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RESUMO:
Na presente dissertação, o objeto precípuo é a carência de normatividade
referente ao exercício da homoparentalidade, seus antecedentes, fatores sócioideológicos determinantes e perspectivas de avanço, no contexto da sociedade brasileira
contemporânea. Especificamente, a pesquisa procurou alcançar os seguintes propósitos:
Analisar a evolução teórica do afeto nas relações intersubjetivas juridicamente
relevantes; examinar a redefinição de valores sócio-culturais na atualidade, bem como
sublinhar possibilidades de suprir a carência de normatividade no direito brasileiro, não
obstante a homoparentalidade tenha suporte constitucional, particularmente sob o
enfoque da dignidade da pessoa, do reconhecimento do afeto nas relações parentais e do
melhor interesse de crianças e adolescentes. Do ponto de vista metodológico, o estudo
apoiou-se em fontes derivadas da legislação, doutrina (nacional e estrangeira) e
jurisprudência, além de buscar suporte em pensadores da Psicanálise, Sociologia e
Filosofia. A abordagem interdisciplinar foi fecunda, particularmente no que se relaciona
com a compreensão das múltiplas faces do afeto e das formações familiares correlatas,
entre outros aspectos de natureza histórico e sócio-ideológica, que sustentam
preconceitos e rigidez na definição de critérios e limites à filiação, ao mesmo tempo em
que apontam para possibilidades de superar tais obstáculos. Em termos gerais, a
conclusão indica a necessidade de construção de um sistema normativo baseado na
ética, no humanismo, na dignidade da pessoa humana, para que se ajuste à
paternidade/filiação homoparental, a partir de princípios consagrados na Constituição
vigente.
Palavras-chave: Família contemporânea; Direitos dos homossexuais;
Homoparentalidade

ABSTRACT
In this dissertation, the foremost object is the lack of regulations regarding the
exercise of LGBT parenting, their background, socio-ideological determining factors
and prospects of advancement in the context of contemporary Brazilian society.
Specifically, the research sought to achieve the following purposes: to analyze the
theoretical evolution of intersubjective relations legally relevant affection; examine the
socio-cultural values reset today as well as underline the lack of possibilities for
normativity in Brazilian law, notwithstanding the LGBT parenting has constitutional
support, particularly under the focus of the dignity of the person, the recognition of
affection parental relations and of the best interests of children and adolescents. 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. The interdisciplinary approach was
particularly fruitful in that it relates to an understanding of the multiple faces of
affection and family related training, among other aspects of historical and socioideological nature, which hold prejudices and rigidity in the definition of criteria and
limits to membership, while pointing to the possibilities of overcoming such obstacles.
In general terms, the conclusion indicates the need of building a regulatory system based
on ethics, humanism, dignity of the human person, to fit the paternity/parentage
homoparental, from principles enshrined in the current Constitution.
Keywords: Contemporary Family; Gay rights; LGBT parenting
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INTRODUÇÃO

Este estudo tem o objetivo de analisar, no contexto da evolução da sociedade
contemporânea, as múltiplas faces do afeto, no âmbito da sócio-familiar. 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 da homoparentalidade, no direito brasileiro.
No entendimento dessa problemática, vale sublinhar que o ordenamento jurídico
e respectivos institutos tiveram origem no pensamento liberal, que conferia ênfase a
valores como a iniciativa privada e acumulação de bens materiais, na base do
capitalismo como sistema econômico e no liberalismo como sistema de governo da
sociedade.
Nesse cenário de cariz conservador, elitista, machista, sexista, emergiram muitas
discriminações, radicadas em preconceitos fortalecidos por instituições sociais, com
destaque ao Estado, à religião e também à família, em sua vertente tradicional, as quais
deram origem às chamadas minorias.
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 tutela, como pessoas titulares de
prerrogativas conferidas internacionalmente aos humanos, com destaque à dignidade,
que se espraia, inclusive, aos direitos fundamentais de constituir família e de exercer a
homoparentalidade.
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.
Diante do exposto, a presente Dissertação tem os seguintes objetivos específicos:
Analisar a evolução teórica do afeto nas relações intersubjetivas juridicamente
relevantes.

Examinar a redefinição de valores sócio-culturais na atualidade, bem como
sublinhar possibilidades de suprir a carência de normatividade no direito brasileiro, não
obstante a homoparentalidade tenha suporte constitucional, particularmente sob o
enfoque da dignidade da pessoa, do reconhecimento do afeto nas relações parentais e do
melhor interesse de crianças e adolescentes.
A pesquisa, que faz parte da Área de Concentração Direitos Fundamentais e
Novos Direitos, do curso de Mestrado em Direito Público e Evolução Social da
Universidade Estácio de Sá, está organizada em três capítulos, como se resume a seguir.
No capítulo 1, designado como A Reconsideração Teórica do Lugar do Afeto
nas Relações Intersubjetivas Juridicamente Relevantes, contemplam-se, entre outros
aspectos, o tratamento conferido ao corpo, oscilando entre valores que privilegiam o
individualismo exacerbado e o medo de amar, numa sociedade ideologicamente
caracterizada pelo paradoxo entre o ter e o ser, além do direito fundamental a uma
identidade sexual e de gênero.
No capítulo 2, intitulado A Redefinição de Valores na Sociedade Brasileira
Contemporânea, trata-se de problemas atinentes aos vínculos entre sexo, casamento,
família e desejo, esse considerado em dimensão muito aquém do afeto, na perspectiva
da identidade sexual e emocional. Em seguida, discute-se a família constituída pelo
afeto na perspectiva da dignidade humana, bem como a instituição familiar de bases
homoafetivas e seu reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal.
No capítulo 3, sob o título de A Homoparentalidade como Fato e Valor Carentes
de Normatividade, a ênfase recai na relação entre homoparentalidade e afeto e, em
seguida, na filiação de paradigma heterossexual e, nesse passo, da necessidade de
sistematização de critérios definidores da homoparentalidade, sem esquecer as
possibilidades de adoção e de novas tecnologias reprodutivas e da contribuição da
jurisprudência na concretização desse direito.
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 e, em consequência, da homoparentalidade resultam da coerência
entre o sistema jurídico e a evolução da sociedade, no sentido da legitimidade da
dignidade da pessoa humana, do afeto e do melhor interesse de crianças e adolescentes,
o que se contrapõe a tendências preconceituosas e excludentes no intuito de controle
social e de restrição aos direitos das chamadas minorias.

1 AFETO - A RECONSIDERAÇÃO TEÓRICA DO LUGAR DO AFETO
NAS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS JURIDICAMENTE RELEVANTES

1.1 O Corpo Contemporâneo entre o Individualismo Exacerbado e o Medo
de Amar

A compreensão do sentimento amoroso é tarefa espinhosa, pois não há ciência
que o defina com precisão, ou teórico que consiga sistematizar conhecimentos com a
objetividade usualmente exigida pelos meios científicos.
Como dizem os poetas, o amor acontece1, ou se constrói... Essa peculiaridade,
que se expressa por meio de diferentes manifestações, quase sempre intangíveis, se
reveste de fundamental significado, a ponto de interferir na realização do indivíduo sob
todas as dimensões. Diante dessa incontrolável circunstância, que caracteriza os
humanos e os mobiliza em busca da felicidade, rompendo amarras ou barreiras, é
crucial o respeito às suas múltiplas potencialidades. Ao mesmo tempo, em consonância
com a dignidade humana, trata-se de dado de realidade que, por certo, exerce influência
nos sistemas criados pela sociedade.
A esse respeito, é importante afirmar que a construção do estatuto de direitos
tem seus alicerces calcados em diferentes aspectos marcantes na vida individual e
coletiva em dado momento histórico-social, com relevo à dimensão ético-axiológica.
Como ilustração, vale recordar que a tradição ocidental fundamentou o sistema
jurídico no ideário individualista burguês, pautado na garantia de proteção e transmissão
da propriedade privada. Porém, com a evolução da sociedade, o homem moderno não se
satisfaz com essa visão reducionista, eis que busca inserir, entre outros componentes
significativos, alguns designados como novos direitos, o reconhecimento de relações
amorosas, o que implica repercussão em suas normativas. Nessa ordem de ideias, o
individualismo seria uma exclusiva preocupação para consigo mesmo e para com o seu
patrimônio, enquanto outros direitos expressariam dimensão solidária e interativa, que

1

João Bosco, conhecido músico brasileiro, compôs linda canção com o título: Quando o amor acontece...

abarca o amor, como cuidado para com outras dimensões da vida, nem todas
mensuráveis e impregnadas de valor econômico stricto sensu2.
Com base nesses breves pressupostos e com os olhos voltados ao objeto da
presente dissertação, julga-se pertinente analisar, ainda que brevemente, a forma como
se constrói o elemento ético alusivo ao corpo contemporâneo, influenciado, tanto pelo
individualismo, como por vínculos afetivos, onde está presente o amor3. Tais subsídios
alternam-se e vinculam-se historicamente, determinando os rumos da legislação e das
decisões judiciais. Em princípio, podem parecer ideias inconciliáveis, mas, decerto,
convivem nas relações humanas e são incorporados pelo Direito. Decorre dessa
premissa que tal apropriação representa implicações à hermenêutica e à prática dos
operadores jurídicos do século XXI.
A esse respeito, é forçoso trazer a lume que o individualismo, o mais ocidental
dos valores, núcleo da herança judaico-cristã, é conceito fortemente apoiado na
primazia da liberdade, da propriedade privada e da limitação do poder do Estado, o qual
ressalta a figura do indivíduo, em face da sociedade e do próprio Estado4.
Além disso, de acordo com Fromm5, sob o prisma libertário, a existência
humana é dedicada à busca do conforto material e do sucesso no “mercado das
personalidades6”, e, com isso, os princípios éticos nos quais todo esforço da pluralidade
humana é construído são os da indiferença e do egoísmo, sendo este último rotulado de
individualismo.
Filosoficamente, a pluralidade humana é considerada a paradoxal multiplicidade
de seres individuais, uma vez que, se fossem diferentes, os homens não seriam capazes
de compreender-se entre si e aos seus ancestrais, nem de prever as necessidades das
gerações futuras; de outra sorte, se fossem iguais, os homens dispensariam o discurso
para se fazer entender, pois com simples sinais poderiam comunicar suas necessidades
imediatas e idênticas7.

2

Em sua concepção tradicional, o casamento, como instituição que interessa ao direito, decorria da
necessidade de aumentar e transferir a propriedade privada, e não da relação afetiva existente entre os
cônjuges.
3
Na perspectiva metodológica da presente dissertação, “corpo contemporâneo” quer dizer “ser
humano do presente século”.
4
DUMONT, Louis. O Individualismo: uma perspectiva antropológica da sociedade moderna. Trad. de
Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 1985, p. 38-39.
5
FROMM, Erich. A arte de amar. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 129.
6
FROMM, op. cit., p. 129.
7
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 76.

Por sua vez, como sublinhado por Costa8, o conceito de amor romântico,
também presente nas relações interpessoais de longa data, constitui emoção mundana,
comprometida com valores estéticos e morais, vinculados a aspectos de diversa
natureza, com realce para classe social, situação econômico-cultural e preconceitos
raciais, sexuais ou religiosos. Sob essa complexa configuração, foi aos poucos
incorporado ao ordenamento jurídico e, mormente desde o século XX, se encontra em
processo de maturação, não se sabendo, ao certo, se possui identidade própria ou se é
mera faceta de um individualismo desfigurado9.
Como assinalado, nos primórdios, o individualismo se refletiu na origem do
estatuto de direitos centrados na liberdade de iniciativa privada, cuja regulamentação
orientou-se a legitimar a aquisição e transmissão da propriedade. Com isso, pelo menos
no Ocidente, o homem desprendeu-se do ser coletivo, prendendo-se a um
individualismo exacerbado, que fortaleceu a acumulação de riqueza e poder.
Nessa esteira, os primeiros direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico
foram os de propriedade, cuja salvaguarda encontrou respaldo no positivismo, à medida
que impôs primado irrestrito da lei a todos, em benefício de setores impermeáveis e
conservadores. Com esteio nesse ideário, a classe dominante à época pôde fortalecer
elementos basilares, como: o patrimônio, o contrato e a autonomia da vontade. Por
evidente, a lei foi constituída para proteger os interesses da burguesia, que se valia da
ideologia da liberdade, para justificar domínio e poder político e econômico.
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 nova ética social, que serviu de fundamento para
transmutação de institutos jurídicos. Todavia, subsistiu o alijamento do coletivo e a
despreocupação com a solidariedade, mesmo porque, na prática, a liberdade era restrita
ao âmbito patrimonial, pois na esfera emocional, prevalecia a opressão sexual, através
da exigência de absoluta obediência a padrões morais rígidos, vinculados ao casamento
e à família, entre muitos outros.

8

COSTA, Jurandir Freire. Sem Fraude, nem favor: estudos sobre o amor romântico. Rio de Janeiro:
Rocco, 1998, p. 17.
9
Cabe à bioética buscar um consenso do que se apresenta como novo, para constituir normativas.

