outras partes do mundo em que tais direitos representam 
somente um catálogo de boas intenções, o Tribunal concretizou o desiderato constitucional e, mais uma 
vez, materializou a igualdade, valor tão desrespeitado no passado de sua sociedade. Desse modo, a África 
do Sul passou a ocupar papel de destaque na temática dos direitos humanos, diante do indispensável 
respeito à diversidade, à vedação da discriminação injusta e ao amor (SOUZA, Thiago Serrano Pinheiro 
de. O papel das Cortes Constitucionais Brasileira e Sul-Africana no reconhecimento da união homoafetiva. 
Revista de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister: Belo Horizonte: IBDFAM, 2007 - Out-
Nov 2013. Ano XV nº 36, p. 97-125). 
363 Expressão cunhada por Ayres Brito, cuja finalidade é ressaltar o impedimento normativo em 
estabelecer qualquer preconceito, entendido, este, como conceito carente de apoio na realidade. 
364 Cf. voto do Ministro Ayres Brito na ADI 4.277/DF, p. 38. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 
365 Historicamente, o princípio da igualdade vem sofrendo transformações, que se expandem, nas últimas 
décadas. Diante do conflito de forças travado entre capitalismo e socialismo, o repertório discursivo cinge-
se aos temas inerentes à promoção de igualdade material e à redistribuição de riquezas. Terminando a 
Guerra Fria, outros temas foram trazidos à baila, como os que envolvem as chamadas políticas de 
reconhecimento, atreladas às discussões acerca de etnia, gênero e orientação sexual, propiciando o seu 

http://www.stf.gov.br/
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isso, a ausência normativa não impede a formação das famílias homoafetivas, e o Direito, 

ao não legitimar o fenômeno, atribui às relatadas relações uma clandestinidade, 

incompatível com a dignidade da pessoa humana.  

Nesse sentido, cabe sublinhar que o Ministro relator destacou a importância do 

chamado constitucionalismo fraternal, em que há o fomento à isonomia, por meio de 

políticas públicas afirmativas, direcionadas aos extratos sociais historicamente 

desfavorecidos e vilipendiados. Tratar de forma igualitária os homossexuais é conceder-

lhes o direito de verem reconhecidas suas relações, calcadas na liberdade sexual e de 

afeto. 

Sarmento, nessa linha de raciocínio, entende que o afeto representa um dos 

fundamentos mais significativos da família moderna, que extrapola a dimensão ética, pois 

é considerado como verdadeiro valor jurídico de perfil constitucional: 

 

Enfim, se a nota essencial das entidades familiares no novo paradigma 

introduzido pela CRFB de 1988 é a valorização do afeto, não há razão alguma 

para exclusão das parcerias homossexuais, que podem caracterizar-se pela 

mesma comunhão e profundidade de sentimentos presentes no casamento ou 

na união estável entre pessoas de sexos opostos, não existindo, portanto, 

qualquer justificativa legítima para a discriminação praticada contra os 

homossexuais.366 

 

O termo homoafetividade, que substituiu expressões como homossexualismo e 

homossexualidade, é impregnado do vínculo de afeto e de solidariedade entre pessoas do 

mesmo sexo. Pelo direito de não ter deveres ilegítimos, as funções sexuais devem ficar 

ao livre arbítrio de cada um, indicando que o indivíduo tem autonomia para estabelecer 

relações afetivas com quem bem quiser. Tal liberdade impede ao Direito, proibir o factual, 

natural e axiologicamente não regulamentável.  

Para o Ministro Marco Aurélio, a estruturação de uma entidade familiar depende 

apenas da opção livre e responsável dos indivíduos, não se cogitando o sexo das pessoas 

envolvidas, a teor dos arts. 1º, 3º e 5º da CRFB. Conforme sua interpretação, a Carta 

permite que a união homoafetiva seja admitida como verdadeira família, a fim de 

promover a dignidade dos partícipes dessa relação, regida pelo afeto existente entre eles. 

Na presente ordem de ideias, é oportuno transcrever o que se segue: 

                                                             
respeito, ainda quando não seja uma conduta majoritária (BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: 
o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no Brasil. Revista de Direito do Estado, n. 5, p. 167-
196, jan./mar. 2007, pp. 21-26. Disponível em http://pfdc.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012). 
366 SARMENTO, Daniel. Casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo: Perspectivas 
constitucionais. In Igualdade, diferença e direitos humanos, Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008, p. 643. 
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A afetividade direcionada a outrem de gênero igual compõe a individualidade 

da pessoa, de modo que se torna impossível, sem destruir o ser, exigir o 

contrário. Insisto: se duas pessoas de igual sexo se unem para a vida afetiva 

comum, o ato não pode ser lançado a categoria jurídica imprópria. A tutela da 

situação patrimonial é insuficiente. Impõe-se a proteção jurídica integral, qual 

seja, o reconhecimento do regime familiar. Caso contrário, estar-se-á a 

transmitir a mensagem de que o afeto entre elas é reprovável e não merece o 

respeito da sociedade, tampouco a tutela do Estado, o que viola a dignidade 

dessas pessoas, que apenas buscam o amor, a felicidade, a realização.367 

 

Mais uma vez, é reconhecida a liberdade afetiva, tal como reconhecida pelos 

outros ministros integrantes da Corte Constitucional brasileira, o que dá suporte à 

legitimidade jurídica da entidade familiar homossexual. No texto acima citado, percebe-

se uma gama de ilações efetuadas pelo Ministro, que vincula o respeito à individualidade 

da pessoa, à possibilidade de estabelecer relações afetivas com quem bem quiser, na 

esteira da autonomia da vontade, que possibilita a cada cidadão escolher seus parceiros, 

conforme sua individualidade e desejo. É esse, também, o entendimento da Ministra 

Carmen Lúcia: 

 

É certo; nem sempre a vida é entendível. E pode-se tocar a vida sem se 

entender; pode-se não adotar a mesma escolha do outro; só não se pode deixar 

de aceitar essa escolha, especialmente porque a vida é do outro e a forma 

escolhida para se viver não esbarra nos limites do Direito. Principalmente, 

porque o Direito existe para a vida, não a vida para o Direito.368 

 

Não se pode entender, da mesma maneira, que a união deva ser institucionalizada 

em categoria jurídica imprópria, ou que seus efeitos restrinjam-se a aspectos de ordem 

patrimonial, sob pena de desmerecimento do vínculo afetivo constituído entre os sujeitos. 

Se parte da sociedade ainda é reticente no sentido de encarar a união homoafetiva como 

dado concreto, não pode o Estado descurar-se de uma de suas tarefas precípuas: a criação 

de instrumentos de concretização e tutela dos direitos fundamentais de seus cidadãos. 

Por isso, defende-se a reformulação das instituições civis, de forma a abarcar as 

novas demandas sociais. Em caso contrário, o movimento gay somente investiria na 

mudança da mentalidade social, que, decerto, é mais difícil do que a transformação 

normativa. De acordo com Dias: 

 

Mascarar a realidade não permite solucionar as questões que emergem das 

relações que, mais do que sociedades de fato, são sociedades de afeto, o mesmo 

liame que enlaça os parceiros heterossexuais. (...) E considerar uma relação 

afetiva de duas pessoas do mesmo sexo como entidade familiar não 

                                                             
367 Cf. voto do Ministro Marco Aurélio na ADI n. 4.277/DF, p. 12. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 
368 Cf. voto da Ministra Carmem Lúcia na ADI n. 4.277/DF, p. 12. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
http://www.stf.gov.br/
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compromete a estabilidade social, não acaba com a família e nem desestimula 

casamentos. Também não leva ao aumento da prática homossexual. Apenas 

permite que um maior número de pessoas saia da clandestinidade, deixando de 

ser marginalizada.369  

 

Para que conquistas jurídicas sejam materializadas, é oportuna a extensão da 

designação de família às parcerias não formalizadas, uma vez que esse signo linguístico 

abarca um contexto de valores, sentimentos e emoções presentes na realidade concreta. 

De outra sorte, mesmo reconhecendo a relevância da fundamentação jurídica baseada na 

sociedade de fato para as uniões não formalizadas, não há mais – no contexto da norma 

infraconstitucional civil – espaço para o artificialismo e para um modo de entender as 

questões familiares a partir do viés patrimonial.370 Logo, não se pode sustentar o sentido 

de entidades familiares pelo apresentado critério, como aconteceu historicamente com as 

uniões estáveis heterossexuais.371 

Nessa esteira, o Ministro Ricardo Lewandowsky acentuou, em seu voto, que a 

sociedade não mais comporta o antigo modelo de família patriarcal, de base patrimonial 

e constituída para fins de procriação. Com isso, vem a lume outras formas de entidade 

familiar, na medida em que essencialmente fundadas no afeto, valorizando-se a busca da 

felicidade, do bem estar, do respeito mútuo e do desenvolvimento pessoal de seus 

integrantes. 

Num esforço de síntese das múltiplas fundamentações, é elucidativa a análise de 

Barroso, quando defende a aplicação dos princípios constitucionais às uniões 

homoafetivas, pois a unidade da Constituição não admite leitura anti-isonômica, que 

desconsidera o afeto homossexual em comparação as suas outras manifestações. Aduz, 

ele:  

Todas as pessoas, a despeito de sua origem e de suas características pessoais, 

têm o direito de desfrutar da proteção jurídica que os princípios constitucionais 

lhes outorgam. Vale dizer: de serem livres e iguais, de desenvolver a plenitude 

                                                             
369 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito & a justiça. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
RT, 2011, p. 31.  
370 MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Perspectiva civil-constitucional. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). 
Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 140. 
371 "Todavia, em jurídica linguagem é de se admitir a diferenciação, porque, na verdade, o cônjuge 
adúltero pode manter convívio no lar com a esposa e, fora, ter encontros amorosos com outra mulher, 
como pode também separar-se de fato da esposa, ou desfazer desse modo a sociedade conjugal, para 
conviver more uxorio com a outra parte. Na primeira hipótese o que se configura é um concubinato 
segundo o seu conceito moderno, e obviamente a mulher é concubina; mas, na segunda hipótese, o que 
se caracteriza é uma união-de-fato (assim chamada por lhe faltarem as justas nuptiae) e a mulher merece 
a vida como companheira; precisando melhor a diferenciação, é de se reconhecer que, no primeiro caso, 
o homem tem duas mulheres, a legítima e a outra; no segundo, ele convive apenas com a companheira, 
porque se afastou da mulher legítima, rompeu de fato a vida conjugal" (cf. voto do Ministro Antonio Neder 
no RE n. 83.930/SP em 10/05/1977). 
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de sua personalidade e de estabelecerem relações pessoais com um regime 

jurídico definido e justo. (...) Por essas razões, a Constituição não comporta 

uma leitura homofóbica, deslegitimadora das relações de afeto e de 

compromisso que se estabelecem entre indivíduos do mesmo sexo. A exclusão 

dos homossexuais do regime de união estável significaria declarar que eles não 

são merecedores de igual respeito, que seu universo afetivo e jurídico é de 

menos-valia: menos importante, menos correto, menos digno.372 

 

Vale notar, que o §3º do art. 226, CRFB373 parecia criar verdadeiro embaraço à 

inclusão da entidade familiar homoafetiva na esfera normativa. É que o mencionado 

parágrafo faz literal alusão aos gêneros homem e mulher, para reconhecimento da união 

estável. Segundo o Ministro relator, somente o caput do mencionado artigo constitucional 

foi contemplado com a proteção estatal; ou seja, a entidade familiar gozaria da proteção, 

independentemente de ter sido constituída por casais heterossexuais ou homossexuais.  

Nesse sentido, encontra-se o posicionamento de Lôbo374 ao desenvolver o que 

chamou de normas constitucionais de inclusão. De acordo com o autor, a interpretação de 

uma norma não pode suprimir de seus efeitos situações e tipos comuns, restringindo 

direitos subjetivos. Em síntese, o caput do art. 226 é considerado cláusula geral de 

inclusão, tendo em vista que este não faz referência a determinado tipo de família como 

ocorreu com os textos constitucionais anteriores, e, dessa forma, nenhuma entidade 

familiar que preencha os requisitos de afetividade e estabilidade, merece ser excluída de 

seu âmbito de aplicação. 

No mesmo sentido Vecchiatti,375 que afirma ser bastante comum a utilização do 

argumento de que o art. 226 da CRFB teria se utilizado da expressão homem e mulher, o 

que afastaria a possibilidade em se reconhecer a união homoafetiva de maneira implícita, 

bem como a expressão do art. 1.514 do CC, que determina como casamento civil o ato 

celebrado quando o homem e a mulher comparecem perante o juiz de paz. Porém, tal 

fundamentação carece de base legal, uma vez que a legislação não proibiu expressamente 

a união entre pessoas do mesmo sexo, constituindo regra clássica de hermenêutica a 

                                                             
372 BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 
no Brasil. Revista de Direito do Estado, n. 5, p. 167-196, jan./mar. 2007, p. 15. Disponível em 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012. 
373 Art. 226: A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. §3º Para efeito da proteção 
do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento. 
374 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. 
Revista Brasileira de Direito de Família, IBDFAM. Porto Alegre: Síntese, n. 12, p. 40-55, jan./mar. 2002.  
375 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade: da possibilidade jurídica do casamento 
civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2012, pp. 106-107.  
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utilização de interpretação extensiva ou analogia, quando houver lacuna normativa. 

Assim, como decorrência do princípio da igualdade, deverá ter a propugnada união o 

mesmo tratamento legal dispensado às uniões heterossexuais.  

Ainda de acordo com Vecchiatti,376 o STJ, ao analisar a união e o casamento 

homoafetivos, entende que se o texto normativo não cria uma proibição específica de 

extensão do regime jurídico em questão a determinada situação ou uma restrição 

específica, então não há proibição normativa, ainda mais no direito das famílias, no qual 

proibições/restrições devem ser expressas ante o caráter taxativo dos impedimentos 

matrimoniais, por trazerem diminuição de direitos e inobservância ao valor afeto existente 

entre os sujeitos envolvidos.  

A CRFB não vincula, em nenhum momento, a formação da entidade familiar a 

casais heteroafetivos, ou, inclusive, a qualquer formalidade cartorária e, também, a 

celebrações de ordem civil ou religiosa. O § 3º, ao se referir aos gêneros homem e mulher, 

o faz, apenas, como menção à tradição sócio-cultural-religiosa do mundo Ocidental, de 

que o Brasil faz parte. Tal parágrafo, nas palavras de Mendes,377 não tem o condão de 

separar o que a vida uniu pelo afeto. 

Entretanto, para Streck,378 existiria um obstáculo para o reconhecimento da união 

estável, e da consequente entidade familiar, entre pessoas de igual sexo, qual seja, o 

próprio texto constitucional, que faz referência aos gêneros masculino e feminino. Enfim, 

não se poderia equiparar as uniões homossexuais e heterossexuais, sem que houvesse uma 

emenda à Constituição.379 Segundo o autor, o STF teria sido ativista, uma vez que a 

Constituição estabeleceu um limite semântico-pragmático à legitimação da união 

homoafetiva. 

A justeza da causa não comportaria um atravessamento hermenêutico perpetrado 

pela Corte, já que a Constituição não comportaria lacunas, devendo ser aplicada em 

detrimento de subjetivismos atrelados à consciência do julgador, decorrentes do 

imaginário gnosiológico, no qual os juízes criam o Direito, julgam de acordo com sua 

consciência e a tarefa de decidir seria o mesmo que escolher. Dessa forma, na visão de 

Streck, houve o desvirtuamento do sentido literal do § 3º do art. 226 da CRFB, além de 

                                                             
376 VECCHIATTI, op. cit., p. 109. 
377 MENDES, Sérgio da Silva. Unidos pelo afeto, separados por um parágrafo. In: CONPEDI, XX, 2011, 

Vitória. Anais ... Vitória: RENOVAR, 2011, pp. 979. 
378 STRECK, Lênio. Sobre a decisão do STF: uniões homoafetivas. p. 1. Disponível em 
https://leniostreck.blogspot.com.br. Acesso em: 22 jun. 2012.  
379 Na forma que aconteceu em países conservadores como Portugal e Espanha. 

https://leniostreck.blogspot.com.br/
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não ser possível a interpretação conforme à Constituição do disposto no art. 1.723, CC, 

uma vez que este possui a mesma redação, que a norma constitucional mencionada. 

O que não se leva em conta, nas considerações descritas acima, é a composição 

da Constituição, uma vez que, no mesmo texto em que se faz referência à união estável 

entre pessoas de sexos diferentes, também se assegura o direito fundamental ao desejo 

sexual (ao se afastar qualquer forma de discriminação), além da dignidade da pessoa 

humana e dos princípios da isonomia e da liberdade. Assim, interpretar a Constituição 

implica perceber suas vicissitudes e aporias, buscando harmonizar seu texto às novas 

demandas sociais. Em suma, ao se aplicar acriticamente o disposto no § 3º do art. 226, 

estar-se-á desrespeitando a autonomia do indivíduo na vivência de sua sexualidade e no 

estabelecimento de relações de afeto.  

 Em caso contrário, estar-se-ia diante de utopia, que, decerto, desprestigiaria o 

arcabouço da Lei Fundamental. Foi por esta razão que Muller, criticando a utilização dos 

métodos clássicos de interpretação formulados por Savigny, dentro do direito 

constitucional, afirmou que o texto deve ser aberto ao tempo, de acordo com as seguintes 

considerações: 

 

As regulações da Constituição não são nem completas nem perfeitas. (...) a 

incompletude da Constituição pode ter a sua razão nisto, que não é necessária 

uma regulamentação jurídico-constitucional. A Constituição não codifica, 

senão ela regula somente – muitas vezes, mais pontual e só em traços 

fundamentais – aquilo que aparece como importante e carente de 

determinação: todo o resto é tacitamente pressuposto ou deixado a cargo da 

configuração ou concretização pela ordem jurídica restante. Por causa disto, a 

Constituição de antemão não pressupõe a pretensão de uma ausência de 

lacunas (...).380 (grifos nossos) 

 

Em que pese a jurisprudência do STF não considerar a existência, no ordenamento 

jurídico pátrio, de inconstitucionalidade de normas originárias,381 há que se fazer leitura 

de algumas delas, como acontece com o § 3º do art. 226, à luz dos princípios, que 

estruturam o Estado Democrático de Direito; dos valores, que compõem o substrato 

fundamental do conjunto jurídico, bem como de outras normas, que possuem, também, o 

status constitucional. A Teoria dos Direitos Fundamentais propicia a interpretação 

                                                             
380 MULLER, Frederich apud HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federativa 
da Alemanha. Tradução de Luis Afonso Heck. Porto Alegre: SAFE, 1998, pp. 39-40. 
381 ADI 815-3, ajuizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na qual sedimentou, a jurisprudência 
pátria, a impossibilidade de uma norma originariamente constitucional, ser, ela própria, inconstitucional. 
Disponível em: http://www.stf.gov.br. 
 

http://www.stf.gov.br/
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conforme à Constituição, tanto das normas infraconstitucionais, como das normas 

constitucionais originárias, em respeito à coerência e integridade do sistema de direito. 