Mas, a realidade é dinâmica. Andando mais um pouco, chega-se a Kelsen10,
defensor da autonomia científica do fenômeno jurídico, que empreende esforço no
intuito de desarticular o conceito do direito do âmbito da moral. A separação entre
sujeito de direito e pessoa moral representou abertura do caminho da dogmática do
direito a interpretação puramente funcionalista dos direitos subjetivos, nos quais se
inserem os direitos patrimoniais.
Segundo essa perspectiva de análise, com o positivismo kelseniano, o
liberalismo ortodoxo apenas revigorou a compreensão reduzida dos direitos privados,
evoluindo para simples interpretação pragmática, que emoldurou o intercâmbio
econômico capitalista vigente à época. O direito desvinculou-se da moral, com a
finalidade de promover sua aplicação incondicional; não cabia à ciência do direito
refletir sobre o porquê de ter sido editada determinada norma, eis que a edição
implicava exigência de irrestrito cumprimento, nos exatos termos de sua redação.
De Cupis11 criticou tal concepção, observando a configuração de interesses
relacionados aos indivíduos suscetíveis de proteção jurídica, muitos deles mais
merecedores de tutela que os bens econômicos. Invertendo a visão clássica da sociedade
civil, o pensador em comento traz à baila a tese da pessoa humana no centro do universo
jurídico. Ele estruturou 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 do caráter
patrimonial do ordenamento jurídico.
Individualismo e propriedade privada caminharam juntos na formação do
fenômeno jurídico, como decorrência da “prematura” liberdade do indivíduo, também
designada como autonomia da vontade. Tal prerrogativa constitui algo positivo e
necessário, embora não suficiente, eis que se faz imperioso superar o risco de que
represente simulacro para uma distribuição capitalista irracional, em que o mais forte
subjuga o mais fraco.
Habermas12, em sua teoria do agir comunicativo, numa tentativa de reconstruir a
autocompreensão das ordens jurídicas modernas, assinala que o indivíduo singular

10

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes,
2006, p. 30.
11
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.
12
HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 ed. Trad. de Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 113.

forma uma consciência moral dirigida por princípios e orienta seu agir pela ideia de
autodeterminação. Assevera que os sujeitos no estado natural deveriam trocar suas
liberdades de ações (conflitantes, mas ilimitadas) pelas liberdades do direito privado, o
que não ocorre. Isso só aconteceria, se (e quando) os sujeitos desejassem passar
racionalmente do estado de conflito permanente para o da cooperação protegida
coercitivamente, algo só alcançado quando todos renunciassem parcialmente à
liberdade.
Assim definida, a liberdade representa instrumento necessário ao intercâmbio
capitalista, fomentando o individualismo, o qual obstrui, como uma de suas facetas, a
emergência vigorosa dos anseios coletivos. Num contexto de neoconstitucionalismo13,
cabe às cortes constitucionais a contenção desse impulso, mesmo que ao arrepio da lei,
constituída, pois, sob os ditames de um Estado, que apenas garante formalmente os
direitos14.
Tendo presente esses magnos desafios, a teoria da constituição preocupa-se com
a investigação dos problemas político-constitucionais, com os elementos que viabilizam
a aplicabilidade das normas regentes do ordenamento jurídico e com aqueles que
impulsionam a racionalização e controle da pré-compreensão constitucional. A fim de
minimizar a concepção individualista, entre outras medidas inovadoras e mais fecundas,
emerge o neoconstitucionalismo, que confere ênfase à concretização de princípios e
normas consagradas na Lei Maior.
Sob outro enfoque, diante da busca de um diálogo intercultural como condição
da paz, Panikkar, citado por Arenhart15, analisa a alteridade16. A paz requer a
compreensão 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 contrabando cultural. Assim concebido, o diálogo intercultural

13

Para VALLE, o neoconstitucionalismo 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).
14
Mesmo que, atualmente, o Estado tenha assumido a posição de fomentador dos direitos sociais, a
legislação civil brasileira ainda é considerada de matriz individualista.
15
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.
16
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.

gera o conhecimento pautado no amor, que possibilita descobrir o outro, não como aliud
(estrangeiro), mas como alter (companheiro).
Na presente perspectiva, é crucial abandonar a visão de que o outro ser humano
e sua respectiva cultura são objetos de conquista, através 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 compreensão17.
A dificuldade de vislumbrar a diversidade estruturante do outro, repercute na
ideologia da sociedade contemporânea, como bem acentua Arenhart, citando 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 outro18 (grifo nosso).

A razão autosuficiente do homem impede a percepção de sua contingência, o
que reclama o estímulo ao diálogo, cuja base repousa no conhecimento e 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 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 pré compreensões; por
isso, quem analisa o outro de um lado, a priori, situa-se no lado oposto.
A concepção de Levinas19 acerca da ética da alteridade sugere que o pensamento
ocidental, a partir da filosofia grega, desenvolveu-se como discurso de dominação, uma
vez que o “ser” dominou a Antiguidade e a Idade Média, sendo depois substituído pelo
“eu”, desde a época moderna até os dias atuais.
As transformações econômicas, aliadas ao progresso técnico e científico,
acarretaram processo de massificação do homem contemporâneo, que repercute na
unidade unificadora e totalizante do “eu” e no consequente individualismo, que excluem
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o confronto e a valorização da diversidade, entendida como abertura ao outro. No
contexto problemático de desconhecimento e de negação/rejeição do outro, Levinas 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”.
Diante da necessidade de (re)construir a definição de outro, Levinas propõe:
O outro metafísico é outro de uma alteridade que não é formal, de uma
alteridade que não é um simples inverso da identidade, nem de uma
alteridade feita de resistência ao mesmo, mas de uma alteridade anterior a
toda a iniciativa, a todo o imperialismo do mesmo; outro de uma alteridade
que não limita o mesmo, porque nesse caso o outro não seria rigorosamente
outro: pela comunidade da fronteira, seria, dentro do sistema, ainda o mesmo.
O absolutamente outro é outrem; não faz número comigo (...)20.

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, 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.
Levinas21 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 pensador 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, o pensamento de Levinas defende a
superação da subjetividade centrada na totalidade do “ser em si mesmo”, buscando uma
direção racional no intento de que o homem contemporâneo seja capaz de vencer o
egoísmo do ser individualista, dominado pelo consumismo e pelo modelo competitivo
da sociedade atual. Tal individualismo desencadeou ruptura do sujeito com Deus, com a
natureza, com o outro, e até consigo mesmo, na medida em que se sente desobrigado de
rever seus pensamentos, valores e atos.
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A ética levinasiana deve ser cogitada, em um contexto fundamentalmente
marcado pela diversidade e o seu respeito não pode ser visto como algo meramente
formal, através de normas ineficazes e frias, distanciadas da vida cotidiana. Ao
contrário, o respeito à diversidade é requisito norteador de entendimento, atitudes
respeitosas, evidenciando que o outro é parte do mesmo, mantendo-se, pois, as suas
peculiaridades. Nesse contexto, a ética, precisa acolher a diferença e requer um discurso
de efetivação inclusiva, a partir de análise antropológica, dissociada do individualismo,
eis que marcada pelo respeito e solidariedade.
Ademais, na concepção de Levinas22, 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.
Nessa seara, o amor constitui, provavelmente, a emoção mais avassaladora; uma
de suas facetas é o amor fraterno, no sentido de responsabilidade, cuidado, respeito e
conhecimento de outro ser humano, desejando melhorar sua vida, podendo ser definido
como atitude, poder da alma, e não, como muitos acreditam, simples encontro com o
objeto adequado. Nessa ordem de ideias, o amor fraterno, via de regra, (mas nem
sempre) é considerado o amor entre iguais, que, na verdade, não são iguais, fazendo
com que precisem de ajuda, o que não significa que um é desamparado e o outro,
poderoso, pois a fragilidade é situação transitória e a capacidade de caminhar sozinho
condição permanente e comum23.
Embora não haja objeção à aplicação do conceito de amor a vários objetos, é
uma crença muito difundida no Ocidente de que o indivíduo se aprimora ao amar os
outros e tem seu valor diminuído, ao amar a si mesmo, na acepção de egoísmo. Ao
contrário; a atitude de amor a si mesmo 24 está presente em todos os que são capazes de
amar os outros, pois o amor, em princípio, é indivisível, no que concerne à conexão
entre objeto e o próprio ser25.
Mesmo admitindo a complexidade da tarefa de definição, o amor genuíno pode
ser concebido como sentimento que requer cuidado, respeito, responsabilidade e
conhecimento. Não se trata de afeto no sentido de ser afetado por alguém, mas de
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esforço ativo na busca do crescimento e da felicidade da pessoa amada. Sob esse ângulo
de análise, pessoas egoístas (individualistas) são incapazes de amar aos outros, como
evidenciam inabilidade para amar a si mesmas26.
Na tentativa de apreender a origem do amor, Fromm27 afirma que o homem vive
em prisão insuportável, vinculada à consciência de 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 separada28”,
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. Assim, 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.
A capacidade de amar de um indivíduo que experimenta qualquer cultura
depende de sua influência no caráter do homem médio. Para Freud29 a realidade
fundamental está na totalidade da existência humana, em primeiro lugar, na situação
comum a todos os homens e, em segundo, na prática de vida determinada pela estrutura
específica, formulada por dada sociedade. Em contraponto, Marx30, a partir do
materialismo histórico, afirma que a chave para a compreensão do homem não é o
corpo, nem um instinto, como o da necessidade de alimento, ou de posse, mas a
totalidade do processo vital do homem, que abrange sua prática de vida.
Sob outro ângulo, o ordenamento pátrio, influenciado pela cultura, vive um
processo de despatrimonialização de seus institutos, através da constitucionalização do
fenômeno jurídico, tendo a dignidade humana como um de seus pilares. No que se
relaciona com o objeto da presente investigação, admite-se que as relações também se
pautam no amor e não mais exclusivamente nas repercussões de caráter patrimonial, e,
portanto, individualistas. A partir dessa releitura, o afeto é pré-condição do pensamento
e, na esteira do pensamento de Scheler31, “o ser humano, antes de ser pensante ou
volitivo, é um ser amante”.
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Como amplamente reconhecido no mundo contemporâneo, o homem estabelece
relações com o biopoder, com a modernidade, com a estética, com a felicidade, com a
biologia, com a medicina e com a morte, vinculando a elas sua eticidade, determinada
pela ideologia vigente em dado momento histórico, carreada ao direito para que as
discipline. Nesse contexto eminentemente dinâmico, subsistem questões que ainda não
alcançaram verdadeiro consenso moral. Porém, pior do que essa lacuna, é a existência
de consenso deturpado, alheio aos legítimos e inegáveis desejos do chamado corpo
contemporâneo.
O ordenamento jurídico, como se sabe, é constituído a partir de um elemento
ético estruturado socialmente. O sistema de direito não antecede ao homem; pelo
contrário, configura-se como instrumento disciplinador de condutas. Logo, se o homem
é individualista, o sistema que o rege também o será; de outra sorte, se for afetivo
inclusivo e solidário, assim será o ordenamento correlato.
Para entender o homem, que se encontra entre o individualismo e o amor,
cumpre percorrer a sua evolução histórica, através das relações e das ideologias
dominantes. No caso em exame, o intercâmbio econômico de matriz individualista
prepondera sobre as relações afetivas.
Fromm32 afirma que o amor materno é incondicional, sendo o indivíduo amado
pelo simples fato de ser filho. Nesse enfoque, a aludida fisionomia do amor implica o
empenho em favor da felicidade, paz, não precisando ser adquirido ou merecido. Porém,
o amor paterno é bem diferente... Enquanto a mãe é o lugar de origem, a natureza, o
solo e o oceano; o pai não representa lugar natural, mas o espectro do pensamento, das
coisas produzidas pelo homem, da lei, da ordem, da disciplina, da aventura e da viagem,
ensinando à criança o caminho do mundo.
Sob essa vertente de análise, o amor paterno está relacionado com o
desenvolvimento social e econômico. O surgimento da propriedade privada deu origem
ao direito de herança, possibilitando ao pai deixar seu patrimônio ao filho primogênito
ou preferido, eis que, no caso, o afeto é condicional. Dentro da escolha, o pai
privilegiará o filho que seja mais parecido com ele, ou satisfaça suas expectativas,
cumpra com o seu dever, tal como estabelecido socialmente, sendo, portanto, merecedor
do seu amor e de seu patrimônio.
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Ainda em perspectiva histórica, de acordo com Agamben33 o que existia era a
vida nua; ou seja, a vida natural não politizada, que abrange aquela que o indivíduo
elege, segundo os próprios comandos, de forma livre e autônoma34. Porém, por meio do
biopoder, ocorreu a crescente imbricação da vida natural do homem com os
mecanismos e nos cálculos de poder. Na presente ordem de ideias, a vida nua passou a
ser ocupada por novo sujeito político, ocorrendo, assim, a inclusão de princípios
biológico-científicos na ordem política35, além de suas peculiares características36.
De acordo com Foucault37: “por milênios, o homem permaneceu o que era para
Aristóteles: um animal vivente e capaz de existência política; o homem contemporâneo
é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente”. A partir do
momento em que assumiu a função política, e o poder se apropriou de seu corpo,
estimulou-se o debate acerca das suas características, tais como: o sexo, a saúde, a
felicidade, a busca de satisfação das necessidades, o direito de resgatar aquilo que se é e
tudo o que se pode ser, o amor. Tal tendência interferiu na definição de novos
procedimentos de poder.
A apropriação das características humanas, em relação ao amor, é tormentosa,
pois o homem moderno vive no passado, ou no futuro, mas nem sempre no presente.
Tem recordações sentimentais oriundas da sua infância e da relação com sua mãe, ou
estabelece 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, a forma alienada de amor serve como fé irracional que
alivia a dor da realidade, a solidão e o estado de separação do indivíduo38.
Nesse sentido, é importante destacar que a crença no poder (no sentido de
dominação) e o correspondente uso são o inverso da fé. Não há fé racional no poder, eis
que o que se verifica, são sentimentos como a submissão, ou o desejo de preservá-lo.
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Como a fé e o poder se excluem mutuamente, as religiões e sistemas políticos
originalmente constituídos sob a presente premissa tendem a corromper-se e perder
vigor, ao longo do tempo39.
Como se pode inferir, é evidente a influência das características humanas e
valores sociais nos processos de poder, determinando nova ética, pautada nas premissas
da modernidade, quais sejam: o individualismo, o capitalismo e o racionalismo
utilitário. Assim considerado o complexo fenômeno, a política tende a ser utilizada
como instrumento para potencializar as características mencionadas, com forte
repercussão no Direito. Enquanto, no biopoder, o individualismo é peculiaridade do
corpo, que poderá (ou não) ser carreada para a política, na modernidade, o
individualismo constitui imposição do capitalismo burguês, decorrente da necessidade
de liberdade e de autonomia da vontade para a sobrevivência social.
Na sua origem, o capitalismo buscou a valorização econômica dos corpos, ao
investi-los de produtividade, pois, como é notório, existia (como subsiste) grande
necessidade de seres humanos aptos ao trabalho e dóceis ao poder. Dessa forma, o
sistema estruturou-se na esteira da lógica da acumulação ilimitada e da concentração do
capital, levando à destruição da natureza e ao crescimento das desigualdades
socioeconômicas. Apoiou-se igualmente no princípio da fungibilidade física e
intelectual do trabalhador, organizado e disciplinado em condições desestimulantes e
estressantes, que levam ao embotamento da inteligência e à alienação de muitos em
benefício de poucos40.
Nesse passo, o padrão heterossexual era (como ainda é) o desejado, pois que
definido como o único, do ponto de vista biológico, capaz de “produzir” corpos para o
sistema capitalista. De acordo com Foucault41, algumas manifestações de conhecimento
ajudaram a determinar diferenças na sociedade contemporânea, criando categorias
diferentes de corpos, o que foi legitimado pelo poder. Assim, a partir de análises
sociológicas recentes, é possível identificar o papel do estigma na produção e
reprodução das relações de poder e controle social, fazendo com que alguns grupos
sejam desvalorizados. Como consequência, indivíduos que não se enquadram na
moldura social adequada são estigmatizados e discriminados, aceitando, muitas vezes,
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tal condição, sob efeito de um aparato simbólico opressivo, legitimador da desigualdade
artificialmente produzida42.
Novos recursos e infinitas possibilidades surgiram de maneira acelerada, a fim
de modificar o quadro em exame. A tecnociência e seus múltiplos desdobramentos
poderiam livrar a humanidade da fome, reduzir a dor, ampliar o conforto e a segurança.
Tais inovações têm potencial de reduzir tarefas extenuantes, facilitar o trabalho
produtivo e criativo e propiciar a realização pessoal e social. Porém, o que se constata é
a apropriação desigual dos frutos do progresso, a exploração das forças vulneráveis do
trabalho, a inserção subordinada em ambientes de produção apresentados como
modernos quando, na realidade, reproduzem condições similares às existentes no précapitalismo 43.
Assim, a sociedade capitalista baseia-se no princípio da liberdade política, de um
lado, e no mercado regulador das relações econômicas e sociais, do outro. Enquanto o
intercâmbio de bens determina as condições da circulação de mercadorias, o mercado de
produção regula a apropriação do trabalho. As coisas úteis, a energia e a capacidade
humana são transmutadas em mercadorias, como se idênticas fossem.
Contudo, a modernidade não produz apenas corpos para o capital, pois também
os moraliza e interfere em sua sexualidade, conforme regulamentações de caráter
supostamente científico, que objetivam definir comportamentos normais ou anormais.
Na presente perspectiva, a modernidade marca a identidade individualista do homem
contemporâneo, a ponto de definir o que é socialmente aceitável.
É de se constatar, portanto, que, os corpos para a modernidade nada mais são do
que elementos economicamente ativos, aptos ao trabalho e dóceis ao poder, o que
vincula corpo e biopoder, além de determinar-lhes as condutas moral e sexual.
Como

assinalado,

embora

ainda

seja

característica

do

capitalismo

contemporâneo, vários fatores provocaram a incorporação de qualidades específicas,
que exercem influência decisiva no caráter do homem moderno. Como resultado,
observa-se um processo crescente de centralização e concentração do capital. De acordo
com Fromm:
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O capitalismo moderno necessita de homens que cooperem sem rebeldia e
em grande número; que queiram consumir cada vez mais; e cujos gostos
sejam padronizados e possam ser facilmente influenciados e previstos. Ele
necessita de homens que se sintam livres e independentes, não sujeitos a
nenhuma autoridade, princípio ou consciência, embora desejem ser
comandados, embora queiram fazer o que deles se espera, queiram integrarse na máquina social sem atritos; de homens que possam ser guiados sem
força, conduzidos sem líderes, impelidos sem objetivo explícito, salvo o de
fazer o que lhes é exigido, ativar-se, funcionar, ir em frente44.

Como resultado, o homem moderno alienou-se de si mesmo, de seus
semelhantes e da natureza, transformando-se em mercadoria, submetendo suas forças
vitais como investimento que precisa proporcionar o maior lucro nas condições de
mercado existentes. As relações humanas tornam-se vínculos entre robôs alienados,
cada qual baseando sua segurança na coexistência e compatibilidade com padrões do
grupo. Não obstante o esforço, todos permanecem absolutamente individualizados,
invadidos por profundos sentimentos de insegurança, ansiedade e culpa, explicáveis
quando o estado de separação não pode ser superado45.
Conforme a experiência histórica de um sujeito concreto na genealogia46
segundo a ética de Foucault, é oportuno sublinhar a análise de Prado Filho e Trisotto,
quando tratam da relação do homem com a estética, que também é individualista:
De acordo com ele [Foucault], considerando-se que as relações do sujeito
com o próprio corpo – ao nível da estética do corpo e da própria existência –
são de ordem ética, deve-se lembrar que a ética moderna, além de racionalista
e utilitarista, é profundamente individualista, e que no final do século XX
este individualismo se exacerba em um narcisismo sem igual na história do
Ocidente. Mostra disso é o crescimento acelerado do número de academias
de cultura física nas sociedades urbanas contemporâneas, crescimento que
beira certo culto ao físico, característico da cultura de si mesmo nestas
sociedades (...)47 (grifo nosso).

A construção da ética moderna relaciona-se com o modelo racionalista
utilitarista, orientado pelo individualismo. No final do século XX, tal personalismo
exacerbou-se, sob forma de narcisismo sem igual na história do Ocidente, por meio de
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uma “corpolatria48”, definida como uma ética em que o sujeito se modela conforme
padrões e normas médicas e segundo padrões e normas estéticas e sociais, a fim de
fazer-se bonito (e perfeito) aos olhos dos outros, tratando seu corpo e a sua vida como
obras de arte, a serem admiradas.
O ser humano, escravo da irracionalizada estruturada, tanto no individualismo e
racionalismo utilitarista correlato, quanto na modelação corporal estética inatingível por
meios idôneos, se vê, ainda, à mercê da obrigação de ser feliz, mesmo que
artificialmente. A sociedade contemporânea considera a infelicidade como doença,
levando ao aumento na prescrição de drogas psicotrópicas, que contingenciam o
comportamento do sujeito.
Nesse contexto, são ilustrativas as observações de W. Dworkin:
O que caracteriza a felicidade artificial é o seu poder de se opor à vida.
Quando desfrutam da felicidade artificial, as pessoas não se sentem
miseráveis mesmo quando a vida é miserável. Medem sua miséria em graus,
durante uma experiência dolorosa de vida, sem nunca atingir o ponto de
ebulição. Não importa o quanto as coisas fiquem mal, a felicidade artificial
faz as pessoas sempre se sentirem bem: ninguém jamais conseguirá incutir
nelas o sentimento de total desesperança49.

Assim considerado, o corpo contemporâneo é forçado à felicidade artificial,
condicionado à ocultação dos problemas do cotidiano, recorrendo aos vários paliativos
que a civilização oferece para não tomar consciência de sua solidão e infelicidade.
Além disso, a rotina de trabalho burocratizado e mecânico obstrui a consciência
de seus desejos mais fundamentais, onde se inclui o anseio de transcendência e unidade.
Caso a rotina não consiga suprir tais necessidades, o homem tende a recorrer às
diversões e ao consumismo desenfreado.
A esse respeito, vale refletir sobre a análise de Fromm acerca da felicidade do
homem moderno, que consiste:
(...) Na satisfação de consumir mercadorias, imagens, comidas, bebidas,
cigarros, gente, conferências, livros, filmes – tudo é consumido, engolido. O
mundo, grande objeto para nosso apetite, uma grande maçã, uma grande
garrafa, um grande peito em que mamamos, em eterna espera, sempre
esperançosos – e eternamente desapontados50.
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Nessa linha de raciocínio, é oportuno recordar que o corpo tem sido
tradicionalmente estudado como objeto da biologia e da medicina, reconhecidas pela
sociedade moderna, como ciências especializadas no conhecimento e na intervenção
sobre aquilo que se apresenta como natural. Tais ciências estariam aptas a alcançar seus
propósitos, em busca de sua verdade empírica, objetiva, natural, essencial e substancial,
mediante análise de sua forma, de seu funcionamento e de seus movimentos. Nesse
contexto, exalta-se o eu biológico, em detrimento do eu espiritual, emocional,
psicológico e outras dimensões.
Porém, para Prado Filho e Trisotto51, “o corpo, este volume concreto, não tem
nada de natural – em rigor, não existe corpo natural, espontâneo e livre, pura potência,
anterior a qualquer trabalho da cultura – ele é sempre resultado de investimentos de
poder e de enunciações por saberes: sua própria natureza é construída”.
Segundo Freud, o amor é basicamente um fenômeno sexual, e, portanto,
biológico-fisiológico. Assim considerado, o amor seria resultado da atração/satisfação
sexual, refletida em um sentimento consciente. Enquanto os economistas provaram que
o capitalismo correspondia às necessidades naturais do homem, aludindo ao desejo
insaciável de ganho econômico e os darwinistas à lei de sobrevivência do mais
adaptado, Freud chegou ao mesmo resultado, ao pressupor que o homem é movido por
um desejo ilimitado de conquista sexual e que somente a pressão da sociedade o
impedia de agir de acordo com seus desejos. Em consequência, os homens sentem
inveja recíproca dos semelhantes, mesmo se todos os motivos sociais e econômicos
desaparecessem52.
A maneira como o ser humano lida com a vida e com a morte também merece
menção, segundo a ética racionalista e individualista. Como esclarecem Bellato e
Carvalho:
O paradoxo adaptação/inadaptação à morte é expresso nos rituais funerais e
de luto, ou seja, o luto expressa socialmente a inadaptação individual à morte,
mas, ao mesmo tempo, é o processo de adaptação social que tende a fazer
cicatrizar a ferida dos indivíduos que sobrevivem53.
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O medo da morte, “esse fantasma que sempre acompanhou o ser humano, e que
se traduz pela dor do funeral, pelo terror da decomposição do cadáver e pela obsessão
da morte, tem por denominador comum a perda da individualidade54”. A incapacidade
de propiciar àqueles que morrem ajuda e amor de que tanto necessitam, quando se
despedem de outrem, decorre do fato de que a morte do outro traz à tona a lembrança da
própria finitude, destruindo a fantasia da imortalidade e tratando a morte como algo
clandestino.
Acontece algo parecido quando se observa o amor, pois quando o sujeito teme
não ser amado, na verdade, inconscientemente, o verdadeiro medo é o de amar. Dessa
maneira, amar significa comprometer-se sem garantia, entregar-se completamente, na
esperança de correspondência da pessoa amada, pois amar é um ato de fé55. Sob essa
perspectiva, o amor pode ser tão assustador quanto a morte, com a diferença de que
aquele conta com os estimulantes do desejo e da excitação. No amor, a relação entre
atração e repulsão é maior, já que a tentação de apaixonar-se é grande e poderosa, mas
também o é a atração de escapar56.
O medo de amar faz surgir padrões de conduta preestabelecidos, como forma de
orientação e fuga da responsabilidade do sujeito pelo sentimento de que é acometido. O
ideal religioso de amor ao próximo é, na realidade, determinado pelo princípio da
equidade, que significa não se valer de artifícios na permuta de mercadorias e serviços,
bem como na troca de sentimentos. Logo, o sujeito retribui ao outro o quanto recebe,
tanto em termos de bens materiais, como de afeto, consoante a ética predominante na
sociedade capitalista.
A máxima “agir com os outros da maneira como gostaria que eles agissem com
você” vem sendo interpretada como “seja justo, em seu intercâmbio com os outros”,
originalmente formulada como versão popular do bíblico “ama o próximo como a ti
mesmo”. Certamente, a norma judaico-cristã do amor fraterno é inteiramente diferente
do que se pretende com a equidade: amar ao próximo significa sentir-se responsável por
ele e ser unido e solidário a ele, ao passo que a equidade implica respeitar os direitos do
próximo, sem que se precise pensar em amá-lo 57.
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Em síntese, a invocação “amar o próximo como a ti mesmo”, constitui um dos
preceitos fundamentais da sociedade, materializando um limitador da natureza humana,
determinado pelo interesse egoísta e pela busca da felicidade individual, como propõe a
lógica da vida moderna.
Racionalmente, é admissível questionar o motivo de seguir o mandamento
divino esboçado acima, a partir da expectativa de benefício em contrapartida. Isso se dá
pelo fato de que os indivíduos vinculam amor ao merecimento do outro. Ama-se porque
o outro merece, ou em decorrência de suas qualidades e afinidades; nunca pelo simples
fato de ser um “próximo” qualquer, e, com isso, fazer parte da sociedade em que se
vive. Aquele que ama precisa ter certeza de reciprocidade, sob pena de avaliar que o
outro não possui a mínima consideração por ele.
De acordo com Bauman58:
Aceitar esse preceito é um ato de fé; um ato decisivo, pelo qual o ser humano
rompe a couraça dos impulsos, ímpetos e predileções naturais, assume uma
posição que se afasta da natureza, que é contrária a esta, e se torna o ser “não
natural” que, diferentemente das feras – e, na realidade, dos anjos, como
apontou Aristóteles – os seres humanos são.

É evidente a incompatibilidade entre amor e vida social, determinada pelos
cânones capitalistas, uma vez que o princípio subjacente ao intercâmbio econômico e o
princípio do amor são inconciliáveis. Decorrem daí as necessárias mudanças radicais na
escala de valores, para que o amor se torne fenômeno social componente do elemento
ético, e não algo individualista e marginal, como resposta àqueles que acreditam no
amor como única resposta racional ao problema da existência humana. Assim, ter fé na
possibilidade do amor, como fenômeno social e não apenas excepcional e individual,
requer compreensão da verdadeira natureza humana59.
Por fim, é de se constatar que o corpo contemporâneo estabelece relações das
mais variadas com as relações de poder, na modernidade, com a felicidade, com a
biologia, com a medicina e com morte, ora de forma individualista, preocupando-se
exclusivamente com o “eu”, ora de forma amorosa, preocupando-se com o “outro”. Não
há como rejeitar a ideia de que as características do corpo influenciam na construção da
normatividade social, estando o individualismo e o afeto presentes na condução ético-
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jurídica da sociedade. Mesmo que, na origem, o individualismo tenha determinado os
parâmetros racionais de conduta, o amor, atualmente, desponta como possibilidade de
comunicação entre os indivíduos, massacrados pela miserabilidade de suas vidas.