Nesse passo, com o reconhecimento da união estável pelo STF, o casamento entre 

pessoas do mesmo foi incorporado à discussão na esfera jurídica. Resultou, desse dado 

de realidade, a legitimação a fim de regulamentar o plano fático, pois a relação 

homoafetiva consta do catálogo biológico humano, apesar de configurar socialmente, 

comportamento sexual restrito à minoria. Além disso, o movimento homossexual 

defendeu outra característica, mais radical e não palatável ao senso comum, através da 

universalização do modelo de família às sexualidades periféricas.  

A possibilidade de casamento acarreta legitimação das relações afetivas entre 

pessoas do mesmo sexo. Não se deve cogitar que o mero reconhecimento do Estado tenha 

o poder de transformar tais interações em relacionamentos aceitáveis, pois, como exposto, 

o Direito não tem o poder de constituí-las; apenas de reconhecê-las. Assim, o casamento 

constituir-se-ia como ato de vontade, na esfera de autonomia de cada indivíduo, que pode 

optar pela união estável, a ser respeitada e reconhecida, tanto pelo Direito quanto pela 

sociedade.  

Nesse sentido, a Resolução no 175 do CNJ, com base na decisão do STF em 

análise, decisão tal proferida com eficácia vinculante à administração pública e aos 

demais órgãos do Poder Judiciário, proibi às autoridades competentes a recusa de 

habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em 

casamento entre pessoas de mesmo sexo. 

Na presente perspectiva, uma das principais consequências da extensão do regime 

da união estável e do casamento às parcerias estabelecidas entre pessoas do mesmo sexo 

reside na sua legitimação como entidade familiar. Não se trata, pois, de aproximação 

artificial, eis que se encontram nas uniões homoafetivas os elementos considerados 

determinantes para o reconhecimento de entidades familiares.382 

Na presente realidade social, afirma Ayres Brito: “É a perene postura de reação 

conservadora aos que, nos insondáveis domínios do afeto, soltam por inteiro as amarras 

desse navio chamado coração”.383 Resta claro, que a postura conservadora cristalizada 

pelo legislador, não mais se ajusta ao tratamento do tema, cabendo ao Poder Judiciário a 

                                                             
382 BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 
no Brasil. Revista de Direito do Estado, n. 5, p. 167-196, jan./mar. 2007, pp. 28-29. Disponível em 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012. 
383 Cf. voto do Ministro Ayres Brito na ADI 4.277/DF, p. 4. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
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releitura dos princípios e valores constitucionais, a fim de albergar legitimidade a presente 

situação fático-jurídica, e, desta forma, desprender as amarras e permitir que o navio siga 

o seu caminho, como o faz o desejo. 

Caso fosse possível estabelecer uma sociedade pura, isto é, desprovida de 

construtos culturais repressivos, todas as formas de sexualidade poderiam coexistir em 

harmonia, pois não haveria espaço à moral limitadora imposta pela classe dominante. De 

outra sorte, a mesma tolerância ocorreria, se os construtos culturais fossem permissivos, 

e o Direito fosse instado a disciplinar, apenas, as condutas realizadas em desrespeito à 

autonomia da vontade, por faltar a um dos sujeitos envolvidos, capacidade para o seu 

exercício. 

Possível concluir, preliminarmente, que a construção cultural da identidade sexual 

humana sofre influência da perspectiva histórica em que a sexualidade evolui, das formas 

de opressão sexual, em um contexto de compreensão social do sexo e do desejo. Dentro 

das chamadas sexualidades periféricas.384A injustiça sexual e a injustiça social caminham 

juntas, tratando como abjetos385 os sujeitos que se orientam pelo desejo destoante, e, 

consequentemente, encontram-se, na maior parte das vezes, desprovidos de direitos,386 

esvaziando os princípios constitucionais da dignidade, liberdade e igualdade, o que não 

pode mais ser tolerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
384 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1. A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da Costa 
Albuquerque. Rev. Tec. José Augusto Guilhon Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 
2017, p. 27. 
385 Abjeto como sinônimo de desprezível. 
386 FIGARI, Carlos. @s outr@s cariocas. Interpelações, experiências e identidades homoeróticas no Rio de 
Janeiro. Século XVII ao XX. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Editora da UFMG/IUERJ, 2007, p. 13. 



129 
 

4 O DIREITO À LIBERDADE DE AMOR HOMOSSEXUAL 

 

 

O desejo que leva ao ato, o ato que é ligado ao prazer e o prazer que suscita o desejo.  

E aonde o Direito entra nisso tudo? 

Foucault 

 

Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da 

dignidade da pessoa humana: direito a autoestima no mais elevado ponto da 

consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição 

do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual.  

Ayres Britto 

 

 

4.1 A Evolução Histórica do Reconhecimento da União Homoafetiva na Legislação 

Brasileira e Internacional 

 

Importante destacar, inicialmente, que as demandas reivindicatórias do 

movimento LGBTI no Brasil, padecem de flagrante inércia legislativa, sendo, pois, de 

ordem paradigmática. Há vários anos tramitam projetos de lei que visam reconhecer seus 

direitos; estes projetos, no entanto, vêm sendo sistematicamente arquivados ou 

postergados. Essas discussões vêm, pelo menos, desde a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987-88, na qual se discutiu a permanência ou não da expressão 

orientação sexual entre as formas de discriminação proibidas, no contexto do inciso IV 

do art. 3º da Constituição a ser promulgada. Sobre Projetos de Emenda à Constituição e 

Projetos de Lei, podem ser citados: PEC n. 139/95, n. 66/2003 e n. 392/2005, para 

(re)introduzir ao inciso IV do art. 3º a proteção contra discriminação por orientação 

sexual de maneira expressa, pois já existe no referido inciso a proibição contra quaisquer 

formas de discriminação; n. 3.770/2000, 5.003/2001 e n. 5/2003, tratavam, em termos 

gerais, da criminalização da homofobia, sendo, por isso, reunidos no atual PLC n. 

122/2006; PL n. 1.151/95 e PLS n. 612/2011, que tratam da parceria civil entre pessoas 

do mesmo sexo, atualmente chamada de união estável; e, PL n. 134/2018, que estabelece 

o Estatuto da Diversidade Sexual. É de se concluir, preliminarmente, que nas últimas 

décadas, foram apresentados mais de vinte projetos sobre outorga de direitos aos 

homossexuais, porém nenhum foi votado,387 mesmo após o reconhecimento da união 

                                                             
387 BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco, VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. ADI N. 4.277 - 

Constitucionalidade e relevância da decisão sobre união homoafetiva: o STF como instituição 
contramajoritária no reconhecimento de uma concepção plural de família. Revista Direito GV [online]. 
2013, vol.9, n.1, pp.65-92. ISSN 2317-6172.  http://dx.doi.org/10.1590/S1808-24322013000100004. 
Acesso em 07.05.2018, pp. 71-72. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1808-24322013000100004
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estável em sede de controle de constitucionalidade concentrado, como analisado no item 

anterior. 

O primeiro projeto de lei brasileiro acerca do reconhecimento jurídico da união 

civil entre pessoas do mesmo sexo foi o de n. 1.151 do ano de 1995, da relatoria da então 

deputada federal Marta Suplicy. O PL em comento visava o reconhecimento das relações 

estáveis entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que tais relacionamentos cada vez mais 

já vinham se impondo na sociedade brasileira, pois a heterossexualidade não seria a única 

forma de expressão da sexualidade humana. A necessidade em se regulamentar os efeitos 

jurídicos da parceria homossexual foi a base de fundamentação para a edição do PL 

1.151/95.  

Desta forma, já na década de 1990, visualizava-se a necessidade de materialização 

do princípio da busca pela felicidade. Assim, em sua exposição de motivos:  

 

Esse projeto pretende fazer valer o direito à orientação sexual, hetero, bi ou 

homossexual, enquanto expressão dos direitos inerentes à pessoa humana. Se 

os indivíduos têm direito à busca da felicidade, por uma norma imposta pelo 

direito natural a todas as civilizações, não há porque continuar negando ou 

querendo desconhecer que muitas pessoas só são felizes se ligadas a outras do 

mesmo sexo. Longe de escândalos ou anomalias, é forçoso reconhecer que 

essas pessoas só buscam o respeito às suas uniões enquanto parceiros, respeito 

e consideração que lhes é devida pela sociedade e pelo Estado.388 

 

Tal projeto procurou disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo sexo e não 

se propôs em igualar às parcerias homossexuais ao casamento. Assim, o casamento, em 

sua justificação, teria um status único de matriz heterossexual, com suas implicações 

ideológicas e religiosas. A regulamentação legal tratava de parceria e união civil, porém 

outorgava, de maneira isonômica, todos os direitos reconhecidos às uniões heteroafetivas 

às uniões homoafetivas. 

Talvez por receio de seu não acolhimento, o presente projeto teceu clara diferença 

entre as uniões homoafetivas e o casamento tradicional, patrimonialista e patriarcal de 

estruturação político-ideológico-religiosa, não obtendo resultado positivo. Além disso, 

diferenciava a união entre pessoas do mesmo sexo da união prevista no parágrafo 3° do 

art. 226 da CRFB, esclarecendo – indevidamente, frise-se – que a primeira seria mais 

consentânea a uma relação entre particulares mas que, por sua relevância e especificidade, 

mereceria a tutela do Estado e do Direito.  

                                                             
388 Cf. projeto de Lei n. 1.151/95 da Câmara dos Deputados. 



131 
 

Apesar da iniciativa ser pertinente sob os prismas jurídico e social, o PL em análise 

padeceu de erro crasso ao não equiparar a união entre pessoas do mesmo sexo às demais 

formas possíveis de constituição familiar, pois não restam dúvidas de que tais uniões são 

dignas e aptas a deflagrarem uma família. Como visto anteriormente, a decisão do STF 

em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a entidade familiar 

e não uma simples parceria civil com efeitos limitados à esfera patrimonial dos 

indivíduos. Assim, no entendimento da Corte, a proteção da situação patrimonial seria 

insuficiente, pois constitui dever do Estado outorgar tutela jurídica integral às parcerias, 

por meio da evidenciação do regime familiar. Dessa sorte, respeitou-se o afeto 

homossexual, garantindo a dignidade de sujeitos, que apenas buscam o amor, a felicidade 

e a realização de seus projetos de vida.389  

De maneira pormenorizada, o PL detalha os direitos estendidos à união civil entre 

pessoas do mesmo sexo, quais sejam: direito de constituição de união perante o cartório 

competente, bem como o direito de dissolução; direitos patrimoniais provenientes da 

aquisição de bens em esforço comum; direitos previdenciários decorrentes da concessão 

de pensão por morte de um dos companheiros; direito à naturalização brasileira de 

estrangeiros; e, direitos sucessórios com observância de legislação já revogada, acerca da 

sucessão pertinente à união estável heterossexual. Importante constatar, que o projeto de 

lei é omisso em relação ao exercício da parentalidade homossexual, apesar de na 

justificação fazer referência à outorga de todos os direitos cabíveis às uniões 

heteroafetivas, pelo princípio da igualdade.  

Em 2011, novo projeto de lei do Senado Federal foi apresentado pela então 

senadora Marta Suplicy, adquirindo o número 612. Tal projeto possui uma redação muito 

mais concisa do que o acima mencionado. Pelo mais recente projeto, visa-se modificar o 

art. 1.723 do CC, retirando a expressão homem e mulher e substituindo pela expressão 

duas pessoas, para a constituição de uma união estável. Assim, o art. 1.723 em comento 

passaria a ter a seguinte redação: “É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre duas pessoas, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

Cabível esclarecer, que o projeto alinha-se à decisão prolatada na ADI 4.277, que 

reconheceu a legitimidade jurídica das uniões estáveis homossexuais, como decorrência 

do valor afeto, corolário da dignidade humana, bem como dos princípios da isonomia e 

                                                             
389 Cf. voto do Ministro Marco Aurélio na ADI 4.277/DF, p. 12. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
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da liberdade, igualando tais uniões às parcerias heterossexuais, uma vez ser o Brasil um 

Estado Democrático de Direito no qual não é possível a materialização de nenhuma forma 

de discriminação, como disposto no art. 3º, IV da CRFB. 

Ao se considerar o direito à liberdade de amor homossexual, como verdadeiro 

direito fundamental, torna-se necessário reconhecê-lo como efetivo direito subjetivo à 

livre orientação sexual, que, por via de consequência, acarreta o dever jurídico desse 

direito ser efetivamente materializado e respeitado. No entanto, a conduta homossexual 

deflagra-se em segmento de sujeitos alvo de perseguição moralista, marginalização e 

exclusão social. E, como todos os segmentos sociais vulneráveis, este merece regras 

protetivas diferenciadas. 

No presente sentido, é imperiosa a criação de mecanismos legais para assegurar 

direitos, criminalizar posturas homofóbicas e impor a adoção de políticas públicas para 

assegurar a inserção de homossexuais no âmbito de tutela do sistema jurídico. 

Nessa linha, foi encaminhado ao Congresso Nacional brasileiro, pelo Conselho 

Federal da OAB, PL n. 134/2018, que institui o Estatuto da Diversidade Sexual e de 

Gênero, referindo-se à regulamentação dos direitos inerentes à pluralidade sexual. 

Contendo princípios e normas de natureza cível, penal, trabalhista e previdenciária, o 

Estatuto busca assegurar uma série de prerrogativas e direitos aos homossexuais e 

transgêneros, a partir do reconhecimento das uniões e casamentos homoafetivos, além da 

criminalização da homofobia, como institutos-chave, bem como da inserção de políticas 

públicas de inclusão, através de ações afirmativas. 

Como os reflexos da consolidação do Direito Homoafetivo se espraiam sobre 

vários ramos do Direito, não basta a aprovação do Estatuto. Impõe-se a adequação da 

legislação infraconstitucional, pois há muitos dispositivos a serem retificados, vários a 

serem excluídos e muitos acrescidos, de modo a garantir o reconhecimento de todos os 

direitos a quem até hoje se encontra à margem do sistema legal brasileiro. 

O Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual apresenta em seu capítulo V, o direito 

à convivência familiar, dispondo que todos têm direito à constituição de família e são 

livres para escolher o modelo de entidade familiar que lhes aprouver, independentemente 

de sua orientação sexual.390  

As parcerias homoafetivas, segundo o projeto, deverão ser respeitadas em sua 

dignidade, merecendo a tutela especial do Estado como entidade familiar,391 gozando dos 

                                                             
390 Art. 12 do Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual.  
391 Art. 13 do Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual. 
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mesmos direitos outorgados à família de origem heterossexual pelo Direito das Famílias 

e das Sucessões, quais sejam: direito ao casamento; direito à constituição de união estável 

e sua conversão em casamento; direito à escolha do regime de bens; direito ao divórcio; 

direito à filiação, à adoção e ao uso das práticas de reprodução assistida; direito à proteção 

contra a violência doméstica ou familiar, independente da orientação sexual ou identidade 

de gênero da vítima; direito à herança, ao direito real de habitação e ao direito à sucessão 

legítima;392 além dos direitos de natureza previdenciária, fiscal e tributária.393 

O Estatuto da Diversidade busca incorporar ao ordenamento jurídico nacional 

importantes normas internacionais acerca dos direitos humanos de pessoas em situação 

de vulnerabilidade como decorrência de sua sexualidade, expressas nos Princípios de 

Yogyakarta. Assim, em novembro de 2006, na Indonésia, foi realizada conferência 

organizada por uma coalizão de organismos internacionais coordenada pela Comissão 

Internacional de Juristas e pelo Serviço Internacional de Direitos Humanos, contando com 

especialistas de vinte e nove países. Ao final dessa conferência, foi aprovada uma carta 

de princípios, que versam sobre a aplicação da legislação internacional de direitos 

humanos, em relação às violações baseadas na orientação sexual e identidade de gênero. 

Diante de um exame detalhado das questões acerca das sexualidades periféricas, os 

princípios buscaram clarificar as obrigações dos Estados perante as atuais leis 

internacionais de direitos humanos, a fim de promover e proteger tais direitos, com 

fundamento na igualdade e na não-discriminação. 

Os princípios afirmam a obrigação primária dos Estados de implementarem os 

direitos humanos, sendo que cada princípio é acompanhado de recomendações detalhadas 

aos Estados, cuja a finalidade é a sua verdadeira efetivação. Os vinte e nove Princípios de 

Yogyakarta consubstanciam normas jurídicas internacionais vinculantes, que devem ser 

cumpridas por todos os Estados, a fim de se materializar um futuro diferente nas questões 

sobre a sexualidade humana, no qual todas as pessoas, nascidas livres e iguais em 

dignidade e prerrogativas, possam usufruir de seus direitos, que são natos e preciosos. 

A Conferência de Yogyakarta reconheceu que, a legislação internacional de 

direitos humanos proibi de maneira absoluta à discriminação relacionada ao gozo pleno 

de todos os direitos humanos, civis, culturais, econômicos, políticos e sociais, sendo o 

respeito pelos direitos sexuais, orientação sexual e identidade de gênero parte essencial 

da igualdade entre os gêneros e que os Estados devem adotar medidas que busquem 

                                                             
392 Art. 14 do Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual. 
393 Art. 15 do Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual. 



134 
 

eliminar preconceitos e costumes, baseados na ideia de inferioridade ou superioridade de 

um determinado sexo, ou baseados em papéis estereotipados de homens e mulheres. 

Reconheceu, também, que a comunidade internacional delega o direito das pessoas 

decidirem livre e responsavelmente sobre questões relacionadas à sua sexualidade, 

inclusive sua saúde sexual e reprodutiva, sem que estejam submetidas à coerção, 

discriminação ou violência. 

Pelo Princípio de Yogyakarta de número 06, toda pessoa, independentemente de 

sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem o direito de desfrutar de privacidade, 

sem interferência arbitrária ou ilegal, inclusive em relação à sua família, residência e 

correspondência, assim como o direito à proteção contra ataques ilegais à sua honra e 

reputação. O direito à privacidade inclui a opção de revelar ou não, informações relativas 

à sua orientação sexual ou identidade de gênero, assim como decisões e escolhas relativas 

a seu próprio corpo, a relações sexuais consensuais e a outras relações pessoais. 

Para que os Estados implementem tal obrigação, o princípio recomenda a tomada 

de todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para 

garantir o direito de cada pessoa em desfrutar sua esfera privada, suas decisões íntimas e 

suas relações humanas, incluindo a atividade sexual consensual entre pessoas que já 

atingiram a idade de consentimento, sem nenhuma interferência de origem arbitrária. 