1.2. Entre o Ter e o Ser: a Dificuldade de Amar na Sociedade Atual

Não bastassem dificuldades para o ser humano compor o seu elemento ético, o
amor, apesar de almejado, parece distante de ser alcançado na forma idealizada pelo
homem. De outra sorte, é comum perceber no discurso moderno, que a felicidade,
muitas vezes, confunde-se com o relacionamento afetivo. Contudo, as pessoas
encontram-se

presas

a

um

discurso

fantasioso,

porque

não

compreendem

verdadeiramente o que é o afeto, suas implicações e nuances. A dificuldade de amar e
estabelecer relacionamentos duradouros e complexos constitui dado concreto na
atualidade.
A ética que determina o comportamento humano, afastada, pois, dos cânones
metafísicos, pauta-se pelo vazio existencial. O homem, ser social e consciente de sua
história, é contingente e impotente perante antagonismos sociais e a violência
institucionalizada. A estruturação de uma filosofia da ética tende a promover a
materialização de premissas conceituais, favorecendo que o ser passe a se relacionar
com o outro, ao invés de se relacionar somente consigo mesmo60.
Filosoficamente, segundo Aristóteles, 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, impele 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. Existe, pois, íntima ligação entre a
natureza carente/necessitada/incompleta do humano e a ética. A carência impõe o
encontro com o outro, encontro tal que dá ensejo a toda ação e a todo processo de
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construção do caráter61. De acordo com o filósofo, 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 ama62”.
Em contraposição, Fromm63 afirma que “ter” é função normal da vida, eis que,
para viver o sujeito necessita desfrutar de bens. Resta difícil, numa cultura em que a
meta é ter sempre mais, estabelecer um confronto entre “ter” e “ser”, quando “ter”
assume a conotação de possuir determinados bens definíveis, enquanto “ser” significaria
a experiência humana; portanto indefinível. Decorre desse paradoxo, a impressão de que
a essência de “ser” identifica-se com o “ter”, pois quando alguém “nada” possui, é
avaliado como se nada fosse...
A incompletude humana, decorrente do vazio existencial suportado pelo ser,
causa angústia no sujeito, que instado a completar-se, interage com o meio social e tenta
conquistar o outro. Nesse processo, vem a lume a dimensão do afeto, conforme a
perspectiva plural de afetar e ser afetado, culminando no encontro com o outro e na
consequente construção ética. Porém, daí não decorre um sentimento de propriedade,
pois não se pode admitir que alguém seja considerado como “dono” de outro ser.
As interações humanas orbitam entre o “ser” e o “ter”, de acordo com a postura
tomada pelo sujeito em sua esfera pessoal. Fromm64, afirma que “ser” e “ter” são dois
modos fundamentais de existência, que se referem a diferentes espécies de orientação
concernentes à relação estabelecida entre o “eu” e o “mundo”. Trata-se de distintas
espécies de estrutura de caráter, cujas respectivas predominâncias determinam a
totalidade do pensar, sentir e agir de um indivíduo. Enquanto no modo “ter” de
existência, o relacionamento é de posse, em que se deseja que tudo e todos sejam
propriedades, no modo “ser” de existência, o relacionamento, tanto pode ser vital e
autêntico com o mundo, como também relativo à natureza da pessoa, em contraste com
aparências ilusórias. O amor, por seu turno, também possui dois significados, quando
analisado sob o critério do modo “ter” ou “ser”.
A partir da perspectiva psicanalítica, 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
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amar no modo “ser” é atividade criadora, que implica cuidado, conhecimento, ajuste,
gozo, com potencial de aumentar a perspectiva de vida melhor, constituindo processo
“autorrenovador” e “autocrescente”. “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 desamor65”.
Fromm aborda o amor em relação ao “ser” a partir do casamento, uma vez que
na fase de conquista, nenhum dos sujeitos “tem” o outro, o que faz com que cada qual
encontre energia e incentivo para dirigir-se a ser; ou seja, dar e estimular o outro.
Porém, o fato de “ter amor” faz com que os sujeitos deixem de amar, uma vez que já
não existe o objeto a ser conquistado.
A dificuldade não reside, pois, no casamento em si, mas na estrutura possessiva
existencial de ambos. As formas modernas de casamento, como o poligâmico e a troca
de casais, buscam evitar a dificuldade de amar, a partir de estímulos contrários ao tédio,
diante da necessidade de ter mais amantes, em decorrência da incapacidade de amar
uma pessoa só66, e, com isso, afastar-se do contato com a realidade, muitas vezes
dolorosa, da vida.
O amor, por sua vez, converte-se num ídolo no qual o humano se projeta; e nesse
processo de alienação deixa de senti-lo, relacionando-se com a própria incapacidade de
amar, submetendo-se à deusa “Amor67”. O homem deixou de ser uma pessoa ativa que
sente, tornando-se o adorador de um ídolo, perdendo-se, quando fora de contato com
este. Em outras palavras: parece que atualmente, não se “sente” amor, mas se “tem” ou
não amor, uma vez que este representa entidade separada, da qual se apropria
externamente, ao invés de se constatar internamente.
Desta maneira, o amor é vislumbrado como mercadoria, passível de apropriação,
por meio de pagamento ou de outra vantagem. A sociedade que se conhece, como
resultado da incompletude propugnada por Aristóteles, construiu-se a partir de
interações afetivas fundadas na necessidade de associação, bem como no desejo do
humano em finalizar-se, uma vez que, além de não se bastar, encontra-se inacabado.
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Todavia, as apontadas premissas desgastaram-se ao longo do tempo, perderam suas
matrizes e não conseguem mais justificar os relacionamentos amorosos. O homem
complexo, ao constatar sua incapacidade, acaba concebendo o amor no modo “ter” de
existência, pois já não consegue encontrar dentro de si o manancial necessário para
efetivá-lo no modo “ser”.
O discurso estéril e vazio sobre o amor decorre da incompreensão, por parte do
indivíduo, acerca das manifestações do afeto, suas implicações e nuances. Espinosa68
analisou a origem das limitações humanas, esclarecendo 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.
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.
No esforço de entender a origem das limitações humanas, Espinosa examinou as
relações entre a mente e o corpo, sob o prisma dos afetos. O filósofo não concebeu a
união psicofísica a partir do paralelismo, pois se vinculou a um monismo, em que corpo
e mente se encontram em uma só dimensão, e não devem ser tidos como linhas
similares que nunca se encontrarão. O conceito de paralelismo deve ser afastado, pois
acarreta estabilização da natureza que teria a aptidão de repetir o mesmo padrão em
cada atributo, fazendo com que se algo pertencer à mente será sempre dela e, se algo for
do corpo, a ele pertencerá.
Sendo corpo e mente manifestações de Deus no homem, há de se perceber uma
relação de causalidade entre ambos, a partir do enquadre espinosista. Não se trata de
mente e corpo separados, de maneira que o que se passa em um se reflete imediatamente
no outro. Diante disso, não há que se falar em planos paralelos situados em universos
heterogêneos, mas em um único modo de substância, considerado sob prismas distintos,
o que faz com que um acontecimento corporal se manifeste como uma ideia69. Em
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substituição à doutrina do paralelismo nasce a da igualdade, pois há isonomia entre
potência de pensar (mente) e de agir (corpo).
As análises de Espinosa e Descartes, a respeito dos afetos, 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 passividade.
O afeto passivo decorreria de uma causalidade inadequada; ou seja, de uma
paixão. O corpo não pode causar paixões na alma, pois estas decorrem do encontro entre
os modos do próprio pensamento. Com isso, a potência do corpo é aumentada ou
diminuída, levando-se em consideração que todo encontro corporal é também anímico,
o que afasta a concepção de que o corpo cause efeitos na alma.
No entendimento de Vieira70, é possível visualizar uma correlação entre paixão e
afeto, a partir do dogma lacaniano. A paixão evidenciaria a posição do sujeito em
relação com o outro, fazendo emergir uma reflexão ética, uma vez que o afeto deveria
ser considerado como ponto de ancoragem do gozo. Espinosa propõe a existência de
três afetos básicos, quais sejam: desejo, alegria e tristeza, vinculando apetite e desejo à
razão. Com isso, a diversidade da vida nasceria das múltiplas variações do desejo, uma
vez que há uma ordem causal, por detrás da desordem das paixões71.
Quanto à moderação da potencialidade dos afetos, Espinosa defendeu 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
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racionais do homem. Assim concebido o fenômeno, ideias adequadas orientarão
devidamente os desejos72, o que constitui, decerto, o fundamento da psicanálise.
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.
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, 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. 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 é potência de agir, puro poder de ser afetado73.

Percebe-se que a concepção de afeto sofreu reestruturação com a contribuição
espinosista, pois os filósofos antigos só se preocupavam em emitir juízo de valor sobre
os afetos, e não sobre a sua origem. Nessa linha de compreensão, os afetos alcançam
relevância considerável, pois eles propiciam condição humana de aumentar ou diminuir
a capacidade de ação do corpo e da mente. A influência dessa transformação da
concepção de afeto no presente é tão considerável, que, atualmente, definem-se os
afetos não apenas como algo que afeta ao corpo humano e suas ideias, pois eles são a
própria ideia74.
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A dificuldade de amar reside na construção sociológica humana, uma vez que o
ser social tende a evitar ser afetado pelo outro, o que gera angústia, em decorrência da
incapacidade de formar relações. Como se pode depreender, amar não é fácil, nem
tampouco, estruturar entidades familiares na sociedade atual.
Como ensinou Bauman75, o homem moderno é sem qualidades, amoldando-se à
realidade circundante, em constante mutação. Decorre daí ser tão tormentosa a criação
de vínculos sólidos e perenes, ou seja, não líquidos. A influência da fluidez social no
comportamento amoroso do sujeito, muitas vezes, determina a dissonância entre prática
e teoria; ele diz querer amar, mas age de forma paradoxal, talvez por ter medo, ou por
não compreender o que é o amor.
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, entregar-se completamente na esperança de que o amor
produzirá amor na pessoa amada, não havendo, desta forma, racionalidade apta a
proporcionar certezas e evitar sofrimentos. De outra sorte, 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 pelas suas consequências.
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,
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 fé76.
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 em um sistema de defesa no qual distância e posse parecem meios de segurança,
mas 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
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si mesmo. Vale sublinhar que coragem nascida do desespero não se confunde com a
coragem de amar77.
A ausência de coragem estimula o estabelecimento de uniões simbióticas,
consubstanciadas na afinidade, em detrimento do amor maduro, que seria a resposta
necessária para o problema da existência. Na sociedade atual, a afinidade nasce da
escolha, devendo reafirmar-se diariamente, através de novas ações, sob pena de seu
definhamento e deterioração, até sua completa desintegração. Isso decorre da tendência
a evitar tudo o que é sólido e durável; ou seja, o que não se ajusta ao pragmatismo
instantâneo. Assim não é motivo de surpresa que se formem parcerias frouxas e
eminentemente revogáveis, em substituição ao modelo tradicional de união pessoal, que
ainda se mantinha, apesar do desgaste natural do tempo78.
Já para os depressivos, a vida não faz sentido; o universo é indiferente às dores
humanas e ninguém se preocupa, a ponto de querer salvar os indivíduos. De acordo com
Freud (já mencionado), a depressão revela a condição de desamparo, da qual o sujeito
não depressivo tenta proteger-se, construindo uma rede de vínculos frágeis e ilusórios,
que se chama amor e dá sentido à vida. Para que tal condição seja racionalmente aceita,
é preciso estar inconsciente de uma ilusão. Diante disso, a sociedade tende a não tolerar
o deprimido, uma vez que sua experiência rompe tal rede ilusória de sentido e amparo
da qual se constitui o laço social e afetivo, deixando entrever o vazio que seu psiquismo
já não consegue dissimular.
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, desapareceu79.
Com isso, o homem contemporâneo encontra-se em estado de desamparo, por ter
sido abandonado aos próprios sentidos, ilusões e sentimentos facilmente descartáveis,
ansiando pela segurança do convívio, determinado a relacionar-se. Desta forma, o
indivíduo considera o relacionamento fantasioso como algo capaz de outorgar-lhe
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segurança e felicidade, diante da insegurança causada pela fragilidade dos vínculos, em
um contexto de liquidez moderna. Da mesma forma que a solidão produz insegurança, o
mencionado relacionamento provoca similar sentido de desamparo, pois, dependendo
do tipo de relação, o indivíduo pode sentir-se inseguro, ou solitário, fazendo com que a
ansiedade persista80.
O amor, como satisfação pessoal mútua e como refúgio para a solidão81 são duas
formas comuns de desintegração na sociedade ocidental moderna: ambos constituem a
patologia socialmente padronizada do amor. 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
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 reconhecido82.

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 de uma única questão: como superar a separação, como
alcançar a união, como transcender a vida individual e encontrar a harmonia com o
todo? A resposta varia, podendo ser buscada na adoração de animais, no sacrifício
humano, na conquista militar, na indulgência para com a luxúria, no trabalho obsessivo,
na criação artística, no amor a Deus e no amor ao Homem83.
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
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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
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 se experimentam.
Como decorrência dos desejos conflitantes de apertar e afrouxar os vínculos, os
indivíduos, ao mesmo tempo que buscam a segurança de um relacionamento, temem
uma ligação permanente, que traga encargos e tensões, por não estarem preparados nem
dispostos a suportar a redução de sua liberdade, numa busca eterna – perversa e ilusória,
frise-se – por novas possibilidades românticas, mais satisfatórias e completas84. Nesse
mundo de índole individualista, os relacionamentos são vistos como bênçãos ambíguas.
Tratando do assunto, é ilustrativa a lição de Bauman85:
Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se
transforma no outro. Na maior parte do tempo esses dois avatares coabitam –
embora em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário da vida
moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns,
agudos, perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. É por isso
que se encontram tão firmemente no cerne das atenções dos modernos e
líquidos indivíduos-por-decreto, e no topo de sua agenda existencial.

A incapacidade de escolher entre atração e repulsão, entre esperanças e temores,
entre estabelecer um relacionamento ou abraçar a vida celibatária, deságua na
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
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relacionamento evitando seus momentos mais amargos e penosos; forçar uma relação a
permitir sem desautorizar, possibilitar sem invalidar, satisfazer sem oprimir86”. 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. Tal 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 irreversível87”.
Tal abertura não justifica a posição de inércia, vez que, mesmo diante do
desconhecimento, a satisfação no amor, de acordo com Fromm88, não pode ser atingida
sem a humildade, a coragem, a fé e a disciplina verdadeiras. Porém, numa cultura onde
tais qualidades são raras, atingir a capacidade de amar será sempre rara conquista.
Como se percebe, a dificuldade de amar decorre do que se convencionou ser o
próprio amor; porém, o amor é reconhecido através da vontade de cuidar e de preservar
o objeto amado, isto é, a partir de um impulso para expandir-se no intuito de alcançar o
que está fora do círculo individual. No amor, o “eu” é, pedaço por pedaço, transplantado
para o mundo, e assim, o “eu” que ama se expande, doando-se ao objeto amado, sem
garantias. Se a sociedade vive obcecada pela segurança, e estar num relacionamento
implica incerteza permanente, o sujeito nunca estará, dentro da leitura de Bauman89,
plena e verdadeiramente seguro daquilo que faz, nem de ter adotado a atitude certa, no
momento devido.
A misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança que
ela inspira e os desejos conflitantes de apertar os laços e, ao mesmo tempo, mantê-los
frouxos, estimulados por tal sentimento e pelos sinais confusos dos quais o mundo está
repleto, acarretam a liquidez dos relacionamentos humanos, sendo que tal dificuldade
reside no próprio comportamento do sujeito, sendo a fraqueza, a debilidade e a
vulnerabilidade das parcerias pessoais as características que marcam a sociedade atual90.
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Fromm91 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. No mesmo sentido, Bauman92 afirma:
As pessoas procuram parceiros e buscam envolver-se em relacionamentos a
fim de escapar à aflição da fragilidade, só para descobrir que ela se torna
ainda mais aflitiva e dolorosa do que antes. O que se
propunha/ansiava/esperava ser um abrigo – talvez o abrigo – contra a
fragilidade revela-se sempre a sua estufa.

É comum perceber, no discurso moderno, a confusão entre a felicidade e o
relacionamento afetivo. Porém, o que se visualiza atualmente, de forma predominante, é
o denominado “relacionamento puro93”, no qual cada sujeito apenas entra com o
objetivo do que pode ganhar, e somente continua na relação, enquanto a outra parte
estiver proporcionando satisfações suficientes.
O “relacionamento puro” é condição natural, não fazendo, em princípio, garantia
de permanência; sua característica principal é a ausência de limitações, diante da
possibilidade de ruptura a qualquer momento. O medo de grande sofrimento futuro
instiga a evitar o compromisso duradouro, necessário à preservação da relação94.
As inúmeras tentativas de blindagem que o ser humano utiliza para se proteger
acabam distanciando-o de seu objeto de desejo. A busca de novas possibilidades
românticas, mais satisfatórias e completas, além do medo da futura e inevitável
dissolução, acarretam encargos e tensões, pois o homem não se encontra disposto a
suportar uma redução de sua liberdade, apesar de almejar uma relação feliz e estável. O
que se constata é uma atitude egoística, em que o outro representa mero fantoche dos
anseios de outro ser.
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
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alcançado o é também a felicidade. Porém, a ausência de encontro com o outro causa
angústia; logo, o estabelecimento de relacionamentos afetivos, apesar de não levar o
humano à plenitude, 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”.
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. De acordo com o exposto, é possível afirmar que conseguir amar é um
ato considerado complexo e raro, em decorrência do estabelecimento de padrões de
comportamento desvirtuados da realidade, o que torna a dificuldade em amar ainda mais
densa.
A dificuldade de amar, conclui-se, não impede o desencadeamento de inúmeros
relacionamentos, diante da multiplicidade afetiva, que compõe a vida moderna.
Portanto, uma vez formados, necessitam de reconhecimento jurídico e social, não
podendo ficar à margem da sociedade. Pelo contrário, qualquer relacionamento
estabelecido entre maiores e capazes, em contexto de liquidez, deve ser considerado
legítimo, pois, como se percebeu, possui caráter excepcional. Aqueles que tiveram a
coragem de formar vínculos duradouros e complexos ultrapassaram obstáculos de toda
sorte, desprenderam-se do individualismo inconsciente e romperam com o padrão
irracional determinado socialmente.

1.3. Direito a uma Identidade Sexual e de Gênero

Na antiguidade, o amor entre seres do sexo masculino era aceito na sociedade,
sendo, contudo, valorizado apenas o polo ativo da relação. Esse dado de realidade
provavelmente 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 elemento biológico
para o qual o homem direcionava seu afeto, mas o papel sexual que ele desempenhava95.
De acordo com Guimarães, para os gregos:
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(...) 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,
positivos e, especialmente, negativos96 (grifos do autor).

Apesar do privilégio conferido ao comportamento sexual, os gregos não
avaliavam o amor por homens como motivo de postura excludente em relação à
heterossexualidade, nem como dois tipos de comportamento 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) desempenha um papel
fundamental, é possível dizer que essa mesma beleza agiria decisivamente para
despertar o desejo masculino97”. Nessa sociedade, é admissível entender que o amor era
exclusividade entre homens, uma vez que a amizade e a virtude eram os elementos
indispensáveis à deflagração do sentimento.
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. Nesse contexto histórico,
verificou-se desconfiança em relação aos relacionamentos homoeróticos, por meio do
discurso médico e filosófico, que os vinculava ao abuso do corpo e da alma, e, de outra,
sorte, enaltecia-se o casamento e as obrigações conjugais. Assim concebida, a atividade
sexual passou a ocupar lugar central, em decorrência da suposta doença que poderia
provocar, e não por ser um instrumento de prazer, o que fez surgir uma vertente da
teologia cristã, baseada na ética da relação matrimonial98.
Até o século XIII, as relações homoeróticas eram aceitas; até setores religiosos
faziam apologia a tais relacionamentos. Porém, na Idade Média, difundiram-se as ideias
cristãs pela Europa, com o consequente enfraquecimento do ideário greco-romano.
Assim, o mito de Sodoma e Gomorra99 encontrou as condições ideais para o seu
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enraizamento no comportamento moral dessas populações. Segundo Guimarães: “O que
parecia ser alvo de objeção não era a relação homoerótica em si, mas o fato de que um
homem fosse capaz de abdicar de seus privilégios como homem, e da sua ‘honra de
cidadão’ para se comportar da maneira ‘passiva e inferior’, própria das mulheres, para
obter prazer100” (grifos do autor).
Nem com o surgimento do Iluminismo, que considerava a liberdade como
alavanca para o progresso, a ordem e a felicidade, a homossexualidade deixou de ser
condenada, da mesma forma que ocorria na idade Média, preconceito influenciado pelos
dogmas religiosos da época. Acreditava-se que os homens tinham quantidade limitada
de sêmen em seu corpo; portanto a sexualidade heterodiscordante passou a ser mais
condenada, sob a suposição de que sua prática representava desperdício da semente da
vida101.
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. Em 1870, o psiquiatra alemão Westphal
publicou um artigo em que definia a nova identidade sexual e social, a partir da
inversão, traçando-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 a homossexualidade, considerada como uma forma de
sexualidade “bestial102”.
Assim, no século XIX começou-se a afastar a dogmática religiosa, com a
emergência do estudo científico acerca da homossexualidade. Primeiramente, definida
como doença, sem qualquer dado concreto, o que acarretou a realização de tratamentos
desumanos, tais como terapias com choque convulsivo, lobotomia e terapias por
aversão, sem, no entanto, qualquer punição estatal. Os estudiosos desejavam descobrir
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meios de reverter a homossexualidade, restando, por óbvio frustrados, pois não se cura
algo que não é patológico103. 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 louco104.

Já no século XX, mais precisamente em 1969, diante do episódio emblemático
de Stonewall105 em Nova Iorque, houve modificação no discurso, a partir da percepção
da equivocada compreensão de seu comportamento. Os processos de despatologização e
descriminalização foram responsáveis pela superação do rótulo preconceituoso atribuído
àqueles que se orientavam sexualmente de forma distinta, fazendo com que a
nomenclatura “homossexual”, de cunho degradante fosse rechaçada, e passaram 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 vigente106.
Nas décadas finais do século XX, houve tentativa de assimilação da identidade
homoerótica, através da construção da figura respeitável do “gay cidadão”, não
diferente dos heterossexuais, a não ser pelo desejo, detalhe ou elemento a mais das
identidades na modernidade tardia. Certamente permanece um ruído de exclusão, uma
vez que esse “gay cidadão”, como o cidadão médio, é idealizado como branco, de classe
média, “bem-sucedido”, straight acting, cosmopolita e liberal107. Essa visão não impede
a coexistência de outros tipos de homossexual. O gay cidadão aproxima-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 remanescente da estrutura patriarcal, existe o enrustido
homossexual, cuja personalidade abaliza-se em verdadeira moral de origem vitoriana. É
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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 heterodiscordante.
Todavia, segundo Foucault108, a homossexualidade encontra-se intrinsecamente
conectada ao sujeito, sendo subjacente a todas as suas condutas. Dessa forma, ela
resplandece sem pudor em sua face e rosto, não se permitindo esconder, uma vez que
faz parte de sua natureza singular.
No Brasil, os relacionamentos homoafetivos eram considerados crime até 1821,
com base nas Ordenações Filipinas, o que não se seguiu nos diplomas sucedentes. O
Código Criminal de 1830, inspirado no ideário napoleônico, não capitulou a sodomia
dentre os crimes tipificados e passíveis de punição, ao contrário de países como o EUA
e a Inglaterra. Apesar do preconceito iluminista, alguns de seus adeptos encaravam
como verdadeira atrocidade punir a homossexualidade com a pena capital, pois se esta
fosse realizada sem violência ou indecência pública, a lei não deveria se ocupar dela.
Embora não houvesse a tipificação do crime de sodomia no Brasil, registra-se a
presença de outros tipos penais vagos e abstratos, nos quais se poderia facilmente
enquadrar a conduta do homossexual e sancioná-lo, sob os rigores de um Estado
moralmente preconceituoso. 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 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 inquisitores, o qual se baseava, principalmente, na ideia de
que a antinaturalidade do ato homossexual – masculino, pelo menos –
representava o duplo desperdício da semente vital109.

Figari110, ao realizar uma “genealogia crítica do homoerotismo” no Rio de
Janeiro, afirma que os campos de força discursivos e históricos homossexuais foram
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instituídos na América Latina com base em uma 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 alicerçavase 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.
A construção 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
periféricas111”, é evidente que as desigualdades provenientes de um padrão
heterossexual imposto existem, possuem densidade e materialidade históricas, não
sendo cabíveis sua rejeição e indiferença. A injustiça sexual e a injustiça social
caminham juntas, tratando como abjetos112 os sujeitos que se orientam pelo desejo
heterodiscordante, e, consequentemente, desprovidos de direitos e da possibilidade de
constituição de uma entidade familiar113.
Assim concebida, a opressão sexual é aquela em que a minoria é induzida a
anular seu desejo, a fim de seguir os ditames impostos pela maioria. Isso faz com que,
no processo de socialização desde a infância, os cidadãos que vivenciam as
sexualidades periféricas sofram diversos tipos de violências, desrespeitos e agressões,
das mais variadas ordens, às suas integridades físicas e psíquicas114. Porém, alguns
conseguem romper com os modelos pré-concebidos e com tudo que é imposto em
matéria de sexualidade, gênero e afetividade, enfrentando as consequências, por mais
difíceis e desumanas.
Para Foucault115: “Nada daquilo que ele [o homossexual] é, no fim das contas,
escapa à sua sexualidade”, e, com isso, tentar caber numa padronização moralmente
construída, constituía 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. Primeiramente, ocorreu a busca pelo encaixe perfeito, dentre a novel
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categoria criada (homossexualidade como sexualidade invertida), em que muitos o
fizeram pelo diagnóstico psiquiátrico, alguns pela sanção penal e a maioria pela
incorporação dessa invenção médico-legal como meio de autoidentificação116.
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, sem qualquer fundamento científico, afirmava-se a aberração e a
abjeção dos sujeitos a ela associados117, sob a tentativa de ajustá-los ao padrão
socialmente imposto, o que retirava – artificialmente, por óbvio – a sexualidade do
universo do desejo. 118.
Com isso, ciências consagradas e incontestáveis por seu poder normatizador –
como é o caso da medicina, psiquiatria e do direito – 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 vilipendiados119. Desta forma, tais
ciências cooperaram significativamente à função de identificar, classificar e limitar
comportamentos humanos, legitimando-os como inapropriados. Diante disso, apenas
mal disfarçavam o intuito de enfrentar ameaças aos anseios das classes dominantes,
temerosas de perder seus privilégios.
Se fosse possível estabelecer uma sociedade pura, 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.
A evolução da sexualidade heterodiscordante trouxe à evidência que a sociedade
poderia determinar padrões de conduta, baseados numa moral desarrazoada, cujo único
objetivo era o de perpetuar a ordem de estruturas econômicas e valores conservadores.
Atualmente, as variantes e possibilidades de orientação sexual constituem o patrimônio
inalienável dos direitos fundamentais, tutelados, implícita ou explicitamente, pelo
direito em importantes documentos, como a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e maioria das constituições democráticas ocidentais120.
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Nas últimas décadas do século XX, o movimento homossexual organizou-se
politicamente, como resultado de um refinamento teórico da análise inerente à inclusão
da sexualidade heterodiscordante, por meio de argumentos 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
entre pessoas do mesmo sexo, entre outros argumentos expostos ao longo do presente
estudo.
Nesse passo, o casamento entre pessoas do mesmo foi incorporado à discussão
na esfera jurídica. Resulta desse dado de realidade o reconhecimento de que se trata
simplesmente de regulamentar o plano fático, pois a relação homoafetiva consta do
catálogo biológico, apesar de configurar socialmente comportamento sexual restrito à
minoria. Além disso, defende outra característica, mais radical e palatável ao senso
comum, através da universalização do modelo de família patriarcal às sexualidades
periféricas.
Mikolsci121 identificou inclinação à “domesticação heterossexista” de todas as
formas de sexualidade diversas do padrão familiar pequeno-burguês, exigindo-se
daquelas apenas adaptação ao repertório legal existente, sendo, pois, toleradas.
A preocupação com a distribuição socioeconômica é evidente (eles ou elas
consomem, pagam impostos; portanto podem ser afetivos), e com pouca ênfase, na
prática, ao reconhecimento da igualdade e da liberdade, até mesmo na esfera das
relações mais íntimas, de tudo que seja visto como minoritário o que parece
desestabilizar a demanda pelo reconhecimento. Porém, o enquadramento da
homossexualidade num aparato normativo afetivo-comportamental, não reduz a
demanda por igualdade e respeito, pois o intuito é incluir e, se o referido aparato estiver
obsoleto, que seja reestruturado.
A possibilidade de casamento acarreta legitimação das relações amorosas entre
pessoas do mesmo sexo. Não se deve cogitar que o mero reconhecimento do Estado
tenha poder de transformar tais interações em relacionamentos aceitáveis, pois, como
exposto, o direito não tem o poder de constituí-las; apenas reconhecê-las. Assim, o
casamento constituir-se-ia como ato de vontade, na esfera de autonomia de cada

121

MISKOLCI, op. cit., p. 19.

indivíduo, que pode optar por união estável, a ser respeitada e reconhecida, tanto pelo
direito, quanto pela sociedade.
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 FAMÍLIA - A REDEFINIÇÃO DE VALORES NA SOCIEDADE
BRASILEIRA ATUAL
2.1 - Sexo, Família, Casamento e Desejo: muito aquém do Afeto