Os Estados devem revogar todas as leis, que criminalizem às atividades sexuais 

consensuais entre pessoas do mesmo sexo, que já atingiram a idade para o exercício dos 

atos da vida civil, tendo, portanto, capacidade plena, além de assegurarem isonomia no 

tratamento da matéria. Também não devem permitir, que os dispositivos criminais de 

aplicação geral sejam aplicados para criminalizar a atividade sexual consensual entre 

pessoas do mesmo sexo, que possuam capacidade e autonomia. Além disso, devem 

libertar todas as pessoas detidas com base em condenação criminal, caso sua detenção 

esteja relacionada à atividade sexual consensual. 

Os Estados devem, ainda, revogar qualquer lei que proíba ou criminalize a 

expressão da identidade de gênero, inclusive quando expressa pelo modo de vestir, falar 

ou maneirismo, a qual negue aos indivíduos a oportunidade de modificar seus corpos, 

como um meio de expressar sua identidade. Também devem os Estados assegurar o 

direito de todas as pessoas poderem escolher, normalmente, quando, a quem e como 

revelar informações sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero, e proteger todas 

as pessoas de revelações arbitrárias ou indesejadas, ou de ameaças de revelação dessas 

informações por outras pessoas. 



135 
 

Pelo Princípio de Yogyakarta de número 24, toda pessoa tem o direito de constituir 

uma família, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, uma 

vez que as famílias existem de formas diversas. Assim, nenhuma família pode estar sujeita 

à discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero em relação à 

qualquer de seus membros. 

Para que os Estados implementem tal obrigação, o princípio recomenda a tomada 

de todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para 

assegurar o direito de constituir família, inclusive pelo acesso à fertilização artificial ou à 

adoção. Nesse sentido, o melhor interesse da criança deverá ter primazia, não devendo 

ser a orientação sexual ou identidade de gênero da criança ou de qualquer membro da 

família considerada incompatível com o mencionado interesse.  

Os Estados devem assegurar que leis e políticas reconheçam a diversidade de 

entidades familiares, incluindo aquelas não provenientes do casamento, além de tomarem 

todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir 

que nenhuma família esteja sujeita à discriminação com base na orientação sexual ou 

identidade de gênero de qualquer de seus membros, inclusive no que diz respeito à 

assistência social relacionada à família e outros benefícios públicos, emprego e 

imigração. 

Os Estados devem reconhecer ao casamento e à união estável entre pessoas do 

mesmo sexo, todas as prerrogativas, privilégios, obrigações ou benefícios disponíveis 

para as pessoas casadas ou companheiras de sexos diferentes. 

Conclui-se, preliminarmente, que, desde da década de 1990, existe anseio 

legislativo com o objetivo em se reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo, a partir 

do direito fundamental à livre preferência sexual, bem como do direito fundamental à 

liberdade de amor. Com o PL n. 1.151/95, foi proposto o reconhecimento da união civil 

com seus desdobramentos meticulosamente detalhados, deixando de fora o exercício da 

parentalidade e outorgando-lhe feição de parceria civil e não de família. Já o PLS n. 612, 

com base na decisão da ADI 4.277/2011, propõe a mudança do art. 1.723 do CC, a fim 

de reconhecer a união estável entre pessoas, independentemente do seu sexo. No Projeto 

de Estatuto da Diversidade Sexual, da lavra do Conselho Federal da OAB, sob a relatoria 

da presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero, profa. Maria 

Berenice Dias, com fundamento nos princípios de Yogyakarta acerca da tutela dos 

direitos humanos dos homossexuais e transgêneros, busca-se uma regulamentação mais 
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holística sobre o universo de situações fático-jurídicas de que participam as pessoas, cuja 

orientação sexual seja distinta do padrão estabelecido pela maioria.   

 

4.2 O Direito à Liberdade de Amor Homossexual como Direito Fundamental 

 

A inexistência de lei regulamentando as parcerias homoafetivas não significa 

ausência de direitos; pelo contrário, não há como ignorar que a norma é editada por 

aqueles que detêm o poder e constituem as elites dominantes. Como se percebe, esses não 

estão tendo o mínimo interesse em ver consubstanciado o tratamento igualitário às 

minorias, em decorrência da necessidade de manutenção do poder e da ordem como ela 

se apresenta. Diante disso, a orientação sexual e a identidade de gênero são alvos da 

indiferença do legislador pátrio, o que ocasiona a ausência normativa, acerca dos vínculos 

homoafetivos e de todas as suas consequências. Isso faz com que a edição de uma norma 

seja recomendável, a fim de impor o reconhecimento jurídico e o respeito social a um 

segmento ainda refém do preconceito e da discriminação.   

Ante o exposto, o reconhecimento do direito à união estável e ao casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, pelo STF e CNJ, não exclui a análise do embasamento teórico-

jurídico acerca da legalização da liberdade de amor homossexual com todas as suas 

repercussões. Nesse sentido, o aprofundamento é maior e perpassa pela Teoria dos 

Direitos Fundamentais, bem como pela Teoria dos Direitos de Personalidade. A 

contribuição da presente tese decorre da necessidade que se tem em estruturar a solidez e 

a impossibilidade de afastamento do direito em comento, sendo assim impermeável aos 

mandos e desmandos de um embrionário Estado Democrático de Direito, ainda ressentido 

por condutas déspotas dos integrantes de seus poderes, que esvaziam, por diversas vezes, 

as decisões da Corte Constitucional,394 bem como os anseios da maior parte da população 

brasileira. 

Nesse sentido, o reconhecimento da união estável homoerótica data de 2011, mas, 

até os dias atuais, o Poder Legislativo ainda não promulgou norma regulamentando a 

decisão do STF, intérprete da Constituição Federal, que no uso de suas atribuições 

                                                             
394 Importante lembrar, que tramita no Congresso Nacional Brasileiro, desde o ano de 2013, projeto de lei 
denominado Estatuto da Família, em que um dos seus artigos busca definir a entidade familiar como o 
núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união 
estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
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constitucionais evidenciou o direito fundamental à liberdade de amor homossexual, por 

meio de interpretação sistemática em sede de filtragem constitucional.395  

No Brasil vive-se, atualmente, um momento de irascível conservadorismo, por 

meio da expressão de sujeitos reacionários, muitas vezes dando opiniões desarrazoadas 

em mídias sociais. E, pelo o que parece, o Poder Legislativo brasileiro compactua com as 

mencionadas visões deturpadas, acerca da outorga de direitos às minorias, com destaque, 

aos direitos dos homossexuais.  

Portanto, o receio é de que mudando-se a composição do STF, poderá ser 

modificada, também, a interpretação que reconhece direitos civis às parcerias 

homossexuais, acarretando para os vencedores a necessidade de buscarem ganhar, 

politicamente, o que obtiveram em juízo. Nesse sentido, Silverstein: 

 

O uso mais efetivo para as decisões judiciais é quando elas funcionam como 

um aríete, quebrando barreiras políticas e institucionais. Mas a omissão em dar 

continuidade ao debate sobre o tema, utilizando a arte política da persuasão, 

coloca esses ganhos em risco se – e quase inevitavelmente, quando – o 

Judiciário mudar, novos juízes assumirem e novas correntes de interpretação 

ou novas preferências judiciais emergirem.396 

 

Porém, tal receio não merece prosperar! Por tal razão, urge a consubstanciação 

dos elementos jurídicos, que impeçam o afastamento do direito fundamental à liberdade 

de amor por pessoas do mesmo sexo, para que tal direito não fique ao alvedrio de um 

ordenamento, que ainda não percebeu que visões pessoais e morais desarrazoadas não 

podem fazer parte de sua estrutura. Ao não buscarem o elemento jurídico, os Poderes 

acabam por esvaziar a segurança jurídica, da qual necessita qualquer sistema para que se 

torne necessário e efetivo.  

A partir do reconhecimento da união estável e do casamento homoafetivos, várias 

demandas foram levadas ao Poder Judiciário, a fim de serem consubstanciados os direitos 

                                                             
395 Importante mencionar, em sede de direito comparado, a decisão da Corte Constitucional Sul-africana, 
acerca do casamento homoafetivo. A Corte, por maioria de votos, determinou que o Legislativo sanasse 
a inconstitucionalidade e regulasse a matéria, no prazo de um ano a contar da data do julgamento, que 
declarou inconstitucional a Lei do Matrimônio, a fim de abarcar o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo, suspendendo, assim, a declaração de nulidade. Contudo, caso o Poder Legislativo não cumprisse a 
relatada decisão, dentro do prazo estabelecido, seria considerada plenamente efetiva a modificação da 
seção 30 (1) da Lei do Matrimônio, a fim de permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Desta 
maneira, a ausência de regulamentação pelo Parlamento acarretaria a extensão, aos casais homossexuais, 
do status, dos benefícios e das responsabilidades inerentes aos casais heterossexuais (SOUZA, Thiago 
Serrano Pinheiro de, O Papel das Cortes Constitucionais Brasileira e Sul-africana no Reconhecimento da 
União Homoafetiva. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre, v. 36, out./nov. 
2013, p. 24).    
396 SILVERSTEIN, Gordon. Law´s Allure: how law shapes, constrains, saves, and kill politics, 2009, p. 268. 
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inerentes às mais diversas maneiras de exercício da homoafetividade. O caráter 

fragmentado de sua tutela, demonstra o vazio legal acerca da matéria, o que acaba por 

impactar a materialização de direitos correlatos, tais como: exercício da parentalidade 

(registro de filhos, adoção, guarda e alimentos), regime de bens, direito sucessório, direito 

previdenciário, dentre outros.397 

Desta forma, em primeiro lugar, cumpre esclarecer, que o STF não produziu 

comando inexistente, mas sim evidenciou um efetivo direito de natureza constitucional, 

decorrente da dignidade da pessoa humana. Em segundo, os princípios da liberdade e da 

isonomia englobam as diversas manifestações afetivas existentes no seio social, que se 

instauram através da autonomia dos sujeitos envolvidos, com absoluta capacidade para 

sua realização e ausente o prejuízo de terceiros. 

 

4.2.1 Os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Liberdade e da Igualdade 

 

Voltando à definição de Luño,398 os direitos humanos visam concretizar as 

exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, devendo ser reconhecidos 

positivamente pelos ordenamentos jurídicos nos âmbitos nacional e internacional, por 

meio dos direitos fundamentais. Assim, enquanto os direitos humanos visam concretizar 

os valores mencionados, os direitos fundamentais constituem os direitos humanos, que 

foram reconhecidos pelo ordenamento jurídico constitucional. 

Existe consenso na doutrina de que o Direito Constitucional vem sofrendo 

significativas modificações ao longo da história da humanidade. Após a Segunda Guerra 

Mundial, assumiu seu papel principal, qual seja, o de protetor da pessoa humana, cujo o 

objetivo foi o de aniquilar as atrocidades cometidas pelos regimes totalitários, em que 

vigorava o Estado de Direito e o ordenamento jurídico encontrava-se destituído de 

                                                             
397 O caráter fragmentado do exercício jurídico das situações vinculadas à união homoafetiva, decorre da 
ausência normativa, pois em sede jurisprudencial, o STF reconheceu, de maneira isonômica, direitos e 
deveres inerentes à união heteroafetiva. Convém reproduzir a decisão da Ministra Carmen Lúcia:  “Na 
esteira, assim, da assentada jurisprudência dos tribunais brasileiros, que já reconhecem para fins 
previdenciários, fiscais, de alguns direitos sociais a união homoafetiva, tenho como procedentes as ações, 
nos termos dos pedidos formulados, para reconhecer admissível como entidade familiar a união de 
pessoas do mesmo sexo e os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis serem 
reconhecidos àqueles que optam pela relação homoafetiva” (Cf. voto da Ministra Carmen Lúcia na ADI n. 
4.277/DF. Disponível em: http://www.stf.gov.br). 
398 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Perspectivas e tendências atuais do Estado constitucional. Trad. José 
Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, 
p. 21.  

http://www.stf.gov.br/
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conteúdo axiológico.399 Atualmente, inserem-se em sua parte dogmática, instrumentos 

hábeis a fim de conter a lógica da barbárie, da destruição e do desmerecimento do 

humano, o que o torna responsável, tanto pela reconstrução dos direitos humanos, quanto 

pela limitação do poder do Estado.   

Dentro do Direito Constitucional do pós-guerra, foram elaborados textos abertos 

a princípios, o que forneceu sentido, racionalidade e valor ao sistema. Com isso, o 

presente ramo jurídico agregou à estrutura da Constituição o referencial de justiça de cada 

ordenamento, em dada cultura. Segundo Piovesan: “O estudo dos princípios fundamentais 

de cada Constituição revela seu núcleo, donde se extrai toda a sua força normativa e, por 

isso, necessariamente, molda todo o cenário jurídico a ela subjacente”.400 

Importante destacar que, o Direito em análise não se baseia em simples premissas, 

ao contrário, materializa-se através da estruturação de uma teoria, apta a investigar a 

inserção axiológica sentida nas últimas décadas pelas constituições ocidentais. Ao buscar 

a cientificidade proposta, no presente ramo do conhecimento jurídico é construída a 

denominada Teoria da Constituição. Ao se evidenciar sua importância, imprescindível 

citar o entendimento de Silva Neto: 

 

Se a Constituição é, inegavelmente, o estatuto fundador da sociedade política, 

desponta clara a necessidade de uma teoria que se proponha – em momento 

anterior ao estudo de um sistema constitucional em particular – a examinar o 

fenômeno do constitucionalismo e todos os desdobramentos que cercam a 

análise desta realidade.401 

 

É possível afirmar, que a Teoria da Constituição preocupa-se com a tarefa de 

investigar os problemas político-constitucionais, os elementos para a aplicabilidade das 

normas constitucionais, bem como os elementos para a racionalização e controle da pré-

compreensão constitucional. E, diante da indeterminação das ciências sociais, a presente 

teoria, decorrente do processo histórico atual, apresenta, em seu bojo, incongruências de 

referência atreladas à concepção individualista, ainda presente em diversos sistemas 

constitucionais.  

                                                             
399 Razão pela qual, cumpre resgatar a observação de Hogemann, segundo a qual a expressão direitos 
humanos, que historicamente representa um grito de liberdade, igualdade e fraternidade de toda a 
humanidade, revela-se paradoxal e, em verdade, o cume de um idealismo considerado por muitos como 
ingênuo ou de cínica hipocrisia, quando se confrontam opressores, vítimas das guerras e os meros 
espectadores que se deparam com uma situação em que a era dos direitos convive com a era dos 
extremos (HOGEMANN, Edna Raquel.  Direitos Humanos e Filosofia Ubuntu, RJ: Lumen Juris, 2017, p. 24). 
400 PIOVESAN, Flávia. Temas de direito humanos. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 360. 
401 SILVA NETO. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 3ª ed., 2008, p. 3. 
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A fim de minimizar a propugnada concepção individualista, dentro de um 

contexto hermenêutico constitucional, emerge o neoconstitucionalismo,402 cujo estudo 

acerca da concretização das normas constitucionais (dentre elas encontram-se os 

princípios) ganha destaque, oportunidade em que se aferirá se é possível à Constituição 

operar todas as consequências de caráter normativo, ante a sua vigência. 

Nesta esteira, o neoconstitucionalismo guarda em si um objetivo principal 

específico, qual seja, a concretização das normas constitucionais, sem perder de vista a 

determinação de seu conteúdo. Segundo Streck:403 “a noção de Estado Democrático está, 

pois, indissociavelmente ligada à realização dos direitos fundamentais (...) aquilo que se 

pode denominar de plus normativo do Estado Democrático de Direito”. Na presente 

perspectiva, o Estado, por meio do Direito, busca efetivar o desiderato constitucional, 

“entendido no seu todo dirigente-valorativo-principiológico”. 

Profunda crítica é realizada por Streck acerca da necessidade de efetivação dos 

valores fundamentais, e mais, do próprio texto constitucional como um todo orgânico. 

Não há dúvidas de que a CRFB caracteriza-se por ser uma Constituição social, dirigente 

e compromissória, alinhando-se com as constituições europeias do pós-guerra. Porém, a 

simples elaboração de um texto constitucional, por melhor que seja, não é suficiente para 

que o ideário que o inspirou se introduza efetivamente nas estruturas sociais, passando a 

reger com preponderância o relacionamento político de seus integrantes. Daí que a 

eficácia das normas constitucionais exige um redimensionamento do papel do jurista e do 

Poder Judiciário (em especial da jurisdição constitucional) nesse complexo jogo de 

forças, na medida em que se coloca o seguinte paradoxo: uma constituição rica em direitos 

(individuais, coletivos e sociais) e uma prática jurídico-judiciária que, reiteradamente, 

(só) nega a aplicação de tais direitos.404  

Diante da tentativa em se reduzir a aludida sonegação de direitos, e, por 

conseguinte, concretizar as promessas da modernidade (igualdade, justiça social e 

garantia dos direitos humanos fundamentais), consubstanciadas por meio de valores 

                                                             
402 Para VALLE, o neoconstitucionalismo, como técnica hermenêutica, destaca-se por sua abertura à 
dimensão dos valores e dos princípios jurídicos, também sendo chamado de constitucionalismo ético. 
Assim, com apoio nas teorias de Alexy, Dworkin e Nino, preconiza-se a centralidade da figura 
argumentativa do juiz na garantia e promoção dos direitos fundamentais (VALLE, Vanice. Ativismo 
jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Laboratório de análise jurisprudencial do STF, Curitiba: Juruá, 
2009, p. 107). 
403 STRECK, Lênio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do direito. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 148. 
404 STRECK, op. cit., p. 15. 
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substantivos, foi confiada à jurisdição constitucional a guarda da vontade geral, 

materializada de modo permanente nos princípios fundamentais positivados na ordem 

jurídica, dentre os quais se destaca a dignidade da pessoa humana. 

É sabido que os princípios fundamentais,405 dispostos nos art. 1º a 4º da CRFB, 

representam o substrato fundamental de todo o sistema jurídico nacional. Sob tal 

perspectiva, a dignidade pode ser conceituada como a norma maior que orienta o 

neoconstitucionalismo, fornecendo-lhe especial racionalidade, unidade, sentido e valor. 