Histórica e juridicamente, a sociedade alicerçou-se na tríade sexo, casamento e
família, moralizando o comportamento humano, como se, por meio de ficção legal,
houvesse a possibilidade de somente reconhecer a entidade familiar concebida sob tais
cânones, independentemente da ordem dos desejos. Decerto, é possível substituir na
presente “equação matemática” a palavra casamento (pelo menos o casamento civil
tradicional de matriz exclusivamente heterossexual), pela palavra afeto, que representa
muito mais do que uma finalidade, pois representa uma verdade. E, ao se inserir o afeto
no presente contexto, há de se constatar a pluralidade com que se desenvolve
atualmente.
É recente a inserção do afeto de amor nas relações humanas. No presente, os
relacionamentos pautam-se, mesmo com todas as dificuldades apontadas, no afeto entre
os parceiros que os compõem, levando a uma modificação de institutos, estruturas e
normativas. Em sendo o afeto observado de maneira múltipla na vida, não cabe ao
direito persistir na cegueira à realidade que cintila, reconhecendo, pois, as alterações
sociais que tal fenômeno acarreta.
Sob essa orientação, o ordenamento jurídico disciplinou determinadas esferas da
vida, gerando diversos ramos, cuja construção, afirmação e consagração acadêmica
dependeram de inúmeros fatores, relacionados ao cenário sócio-econômico e ideológico
dominante.
Nesse contexto, 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, branco, europeu, cristão e heterossexual, que permeava não apenas a esfera
privada, mas também a pública, sendo fácil constatar porque as construções
constitucionais acerca de um sujeito de direito universal e abstrato, encontravam-se tão
distantes das mulheres e de outros grupos sociais minoritários122.
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Por meio da família, a sociedade conseguia reger as relações a partir da tradição,
enquadrando-a, por conseguinte, na moldura social desenhada; já na esfera da
sexualidade, a família era vital para assegurar a conformidade aos padrões sexuais
convencionais, bem como à hierarquia entre os sexos123.
Apenas no século XX, mais precisamente na década de 1960, ocorreu radical
modificação na delimitação de regras, a partir da transformação, tanto de modelos de
comportamento, quanto de identidades sexuais. Desde então, aos poucos, transforma-se
a compreensão das relações amorosas e do casamento, gradativamente questionado, o
que se espraiou para a instituição que ele fundava.
Na década de 1970, ainda marcada pelas propostas de mudanças sociais
profundas, as minorias mobilizaram-se em defesa da transformação dos papéis sexuais e
da família, da desconstrução das categorias engessadas, tanto da homossexualidade,
como da heterossexualidade. Buscava-se então o desenvolvimento de novo vocabulário
do erótico e a compreensão da sexualidade na ordem do desejo, como prazerosa e
relacional, ao invés de reprodutiva ou definidora de um status moral aceitável, ou
reprovável socialmente124.
A multiplicidade relacional entre os sexos acarretou transformações sociais e
provocou revisão dos tradicionais valores. Atualmente, o indivíduo é estimulado a
desenvolver atitude reflexiva com a coletividade e suas demandas, sem que se submeta
passivamente aos padrões impostos, ainda que a estruturação de novas relações entre os
sexos e entre os parceiros amorosos não esteja plenamente configurada125.
No intuito de concretizar a liberdade sexual e suas repercussões, abriu-se o
caminho para um novo diálogo no seio da maior parte das instituições. Nesse processo,
aos poucos, começa-se a alinhavar a quebra de antigos paradigmas, de forma que as
circunstâncias da vida sejam consideradas como determinante na construção da
sexualidade, do casamento e da família.
Sob tal influência, a lógica jurídica, em nova perspectiva, deixou de ser
limitadora e se encaminha na direção transformadora. Seus dogmas deixaram – ou estão
deixando – de ser um conjunto normativo a que os sujeitos deveriam se ajustar, e
começou a se estruturar a partir das manifestações dos indivíduos e grupos. Já não é
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mais uma relação de ajuste à disciplina, pois agora a disciplina ajusta-se ao
comportamental humano.
Segundo Gény126, a partir do pensamento positivo liberal, o direito não é apenas
dado (lei), mas também é resultado de construção, por meio da atuação hermenêutica de
seus operadores. Para o autor citado, “o direito positivo deve permanecer sendo coisa
vivente. Mas viver é mover-se e transformar-se. Para o direito é mais ainda: é lutar em
vista de uma perfeita e constante adaptação às exigências da vida social”.
Em sentido contrário, importa registrar, que alguns segmentos ainda insistem
que a sexualidade deve prestar-se exclusivamente às finalidades reprodutivas e que o
casamento, que confere legitimidade à família e assegura a existência de tal instituição,
deve permanecer como o pilar que a mantém em equilíbrio. A sexualidade atípica,
segundo eles, teria o condão de romper com a associação entre sexo e reprodução, o que
levaria à conclusão de que aquela não tem controle, nem pode ser socialmente
responsável. Desta forma, faz parte do imaginário desse segmento a representação de
que as minorias – com destaque aos homossexuais – buscam simplesmente a satisfação
física, calcada no ato sexual, o que as conduziria à promiscuidade ou a desenvolver
práticas ilícitas127.
É usual, no âmbito do senso comum, o estabelecimento de conclusões a partir de
algumas (poucas) observações, o que tende a sepultar a pluralidade de manifestações
possíveis. Por exemplo, quando um heterossexual, que faz parte da maioria, visualiza
dado comportamento divergente, tende a avaliá-lo segundo o espectro sexual que
conhece e considera legítimo. Ao analisar comportamento sexual heterodiscordante,
tende a reduzir o sujeito ao que observou, ignorando que a realidade humana é plural e
que talvez o seu referencial deva ser revisto, por não dar conta da multiplicidade de
situações abarcadas por tão complexo fenômeno.
Diante do exposto, os conservadores estão certos, quando afirmam que a família
tradicional está ameaçada, em decorrência das transformações históricas e sociais
vivenciadas pela humanidade. De acordo com Miskolci128, a presente visão “é ahistórica e sociologicamente cega a respeito do que é a instituição familiar. Apesar da
hegemonia simbólica, análises etnometodológicas afirmam que a família burguesa
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nuclear nunca foi a regra e se aproxima muito mais de uma ficção, do que de um ideal
coletivo”.
Os movimentos nacionalistas, o retorno ao comunitário e a retórica de
valorização do casamento e da família constituem discurso vazio, que deita suas origens
no ideário tradicional da estabilidade fictícia. Na presente perspectiva, a resistência à
transformação social faz ressurgir a moralidade desarrazoada de outras épocas, a partir
da revitalização de valores antigos e de formas institucionais desgastadas, alicerçadas
sob os mesmos cânones: sexo heterossexual, casamento civil, família patriarcal129, além
do desmerecimento do desejo real e efetivo.
No que diz respeito à conduta sexual, 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, seria o ponto
de partida de toda cultura130. A partir do sexo, estruturaram-se bases sociais artificiais,
convencionais e arbitrárias, por meio da moralidade, o que interfere na construção do
fenômeno jurídico. No terreno sexual o humano concilia o instinto animal com a
racionalidade que adquiriu dos deuses131, numa interação que se reflete no social, no
Direito, na Psicologia, 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.
No entanto, para o indivíduo, em contexto de liquidez, as fronteiras que separam
as manifestações culturais/saudáveis/corretas das perversas/incorretas em matéria de
instintos sexuais estão totalmente embaçadas132. Logo, quase todas as formas de
atividade sexual são toleradas133, sendo indicadas como terapia para enfermidades
psicológicas, além de serem consideradas como vias legítimas na busca da felicidade.
Os poderes constituídos, prima facie, não estão mais interessados em traçar a fronteira
entre sexo correto e sexo perverso. De acordo com Bauman:
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Os objetos ‘socialmente úteis’ oferecidos para descarga sexual não precisam
mais ser disfarçados como ‘causas culturais’. Eles desfilam com orgulho sua
sexualidade endêmica ou inventada. Depois da época em que energia sexual
tinha de ser sublimada para que a linha de montagem de automóveis se
mantivesse em movimento, veio uma época em que a energia sexual
precisava ser ampliada, liberada e estimulada a se expandir, de modo que os
veículos que saíam da linha de montagem pudessem ser ardentemente
desejados como objetos sexuais134.

O que se percebe é a relação entre liberação/contingenciamento da conduta
sexual, através de seus objetos, como resultado dos anseios de expansão cultural do
capitalismo. O elo entre sublimação do instinto sexual e sua repressão, condição
indispensável a qualquer arranjo social disciplinado, foi rompido, pois a sociedade atual
descobriu um caminho de sublimar os instintos sexuais, sem recorrer à repressão.
Houve a desregulamentação do processo de sublimação, que agora é difuso e disperso,
mudando de direção e guiado pela sedução dos objetos de desejo sexual em oferta e não
por quaisquer pressões coercitivas135; ou seja, enquanto, na sublimação, o desejo é
refutado pela vontade do sujeito, na repressão, o desejo é contingenciado pela vontade
de outrem.
Como exposto, a sociedade capitalista exige que o sujeito consuma mais do que
o necessário, pois cria necessidades artificialmente. Tais objetos se transformam em
objetos de desejo, por meio dos quais o sujeito acredita suprir determinada
falta/carência. Entretanto, o consumismo não consegue satisfazer o desejo, pois a
sociedade atual pratica a lógica de querer sempre mais. Segundo análise de Pereira:

Nosso destino é querer sempre mais e às vezes nem sabemos o quê.
Paradoxalmente não ter tudo o que desejamos é exatamente o que nos faz
viver. A nossa incompletude e o inexorável vazio são a nossa força motriz. O
desejo é assim, estamos sempre tentando satisfazê-lo. Esse é o destino136.

Como exposto, numa perspectiva alinhada ao construtivismo social, a
sexualidade está impregnada de convenções culturais, que modelam as próprias
sensações físicas. Quando se trata de sua regulação jurídica, é preciso aferir a extensão
que se quer atingir, definindo o objeto de regulação. Portanto, o direito da sexualidade
deveria alcançar identidades, condutas, preferências e orientações das mais diversas,
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relacionadas àquilo que no plano humano e social se estabelece, em cada momento
histórico, como sexual.
O direito de família clássico vinculava o sexo à reprodução, a partir do
casamento, e, com isso, elegeu a conduta heterossexual como a conduta típica, e mais,
como a única possível e legítima. Tal premissa já não mais se sustenta nos modernos
ordenamentos jurídicos, uma vez que o ato sexual não é o único meio que se tem para
procriar, existindo várias espécies de inseminação artificial. De outra sorte, o casamento
não é mais compreendido como legitimador das relações sexuais, pois o sexo,
atualmente, encontra-se compreendido na ordem do desejo, o que afasta a exclusividade
de sua função procriadora e o eleva a uma das principais fontes de prazer137.
Diante do desenvolvimento dos direitos sexuais, ocorre a possibilidade do livre
exercício

responsável

da

sexualidade,

constituindo

as

fundações

para

um

disciplinamento jurídico que supere a tradicional moralidade repressiva, que
caracterizava as intervenções do direito nessa esfera. Por conseguinte, deságua numa
compreensão pró-dogmática dos direitos sexuais, na qual o conjunto de normas
jurídicas e sua aplicação possam ir além de ordenamentos restritivos, assumindo o
sistema o seu papel transformador, ao estimular condições favoráveis à estruturação de
um direito da sexualidade humano e revolucionário138.
Dessa forma, o direito da sexualidade não deve pautar-se por identidades e
práticas sexuais predefinidas, baseadas na ideologia heterossexual da maioria, calcada
em sexualidade ortodoxa. Assim, o sistema jurídico deve assimilar as identidades
sexuais periféricas, coibindo sua marginalização. Trata-se, portanto, de alinhavar um
direito da sexualidade com caráter transformador, informado pelos princípios da
liberdade e da igualdade139.
O exercício dos direitos de liberdade e de igualdade, pela pluralidade de sujeitos
nas mais diversas situações, manifestações e expressões da sexualidade, em igual
dignidade, requer a consideração da dimensão de sua responsabilidade. Tal
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compromisso materializa-se no dever fundamental de cuidado, respeito e consideração
aos direitos de terceiros, quando do exercício livre e em igualdade de condições da
sexualidade. Não se trata, simplesmente, da imposição do dever de reparar danos ou de
preveni-los em face de bens jurídicos individuais e coletivos, mas de verdadeira ética,
consubstanciada no exercício da sexualidade do modo mais livre, igualitário e
respeitoso possível140.
Bauman e Sigusch141 afirmam, em sentido sociológico, que em contexto de
liquidez, a liberdade sexual representa um locus de solidão e angústia, pois os
relacionamentos apresentam uma pseudo-felicidade, antes legitimada pelo amor
conjugal e, atualmente, pelo amor livre. Submetidos a essa vertente, os anseios não
foram realizados, abalando o indivíduo, que apresenta: sofrimento, medo, solidão,
hipocrisia, egoísmo e compulsão à repetição. A esse respeito, Bauman defende que as
íntimas conexões do sexo com o amor, a segurança, a permanência e a imortalidade, via
continuação da família, não eram tão inúteis e constrangedoras como se imaginava,
asseverando que as restrições culturais devem ser estimuladas, ao invés de associadas a
símbolos de equívocos ou fracassos.
Porém, a liberdade sexual não pode ser considerada como catalisadora dos males
humanos, a partir da constatação de que, na sociedade líquida, os sujeitos, por ausência
de construtos culturais, não se vinculam a outro ser. A crítica não se restringe ao plano
da liberdade, mas ao comportamento do homem diante dela, pois o fato de ter de seguir
normas categóricas de conduta, pautadas em cultura arbitrária, e, portanto, limitadoras,
não faz com que se sinta mais feliz e menos miserável.
Segundo Pereira142, a vida como ela é, precede a lei jurídica, e, citando Lacan,
atribui a construção da família ao fato cultural e não ao dado natural. Percebe-se a
diferente perspectiva entre Bauman e Lacan, pois, enquanto o primeiro parece defender
as restrições culturais à configuração da família, em sentido contrário à liberdade,
retirando, assim, sua liquidez; o segundo parece vincular a formação familiar a um ato
cultural, mas decorrente do desejo externado por seus integrantes, em sentido contrário
a uma verdade natural, e, portanto, biológica, o que desfaz a tese de que a família se
estrutura unicamente para fins de reprodução e de legitimidade para a livre realização da
sexualidade.
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Nesse diapasão, a sexualidade é concebida como construção cultural, estruturada
a partir da liberdade, devendo o ordenamento reconhecer a multiplicidade de sua
incidência. Diante disso, a definição do sujeito de direito vincula-se a questões de
inclusão e de exclusão no laço social de determinadas pessoas, atreladas a razões
ideológicas e morais. A moralidade sexual civilizatória provoca injustiça, a partir da
exclusão social de sujeitos que não se ajustam a um padrão moral e sexual da maioria,
levando ao desrespeito institucional às mencionadas injunções morais143.
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. A essência do fenômeno jurídico não é propriamente o gozo, mas sua
distribuição, retribuição e repartição dentre os objetos do querer humano, que, por sua
vez, vincula-se ao desejo, à necessidade e à vontade144.
Desse modo, o conjunto de manifestações de ordem afetivo-sexual apresenta-se
como extensão daquilo que o sujeito sente como ser desejante. Sob essa premissa, a
estrutura do desejo comporta modificações ao longo da existência, uma vez que não há
espaço para padronizações, ou tentativas de universalização e rotulagem em matéria de
sexo, gênero e desejo, por serem múltiplas e cambiantes as faces relacionais da
sexualidade e da afetividade. Tais conceitos não abarcam apenas as variantes da
orientação sexual, que se referem aos direcionamentos dos desejos, mas também as
questões de gênero, mais complexas ao se referirem aos modos de sentir, de estar e de
experimentar noções variantes de masculino e feminino na sociedade.
A sociedade é moldada a partir de mecanismos de resistência e de
transformação, que evoluem por tensões, alternando-se ao longo do processo evolutivo
humano. Diante da presente perspectiva, a modificação dos parâmetros relacionados à
sexualidade e ao casamento estimula o esvaziamento deste último como tradicional
instituição moral. Sua cristalização decorreu da necessidade de criação de um
organismo incumbido de manter a ordem social, a desigualdade entre os sexos, o meio
para a transmissão de propriedade e, principalmente, os valores tradicionais145.
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Portanto, o contrato de casamento deve ser reestruturado, pois não mais propicia
a cada sócio a posse exclusiva do corpo, dos sentimentos e do cuidado em relação ao
outro146.
Cronologicamente, antes do casamento, há a fase da conquista, período em que
nenhum sujeito envolvido ainda tem certeza sobre o sentimento do outro,
empreendendo todos os esforços para conseguir seus intentos. No início, ambos
procuram mostrar-se como atraentes, interessantes e belos, pois ainda não têm um ao
outro – e, decerto, nunca terão. Com o casamento, a situação muda consideravelmente,
uma vez que não mais existe o que conquistar, transformando-se o amor em
propriedade. Alcançada a conquista, os sujeitos não mais precisam esforçar-se no
sentido da amabilidade e da beleza. Como exposto, a concepção do amor no formato
“ter”, faz com que a relação se transforme em: dinheiro, posição social, casa e filhos.
Nesse passo, o casamento iniciado com amor converte-se em propriedade amigável, ou
seja, numa empresa em que dois egoísmos unem-se num único interesse: o da família147.
A instituição do casamento desgasta-se ao longo do tempo, através da perda do
elo que mantinha unido os cônjuges, uma vez que, na sociedade contemporânea o
discurso transformou-se de “estar amando”, para se “ter amor”. Diante disso, os
casamentos tradicionais, baseados na convivência social, costume, interesse e
dependência econômica mútua, ou procriação, são conscientemente vivenciados como
amor, apesar de não ser amor, pois não se pode afirmar que a atração sexual ou o
relacionamento amistoso sejam manifestações amorosas. Em termos psicanalíticos,
diante da relação entre amor e casamento, Fromm assevera:

Nessa concepção de amor e casamento, a ênfase é posta em encontrar uma
solução para o sentimento de solidão, que de outro modo seria insuportável.
No amor eles [os sujeitos envolvidos] encontram um remédio para a solidão.
Forjam uma aliança a dois contra o mundo, e esse egoísmo a dois é
confundido com amor e intimidade148.

O espírito de parceria e de tolerância mútua foi alçado à condição de precursor
de uma concepção de amor, no período posterior à Primeira Guerra. Tais condições
associaram-se à satisfação sexual, como base de relações amorosas satisfatórias e,
especialmente, de um casamento feliz. Ao analisar as razões que levam à infelicidade na
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relação conjugal, é possível estabelecer como um dos determinantes a falta de ajuste
sexual do casal, diante de um discurso balizador das relações. A ignorância do
comportamento sexual supostamente correto, consubstanciada na técnica sexual
deficiente, de um ou de ambos os parceiros, acarretaria a avaliação de falta de amor.
A fim de evitar desajustes, entendidos como casais que não apresentavam o
comportamento sexual correto, defendeu-se a possibilidade de aprendizagem de técnicas
para que o sujeito pudesse ter uma vida sexual perfeita, alcançando, desta forma, a
felicidade e o amor plenos. O pensamento que tangencia a referida ilação
consubstanciava-se no pressuposto de que o amor seria filho do prazer sexual e que, se
duas pessoas aprenderem a se satisfazer sexualmente, irão se amar. Logo, a utilização
das técnicas corretas seria a solução, não apenas para os problemas técnicos da
produção industrial, como também para todos os problemas humanos.
Fromm contribui para a compreensão desse fenômeno, ao afirmar que o amor:

Não é resultado da satisfação sexual adequada, mas a felicidade sexual é que
é resultado do amor. O estudo dos problemas sexuais mais frequentes revela
que a causa deles não está na falta de conhecimento da técnica correta, mas
nas inibições que tornam impossível amar. (...) Se uma pessoa sexualmente
inibida for capaz de libertar-se do medo ou do ódio, e, portanto, tornar-se
capaz de amar, seus problemas sexuais estarão resolvidos. Se não, não há
conhecimento das técnicas sexuais que possa ajudar149.

Quanto à materialização do amor erótico, é necessário que o sujeito ame a partir
da essência de seu ser, já que todos os seres humanos são idênticos, constituindo uma
parte do inteiro. Por essa razão, não deveria ser relevante saber quem é o objeto do
amor, pois tal sentimento deveria ser naturalmente um ato de vontade, decisão e
compromisso. A presente premissa abaliza a concepção de indissolubilidade do
matrimônio, do mesmo modo que corrobora muitas formas de casamento tradicional,
em que dois parceiros não se escolhem, mas são escolhidos um pelo outro, e a sociedade
espera que se amem. Porém, na cultura ocidental contemporânea, tal premissa parece
equivocada150.
Na presente cultura, o amor é concebido como resultado de uma reação
espontânea e emocional, em que o humano se depara com um sentimento irresistível,
em que sua vontade cede espaço para o encontro das peculiaridades dos indivíduos
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envolvidos e, quando tais peculiaridades não se ajustam de forma precisa, ocorre a
separação. Porém, o ato de amar não é apenas um sentimento forte, mas também uma
decisão, um juízo e uma promessa. De acordo com Fromm151, se o amor fosse apenas
sentimento, não haveria base para a promessa de amar um ao outro para sempre (como
acontece nos casamentos tradicionais), pois um sentimento pode acabar, e, se o amor
fosse apenas um ato de vontade, poder-se-ia esperar que estivesse presente em todos os
casamentos, mesmo naqueles em que os parceiros foram escolhidos externamente um
para o outro.
É certo, que existem mais possibilidades em termos relacionais do que o
casamento tradicional. Foucault, em meio a uma entrevista, mencionou o direito de
adoção e o repórter acrescentou “de crianças?” Ele respondeu:
Ou – por que não? – de um adulto por outro. Por que eu não adotaria um
amigo dez anos mais jovem do que eu? E mesmo dez anos mais velho? Mais
do que fazer com que os indivíduos tenham direitos fundamentais e naturais,
nós deveríamos tentar imaginar e criar um novo direito relacional que
permitiria que todos os tipos possíveis de relações pudessem existir e não
fossem impedidos, bloqueados ou anulados pelas instituições relacionais
empobrecedoras152.

No atual processo transformador da sociedade, Miskolci153 preocupa-se com os
possíveis efeitos nefastos da abertura de obsoletas instituições a novas formas de afeto,
que sempre primaram pela revolução e descontinuidades, nunca pela conservação. De
acordo com o referido autor, o direito à parceria civil das minorias corre o risco de se
tornar uma norma e a única maneira de legitimar a sexualidade, cujo debate tende a
reduzi-la ao casamento, definido como o único meio de legitimidade social.
Porém, o movimento não se propõe a alcançar a mencionada legitimidade, a
partir de instituições empobrecidas e desgastadas, eis que requer ser respeitado de forma
igualitária. O fato de existir o casamento heterossexual, reconhecido pelo Estado e
produzir efeitos, não faz com que inexistam heterossexuais que optem por uma vida
libertária, promíscua ou celibatária.
A família patriarcal é o último elemento da tríade propugnada, pois constitui o
resultado do sexo heterossexual e do casamento civil. Sua matriz, como abordado
anteriormente, vincula-se ao surgimento do sistema capitalista, cuja função estava
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ancorada no âmbito patrimonial, além de tentar manter o controle social, a partir de
valores androcêntricos e de reducionismos religiosos.
No Brasil, apenas com a promulgação da Constituição brasileira de 1988,
ocorreu o rompimento da premissa de que o casamento era o único instituto formador e
legitimador da entidade familiar tradicional, na qual os interesses individuais eram
anulados em prol da manutenção do vínculo. De acordo com Pereira:
A hermenêutica do texto constitucional e, sobretudo, da aplicação do
princípio da pluralidade das formas de família, sem o qual se estaria dando
um lugar de indignidade aos sujeitos da relação que se pretende seja família,
tornou-se imperioso o tratamento tutelar a todo grupamento que, pelo elo do
afeto, apresenta-se como família, já que ela não é um fato da natureza, mas da
cultura. Por tratamento tutelar entenda-se o reconhecimento do Estado de que
tais grupamentos não são ilegítimos e, portanto, não estarão excluídos do laço
social154.

Portanto, a família conjugal contemporânea seria aquela que se estabelece a
partir de uma relação amorosa, na qual estão presentes, o afeto de amor e o desejo
sexual. Sob essa vertente interpretativa, o amor conjugal agrega-se, tanto à família,
quanto à sexualidade, que não está necessariamente atrelada à genitalidade. Com isso, o
direito foi convidado a ampliar a noção de amor conjugal, uma vez que o exercício da
sexualidade não decorre necessariamente dos atos sexuais genitalizados, segundo visão
tradicional, o que não anula ou invalida o amor conjugal, pois a sexualidade encontra-se
na ordem do desejo155.
Nesse cenário, as famílias podem ser recompostas, reconstituídas, binucleares,
formadas por casais com filhos de casamentos anteriores e seus novos filhos, por casais
homossexuais, já que a lista da pluralidade de arranjos familiares é vasta, sendo
fundamental verificar, tão somente, se os sujeitos uniram-se através de laços afetivos e
se constituíram em entidade familiar, que está além de um convívio superficial e
despretensioso, o que reclama sua proteção pelo Estado sob o epíteto família. Segundo
Pereira:
Pouco relevante é a obediência a uma padronização, mesmo porque, quando
se trata de afeto, isso é impensável. Necessário é compreender que a
sociedade comporta a pluralidade de família, num movimento histórico, a
partir das demandas íntimas de cada indivíduo. Ao se relacionar e afeiçoar-se
a alguém, não deveria fazer parte da preocupação da pessoa a titulação que
será dada a este elo. O importante é verificar se há ali um núcleo familiar
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compondo uma estrutura psíquica, seja com alguém de seu sexo ou de sexo
oposto, com filhos ou sem eles, para se ter uma nova vivência afetiva, não
obstante a dor de um rompimento anterior156.

Como se observa, a estruturação familiar modificou-se socialmente, o que
repercutiu na redefinição do fenômeno jurídico, uma vez que a pluralidade afetiva
rompeu com os padrões herméticos da tradição. Dessa maneira, o ser humano moderno
estrutura sua família, por meio do afeto, eis que, para ser digno necessita que o afeto
seja legitimado como valor jurídico inerente à condição humana, sendo possível
visualizar sua presença na materialização familiar, valor imprescindível, tanto na
relação intersubjetiva do casal ou dos pais, quanto na relação desses com sua prole. É,
pois, no seio da família que os indivíduos oferecem e recebem suporte psicológico, se
unem para a realização de atividades privadas e sociais e se auxiliam economicamente,
com a consequente ajuda nas adversidades e desafios de toda natureza157.
Ao se respeitar o afeto inerente aos novos arranjos amorosos do presente tempo,
atende-se ao requisito da dignidade da pessoa humana. Tal princípio resplandece no
sistema jurídico constitucional, como o principal fundamento do Estado Democrático,
comportando a tutela do sujeito concreto e de suas necessidades e desejos.
Por fim, é oportuno afirmar que a família extrapola a finalidade de procriação e
do casamento, eis que se apóia no afeto, no respeito, na consideração mútua, na
assistência moral e material recíprocas e na liberdade de exercício da condição sexual
calcada no direito fundamental à privacidade. Portanto, em coerência com a
transformação social rompe-se com a tríade tradicional: sexo heterossexual, casamento
civil, família patriarcal, além da desconsideração do desejo real e efetivo.

2.2 A Família Constituída pelo Afeto na Perspectiva da Dignidade da Pessoa
Humana

A família constitui o núcleo da sociedade, devendo reconhecer o direito, as
relações estruturadas em seu bojo e determinantes para a sua formação, em observância
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à dignidade da pessoa humana. Como dito anteriormente, a família contemporânea
forma-se a partir do afeto, relegando antigas funções em que preponderava o valor
patrimonial. Dias ressalta o afeto como valor maior na constituição de uma família e
acrescenta:
O direito das famílias, ao receber o influxo do direito constitucional, foi alvo
de uma profunda transformação. (...) A Constituição Federal, ao outorgar a
proteção à família, independentemente da celebração do casamento, vincou
um novo conceito, o de entidade familiar, albergando vínculos afetivos
outros158.

A doutrinadora em comento estabelece vínculo entre direito civil e direito
constitucional, na esteira da leitura civil-constitucional do ordenamento jurídico
brasileiro. Na perspectiva apresentada, o princípio da isonomia foi alçado à categoria
normativa, determinando emergência de novo ideário infraconstitucional acerca de
família, constituída por meio do afeto e não apenas do matrimônio. Tornou-se
irrelevante perquirir se a família encontra-se alicerçada no casamento, na união estável
entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, ou da adoção por pessoa solteira.
Como se pode inferir, não há mais espaço para a reprodução de codificação, que
tenha a pretensão de ser completa e a impermeável ao tempo; em sentido contrário,
abre-se um espaço para outra construção159, na qual o direito civil-constitucional requer
análise interdisciplinar, não se admitindo a mera justaposição entre direito civil clássico
e direito constitucional. Trata-se, na verdade, da criação de outro direito privado,
norteado por princípios constitucionais.
Sob esse ângulo, novas formas privilegiadas de afeto passam a informar os
modelos de família, que o direito tem a incumbência de legitimar, pois a Constituição
da República de 1988 não apresentou rol taxativo de possibilidades de entidades
familiares160. Em decorrência, o novo direito de família transforma-se em instrumento
hábil à realização da dignidade humana, a partir do reconhecimento da pluralidade de
entidades familiares.
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Ato contínuo, Carta Magna dedicou atenção a algumas entidades familiares, não
se restringindo a um único modelo, como o fez o Código Civil brasileiro de 1916. Entre
outras consequências, percebe-se o afastamento de um formalismo exacerbado que
segregava social e juridicamente alguns indivíduos e grupos. Não subsiste, desta
maneira, hierarquia entre filhos, distinções entre sexos, ou preconceitos de qualquer
espécie, e o sujeito, a partir da nova perspectiva, passa a escolher a forma de constituir
sua família.
Essa vertente alberga vários modelos, os quais têm a aptidão para produzir
efeitos jurídicos, independentemente do suporte do matrimônio civil, devendo ser
considerada discriminação injusta um tratamento inferior a qualquer das possibilidades
de formação familiar, segundo os valores do atual sistema jurídico161.
Na presente ordem de ideias, são elucidativas as considerações de Gama:
(...) O certo é que uma das notas peculiares do final do século XX consiste na
verificação de que as famílias devem se fundar, cada vez mais, em valores
existenciais e psíquicos, próprios do convívio próximo, afastando as uniões
de valores autoritários, materialistas, patrimonialistas e individualistas que
notabilizaram o modelo de família oitocentista do Código de Napoleão. E, no
âmbito jurídico, não se pode deixar de considerar o relevante e inestimável
papel da Constituição Federal, mormente a de 1988, no direito brasileiro:
como já se pôde perceber, o direito civil passa pelo fenômeno de
constitucionalização dos bens e valores fundantes do ordenamento jurídico,
com atribuição de maior relevância à pessoa humana (o ser) do que ao seu
patrimônio (o ter)162.