Desta forma, torna-se necessário mencionar o pensamento de Silva: 

 

(...) A dignidade da pessoa humana não é uma criação constitucional, pois ela 

é um desses conceitos a priori, um dado preexistente a toda experiência 

especulativa, tal como a própria pessoa humana. A Constituição, reconhecendo 

a sua existência e a sua iminência, transforma-a num valor supremo da ordem 

jurídica, quando a declara como um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil constituída em Estado Democrático de Direito.406 

 

Diante da tentativa de uma racionalização e apreensão de sentido, a dignidade da 

pessoa humana pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada 

humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, estabelecendo, dessa maneira, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais ao sujeito: (1) que lhe protejam contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano; (2) que venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável; e, (3) que lhe propiciem e promovam a participação ativa e 

corresponsável nos destinos da sua própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos.407 

Da presente premissa constata-se a natureza da dignidade, uma vez que representa 

um princípio constitucional fundamental, e também, um verdadeiro atributo da 

personalidade humana, cujo valor espraia-se pelo complexo constitucional nutrindo o 

sistema, fornecendo o parâmetro de validade das demais normas integrantes e deduzindo 

                                                             
405 Para Piovesan: “Os princípios constitucionais, concebidos originariamente, sob a perspectiva privatista, 

como fonte subsidiária do direito, passaram, sob a perspectiva publicista, a assumir o caráter de normas 
impositivas preponderantes nos principais sistemas constitucionais ocidentais” (PIOVESAN, op. cit. pp. 
355-356). 
406 SILVA, José Afonso. Poder constituinte e poder popular – estudos sobre a constituição. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2000, p. 146. 
407 SARLET, Ingo. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, 
direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. Site Mundo 
Jurídico. p. 8. Disponível em 
https://buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/15197/14761, acesso em 
14/04/2012. 

https://buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/15197/14761
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a raiz antropológica, que conduz o homem como pessoa, cidadão, trabalhador e 

administrado. 

Ao se buscar o diálogo entre direto fundamental e dignidade humana, importante 

destacar a posição de Gomes.408 Para o mencionado autor os direitos fundamentais 

possuem por escopo resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando-a dos ataques 

que possa vir a sofrer por parte dos indivíduos, sendo essencial ao desenvolvimento do 

ser humano. Com isso, os atributos, expressões ou projeções da personalidade humana 

consistem em objetos de direito de natureza especial, que devem ser tutelados pelo 

ordenamento jurídico, constituindo a sexualidade e o afeto como exemplos dos referidos 

atributos.  

Dessa forma, existe relação direta entre a dignidade da pessoa humana e a 

orientação homossexual. Já que a dignidade possui como uma de suas dimensões 

propiciar e promover a participação ativa e corresponsável do sujeito nos destinos da sua 

própria existência e de sua própria vida, a sexualidade e o afeto devem ser alçados como 

verdadeiros direitos fundamentais, pois uma vez retirados, o ser humano não gozará de 

uma vida digna.  

A partir do direito fundamental ao afeto, eis que surge a sua máxima expressão: o 

direito fundamental ao amor, como exercício livre e autônomo do humano, em suas 

peculiaridades, em seu espectro intangível pela simples racionalidade, em seu desejo 

inconsciente, conforme bem pontua Hogemann: 

 

O amor é a substância e a culminância do afeto. Não se desenvolve um sem o 

outro. O mais puro afeto é o amor. O amor faz do indivíduo um ser humano. 

Identifica os entes humanos, uns com os outros, tão fortemente, que gera em 

todos nós a solidariedade humana, que é a única força capaz de construir – 

dignamente – a humanidade em toda a humanidade, a partir de seu grupo 

inicial: a família. E repita-se: não só construir, mas assegurar a humanidade 

construída, o que é o fim próprio dos direitos humanos.409 

 

A partir do reconhecimento da força normativa da Constituição e a 

constitucionalização do Direito Privado como premissas da eficácia horizontal das 

normas fundamentais, o afeto, decorrente da dignidade humana, passou a ser considerado 

como valor juridicamente tutelado, pois compõe o catálogo de bens que determinam a 

identidade humana. Desta forma, uma das vertentes do afeto, qual seja, o afeto 

                                                             
408 GOMES, Orlando. Direitos da personalidade. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 216, p. 5, 1966, p. 5. 
409 HOGEMANN, op. cit., p. 20. 
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homossexual, deverá ser respeitada à luz do ordenamento jurídico constitucional 

brasileiro, como verdadeiro direito fundamental. 

Dias410 entende que não se pode negar o status de família e a correspondente 

proteção estatal a qualquer espécie de vínculo baseado no afeto. Dignidade, liberdade, e 

igualdade são valores que caminham lado a lado, alicerçando o Estado Democrático de 

Direito e o poder constituinte bem soube que, ao trazê-los para o seu bojo, se deflagrariam 

possibilidades múltiplas à efetivação e tutela dos direitos fundamentais.  

Logo, os valores mencionados não são, em decorrência de sua abstração, 

desprovidos de contorno, pelo contrário, determinam os passos dos legisladores, o 

comportamento social, o desenho do país que se deseja ter para as próximas gerações. 

Tais razões impedem que o afeto tenha nome, padrão ou dimensão objetiva, só precisando 

ser sentido para que a vida se torne melhor. Já que o sentimento não tem destinatário, nem 

deve ter, a liberdade e a igualdade resplandecem e exigem o reconhecimento do afeto 

homossexual, que já não precisa mais ser clandestino.  

Nesse sentido, o entendimento da Ministra Carmem Lúcia:  

 

Para ser digno há que ser livre. E a liberdade perpassa a vida de uma pessoa 

em todos os seus aspectos, aí incluído o da liberdade de escolha sexual, 

sentimental e de convivência com outrem. O que é indigno leva ao sofrimento 

socialmente imposto. E o sofrimento que o Estado abriga é antidemocrático.411  

 

É possível perceber na propugnada fundamentação, a vinculação existente entre 

dignidade, liberdade e limitação do poder, além do refinamento conceitual existente entre 

sexualidade e afeto, determinando, assim, tanto o direito fundamental à livre preferência 

sexual, como o direito fundamental à liberdade de amor homossexual. 

Portanto, constitui o escopo do princípio da liberdade individual, como 

proclamado pelo Princípio n. 6 de Yogyakarta, a perspectiva de privacidade, de 

intimidade, bem como de livre exercício da vida privada, outorgando ao sujeito a escolha 

acerca de seu projeto de vida, materializando-se, com isso, sua autonomia. 

Em relação à sexualidade, sua liberdade de exercício compõe o catálogo de 

direitos humanos fundamentais de primeira geração, pois deve ser considerado como um 

direito negativo contra a intromissão estatal abusiva. Com isso, toda compreensão jurídica 

sedimentada na doutrina e na jurisprudência constitucional pertinente às dimensões 

                                                             
410 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito & a justiça. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
RT, 2011, p. 262. 
411 CF. voto da Ministra Carmem Lúcia na ADI n. 4.277/DF, p. 77. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 
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formal e material do princípio da igualdade, por sua vez, fornece diretrizes jurídicas 

sólidas em face da contenção da discriminação fundada no sexo ou na orientação sexual.  

Em relação ao afeto, pode-se afirmar que o princípio da liberdade se faz presente 

no sentido de que toda e qualquer pessoa possui a prerrogativa de escolher o seu par, 

independentemente do sexo, assim como o tipo de entidade familiar que deseja constituir. 

Corroborando tal inferência, Pereira propõe que: “A verdadeira liberdade e o ideal de 

Justiça estão naqueles ordenamentos jurídicos que asseguram um Direito de Família que 

compreenda a essência da vida: dar e receber amor”.412  

 

4.3 O Direito à Liberdade de Amor Homossexual como Direito de Personalidade e 

Direito Subjetivo 

 

Como já demonstrado, os direitos de personalidade são considerados direitos 

ínsitos à pessoa, cujo objeto encontra-se nos bens que constituem atributos ou qualidades 

físicas ou morais do homem, devendo ser reconhecidos de forma individualizada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro e tutelados pelo exercício jurisdicional. Dentre os bens o 

afeto, e mais, a liberdade de exercício dos diferentes afetos existentes na sociedade, e 

mais ainda, a liberdade de exercício do afeto homossexual. 

Portanto, o ser para ser considerado humano necessita que os bens que compõem 

a sua personalidade, sejam evidenciados e protegidos pela legislação, constituindo 

direitos, que outorgam poderes para seus titulares e impõem deveres para todos. O sujeito 

tem o poder de exercer livremente seu desejo sexual e seus afetos, sendo que todos têm o 

dever de respeitar tal exercício. Porém, o Direito tradicionalmente interditou o desejo ao 

eleger um padrão, exigindo do cidadão o seu enquadramento, sob pena de invisibilidade.  

 O direito à liberdade de amor homossexual, diante da tentativa do STF em 

fornecer força normativa à valor constitucional ao evidenciar-se lacuna legislativa, 

decorre do valor afeto, sendo o presente direito concebido como direito de personalidade. 

De acordo com a melhor doutrina, o objeto dos direitos de personalidade não se encontra 

nem na própria pessoa nem externamente, nas pessoas sujeitas a uma obrigação passiva 

universal, mas nos bens constituídos por determinados atributos ou qualidades, físicas ou 

morais, do homem, individualizados pelo ordenamento jurídico.413  

                                                             
412 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. São Paulo: 
Saraiva, 2. ed., 2012, p. 81.  
413 SZANIAVWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT, 2005, p. 87.  
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Cabível observar, que a personalidade humana é composta por três elementos 

fundamentais: a dignidade, a individualidade e a pessoalidade. A dignidade, por seu turno, 

tem a aptidão de situar o sujeito no Universo, que, a partir de sua natureza ética, possui o 

dom de realizar tarefas de criatividade cultural, de realizar valores éticos, bem como de 

se auto edificar. Pela individualidade o ser humano estabelece uma relação para consigo 

mesmo, através do caráter, que é complementado por meio da educação, do progresso 

moral e espiritual, que cada pessoa desenvolve ao longo de sua existência. A 

individualidade permite ao ser humano realizar a tarefa ética, sua evolução espiritual e 

seu autodesenvolvimento, acarretando em um direito à individualidade, a partir do 

reconhecimento e da tutela dos signos individuais de cada homem, no que concerne à sua 

autoimagem, seu mundo particular e seus valores pessoais. E pela pessoalidade o ser 

humano estabelece uma relação com o mundo exterior, com outras pessoas, com toda a 

sociedade e com os seus valores éticos, onde o sujeito confirma sua condição humana e 

defende sua individualidade.414    

Logo, a personalidade humana em suas três dimensões deve ser transportada ao 

fenômeno jurídico, transformando em direitos os bens que a compõe. No que concerne 

aos direitos de personalidade e sua apreensão pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

conceitua Szaniawski: 

 

A CRFB, em vigor, edifica o direito geral de personalidade a partir de 

determinados princípios nele inseridos, provenientes de um princípio matriz 

que consiste no princípio da dignidade da pessoa humana. Os princípios 

constitucionais, dispostos na Carta Magna, constituem o arcabouço da tutela 

da pessoa em nível constitucional, como um grande sistema de proteção do 

direito geral de personalidade.415 

 

Nesse sentido, o autor afirma que a partir da dignidade humana416 irradiam-se 

todos os direitos de personalidade do ser humano, vinculando o poder público e os 

particulares, materializando uma função social, qual seja, todo o direito posto deverá ser 

interpretado à luz da CRFB, em especial, segundo os postulados estabelecidos pelo 

princípio mencionado.417  

                                                             
414 SZANIAVWSKI, op. cit., pp. 114-115.   
415 SZANIAVWSKI, op. cit., p. 120. 
416 A ideia de que todo o ser humano é possuidor de dignidade é anterior ao Direito, não necessitando, 
por conseguinte, ser reconhecida juridicamente para existir (SZANIAVWSKI, op. cit., p. 141). 
417 SZANIAVWSKI, op. cit., p. 121. 
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Porém, em relação à tutela dos direitos de personalidade pelo ordenamento 

jurídico brasileiro,418 foi adotada uma concepção tipificadora e fracionária acerca dos 

mencionados direitos, uma vez não ter sido prevista expressamente uma cláusula geral de 

proteção, o que demonstra insuficiência e defasagem no tratamento da matéria, cabendo, 

muitas vezes, à jurisprudência a supressão das lacunas e a realização de uma tutela 

autêntica desses direitos.419 Contudo, a melhor doutrina evidencia implicitamente a 

existência de uma cláusula geral decorrente da dignidade humana. Com isso, a CRFB 

reconhece e tutela o direito geral de personalidade através do princípio da dignidade da 

pessoa humana, que consiste em uma cláusula geral de materialização de proteção do 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo,420 garantindo sua autodeterminação, 

consubstanciada no exercício da vida que melhor lhe aprouver.421  

Nesse sentido, o Direito brasileiro, no que concerne à proteção da personalidade 

humana, adotou um sistema misto, ou seja, traz um sistema geral de proteção da 

personalidade, ao lado de direitos especiais tipificados na CRFB e no CC.  

Com isso, encontra-se o art. 12 do CC, que determina a possibilidade ao sujeito 

de fazer cessar ameaça ou lesão de ameaça a seus direitos de personalidade, sendo cabível 

a responsabilização do ofensor pelas perdas e danos, dentre outras sanções. Ao considerar 

o exercício do afeto como efetivo direito de personalidade, a norma em comento acaba 

por outorgar ao titular que sofreu a violação, mecanismos de tutela inibitória, bem como 

indenizatória.  

Segundo a Teoria dos Direitos de Personalidade, é possível evidenciar a relação 

entre direito de personalidade com direito subjetivo. Para Kayser,422 os direitos subjetivos 

visam, dentre outras finalidades, a proteção dos interesses individuais, os conectando aos 

direitos de personalidade. Assim, o direito subjetivo caracteriza-se pelo poder 

reconhecido a uma pessoa, a fim de assegurar a tutela de seus interesses morais, o que é 

outorgado pelo direito objetivo. 

                                                             
418 A tutela da personalidade humana no direito brasileiro tem sua gênese na actio iniurarium prevista nas 
Ordenações Filipinas. Com o Código Civil de 1916 não se admitiu a existência da categoria dos direitos de 
personalidade, como decorrência do privilégio concedido aos interesses patrimoniais das classes 
dominantes. O sistema em comento foi satisfeito, em termos de tutela da personalidade, com as garantias 
individuais, dispostas no art. 72 da Constituição de 1891, sendo preferida a proteção pela via penal 
(SZANIAVWSKI, op. cit., pp. 134-135). 
419 SZANIAVWSKI, op. cit., p. 135.  
420 SZANIAVWSKI, op. cit., p. 137.  
421 SZANIAVWSKI, op. cit., p. 140. 
422 KAYSER apud SZANIAVWSKI, op. cit., p. 140. 
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O afeto faz parte do íntimo do homem, mas sofreu adequação, modulação e 

castração pela sociedade, por meio da cultura. Através de um processo de culturalização 

foram traçadas normas de conduta social para o seu exercício, divorciadas, por vezes, do 

efetivo desejo real. Porém, hodiernamente, entende-se que o afeto é valor inerente à 

personalidade humana, constituindo verdadeiro direito subjetivo, uma vez fazer parte do 

catálogo de bens jurídicos inerentes ao ser humano, o que provoca uma revolução 

copernicana de premissas. Logo, o Direito deverá ser convidado a legitimá-lo e tutelá-lo, 

a partir das apreciações filosóficas, sociológicas e psicanalíticas outrora mencionadas, em 

todas as suas manifestações.  

Apesar de Silva Pereira423 constatar no direito subjetivo à liberdade, em tese, a 

ausência de um dever correspondente ao poder do titular do mencionado direito, sob o 

argumento de que as várias manifestações da liberdade desenvolvem-se sem a 

necessidade de especial concessão da lei, quando estas visarem a fins hedonísticos, há de 

se perceber a presença de um dever correlato. De acordo com o autor: 

 

Nas situações em que o indivíduo realiza a liberdade, ou as suas atividades, 

visando a fins econômicos ou hedonísticos, vemos direitos subjetivos tão 

nitidamente caracterizados quanto os que traduzem as relações de crédito, 

porque implicam um poder de ação do indivíduo, seja contra qualquer outro 

que se oponha à sua efetivação, seja contra o próprio Estado, se é um agente 

seu que transpõe o limite entre a harmonia social e a esfera individual.424 

 

Como facultas agendi, ou seja, faculdade de agir no âmbito jurídico, o direito 

subjetivo à liberdade de amor homossexual é a expressão de uma vontade, traduz um 

poder de querer, que não se realiza no vazio, senão para perseguir um resultado ou visando 

a realização de um interesse. Na própria ação de querer há uma finalidade: quem quer, 

quer alguma coisa. Não importa que, na conjugação daqueles elementos, predomine a 

vontade (elemento psicológico interno) ou sobreleve a finalidade (elemento teleológico 

externo), pois ambas encontram-se presentes.  

Em síntese, direito subjetivo é um poder da vontade, para a satisfação dos 

interesses humanos, em conformidade com a norma jurídica.425 Atribui-se, portanto, ao 

titular do direito subjetivo à liberdade de amor um poder, que decorre da sua vontade, a 

                                                             
423 SILVA PEREIRA, Caio Mário. Instituições de Direito Civil. Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. 28 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 30 
424 SILVA PEREIRA, op. cit., p. 30 
425 RUGGIERO E MAROI, apud SILVA PEREIRA, op. cit., p. 29. 
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fim de proteger seus interesses, dentro dos parâmetros impostos pelo direito objetivo. 

Segundo Silva Pereira: 

 

Dita, pois, o direito objetivo uma conduta, de que resulta a faculdade de querer, 

atribuída a um indivíduo. Exercendo este o seu poder de vontade, tem em vista 

uma finalidade concreta, que persegue com observância dos preceitos 

instituídos pela ordem jurídica. Poder de ação, interesse e submissão ao direito 

objetivo, eis os elementos componentes do direito subjetivo.426 

 

Nesse cenário, o direito subjetivo determina um comportamento, ou estabelece 

um dever e cria, ao mesmo tempo, um correspondente poder, que se efetiva pela sujeição 

de outro indivíduo, ou gera a faculdade de reclamar uma contenção de procedimento por 

parte do próprio Estado.427  

Convém, assim, diferenciar os direitos subjetivos jurídicos e os direitos subjetivos 

morais. Os primeiros constituem prerrogativas do indivíduo asseguradas pelo direito 

objetivo, enquanto os últimos encontram-se expressos nas regras de garantia, sendo 

denominados direitos humanos.428  

É o que acontece com o afeto homossexual, sentido entre sujeitos maiores e 

capazes, de forma consentida e sem prejudicar o direito de terceiros. O que faz nascer, 

desta maneira, tal afeto como direito de personalidade e direito subjetivo, uma vez ter 

sido reconhecida a existência de uma cláusula geral de proteção dos direitos de 

personalidade pelo sistema de Direito. Para a doutrina majoritária, tal cláusula encontra 

respaldo no ordenamento brasileiro, como decorrência do princípio da dignidade da 

pessoa humana e, desta maneira, tudo aquilo que representar bem de interesse autônomo 

e essencial ao indivíduo deverá ser considerado como direito de personalidade.429 

 

4.4 A Efetivação dos Direitos Correlatos ao Reconhecimento da Liberdade de Amor 

Homossexual em Sede Jurisprudencial 

 

Diante da indiferença do legislador pátrio, coube à jurisprudência a efetivação dos 

direitos das parcerias homoafetivas, por meio de hermenêutica constitucional, apesar de 

algumas resistências da sociedade conservadora, de segmentos religiosos ortodoxos e de 

parte de setores minoritários da magistratura. Já que a decisão prolatada pelo STF possui 

efeito vinculante e eficácia erga omnes, o Poder Judiciário e os órgãos da administração 

                                                             
426 SILVA PEREIRA, op. cit., p. 29 
427 SILVA PEREIRA, op. cit., pp. 26-27 
428 SILVA PEREIRA, op. cit., p. 27 
429 BIANCA, op. cit., p. 4. 
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pública devem assegurar aos sujeitos homossexuais iguais direitos, tanto na constituição 

de suas uniões, quanto no exercício dos efeitos correlatos. 

De acordo com os Tribunais Superiores, diante do aprofundamento jurídico acerca 

da questão e da necessidade de supressão de lacunas no ordenamento, não assiste aos 

representantes, mesmo que eleitos de forma majoritária, o direito de decretar a perda de 

direitos civis da minoria, em decorrência da discriminação. Sem sombra de dúvidas, cabe 

aos Tribunais a proteção dos direitos subjetivos, a partir de um compromisso com a 

melhor interpretação da lei e da Constituição, o que implica a escolha daquela que 

privilegie a tutela e a universalização dos valores e direitos civis, que corporificam o 

Estado Democrático de Direito.  

O que se propõe é a inclusão sociojurídica dos relacionamentos homoafetivos, a 

partir de seus signos distintivos. Nenhum ordenamento sobrevive, se não observar a 

multiplicidade afetiva; porém, somente a legitimação das uniões é insuficiente, diante da 

gama de questões que podem ser reputadas a ela. Às parcerias homossexuais deve-se 

respeitar, dentre outros, o direito de gerar e/ou adotar crianças, constituindo genuínas 

entidades familiares.  

No Recurso Especial n. 1.281.093 de São Paulo, julgado em 18 de Dezembro de 

2012, a 3ª Turma do STJ, diante da relatoria da Ministra Nancy Andrighy, entendeu que 

a adoção unilateral prevista no art. 41, § 1º do ECA pode ser concedida à companheira da 

mãe biológica do adotando, para que ambas sejam consideradas mães, na hipótese em que 

a criança tenha sido fruto de inseminação artificial heteróloga, previamente planejada 

pelo casal homoafetivo.  

Porém, já que a união estável homoafetiva e o casamento civil homossexual 

passaram a compor o rol brasileiro de famílias, desde, no mínimo, 2011, o direito 

fundamental ao exercício da parentalidade tornou-se, pelo menos em sentido técnico-

jurídico, consequência esperada, não devendo haver necessidade de judicialização de 

demanda, para que se possibilite o registro do nome ou a adoção da criança por um dos 

parceiros homoafetivos, uma vez ser o projeto parental atribuído a ambos. 

Quanto à dupla parentalidade, em decorrência de inseminação artificial 

heteróloga, importante questão reside no estabelecimento da filiação, já que, como dito, 

o projeto parental é reputado a ambos os sujeitos envolvidos na união homoafetiva. O 

ordenamento jurídico brasileiro apenas reconhece a filiação a um dos indivíduos, em total 

desrespeito à realidade fática, privilegiando-se, assim, a verdade biológica. Porém, a 

jurisprudência tende a atenuar os rigores da lei, possibilitando a ratificação do registro de 
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nascimento da criança, para fazer constar o nome do cônjuge ou do companheiro daquele 

que forneceu o material genético para a fertilização, até porque é possível conceber o 

projeto a este último, que merece gozar da condição paterna ou materna, conforme o caso.  

De acordo com a 3ª Turma do STJ, o STF decidiu ser plena a equiparação das 

uniões estáveis homoafetivas às uniões estáveis heteroafetivas, o que trouxe, como 

consequência, a extensão automática das prerrogativas já outorgadas aos companheiros 

da união estável tradicional àqueles que vivenciem uma união estável com pessoas do 

mesmo sexo.  

De acordo com a Ministra relatora,430 se a adoção unilateral de menor é possível 

a casais heterossexuais, também o é à fração homossexual da sociedade. Deve-se advertir, 

contudo, que o pedido de adoção se submete à norma disposta no art. 43 do ECA, segundo 

a qual “a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando”, 

independentemente da orientação sexual dos adotantes.  

Nesse sentido, estudos feitos no âmbito da psicologia afirmam que pesquisas têm 

demonstrado que os filhos de pais ou mães homossexuais não apresentam 

comprometimento e problemas em seu desenvolvimento psicossocial, quando 

comparados com filhos de pais e mães heterossexuais.431  

Consta da decisão em comento, que a referida adoção se mostra possível por não 

gerar nenhum prejuízo para a criança, cabendo ao Poder Judiciário alargar a base daqueles 

que desejem adotar, em virtude da existência de milhares de crianças que, longe de 

quererem discutir a orientação sexual de seus futuros pais, anseiam apenas por um lar.  

 A fim de consubstanciar a adoção homoafetiva, propõe Dias: 

 

O que é preciso é que a justiça retire o véu do preconceito para garantir a 

crianças e adolescentes os direitos que se encontram constitucionalmente 

tutelados. Não se pode esquecer que têm eles, com absoluta prioridade, direito 

à convivência familiar. E negar o vínculo de filiação é vetar o direito à família, 

lugar idealizado onde é possível, a cada um, integrar sentimentos, esperanças 

e valores para a realização do projeto pessoal da felicidade.432  

 

Porém, a adoção heterodiscordante não é um lugar tranquilo, despido de 

polêmicas ou preconceitos. Nesta perspectiva, constata-se conflito entre homossexuais e 

                                                             
430 Cf. voto da Ministra Nancy Andrighy no REsp. n. 1.281.093/SP. Disponível em: http://www.stj.gov.br. 
431 ZAMBRANO, Elizabeth. Parentalidades “impensáveis”: pais/mães homossexuais, travestis e 
transexuais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 12, n. 26, jul./dez. 2006. Acesso em: 06 mai. 
2013. 
432 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito & a justiça. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
RT, 2011, p. 164.  



151 
 

conservadores, já que os primeiros buscam o direito à parentalidade, a partir do desejo à 

descendência que é reclamado por todos aqueles que, não podendo ou não querendo ter 

filhos biológicos, recorrem à adoção. Contra a presente perspectiva encontram-se os 

argumentos preconceituosos de que uma criança não teria desenvolvimento 

psicológico/emocional/social saudável num lar de casais homoafetivos.433  

Tal premissa não leva em consideração o melhor interesse da criança e do 

adolescente, independentemente se alcançado numa família biológica ou adotiva, 

heterossexual, homossexual, matrimonializada, monoparental ou unida estavelmente.434 

Restringir a parentalidade homossexual conspira frontalmente contra o referido princípio, 

pois impossibilita que o principal interessado possa se desenvolver em um lar com a 

presença de afeto, respeito e solidariedade.  

Tratando do tema, Chaves salienta que: 

 

Habitualmente, o melhor interesse da criança é invocado para negar a casais 

do mesmo sexo o direito de exercer a parentalidade (...). Note-se, todavia, que 

o melhor interesse da criança é um conceito jurídico indeterminado, que está 

sempre em movimento, devendo a sua materialização ser levada a efeito após 

a análise do caso sub judice, com decisão fundamentada e despida de 

preconceitos.435  

 

Conforme Spengler,436 não há fórmula pronta para resolver qualquer conflito, 

embora a melhor alternativa seja o suporte de equipe interdisciplinar, para avaliar como 

serão devidamente resguardados os interesses da criança ou do adolescente. Dependendo 

das condições da família, é possível que a conclusão acerca do mais adequado ao 

desenvolvimento pretendido seja a companhia de pais homossexuais, do que de pais 

heterossexuais. Por outro lado, sopesando a situação em exame, pode ser que um casal 

homossexual, apesar de cumprir alguns requisitos exigidos pelo ECA, não evidencie 

comportamento zeloso, cuidadoso e afetivo; por isso não deverá ser autorizado à adoção.  

Os profissionais responsáveis pelo deferimento do pleito devem preocupar-se com 

a motivação, que levou os adotantes ao ato jurídico. Por óbvio, nem todos os seres 

humanos possuem capacidade ou vocação para a paternidade ou maternidade; porém a 

orientação sexual não pode constituir um óbice intransponível para aqueles que almejam 

                                                             
433 SPENGLER, Fabiana Marion. Homoparentalidade e filiação. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). 
Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 347. 
434 SPENGLER, op. cit., 347. 
435 CHAVES, Marianna. Parentalidade homoafetiva: a procriação natural e medicamente assistida por 
homossexuais. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 363-364. 
436 SPENGLER, op. cit., pp. 353-354.  
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tal exercício. Não é, pois, a sexualidade heterodiscordante que tem o condão de impedir 

que alguém desempenhe com dedicação, afetividade e efetividade as funções parentais, 

mas sim o seu caráter. 

Porém, tomando como referência valores da cultura tradicional acerca de 

potencialidades de ambos os sexos, verifica-se, no senso comum, o argumento de que a 

homoparentalidade pode representar ameaça de destruição da sociedade e afetar o 

desenvolvimento psicológico das crianças pertencentes a famílias homoafetivas. Mas, 

como exposto, tal julgamento radica em parâmetros culturais, que privilegiam a 

heterossexualidade. Além disso, subsiste a crença de que os filhos de homossexuais 

tenderiam à homossexualidade, sem levar em consideração o fato de que os primeiros, na 

maioria das vezes, são frutos de relacionamentos heterossexuais.437  

Em estudo psicanalítico, Zambrano438 evidencia que, a Associação Americana de 

Antropologia afirmou, em estudo oficial, que os resultados de mais de um século de 

pesquisas antropológicas sobre família e parentesco demonstraram ser falsa a ideia de que 

uma sociedade, para ser viável, tenha que estabelecer o casamento como instituição 

exclusivamente heterossexual. Tais investigações sustentam que os diversos tipos de 

formações familiares ao redor do mundo e através dos tempos, incluindo as famílias 

homoafetivas, contribuem para o desenvolvimento da organização social humana.  

No mesmo sentido, em outubro de 2000, conclusões da tese de doutoramento do 

psiquiatra infantil Naudau439 demonstraram que o desenvolvimento psicológico de 

crianças criadas por pais homossexuais é semelhante ao de crianças filhas de casais 

heterossexuais. Além disso, a Academia Americana de Pediatria já defendeu 

publicamente a adoção por casais homoafetivos.440  

No Recurso Especial n. 1.540.814 do Paraná, julgado em 18 de Outubro de 2015, 

a 3ª Turma do STJ, diante da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, entendeu 

ser possível a inscrição de pessoa homoafetiva no registro de pessoas interessadas na 

adoção, conforme art. 50 do ECA, independentemente da idade da criança a ser adotada.  

                                                             
437 DIAS, op. cit., p. 160. 
438 ZAMBRANO, Elizabeth. O direito à homoparentalidade: cartilha sobre as famílias constituídas por pais 
homossexuais. Porto Alegre: Vênus, 2006, p. 18. 
439 NAUDAU, S. Tese de doutoramento, p. 364.  
440 CHAVES, Marianna. Parentalidade homoafetiva: a procriação natural e medicamente assistida por 
homossexuais. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p 364.  
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Para a 3ª Turma,441 a legislação não veda a adoção de crianças por solteiros ou 

casais homoafetivos, tampouco impõe, nessas hipóteses, qualquer restrição etária. 

Ademais, a união entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida como entidade familiar, 

digna de proteção do Estado no contexto da multiplicidade dos arranjos familiares. Tal 

multiplicidade resta pautada nos princípios da igualdade, da liberdade e da dignidade da 

pessoa humana, não havendo a possibilidade de qualquer distinção de direitos ou 

exigências legais entre as parcelas homoafetiva (ou demais minorias) e heteroafetiva da 

população brasileira.  

Além disso, mesmo ao se analisar sob o enfoque do menor, não há, em princípio, 

restrição de qualquer tipo à adoção de crianças por pessoas homoafetivas. Isso porque, 

segundo a legislação vigente, caberá ao prudente arbítrio do magistrado, sempre sob a 

ótica do melhor interesse do menor, observar todas as circunstâncias presentes no caso 

concreto e as perícias e laudos produzidos no decorrer do processo de adoção.   

Ambos os julgamentos, extraídos de Informativos do STJ, demonstram os efeitos 

nocivos decorrentes da ausência normativa, em relação ao tema. Para que a demanda 

tenha alcançado julgamento perante o STJ, é porque houve questionamento acerca do 

espectro normativo concernente à lei infraconstitucional disciplinadora da adoção. Ora, 

se, da leitura da Constituição, extrai-se a legitimidade da união homoafetiva como direito 

de personalidade, todos os direitos subjetivos correlatos à liberdade de amor homossexual 

deveriam ter sido reconhecidos de maneira imediata, como consequência natural. 

Importante ilustrar, que não se discute a existência de limites para a adoção, em 

decorrência da orientação heterossexual dos adotantes.  

 

4.5 O Direito à Busca da Felicidade 

 

Defende-se que o exercício do desejo é o que leva à felicidade, diferente da 

sociedade grega antiga, em que a felicidade era alcançada pelo controle do exercício do 

desejo, naquilo que foi chamado de temperança. Nessa ótica, ser feliz se dá a partir 

daquilo que nasce dentro do sujeito, e não daquilo que determinaram externamente para 

ele. 

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 

                                                             
441 Cf. voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no REsp. n. 1.540.814/PR. Disponível em: 
http://www.stj.gov.br. 
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de proteção aos desejos e conquistas sociais. Nesse cenário, é possível extrair do 

ordenamento jurídico constitucional a principiologia pertinente, a fim de se obter a 

propugnada transformação, com destaque para o princípio da busca da felicidade. 

No Recurso Extraordinário n. 898.060 de Santa Catarina, julgado em 28 de Agosto 

de 2017, diante da relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal concedeu efeito 

de repercussão geral aos casos de multiparentalidade, reconhecendo sua possibilidade 

jurídica, a partir da seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais”.442 Convém pontuar, que para a presente tese será relevante analisar o 

arcabouço jurídico do direito à busca pela felicidade, delineado na fundamentação desta 

decisão.  

No voto do Ministro Luiz Fux443 percebe-se a importância dada aos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da busca pela felicidade, a partir de fundamentações 

jurídica e histórica de ambos os princípios. Resta evidente, que o ordenamento jurídico 

brasileiro estrutura-se com base na principiologia constitucional, possibilitando-se o 

reconhecimento jurídico do livre exercício do amor na relação entre seres humanos 

compreendidos como sujeitos intelectuais e morais, capazes de determinarem-se e 

desenvolverem-se em liberdade, ao elegerem os próprios objetivos de vida, prevalecendo 

em relação a eventuais formulações legais definidoras de padrões preconcebidos, 

destinados a resultados escolhidos a priori pelo legislador.444 

Segundo o STF, é de se considerar, à luz da atual hermenêutica constitucional, a 

dignidade humana e a busca da felicidade como sobreprincípios, por ocuparem 

centralidade no sistema jurídico nacional ao projetarem o ser humano para o centro do 

universo normativo, num processo de humanização e personalização do Direito, que vem 

ocorrendo desde a promulgação da CRFB. Nesse sentido assumem seu papel precípuo: o 

de regulamentar as relações interpessoais de forma não-invasiva, coibindo interferências 

                                                             
442 O conceito de “dupla paternidade” (dual paternity) foi invocado pela Suprema Corte de Louisiana, nas 
palavras da Corte, a “aceitação, pelo pai presumido, intencionalmente ou não, das responsabilidades 
paternais, não garante um benefício para o pai biológico. (...) O pai biológico não escapa de suas 
obrigações de manutenção do filho meramente pelo fato de que outros podem compartilhar com ele da 
responsabilidade” (Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 17. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br). 
443 Cf. voto do Ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 8. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br. 
444 Como afirma o Tribunal Constitucional Federal alemão, cf. voto do Ministro Luiz Fux no Recurso 
Extraordinário no 898.060/SC, p. 8. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
http://www.stf.gov.br/
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indevidas na esfera íntima de seus cidadãos, ocupando a função de bloqueio, tanto em 

relação ao Estado, como em relação aos demais indivíduos.  

A dignidade humana e a busca pela felicidade, como princípios de bloqueio, 

materializam papel essencial no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos 

fundamentais, possuindo a finalidade precípua de neutralizarem práticas ou omissões 

lesivas, cuja ocorrência possam comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos 

individuais. Não é por outra razão, que o princípio constitucional da busca pela felicidade, 

decorra, de maneira implícita, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da 

pessoa humana. 

Resta claro, de acordo com Fux, que o direito à busca da felicidade, implícito no 

art. 1º, III da CRFB, promove o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico, bem 

como reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e liberdade 

de escolha dos próprios objetivos, criando um anteparo ao Estado, que não poderá 

interferir nos meios eleitos pelos cidadãos para a obtenção de suas vontades particulares, 

quando não interferirem na esfera jurídica de outrem.445  

Não há dúvidas de que era preciso evoluir, sob pena de esvaziamento dos institutos 

normativos, que disciplinam a família, pois se o modelo matrimonial encontra-se 

obsoleto, a lei passa a ser letra morta. Daí o deslocamento do eixo central do sistema do 

Código Civil para a Constituição, cujo conjunto axiológico-normativo passou a informar 

a interpretação dos institutos que regem o Direito de Família. 

Como corolário do princípio da dignidade humana, dele derivando ao mesmo 

passo que constitui o seu cerne, eis que surge o denominado direito à busca da felicidade. 

Se a referência a este direito é relativamente recente no Brasil, a sua origem remonta ao 

próprio surgimento do conceito moderno de Constituição, como bem acentua o Ministro 

Luiz Fux:  

 

Em 4 de julho de 1776, na Filadélfia, Pensilvânia, foi publicada a declaração 

de independência dos Estados Unidos da América. Em seu preâmbulo, o 

documento exibe a memorável frase elaborada por Thomas Jefferson em seus 

rascunhos para a declaração e que sobreviveu às revisões posteriores, segundo 

a qual seriam verdades certos direitos inalienáveis, dentre os quais os direitos 

à vida, à liberdade e à busca da felicidade.446  

 

                                                             
445 Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, pp. 9-10. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br. 
446 Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 9. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
http://www.stf.gov.br/


156 
 

Ante o reconhecimento do direito à busca da felicidade como norma 

constitucional implícita, reconheceu-se a invalidade de lei do Estado do Nebraska,447 

pouco depois da Primeira Guerra Mundial, que interferiu na vocação de professores, nas 

oportunidades dos alunos de adquirirem conhecimento e na prerrogativa dos pais de 

controlar a educação de seus descendentes, ao proibir o ensino de línguas estrangeiras até 

um determinado nível de escolaridade. A lição mais importante a ser extraída do caso é a 

de que sequer em tempos de guerra, excepcionais por natureza, poderá o indivíduo ser 

reduzido a mero instrumento de consecução da vontade dos governantes. 

Portanto, a busca da felicidade é preceito que reposiciona o indivíduo à 

centralidade do ordenamento jurídico, reconhecendo-se ao Estado o dever de atuar apenas 

na extensão em que as capacidades inerentes ao princípio fossem respeitadas. Traduz-se 

num mandamento a que o Estado se abstenha de eleger finalidades a serem perseguidas 

nas mais diversas esferas da vida humana, bem assim a que não se imiscua nos meios 

eleitos pelos cidadãos para a persecução de suas vontades particulares. Com isso, nenhum 

arranjo político é capaz de prover bem-estar social em caso de sobreposição de vontades 

coletivas a objetivos individuais, salvo raras exceções. Para o Fux:  

 

Transportando-se a racionalidade para o Direito de Família, o direito à busca 

da felicidade funciona como um escudo do ser humano em face de tentativas 

do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos 

pela lei. É o Direito que deve se curvar às vontades e necessidades das pessoas, 

não o contrário, assim como um alfaiate, ao deparar-se com uma vestimenta 

em tamanho inadequado, faz ajustes na roupa, e não no cliente.448 

 

A Suprema Corte norte-americana teve a oportunidade de aplicar o direito à busca 

da felicidade no contexto familiar em algumas oportunidades. No caso Loving v. Virginia, 

de 1967, o referido Tribunal reverteu a condenação de Mildred Loving, uma mulher 

negra, e de Richard Loving, um homem branco, que haviam sido sentenciados a um ano 

de prisão por terem se casado em descumprimento do Racial Integrity Act de 1924, 

estatuto que proibia casamentos interraciais. Por decisão unânime, a Corte declarou a 

                                                             
447 O primeiro caso em que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu a força normativa do direito 
à busca da felicidade foi no caso Meyer v. Nebraska, de 1923 (262 U.S. 390). Na oportunidade, um 
professor de alemão chamado Robert T. Meyer desafiou a constitucionalidade de uma lei do Estado de 
Nebraska de 1919 que proibia o ensino conduzido em idiomas estrangeiros, assim como o estudo de 
línguas estrangeiras, como objeto de aprendizado, por estudantes até determinado nível. O objetivo da 
lei, denominada Siman Act, era a de perseguição aos imigrantes alemães, no contexto da primeira guerra 
mundial (Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 10. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br). 
448 Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 11. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
http://www.stf.gov.br/
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proibição inconstitucional, adotando, dentre outros fundamentos, o de que o direito à 

liberdade de casamento é um dos direitos individuais essenciais para a busca ordenada da 

felicidade em decorrência da liberdade.449 

Esse precedente foi essencial para a recente decisão da Suprema Corte sobre o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, no caso Obergefell v. Hodges, de 2015. Neste 

último, a maioria do colegiado reputou que a Constituição exige o reconhecimento, pelos 

Estados, do casamento de casais homoafetivos, na medida em que o direito ao casamento 

seria decorrência essencial do direito à busca da felicidade. Segundo a decisão em 

comento, a Constituição americana outorga liberdade a todos aqueles que estão sob seu 

alcance, uma liberdade que inclui certos direitos específicos que permitem aos cidadãos, 

dentro do âmbito legal, escolher e exercer sua identidade.450 

Tanto a dignidade humana, como o direito à busca da felicidade, estabelecem um 

mandamento comum, qual seja: o de que indivíduos são senhores dos seus próprios 

destinos, condutas e modos de vida, sendo vedado a quem quer que seja, incluindo-se 

legisladores e governantes, pretender submetê-los aos seus próprios projetos em nome de 

anseios populares, religiosos ou tradicionais. Nesse sentido, a família deixa de ser uma 

instituição protegida pelo Direito, pois, agora, ao Direito cabe tutelar a personalidade e a 

dignidade de seus membros, a partir de suas escolhas livres e responsáveis. Num salto 

normativo, erradica-se o preconceito e busca-se o direito fundamental à liberdade de 

amor. Segundo Fux:  

 

A partir da Carta de 1988, exige-se uma inversão de finalidades no campo 

civilístico: o regramento legal passa a ter de se adequar às peculiaridades e 

demandas dos variados relacionamentos interpessoais, em vez de impor uma 

moldura estática baseada no casamento entre homem e mulher.451 

 

É de se concluir, preliminarmente, que o sobreprincípio da dignidade humana, na 

sua dimensão de tutela da felicidade e realização pessoal dos indivíduos, a partir de suas 

próprias configurações existenciais, impõe o reconhecimento, pelo ordenamento jurídico, 

de maneiras de exercício de amor diversas da concepção tradicional. Na presente ordem 

de ideias, o indivíduo não poderá ser reduzido a mero instrumento de consecução das 

                                                             
449 Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 11. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br. 
450 Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 11. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br. 
451 Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 13. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
http://www.stf.gov.br/
http://www.stf.gov.br/
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vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser 

humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua liberdade amorosa em 

modelos pré-concebidos pela legislação.452 

De acordo com Fux,453 assumindo caráter de sobreprincípio fundante do 

ordenamento, insculpido logo no art. 1º, III da CRFB, a dignidade humana passa a exercer 

papel fundamental nesse contexto, sendo o núcleo base da dignidade humana expresso a 

partir da formulação do imperativo categórico de Kant. Diante do imperativo, o homem 

torna-se um fim em si mesmo, sendo tal condição alcançada pela lei moral, cuja 

obediência insere-se no conceito de liberdade. A presente obediência tem em vista o 

outro, afastando considerações egoístas e fomentando a construção dos direitos humanos. 

A busca de Kant foi por encontrar os fundamentos do Direito, a partir de conceitos 

a priori, ou seja, princípios de uma razão prática; e como o Direito poderia garantir e, ao 

mesmo tempo, limitar o único direito inato existente, qual seja, a liberdade. 

O desenvolvimento do imperativo categórico jurídico tem origem na conclusão 

kantiana de que nenhuma legislação externa é capaz de fazer alguém estabelecer um fim 

em si mesmo, sendo possível, porém, estabelecer ações externas que conduzam a um fim. 

Desta forma, por imperativo moral, entende-se a existência de uma proposição que ordena 

o dever, a partir do qual surge a faculdade de obrigar outrem. E, neste contexto, Kant 

propõe um princípio superior, denominado de imperativo categórico, cuja a finalidade 

precípua é de libertar a humanidade, por meio de uma máxima para avaliar o 

comportamento humano, a partir dos princípios da igualdade e da liberdade. 

É importante afirmar, que a limitação e a garantia da liberdade compõem dois 

lados do mesmo evento, fazendo com que o Direito não seja concebido como uma 

instituição nem contingente, nem arbitrária, mas sim necessária. Ser uma instituição 

necessária também não faz do sistema jurídico o locus de determinações positivas 

insuscetíveis de análise. Pelo contrário, segundo Kant, o Direito é um padrão de medida 

com o objetivo de se aferir a legitimidade das leis, sujeito, pois, às exigências das 

obrigações morais. 

                                                             
452 As uniões estáveis homoafetivas, consideradas pela jurisprudência do STF como entidade familiar, 
conduziram à imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição 
que também se forma por vias distintas do casamento civil (Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário 
no 898.060/SC, p. 14. Disponível em: http://www.stf.gov.br). 
453 Cf. voto do Luiz Fux no Recurso Extraordinário no 898.060/SC, p. 8. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br/
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Com isso, somente as leis que permitam a compatibilidade da liberdade de um 

com a liberdade de todos segundo uma lei universal, são legítimas, produzindo, assim, 

um padrão de medida, que compõe o viés jurídico do denominado imperativo categórico. 

Logo, Kant busca preservar a liberdade humana, uma vez que o ser é direcionado de 

acordo com seu arbítrio, limitado, no entanto, por uma lei universal da liberdade, diante 

da possibilidade de que aquilo que um reivindica para si possa ser igualmente reclamado 

por outro. 

De acordo com a lei universal da liberdade, o sujeito deve agir de forma que para 

que sua ação seja moral, leve em consideração que o outro tenha uma finalidade moral 

igual a sua. Daí se extrai o fundamento dos direitos sociais, cuja finalidade é de que um 

ser humano não seja instrumento de outro, possuindo, pois, os mesmos direitos, mesma 

autonomia e mesma liberdade. Constitui, também, o fundamento dos direitos humanos, a 

partir do respeito ao outro. 

Kant retoma toda tradição filosófica, a partir dos mesmos objetos em releituras, 

constatando que a sociedade é formada por entes (pessoas), chamadas de agentes morais 

dotados de direitos subjetivos. Entendendo-se por agente moral, o ser dotado de razão em 

que o discurso é o lobos (racional, desde a Grécia). Oportuno dizer, que a primeira 

manifestação é a da vontade (aproximação jurídica), ou seja, todo ser humano é dotado 

por uma possibilidade de ser autônomo, sendo que a presente autonomia manifesta-se de 

forma plural, concretizando aquilo que Kant denomina de liberdade. 

Porém, cabe ao Direito, a limitação da autonomia da vontade, a partir da avaliação 

do que possa ser um comportamento moral. Kant, por seu turno, não estabelece nenhum 

código de comportamento, formulando critérios para se avaliar o comportamento 

humano, em decorrência de ações morais e imorais. Com isso, na constituição de um 

regime democrático, deverão ser levados em consideração os valores morais que o 

fundamentam e justificam, para que resulte na aferição de sua legitimidade.454  

E, neste contexto, Kant propõe um princípio superior, denominado de imperativo 

categórico, cuja a finalidade precípua é de libertar a humanidade, por meio de uma 

máxima para avaliar o comportamento humano, a partir dos princípios da igualdade e da 

liberdade. Desta maneira, o sujeito deve agir de forma autônoma, livre, mas sabendo que 

tem no outro seu limite. Eis que surge a ideia de obrigação em relação a si mesmo e 

                                                             
454  BARRETO, Vicente. O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas. 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 41. 
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obrigação em relação ao outro, estruturando os sistemas normativos e possibilitando a 

diferenciação entre a moral e o Direito.455 

Na terceira formulação kantiana,456 o sujeito deve agir de forma que para que sua 

ação seja moral, leve em consideração que o outro tenha uma finalidade moral igual a 

sua. Daí se extrai o fundamento dos direitos humanos, cuja finalidade é de que um ser 

humano não seja instrumento de outro. Importante afirmar, que o dever encontra-se 

inserido no imperativo categórico, a partir da análise de categorias universais, uma vez 

que toda ação humana visa um fim e o fim é a felicidade. 

O imperativo categórico jurídico no singular, proposto por Hoffe, em releitura da 

contribuição kantiana, diz respeito ao conceito e ao padrão de medida do direito 

ordenado moralmente. Desta maneira, Kant diferencia a parte positiva e a parte natural 

do Direito. A parte positiva diz respeito ao que é de direito, ou seja, o que as leis dizem 

em certo lugar e em certa época. A parte natural diz respeito ao que é justo, ou seja, o 

estabelecimento de um critério universal, pelo qual se pode conhecer o que é justo e o que 

é injusto. Kant sabia que a consideração natural do Direito carece de justificação, que ele 

mesmo fornece da seguinte forma: uma consideração exclusivamente positivista não 

saberá se o Direito é justo, ou seja, se possui legitimidade moral457. 

Em relação ao Direito, a fonte da legislação do Estado Democrático é a expressão 

dos agentes morais, ou seja, de seres pensantes, racionais, livres e iguais. Possuindo a 

presente interpretação um valor ético, inserida num processo moral por ser racional. 

Kant, considerado o filósofo da liberdade, justifica a finalidade do sistema de 

direito, ao ser o responsável por determinar uma obrigação, a partir de uma lei universal. 

A liberdade é inerente ao homem, não devendo ser limitada, a não ser que o exercício da 

presente liberdade impeça o exercício da liberdade do outro. Assim, toda vez que o sujeito 

comporta-se desta forma produz injustiça, fechando com isso um ciclo. Logo, toda 

liberdade deve ser respeitada (fonte da moral), desde que seu exercício não viole a 

liberdade do outro, o que produz um ato contrário ao Direito, e, portanto, injusto. 

A liberdade pressupõe a igualdade inata, ou seja, ninguém pode ser obrigado de 

forma superior, pois cada um deve ser o seu próprio senhor. Com isso, todo ser humano 

não deve ser repreendido antes de realizar qualquer ato que afete direitos ou cause danos. 

                                                             
455 BARRETO, op. cit., p. 45. 
456 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad. Leopoldo 
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 88. 
457 HOFFE, Otfried. O imperativo categórico do direito: uma interpretação da “Introdução à Doutrina do 
Direito”. Studia Kantiana 1/18. Revista da Sociedade Kant brasileira, vol. 1, no 1 – Set/1998, p. 205. 
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Além disso, todo ser humano está autorizado a fazer aos outros qualquer coisa que não 

reduza o que é deles. Logo, é a partir da liberdade que provém todas as leis morais, além 

dos direitos e deveres.458  

O respeito ao outro acarreta na exclusão de qualquer forma de consideração 

egoísta, uma vez que Kant atribui à liberdade uma obediência à lei moral, obediência que 

tem em vista o outro, a quem a lei moral determina que seja tratado como um fim em si 

mesmo. 

É cabível afirmar, que no substrato dos direitos humanos encontra-se um valor 

moral, surgindo este entendimento, a partir de dois fenômenos sociais políticos, 

peculiares, inerentes ao século XX: a barbárie nazista e a biomedicina. Assim, ambos os 

eventos suscitaram um temor de que, tanto o exercício do poder, quanto o 

desenvolvimento científico, poderiam ser responsáveis pela destruição da essência da 

vida, o que evidenciou a necessidade de construção de normativas, que reconhecessem e 

tutelassem a dignidade do homem.459 O conceito racional de Direito abrange a ideia de 

direitos humanos, que são aqueles que competem a todo ser humano como tal, 

independente das circunstâncias pessoais, políticas e históricas. De acordo com Barreto: 

 

Sendo juridicamente lícita toda ação que seja compatível com a liberdade de 

todos os demais, compete a cada homem, em razão de sua humanidade, aquele 

grau de liberdade que possa coexistir com qualquer outro conforme leis gerais. 

Por essa razão, pode-se afirmar que essa liberdade compatível com todas as 

demais liberdades, que funda e estabelece uma sociedade de iguais nas 

liberdades, é o único direito verdadeiramente humano. Assim, o direito em si 

(o direito racional) é um padrão de medida, e um valor, que assegura 

moralmente e juridicamente a avaliação do direito positivo.460 

 

O princípio do direito constitui o padrão de medida moral para pretensões 

subjetivas, já que estas existem antes e independentemente de ações jurídicas, fez-se 

necessário a constatação da existência de direitos pré- e suprapositivos, chamados de 

direitos inatos ou direitos humanos. 

Na visão kantiana cada homem é um fim em si mesmo, o que estrutura um lugar 

(reino461), em que o homem pode ser livre, autônomo e na sua vontade residir toda 

obrigação e autonomia. Desta forma, autonomia da vontade para se alcançar a liberdade, 

limitação do arbítrio e objeto de respeito constituem premissas, cuja finalidade desagua 

                                                             
458 KANT, op. cit., p. 54.  
459 BARRETO, op. cit., p. 65. 
460 BARRETO, op. cit., p. 62. 
461 BARRETO, op. cit., 55.  
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no respeito ao outro, no entendimento de que o homem deve ser considerado como um 

fim em si mesmo. Corroborando o que foi afirmado, Barreto diz: 

 

A lei moral é universal, pois vale indistintamente para todos os seres racionais, 

e, além disso, determina que o homem seja tomado, na ação, sempre como um 

fim em si mesmo. Ao formular o imperativo categórico, o homem torna-se um 

fim em si mesmo. Como essa condição só é alcançada através da ação moral, 

a moralidade e a humanidade são as únicas coisas dotadas de dignidade.462  

 

De acordo com Kant, a ideia de obrigação em relação a si mesmo e obrigação em 

relação ao outro é que estrutura todos os sistemas normativos e evidencia cabível a 

distinção entre Direito e moral.463 

Com essas explicações, é cabível reconhecer o Direito como locus, a fim de se 

aferir a legitimidade de suas próprias normas, num mecanismo de retroalimentação. Desta 

maneira, somente as leis que permitam a compatibilidade da liberdade de um com a 

liberdade de todos segundo uma lei universal, são legítimas, produzindo, assim, um 

padrão de medida, que compõe o viés jurídico do denominado imperativo categórico. 

Por fim, Kant propõe a obediência à lei moral, ao determinar que o outro seja 

tratado como um fim em si mesmo, e não como instrumento, uma vez que o sujeito deve 

agir de forma que para que sua ação seja moral, leve em consideração que o outro tenha 

uma finalidade moral igual a sua, o que, por seu turno, constitui o fundamento dos direitos 

humanos, a partir do respeito ao outro, cuja finalidade precípua seria a busca pela 

felicidade. 

 

4.6 O Diálogo: Desejo Sexual, Amor Homossexual e Direito 

 

Do desejo sexual eis que nasce o amor, desejo esse que surge espontaneamente no 

ser humano não possuindo limites, regras, conhecimento ou sentido, urgindo ser exercido 

de forma plena. E o amor é a abertura para o outro, em decorrência de um desejo sem 

destinatário certo. Mas a moral interditou o desejo e, consequentemente, impediu a 

liberdade de exercício do amor. Determinou, assim, a maneira correta na utilização dos 

prazeres, os quais foram retirados da ordem do desejo e colocados na ordem da cultura, 

diante de um artificialismo em sua prática, cuja finalidade apenas se prestava aos 

interesses do capital: corpos úteis ao trabalho e ao consumo. 

                                                             
462 BARRETO, op. cit., 55.  
463 BARRETO, op. cit., 45.  
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Diante da apropriação do desejo pela moral, houve o enquadramento do amor 

erótico: o sexo com fins procriativos e o amor surgindo na relação entre homem e mulher, 

pois a única biologicamente apta a gerar frutos. Nesse sentido, todas as demais formas de 

exercício do desejo sexual foram interditadas e deslegitimadas, o que não ocorreu apenas 

com a homossexualidade, sendo recente a decisão do CNJ, que desautorizou os cartórios 

brasileiros em realizarem o registro do casamento poliafetivo.464  

Enclausuraram o desejo homossexual, anulando-o à clandestinidade. A partir de 

tudo que foi previamente analisado, é de se perceber o contingenciamento da sexualidade 

heterodiscordante. Ao preterirem a sexualidade anormal, retiraram-na da ordem dos 

desejos, desvalorizando aquilo que se encontra no âmbito mais íntimo do ser humano. 

Por meio de construções equivocadas, a cultura pintou um quadro em que a sexualidade 

humana somente se legitimaria no quarto de um homem e de uma mulher, unidos pelo 

sagrado matrimônio e com o único objetivo concernente à procriação. E todas as outras 

formas de desejo foram relegadas para fora dessa moldura, o que as tornou periféricas e 

marginalizadas. 

Para Foucault, na constituição do sujeito ético não foi levado em consideração o 

conhecimento acerca de seu desejo, constituindo um dos males da razão a sua limitação, 

como se comprova na Antiguidade e no Cristianismo, por meio da chamada temperança 

sexual. De outra sorte, quis a natureza que a realização do ato sexual, fosse associada a 

um prazer, orientado pelo desejo. Desejo esse que nasce da falta, ou seja, surge em desejar 

aquilo que falta ao homem, pois se nada lhe falta, desejo também não há de existir.465 

Segundo a filosofia grega, seria no terreno sexual que o humano concilia o instinto 

animal com a racionalidade que adquiriu dos deuses,466 numa interação que se reflete na 

psicologia, no social, no Direito, dentre outras ciências. Em todas as espécies, o sexo 

restringe-se à procriação, o que não deve corresponder aos seres dotados de inteligência, 

que o utilizam como fonte de prazer e elevação.  

                                                             
464 O Plenário do CNJ decidiu, em 26 de Junho de 2018, que os cartórios brasileiros não podem registrar 
uniões poliafetivas, formadas por três ou mais pessoas, em escrituras públicas. A maioria dos conselheiros 
considerou que esse tipo de documento atesta um ato de fé pública e, portanto, implica o 
reconhecimento de direitos garantidos a casais ligados por casamento ou união estável, apenas. 
465 FOUCAULT, op. cit., p. 53. 
466 ARISTÓTELES, op. cit., p. 7. 
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Na concepção freudiana,467 para a biologia a existência de necessidades sexuais 

no ser humano, expressa-se na suposição de haver um instinto sexual, tal qual existe nos 

animais, por meio da libido. Já a opinião popular (o senso comum) possui ideias bem 

definidas acerca da natureza e das características desse instinto sexual, sendo ele ausente 

na infância e aparecendo na puberdade com a maturação do corpo, ao se revelar na 

irresistível atração que um sexo exerce sobre o outro. De acordo com o autor: “Mas temos 

motivos para ver nessas informações um quadro infiel da realidade; a um exame mais 

atento, elas se mostram plenas de erros, imprecisões e conclusões precipitadas”.468  

Sendo o objeto sexual, a pessoa da qual vem a atração sexual e a meta sexual, a 

ação pela qual o instinto impele, Freud indica vários desvios no tocante aos dois e a 

relação entre eles e a norma suposta. Para o autor: 

 

A teoria popular do instinto sexual tem uma bela correspondência na fábula 

poética da divisão do ser humano em duas metades – homem e mulher – que 

buscam unir-se novamente no amor. Resulta em grande surpresa, então, saber 

que existem homens para os quais o objeto sexual não é a mulher, mas o 

homem, e mulheres para as quais esse objeto não é o homem, mas a mulher.469 

 

Psicanaliticamente, muitos tentaram explicar a homossexualidade, entendida 

como sexualidade invertida. Uns a associaram a degeneração, considerada como uma 

patologia não traumática ou infecciosa. Porém, segundo Freud,470 os homossexuais não 

são degenerados; a uma, pois a inversão é encontrada em pessoas que não exibem outros 

desvios sérios da norma; a duas, pois a homossexualidade apresenta-se, muitas vezes, em 

pessoas que não possuem capacidade de funcionamento prejudicada, pelo contrário, 

possuem elevado desenvolvimento intelectual e cultura ética; a três, pois a 

homossexualidade era um fenômeno frequente, quase uma instituição dotada de funções 

importantes, em povos antigos, que estavam no apogeu de sua cultura; dentre outras.    

Para outros a homossexualidade possuía caráter inato, pelo menos em relação às 

pessoas absolutamente invertidas,471 e isso com fundamento nas ponderações feitas por 

                                                             
467 FREUD, Sigmund. Obras completas, volume 6: três ensaios sobre a teoria da sexualidade, análise 
fragmentária de uma histeria (“O caso Dora”) e outros textos (1901-1905). Trad. Paulo César de Souza. 1ª 
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 20. 
468 FREUD, op. cit., p. 21.  
469 FREUD, op. cit., p. 21. 
470 FREUD, op. cit., pp. 25-26. 
471 Para Freud: “São absolutamente invertidas, ou seja, seu objeto sexual pode ser apenas do mesmo sexo, 
enquanto o sexo oposto não é jamais objeto de anseio sexual para elas, deixando-as frias ou mesmo lhes 
causando aversão. Sendo homens, essa aversão os torna incapaz de perfazer o ato sexual normal ou de 
nele sentir prazer” (FREUD, op. cit., p. 22).  
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eles próprios, ou seja, de que em nenhum momento da vida o seu instinto sexual 

demonstrou outra tendência. Freud, mais uma vez, refuta o caráter inato da 

homossexualidade; a uma, pois em muitos homossexuais (também absolutos) pode-se 

demonstrar que houve, bem cedo na vida, uma impressão de natureza sexual que deixou, 

como consequência duradoura, a inclinação sexual; a duas, pois em outros casos, é 

possível indicar influências externas propiciadoras ou inibidoras, que levaram, época 

mais distante ou mais recente, à fixação da inversão (experiências em guerra ou prisões, 

perigo das relações heterossexuais, celibato, fraqueza sexual, entre outras); a três, pois a 

homossexualidade pode ser eliminada por sugestão hipnótica, o que não aconteceria se 

fosse um fenômeno inato;472 dentre outras.   

Nesse cenário, a alternativa inato-adquirida se mostra insuficiente ou não cobre 

todas as circunstâncias presentes na homossexualidade. Apesar da psicanálise, até Freud, 

não ter apresentado um esclarecimento decisivo acerca da homossexualidade, acabou 

desvelando o mecanismo psíquico de sua gênese. Foi constatado que os homossexuais 

passam, nos primeiros anos da infância, por uma fase breve e intensa de fixação na mulher 

(geralmente a mãe), e, após superá-la, identificam-se com a mulher e tomam a si próprios 

como objeto sexual, ou seja, partindo do narcisismo, buscam homens jovens e 

semelhantes a si mesmos, que querem amar, como a mãe os amou. Curioso notar, que 

muitos homossexuais não são absolutamente insensíveis aos encantos de uma mulher, 

mas constantemente transpunham a excitação despertada por um objeto masculino. 

Assim, acabavam repetindo, durante a vida, o mecanismo pelo qual sua inversão havia 

surgido. Segundo Freud, o anseio compulsivo por outro homem revela-se, ao 

homossexual, uma incessante fuga de qualquer uma mulher.473  

Importante registrar, que a investigação psicanalítica não se propõe, de forma 

contundente, à separação dos homossexuais das outras pessoas, considerando-os um 

grupo especial de seres humanos, pois não há dúvidas de que todas as pessoas sejam 

capazes de uma escolha homossexual de objeto, a fazendo de maneira inconsciente. A 

decisão sobre o comportamento sexual definitivo ocorre somente após a puberdade e é o 

resultado de uma série de fatores ainda não apreendidos em seu conjunto, alguns de 

natureza constitucional e outros de natureza acidental, sendo a vigência da escolha 

narcísica de objeto e a manutenção do significado erótico da zona anal suas características 

essenciais. Entre as influências acidentais na escolha do objeto, existe a frustração 
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(amedrontamento sexual precoce), bem como os efeitos da presença dos dois genitores 

na criação do homossexual. Por fim, deve-se dissociar inversão do objeto sexual da 

mescla de características sexuais do sujeito,474 até porque coexistem o homoerótico no 

sujeito, que se sente e se comporta como mulher e o homoerótico no objeto, que é viril e 

apenas troca o objeto feminino por um do mesmo sexo. De acordo com Freud: 

 

[...] Chama a nossa atenção o fato de havermos concebido a ligação entre o 

instinto sexual e o objeto sexual como mais estreita do que é na realidade. O 

conhecimento obtido em casos considerados anormais nos diz que neles há 

apenas, entre instinto sexual e objeto sexual, uma soldagem, que arriscamos 

não enxergar devido à uniformidade da configuração normal, em que o instinto 

parece já trazer consigo o objeto. Assim, somos levados a afrouxar a ligação 

entre instinto e objeto que há em nossos pensamentos. É provável que o instinto 

sexual seja, de início, independente de seu objeto, e talvez não deva sequer sua 

origem aos atrativos deste.475         

 

Em síntese, para Freud instinto sexual (comportamento a que se direciona) e 

objeto sexual (sujeito a quem se atrai) constituem situações diferentes, pois o instinto não 

traz consigo o objeto, pelo contrário, parecem ser independentes um do outro. Com isso, 

a soldagem entre instinto e objeto restringe-se a outro universo, em que se evidencia a 

falta de conhecimento.  

Cumpre destacar, que a construção da sexualidade e do desejo, tanto das minorias 

quanto das maiorias, decorre da descoberta do sujeito do inconsciente, que revela que o 

desejo é inconsciente e que o sujeito é também desejo, pois onde se encontra o desejo está 

o sujeito.476 Em outro sentido, o ser humano não se realiza sem dar sentido aos seus atos, 

constituídos culturalmente. Nesta perspectiva, o sexo seria o terreno onde natureza e 

cultura se encontraram pela primeira vez, e mais, o sexo seria o ponto de partida de toda 

cultura.477 

Porém, como já mencionado, para Foucault:478 “Nada daquilo que ele [o 

homossexual] é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade”, e, com isso, tentar caber 

numa padronização moralmente construída, constituí um mecanismo frustrante de 

inclusão. Ao invés de buscarem inclusão a partir do mesmo, os homossexuais começaram 

um processo de inclusão a partir do oposto. Com isso, ocorreu a busca pelo encaixe 

perfeito, dentre a novel categoria criada (homossexualidade como sexualidade invertida), 

                                                             
474 FREUD, op. cit., pp. 34-35.  
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476 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. São Paulo: 
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477 BAUMAN, op. cit., p. 55. 
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em que muitos o fizeram pelo diagnóstico psiquiátrico, alguns pela sanção penal e a 

maioria pela incorporação dessa invenção médico-legal como meio de auto 

identificação.479  

De outra sorte, caso fosse possível estabelecer uma sociedade pura, desprovida de 

construtos repressivos, todas as formas autônomas de desejo sexual poderiam coexistir 

em harmonia, pois não haveria espaço à moral limitadora imposta pela classe dominante, 

que tem receio de possibilitar a transformação da conduta sexual como instrumento de 

exercício do desejo, ao invés de estar circunscrita, apenas, à procriação de corpos úteis ao 

capital, sem falar da transferência patrimonial decorrente da legitimidade de filhos, 

provenientes do sagrado matrimônio. 

Diante do controle do exercício sexual pelo Estado burguês, por meio do sistema 

civil, refutaram-se as sexualidades insubmissas ao capital, ou seja, todos os prazeres sem 

frutos. Multiplicaram-se as condenações judiciais das perversões, quando o ordenamento 

jurídico impôs norma ao exercício sexual, inserindo no discurso moral a restrição da 

sexualidade à genitalidade, retirando-a, artificialmente, do universo do desejo. Nesse 

cenário, as interdições sexuais tinham natureza jurídica. Construíram-se normativas em 

que apenas o matrimônio heterossexual fora contemplado com regulamentações 

artificiais, em que a transferência patrimonial fosse operacionalizada de forma correta, 

legitima e confiável. Conceitos como a virgindade e a fidelidade da mulher 

transformaram-se de regras morais em regras jurídicas no Código Civil brasileiro de 

1916.480 

Não apenas a homossexualidade faz parte desse rol. Toda e qualquer forma 

estranha à heterossexualidade matrimonializada padeceu (e ainda padece) do estigma de 

sexualidade periférica. Dessa forma, é possível lembrar das uniões de fato, havidas entre 

o homem e a mulher na sociedade brasileira antes da CRFB/88. Tais uniões não eram 

reconhecidas pelo Direito e sofriam o preconceito social. Somente depois da promulgação 

da Constituição foi que houve o reconhecimento jurídico das uniões estáveis, 

dispensando-se as núpcias para que os envolvidos obtivessem direitos. Direitos ainda 

tímidos. Somente em 1996,481 foi dispensado o exame de esforço comum para meação do 

patrimônio entre companheiros, e apenas em 2017,482 foi declarada a 

                                                             
479 MISKOLCI, op. cit., p. 5. 
480 Não é possível esquecer a disposição do art. 219, inciso IV do CC/1916, que considerava erro essencial 
apto a gerar a anulação do casamento, a ignorância do defloramento da mulher pelo marido.  
481 Art. 5º da Lei n. 9.278/96. 
482 Cf. voto do Ministro Luís Roberto Barroso no RExt. 878.694/MG. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 
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inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC, que trazia situação de diminuição de direitos 

sucessórios ao companheiro sobrevivente em comparação com o cônjuge viúvo.  

Assim, a evolução da sexualidade heterodiscordante trouxe à evidência que a 

sociedade determinou padrões de conduta, baseados numa moral desarrazoada, cujo único 

objetivo era o de perpetuar a ordem de estruturas econômicas e valores conservadores. 

Atualmente, as possibilidades de variantes de orientação sexual e de estabelecimento de 

relacionamentos plurais constituem o patrimônio inalienável dos direitos fundamentais, 

tuteladas, implícita ou explicitamente, pelo Direito em importantes normas, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a maioria das constituições democráticas 

ocidentais.483 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece como seu princípio 

fundamental, que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos, impedindo 

a diminuição de prerrogativas legais por parte dos Estados, em decorrência de 

características peculiares da personalidade do sujeito, que não violem a esfera jurídica de 

outro cidadão. Consagra-se, desta maneira, a igualdade e a não discriminação como 

resultado do sexo, da orientação sexual e da identidade de gênero do sujeito. 

Portanto, a Declaração Universal, a Carta das Nações Unidas e vários tratados de 

direito internacional determinam obrigações para os Estados, a fim de materializar os 

mencionados princípios, cabendo a eles: proteger os indivíduos contra violência, tortura 

e tratamento cruel, desumano ou degradante; promulgar leis contra o ódio e a 

discriminação; criar sistemas destinados à apuração e julgamento de atos homofóbicos e 

transfóbicos; permitir asilo de indivíduos perseguidos em decorrência de sua orientação 

sexual; revogar leis que criminalizem ou exponham a conduta sexual heterodiscordante 

privada entre indivíduos capazes; promulgar leis outorgando direitos às parcerias entre 

pessoas do mesmo sexo; e, promover uma cultura de igualdade e diversidade, que englobe 

o respeito aos direitos dos indivíduos homossexuais e transgêneros.  

Defende-se que o desejo homossexual seja considerado um direito humano 

reconhecido, declarando-se como fundamental a liberdade de amor entre pessoas do 

mesmo sexo, tratando-se, pois, de como esse desejo foi apropriado pelo fenômeno 

jurídico. Ao Direito brasileiro coube a não regulamentação, o fomento à invisibilidade e, 

em alguns momentos históricos, a criminalização da homossexualidade. Ao Direito, 

como norma imposta, coube a observação social e o dado cultural foi levado a efeito.  
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Desta forma, o desejo passaria a ser apropriado pelo sistema jurídico, pois caso se 

reconheça que o homem, na verdade, é sujeito de desejo, esse desejo não deve sofrer um 

processo de modulação, bem como o desejo homossexual, que faz parte desse rol, fazendo 

nascer o direito ao desejo como direito fundamental, inerente aos princípios da liberdade, 

da isonomia e da busca da felicidade, a partir da realização pessoal dos indivíduos e de 

suas próprias configurações existenciais, o que impõe o reconhecimento, pelo 

ordenamento jurídico, de maneiras de exercício de amor diversas da concepção 

tradicional. Assim, tais princípios protegem o ser humano em face de tentativas do Estado 

de enquadrar a sua liberdade amorosa em modelos pré-concebidos pela legislação. 

Em síntese, a proposta da presente tese é de que o desejo seja recepcionado pelo 

ordenamento jurídico em detrimento da moral, a partir de uma leitura principiológica da 

CRFB e da própria estruturação do ser como humano (filosofia e psicanálise) e, portanto, 

sendo respeitado através de tutela jurídica. Diante dessa premissa, o desejo (homo) sexual 

deverá ser exercido com liberdade, existindo, pois, um direito à liberdade de amor (afeto) 

homossexual como norma de personalidade (bem que compõe a esfera íntima do humano) 

e norma fundamental (liberdade de exercício contra ingerências indevidas do Estado e de 

outros cidadãos).  
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CONCLUSÃO 

 

Como apresentado ao longo da tese, constitui-se como de fundamental 

importância a evidenciação da moral demarcadora do desejo sexual ao longo da história 

da humanidade. Dessa forma, buscou-se demonstrar numa leitura de cariz tipicamente 

ocidental, que já na Grécia Antiga a austeridade sexual não se relacionava com a escolha 

do objeto, mas sim com o exercício do comportamento. Portanto, não havia interferência 

no desejo, mas sim na atitude moral, sendo correto ter o domínio de si, e errado não o ter. 

Naquela sociedade as leis e a opinião pública permitiam o exercício do amor de forma 

livre, porém a moral determinava o comportamento sexual, a partir de certa lente. Tal 

moral, constituída no amor entre homens, determinava o desprezo do jovem muito fácil, 

interesseiro, efeminado, devasso e lascivo, e, ao mesmo tempo, enaltecia o jovem, que 

possuía conduta sexual honrada. 

Interessante notar, que a problemática do uso dos prazeres na Grécia Antiga 

concernia ao sexo e não ao afeto. Assim, o amor legítimo surgia na relação entre homens, 

porém era inadmissível haver comunidade de prazer entre o amado e o amante. Nessa 

separação entre amor e sexo, o amado entregava-se ao amante em decorrência da 

admiração, do reconhecimento e da afeição que nutria por ele, enquanto o amante atraia-

se pela juventude e pela beleza do amado. Havia dessa maneira, um movimento diferente 

entre ambos, desejo por sexo do amante e desejo por aprimoramento do amado, o que 

fazia com que amado e amante tentassem caber um na demanda do outro, uma vez opostas 

as suas naturezas. 

Logo, não se questionava o desejo afetivo-sexual, nem o objeto desse desejo, mas 

o que acarretava inquietação grega era o comportamento do objeto de prazer e de como 

tal objeto passaria a exercer o domínio de si no futuro, cabendo à moral a interdição da 

comunidade de prazer entre homens, sendo, porém, por meio desse relacionamento que 

se buscava a verdade acerca do amor.  

Sabendo que o amor deflagrava-se na relação entre homens, eis que a Erótica 

Platônica é manifestada e traduzida, por meio do discurso socrático. Nesse cenário, o 

importante era saber o que é amar e não diferenciar o amor bom do amor mau, ou saber 

acerca de seu objeto ou da moral relacionada a este. 

Através da Erótica, o amor deslocou-se de um elogio ilusório para a realidade. 

Assim, o amor é falho, incompleto, pois não está e nunca estará na posse das coisas belas 
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que deseja. Além disso, o amor está próximo da miséria e da ignorância, havendo um 

longo caminho de sofrimento para conduzir o sujeito até o seu objeto.  

Buscando solucionar tal problemática, a Erótica Platônica propôs que o amado 

deixasse de ser objeto do amante, passando a ser sujeito, o que só ocorreria depois que 

acabasse o arrebatamento do amor, momento em que os dois homens passariam a se 

relacionar com exata reciprocidade. Platão, nesse sentido, transfere a condição de objeto 

de amor para a sabedoria do mestre, que, por exercer o completo domínio de si, modifica 

o sentido do jogo, transforma os papéis e estabelece o princípio de renúncia no uso dos 

prazeres. 

Ao se deslocar o objeto de prazer para a sabedoria do mestre, Platão responde a 

pergunta acerca da verdade sobre o amor. O amor verdadeiro, assim, decorre da renúncia 

do uso dos prazeres no relacionamento entre homens, resolvendo a questão acerca da 

moral do amado, a questão de que ambos devem ser sujeitos na relação e a questão de 

que não há necessidade de se esperar acabar o arrebatamento do amor, para que o amor 

verdadeiro surja.  

É de se concluir, que a verdade do amor era consubstanciada por uma abstinência 

indefinida no uso dos prazeres, num ideário de renúncia e resistência aos desejos, a partir 

da temperança deflagrada por meio de uma ética sexual estabelecida num verdadeiro 

domínio de si. Assim, o dito amor platônico é o amor da abstinência sexual.   

Nesse cenário, mesmo que condescendente com o relacionamento amoroso entre 

homens, os gregos edificaram uma moral em que o sexo era arrancado dessa relação, 

restando, apenas, um outro sentimento muito mais próximo da amizade. Ao deslocar o 

sentido desse relacionamento para a moral, ocorreu a interdição do desejo. A Erótica 

Platônica resolveu inúmeras questões, mas não cuidou de uma: a de ser o homem sujeito 

de desejos e não apenas um sujeito ético. Marcante como tal pensamento subsiste até hoje 

na sociedade contemporânea, porque ao circunscrever o sexo a seu caráter reprodutivo, 

mais uma vez foi deslegitimada a conduta homossexual e pior, o seu afeto também foi 

alijado, pois no Cristianismo foi construído o pensamento de que o amor somente existi 

numa relação com fins procriativos.  

Diante do controle social da sexualidade promovido pelo Estado burguês, houve 

a instauração de um conjunto de normas, que se apoiavam em instituições religiosas, 

judiciárias, pedagógicas e médicas, bem como nas transformações pelas quais os 

indivíduos são levados a dar sentido e valor a sua conduta, seus deveres, prazeres, 
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sentimentos, sensações e sonhos. Nesse cenário, colocou-se fora do campo histórico o 

desejo e o sujeito de desejo.  

O mencionado conjunto de normas alçou a heterossexualidade como padrão de 

normalidade hegemônico, ao passo que a homossexualidade foi afastada, por ser 

considerada como desvio psíquico e moral, verdadeira anormalidade, uma vez contrária 

à natureza procriativa inerente ao ser humano. Assim, houve a tentativa de aniquilação 

do desejo homossexual, a fim de adequá-lo ao paradigma imposto.  

Várias ciências cuidaram do desvio sexual, contribuindo para a criação do 

discurso hegemônico sexual, ao identificar, classificar e limitar comportamentos sexuais 

humanos, designando-os como apropriados ou não apropriados. Diante disso, apenas mal 

disfarçavam o intuito de enfrentar ameaças aos anseios das classes dominantes, temerosas 

em perder seus privilégios patrimoniais e seu mecanismo de obtenção de massa proletária 

e consumidora. 

Porém, o discurso sobre o sexo deveria levar em consideração a causalidade de 

origem no sujeito, seu inconsciente, e, principalmente, sua verdade. Nesse sentido, o sexo 

reverbera nas delícias propiciadas pelo prazer e possui o poder de mudar a sombria lei, 

que sempre o renega, pois somente no desejo é que o sujeito descobre a verdade de seu 

ser. 

Quando se deflagra o entendimento de que a atividade sexual deveria ser colocada 

dentro de uma caixa, ou seja, num lugar específico, orientado pela razão moral, retira-se, 

artificialmente, do humano sua força desejante. 

A partir do sexo, estruturaram-se bases sociais artificiais, convencionais, 

arbitrárias e racionais, dissociadas, pois, do desejo, o que interfere na construção do 

fenômeno jurídico.  

Muda-se o cenário, mas não os valores... 

Diante do dinamismo que caracteriza a sociedade brasileira contemporânea, o 

ordenamento jurídico necessita coadunar e ver efetivados os comandos constitucionais, 

com relevo aos princípios da dignidade do ser humano, da liberdade e da isonomia, 

afastando toda e qualquer forma de discriminação e estando impedido de estimulá-la.   

Transcendendo e muito o platonismo grego, ora arcaico, o ordenamento remete 

ao ideário burguês pós medievo, estruturado na esteira do individualismo ortodoxo, cuja 

finalidade precípua era o de estimular a livre iniciativa, favorável à acumulação, 

preservação e transferência do patrimônio, em vida ou depois da morte. Assim, a vertente 

individualista fundamentou um sistema jurídico apoiado basicamente nas dimensões 
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materiais, sem qualquer consideração aos fenômenos humanos, com toda sua 

complexidade.   

Liberdade e individualismo são alçados como a nova ética social, influenciando a 

construção dos dogmas e institutos jurídicos. Porém, tal liberdade limitava-se à esfera 

patrimonial, pois na esfera emocional prevalecia a opressão sexual, através da total 

obediência a padrões morais burgueses (judaico-cristãos) ortodoxos, vinculados ao sexo, 

ao casamento e à família, em desprestígio ao desejo e ao afeto. 

A partir da constituição de uma esfera pública nos Estados modernos, na qual 

predominavam ideias compatíveis com uma espécie de pensamento único, a ser 

incorporado por todos, difundiu-se com vigor a ideologia capitalista, do individualismo 

patrimonialista, além do absenteísmo do Estado, sob a premissa de que a regulação e o 

equilíbrio resultariam da mão invisível do mercado. 

Como dito, no plano das relações interpessoais, predominou o modelo 

heterossexual, junto ao apogeu do amor romântico o que, entre outras consequências, 

acarretou o sufocamento da experiência homoerótica, com consequências de elitismo e 

exclusão do divergente, a partir de padronização de condutas. 

A influência do Direito na conduta sexual humana revela-se determinante, pois, 

em muitas sociedades, aquele legitima comportamentos sociais e práticas recorrentes.  

Como ressaltado, durante séculos subsistiu a padronização sexual, considerando apenas 

o (pressuposto) desejo heterossexual da maioria. Atualmente, a sexualidade abre-se a 

nova perspectiva, pautada na liberdade do humano e em sua igualdade material, 

configurando, pois, a novel cultural ocidental. 

Inobstante as transformações nos mais diversos campos da vida em sociedade, não 

raro, as relações homoeróticas persistem avaliadas pelo senso comum como doença; 

portanto, passível de tratamento e cura. De outra parte, tendem a ser reduzidas ao ato 

sexual, quando não a distúrbios de comportamento, como promiscuidade e até pedofilia... 

No fundo, como dito, tais representações mal conseguem esconder um esforço de controle 

social sobre o exercício da sexualidade.   

Esse dado de realidade justifica que os homossexuais possuam fortes razões para 

se insurgir contra a intolerância e invisibilidade, mobilizando-se em busca de novo 

paradigma, a partir do enfrentamento de preconceitos de maneira a estabelecer nova 

ordem moral, da mesma forma como ocorreu na origem do estatuto jurídico. Por maior 

que seja o esforço e rigor no controle, a indiferença ou repressão não têm o condão de 

fazer com que desapareça uma dimensão que está na raiz da condição humana. 
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Nesse cenário, o que realmente importa é possibilitar ao sujeito determinar, 

descobrir ou inventar qual ou quais das múltiplas identidades sexuais melhor se ajusta a 

ele, de maneira livre e igualitária, em sentido oposto ao homo sapiens no caso da 

comunidade do nascimento, que estava destinado a abraçar o destino e viver sua vida de 

forma automática. 

Os novos ventos da contemporaneidade com suas lutas e contradições, derrotas e 

conquistas sopraram o ideal da dignidade da pessoa humana como valor supremo do 

Estado Democrático de Direito, do qual decorre o respeito à pluralidade de peculiaridades 

que compõem a personalidade do homem, as quais são alçadas à categoria de direito 

fundamental. Além de tais atributos constituírem direitos de personalidade, integrando, 

portanto, o elenco de direitos subjetivos, passíveis de reivindicação judicial. Nesse 

sentido, configura-se um sistema jurídico que carece legitimar em sua esfera o afeto: 

como o direito do sujeito em decidir os rumos da própria vida (potencialidade de 

exercício); como o direito do sujeito de constituir um relacionamento com total liberdade 

(liberdade no exercício); e, como o direito do sujeito em ter tratamento isonômico para 

todos os tipos de relacionamento (igualdade no exercício quando comparado com o 

padrão hegemônico). 

Sob essa premissa, há que se fundar e sedimentar uma nova moral com suporte 

jurídico, não como instrumento corretivo de conduta, mas no intuito pedagógico de 

mudança de comportamento da sociedade, desde que não haja violação de direitos de 

terceiros, respeitando-se os direitos de personalidade dos indivíduos envolvidos, dotadas 

as partes de capacidade plena de seus atos.   

Trata-se, acima de tudo de humanização das relações sociais, eis que o 

reconhecimento do outro tem influência decisiva na constituição de sua identidade e no 

desenvolvimento de sua autoestima, pois aquela é formada, a partir do modo pelo qual 

cada um se autocompreende, dependendo, para tanto, do olhar do outro, num processo 

dialógico de mútuo respeito e consideração. Nessa perspectiva, o valor da humanidade 

do sujeito desloca-se do eu, para a forma como tal sujeito compromete-se eticamente com 

o respeito à humanidade e à dignidade do outro.   

A desvalorização do outro provoca constrangimento, desconforto, vergonha e, não 

raro, sofrimento psíquico derivado da negação/rejeição da própria identidade, ou adesão 

compelida à moral imposta. Como de amplo conhecimento, para o homossexual, a opção 

não se encontra em estabelecer relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, ou de sexo 

diferente, mas entre reprimir sua sexualidade ou vivê-la clandestinamente.   
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Nessa ordem reflexiva, parece evidente que, quando duas pessoas (independente 

de sua condição sexual) têm convívio comum e duradouro, apoiado em assistência mútua, 

amor e respeito, com o propósito de construir um lar, tal vínculo requer reconhecimento 

jurídico, pois gera direitos e obrigações que não podem ficar à margem da lei e da 

consideração social.  

Importante ressaltar, que o CC não proibiu o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo em seu art. 1.521, que dispõe acerca dos impedimentos matrimoniais. Nem que pese 

a CRFB, em seu art. 226, parágrafo 3º, parecer indicar na direção de que a união estável 

é aquela estabelecida entre um homem e uma mulher, em sentido contrário encontra-se o 

art. 3º, IV, que proíbe toda e qualquer forma de discriminação na sociedade brasileira. 

Mesmo que não se sustente a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, 

há que ponderar através de interpretação teleológica conforme a Constituição, o que foi 

efetivamente realizado no julgamento da ADI n. 4.277.   

Não há justificativa plausível à exclusão da possibilidade de constituição de 

família, por pessoas que vivem uma parceria homoafetiva, seja sob o regime jurídico da 

união estável ou do casamento. Tais uniões são fatos lícitos e relativos à vida privada de 

cada um, cabendo ao Estado respeitar a diversidade, fomentar a tolerância e contribuir 

para a superação do preconceito e da discriminação. Ademais, a identidade homossexual 

não pode constituir obstáculo à livre realização de um direito fundamental, pois o caráter 

de um ser humano não se restringe ao exercício de sua sexualidade. 

Cuidar da relação entre Desejo, Afeto e Direito exige maestria por parte do Estado 

e dos instrumentos humanos que realizam a ordem jurídica estatal, pois a moral interditou 

o Desejo, mas é o Desejo que leva ao Afeto de Amor, sendo, pois, o Afeto de Amor 

inerente à personalidade humana. Nesse cenário, somente a partir do respeito ao livre 

exercício do amor há de ser materializada a dignidade do ser humano, por meio da 

liberdade, do tratamento isonômico e da busca pela felicidade, fazendo florescer o mais 

puro dos direitos humanos: o transcendente direito fundamental ao amor.  
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da Infância e Juventude. Tribunal de Justiça do RS, ano III, n. 5, mar. 2005, p. 37-44. 

 

LOUZADA, Ana Maria Gonçalves. Evolução do conceito de família. In: DIAS, Maria 

Berenice (Coord.). Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. 

 

LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Perspectivas e tendências atuais do Estado 

constitucional. Trad. José Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. 

 

MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Perspectiva civil-constitucional. In: DIAS, Maria 

Berenice (Coord.). Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. 

 

MENDES, Sérgio da Silva. Unidos pelo afeto, separados por um parágrafo. In: 

CONPEDI, XX, 2011, Vitória. Anais ... Vitória: RENOVAR, 2011. 

 



184 
 

MISKOLCI, Richard. Pânicos morais e controle social: reflexões sobre o casamento gay. 

Cadernos Pagu (Unicamp), v. 28, 2007. 

 

MORAES. Maria Celina Bodin de. A união entre pessoas do mesmo sexo: uma análise 

sob a perspectiva civil-constitucional. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de 

Janeiro, ano 1. v.1, p. 103-104, jan./mar. 2000.  

 

NIETO, Alejandro, e GORDILLO, Agustín. Las limitaciones del conocimiento 

jurídico. Madrid: Editorial Trotta, 2003.  

 

NUSSBAUM, Martha. Sex & social justice. Trad. nossa. New York: Oxford University 

Press, 1999. 

 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de 

família. São Paulo: Saraiva, 2. ed., 2012. 

 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direito humanos. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

 

PLATÃO. O Banquete. Belém: Ed.ufpa. 2011. 

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. ajustada ao novo código civil. 

8ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

RIOS, Roger Raupp. Para um direito democrático da sexualidade. Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, ano 12, n. 26, jul./dez. 2006. Acesso em: 16 abr. 2013. 

 

ROUDINESCO, Elisabeth. "Other Sexualities" - psycolanalisys and homossexuality: 

reflections on the perverse desire, insult and the paternal function. An Interview with 

François Pommier. In: Psycomedia, n. 15, fall-winter, 2002. Diponível em 

http://www.psycomedia.it/jep/number15/roudinesco.htm. Acesso em: 16 dez. 2012.  

 

SARLET, Ingo. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da 

pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito 

constitucional brasileiro. Site Mundo Jurídico. Disponível em 

http://www.psycomedia.it/jep/number15/roudinesco.htm


185 
 

https://buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/15197/14761. 

Acesso em: 14 abr. 2012. 

 

SARMENTO, Daniel. Casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo: 

Perspectivas constitucionais. In: Igualdade, diferença e direitos humanos, Rio de 

Janeiro: Lumen Iuris, 2008. 

 

SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular – estudos sobre a 

constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. 

 

SILVA JUNIOR, Enézio. Diversidade sexual e suas nomenclaturas. In: DIAS, Maria 

Berenice (Coord.). Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. 

 

SILVA NETO. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 3ª ed., 

2008. 

 

SILVA PEREIRA, Caio Mário. Instituições de Direito Civil. Atual. Maria Celina Bodin 

de Moraes. 28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

 

SILVERSTEIN, Gordon. Law´s Allure: how law shapes, constrains, saves, and kill 

politics, 2009. 

 

SOUZA, Thiago Serrano Pinheiro de. O Banquete de Platão em análise: a influência do 

entendimento filosófico acerca do amor homossexual na esfera jurídica. In: 

HOGEMANN, Edna Raquel; ARRUDA, Érica Maia C. (Coord.). Encontro entre 

Direito e narrativa literária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

 

______. O papel das Cortes Constitucionais Brasileira e Sul-Africana no reconhecimento 

da união homoafetiva. Revista de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: 

Magister: Belo Horizonte: IBDFAM, 2007 - Out-Nov 2013. Ano XV nº 36, p. 97-125. 

SPENCER, Colin. Homossexualidade: uma história. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Record, 1999. 

 

https://buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/15197/14761


186 
 

SPENGLER, Fabiana Marion. Homoparentalidade e filiação. In: DIAS, Maria Berenice 

(Coord.). Diversidade sexual e direito homoafetivo. 2a tiragem. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. 

 

STRECK, Lênio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do direito. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

 

______. Sobre a decisão do STF: uniões homoafetivas. Disponível em 

https://leniostreck.blogspot.com.br. Acesso em: 22 jun. 2012.  

 

SUNSTEIN, Cass R. Acordos constitucionais sem teorias constitucionais.  Revista de 

Direito Administrativo 246 (2007): 79-94. 

 

SZANIAVWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT, 2005. 

 

TEOLOGIA CRISTÃ. Os Segredos da Bíblia. Rio de Janeiro: History Channel, 1 de 

Fevereiro de 2015. Programa de TV. 

 

TREVISAN, João Silvério. Seis balas num buraco só. A crise do masculino. Rio de 

Janeiro: Editora Record, 1998. 

 

UCHÔA, André Cleófas Cavalcanti. Os critérios de aferição da parentalidade. In: Renata 

Braga Klevenhusen. (Org.). Direito público & evolução social – 2ª série. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008. 

 

VALE, Thiago Gandra do. A potencialidade dos afetos na natureza humana. Pensamento 

Extemporâneo, 2011. Disponível em: 

www.pensamentoextemporaneo.wordpress.com/2011/04/09/a-potencialidade. Acesso 

em: 25 mar. 2013. 

 

VALLE, Vanice Lírio do. Ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. 

Laboratório de análise jurisprudencial do STF, Curitiba: Juruá, 2009. 

 

https://leniostreck.blogspot.com.br/
http://www.pensamentoextemporaneo.wordpress.com/2011/04/09/a-potencialidade


187 
 

VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade. Da possibilidade 

jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. 2ª ed. 

rev. e atualizada. São Paulo: Método, 2012. 

 

VIEIRA, Marcus André. A ética da paixão: uma teoria psicanalítica do afeto. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001. 

 

WALD, Arnald. O novo direito de família. 14. ed. ver., atual. e ampl. pelo autor, de 

acordo com a jurisprudência e com o novo código civil (Lei. 10.406 de 10-1-2002), com 

a colaboração do Des. Luiz Murillo Fábregas e da Profa. Priscila M. P. Corrêa. São Paulo: 

Saraiva, 2002.  

 

ZAMBRANO, Elizabeth. Parentalidades “impensáveis”: pais/mães homossexuais, 

travestis e transexuais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 12, n. 26, jul./dez. 

2006. Acesso em: 06 mai. 2013. 

 

______. O direito à homoparentalidade: cartilha sobre as famílias constituídas por pais 

homossexuais. Porto Alegre: Vênus, 2006. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