Como realçado, a nova ordem constitucional redireciona a hermenêutica atinente
à instituição familiar, o que incorpora a realidade fática ao sistema normativo. Diante da
omissão legislativa, cabe à jurisprudência ressaltar, ora a existência do afeto a propiciar
a origem da família, ora a constatação de sua ausência, o que acarreta dano indenizável
e reparável.
No intuito de materializar compromissos constitucionais, a jurisprudência possui
papel destacado, seja no reconhecimento, como na tutela do valor afeto nas relações
familiares. Apesar de os tribunais ainda não reconhecerem de forma unânime a
existência de cláusula geral de proteção da personalidade humana implícita
constitucionalmente, e, também, da ausência de teoria acerca dos direitos de
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personalidade no Brasil, alguns direitos especiais de personalidade vêm sendo
efetivados de forma satisfatória163.
O desrespeito ao afeto nas relações familiares acarreta dano efetivo à pessoa
humana. Um pai que não dedica afeto a seu filho, mesmo cumprindo compromissos de
assistência material, omite-se, ao menos, no plano de moral (para aqueles que entendem
que o afeto não constitui verdadeiro valor constitucional), passível de reparação de
caráter patrimonial.
A partir dessa premissa, subsistem lacunas no ordenamento jurídico quanto a
esse aspecto. Decorre daí a dimensão da tarefa da jurisprudência... Como ressaltado por
Gomes164, houve mudança conceitual do ato ilícito para o dano injusto; assim o dano
será considerado injusto, quando afetar aspecto essencial da dignidade humana, mesmo
não sendo antijurídico. Caso a vítima, ponderados os interesses, permanecer não
ressarcida, cumpre aplicar o conceito de dano injusto, em respeito ao princípio basilar
da responsabilidade civil moderna, ou seja, a vítima não pode ficar não ressarcida.
No Recurso Especial no 1.159.242 de São Paulo, julgado em 24 de Abril de
2012, o Superior Tribunal de Justiça, na relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu
que o abandono afetivo é passível de reparação, caracterizando verdadeiro dano moral
in re ipsa à vítima. Em síntese, o STJ reconheceu que o valor afeto é fundamental na
relação entre pais e filhos e o abandono afetivo, decorrente da omissão paterna ao dever
de cuidar, constitui elemento suficiente para caracterizar dano moral compensável.
Segundo o tribunal, não há, restrições no ordenamento jurídico pátrio à aplicação de
regras relativas à responsabilidade civil e ao consequente dever de indenizar no direito
de família, eis que o dever de cuidado encontra respaldo na unidade constitucional
brasileira.
É importante destacar que, tanto pela concepção, quanto mediante a adoção, os
pais assumem obrigações jurídicas que ultrapassam o básico em relação aos filhos, pois
o indivíduo necessita de outros elementos imateriais, oriundos do valor afeto.
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Andrighy165 ressaltou que não há como se discutir o amar, que é uma faculdade, mas
sim a imposição biológica e constitucional de cuidar, que é dever jurídico, corolário da
liberdade das pessoas em gerar ou adotar filhos. No mesmo sentido, vale buscar suporte
em Pereira, ao afirmar que:
Não se trata, aqui, de uma imposição jurídica de amar, mas de um imperativo
judicial de criação da possibilidade da construção do afeto, em um
relacionamento em que o amor e a afetividade lhe seriam inerentes. Essa
edificação torna-se apenas possível na convivência, na proximidade, no ato
de educar, nos quais é estruturada e instalada a referência paterna. Em função
da expressa negativa deste pai de proporcionar ao filho a possibilidade da
construção mútua da afetividade, violando, por esta razão, seus direitos de
personalidade, é que foi imputado ao pai o pagamento da indenização por
dano moral166.

Assim entendido, o liame entre pais e filhos concretiza relação jurídica, do que
decorrem direitos e deveres. Como é sabido, para toda violação do direito, em regra, há
correspondente sanção, o que incide precipuamente quando descumpridos deveres em
decorrência da parentalidade167.
Como demonstrado, o afeto não é apenas fundamental para a constituição da
entidade familiar, mas também, em relação aos vínculos intersubjetivos estabelecidos.
Não raro, considerar o dever de cuidado como decorrente da conduta afetiva e passível
de tutela, sua omissão, pode acarretar dano injusto, por macular aspecto essencial da
dignidade da pessoa humana.
A esse respeito, é ilustrativa a decisão no Recurso Especial no 1.000.356 de São
Paulo, julgado em 25 de Maio de 2010, quando o Superior Tribunal de Justiça, por meio
da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, inadmitiu a declaração de nulidade de registro
de nascimento, quando provada a filiação meramente afetiva:
Adoção à brasileira. Vínculo constituído por meio da convivência e do afeto.
Desconsideração da verdade genética e da formalidade. Proteção integral à
criança. Direito à afetividade. Mantém-se o acórdão impugnado, impondo-se
a irrevogabilidade do reconhecimento voluntário da maternidade, por força
da ausência de vício na manifestação da vontade, ainda que procedida em
descompasso com a verdade biológica. Isso porque prevalece, na hipótese, a
ligação sócio-afetiva construída e consolidada entre mãe e filha, que tem
proteção indelével conferida à personalidade humana, por meio da cláusula
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geral que a tutela e encontra respaldo na preservação da estabilidade familiar.
Recurso especial não provido168.

Por esse entendimento, é reconhecida a existência de uma cláusula geral de
tutela dos direitos de personalidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Para alguns
juristas, tal cláusula encontra respaldo no ordenamento brasileiro, como decorrência do
princípio da dignidade da pessoa humana e, desta maneira, tudo aquilo que representar
interesse autônomo e essencial ao indivíduo deve ser considerado direito de
personalidade169. Neste caso, a afetividade ou o afeto integram o direito de
personalidade no tocante à preservação da entidade familiar.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as lides que apresentam contornos
afetivos, sugere que o juiz deve estar atento às peculiaridades apresentadas em cada
caso concreto e decidir com base na dignidade humana, na solidariedade, na afetividade,
na busca de felicidade, na liberdade, na igualdade e no princípio da eticidade.
De acordo com Andrighi170, o que deve balizar o conceito de família é,
sobretudo, o princípio da afetividade, que fundamenta o direito familiar na estabilidade
das relações e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter
biológico ou patrimonial.
Por seu turno, Dias sublinha a necessidade de se reconhecer a superioridade do
afeto, em detrimento de suposta verdade biológica, como se depreende do transcrito a
seguir:
No confronto entre biologia e o vínculo de convivência, a jurisprudência
passou a atentar ao melhor interesse de quem era disputado por mais de uma
pessoa. Prestigiando o comando constitucional, que assegura com absoluta
prioridade o interesse de crianças e adolescentes, passaram os juízes a
investigar quem o filho considera pai e quem o ama como filho. A
identificação do elo de afetividade fez surgir uma nova figura jurídica, a
filiação sócio-afetiva, que acabou sobrepondo à realidade biológica171.

Acerca da relatividade da verdade biológica, cumpre destacar a visão de Supiot,
ao lembrar que o direito assume papel dogmático de interpretação e de proibição,
precipuamente quando exerce função singular dentre as técnicas existentes, ressaltando
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a humanização das relações sociais. Segundo palavras textuais do pensador
mencionado:
A biologização do direito civil tem efeitos destrutivos que não são
imediatamente perceptíveis como puderam ser as devastações da
industrialização sobre o estado físico da classe operária. Nenhuma classe
social está aqui especialmente envolvida, pois não é a constituição física dos
operários, mas o equilíbrio psíquico dos indivíduos que está ameaçado por
uma redução da identidade humana a uma suposta verdade biológica 172.

Considerando a função do sistema jurídico na atualidade, é de se constatar a
importância da influência social na construção da norma e, principalmente, em seu
processo de interpretação, o que evidencia que legisladores e juízes constituem
elementos humanos inseridos na sociedade na qual produzem e aplicam a lei.
Nos entendimentos ressaltados, o afeto consubstancia a preservação da entidade
familiar, sendo, portanto, reconhecido como interesse inalienável do indivíduo, que
necessita de núcleo estável para evoluir e desenvolver-se. Dessa forma, caberá tutelar o
direito fundamental de personalidade, que faz parte do patrimônio mínimo existencial
decorrente da dignidade humana.
Conforme a repersonalização do direito, o ser humano foi colocado no centro do
universo jurídico, sendo a sua tutela considerada mais importante do que a de seu
patrimônio. Na esteira do pensamento de Kant173, na sociedade, identificam-se duas
categorias de valores, quais sejam: o preço e a dignidade. O primeiro representa valor
exterior patrimonial, enquanto que o segundo sobreleva valor interior moral. O preço
vincula-se a interesses particulares, enquanto que a dignidade vincula-se ao interesse
geral, merecendo tutela infinitamente superior em comparação com o patrimônio, pois
enquanto o valor moral não admite ser substituído por equivalente, o mesmo não ocorre
com a mercadoria174.
Segundo a perspectiva do senso comum, o sujeito está alienado de si, de seus
semelhantes e da natureza, tendo como objetivo principal a troca lucrativa de suas
habilidades, de seu conhecimento e de si mesmo, de seu pacote de personalidade, com
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outros, que procuram igualmente uma troca equitativa e lucrativa. Nessa ordem de
ideias, a vida não tem objetivo moral ou digno, salvo o de se constituir a melhor
mercadoria, dentre as possíveis, o que faz do homem moderno um insatisfeito
consumidor175.
Mas, para constituir uma família, o sujeito deve desvencilhar-se da apontada
condição de “mercadoria”, tornando-se capaz de enxergar o outro como ser digno,
através do afeto. Retornando a Fromm176, constata-se que “o amor maduro é a união sob
a condição de preservar sua integridade”, e, porque não, a sua dignidade. O amor, desta
maneira, é considerado poder ativo, inerente ao ser, que abarca a aptidão de atravessar o
bloqueio que separa os homens, levando à superação da sensação de isolamento e de
separação, mas mantendo sua integridade. “No amor sucede um paradoxo: o de que dois
seres se tornam um, mesmo parecendo dois177”.
Outro fundamento para que a dignidade se sobreponha à condição de mercadoria
reside na chamada fusão interpessoal, que seria a pretensão de se conhecer o segredo do
outro, impossível, justamente, pelo fato de o homem não poder ser comparado a coisa:
(...) A necessidade elementar de se fundir com outra pessoa a fim de
transcender essa prisão que é o estado de separação está intimamente ligada a
outro desejo especificamente humano: o de conhecer o ‘segredo do homem’.
Enquanto a vida em seus aspectos meramente biológicos é um milagre e um
segredo, o homem em seus aspectos humanos é um segredo impenetrável
para si mesmo e para os outros. Nós nos conhecemos, e, no entanto, apesar de
todos os esforços que fazemos, não nos conhecemos. Nós conhecemos o
outro, e, no entanto, não o conhecemos, porque não somos uma coisa, e o
outro não é uma coisa178 (grifos do autor).

O desejo de fusão interpessoal é o principal impulso do ser humano, constituindo
a paixão mais essencial a força que une toda a espécie, a sociedade e a família. O
reconhecimento da dignidade humana afasta a redução do ser à condição de objeto,
engrandecendo o mistério do amor. Diante disso, o homem que não consegue realizar a
mencionada fusão está fadado à loucura e à destruição; sem amor, a espécie humana não
poderia existir por um só dia179.
Bauman ressalta que o valor mais precioso aos humanos é uma vida digna, não
apenas a sobrevivência a qualquer custo. Assim, não há razões pertinentes para se
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admitir que um sujeito ou uma nação possam provocar a fome, a humilhação ou a morte
de uma única pessoa, não se importando quão sensata, ou até supostamente nobre possa
ser a causa envolvida, uma vez que a dignidade não é passível de redução ou anulação.
Isso ocorre não apenas porque a vida digna constitui valor supremo passível de ser
superado ou compensado por outros valores, eis que os demais valores somente o são,
na medida em que materializem a dignidade humana e promovam a sua concretização.
Assim, a negação da dignidade humana deprecia o valor de qualquer causa e o
sofrimento de uma única criança deprecia tal valor de forma tão radical quanto o
sofrimento de milhões. Por isso, a personalização social da dignidade humana não
comporta atalhos, que conduzam a um mundo feito, a partir da presente medida, pois é
improvável que o mundo realmente existente, construído dia a dia por pessoas já
espoliadas de sua dignidade e desacostumadas a respeitar a das outras, possa algum dia
ser refeito. Decorre daí a relevância do fenômeno jurídico em tela.
Na tentativa de repersonalização do sistema, o direito brasileiro estruturou um
repertório de princípios fundamentais, dispostos nos artigos 1º a 4º da Constituição
Federal de 1988, que representam o substrato axiológico de todo o sistema jurídico,
entre os quais releva o princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com Sarlet,
na busca de racionalização e apreensão de sentido, a dignidade pode ser definida como:
A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa
e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos180.

Sob tal perspectiva, a dignidade pode ser conceituada como a norma maior que
orienta o constitucionalismo contemporâneo, dotando-lhe de especial racionalidade,
unidade, sentido e valor. Resulta do exposto sua natureza axiológica, uma vez que, além
de representar princípio constitucional fundamental, abarca verdadeira qualidade da
personalidade humana, cujo conteúdo se espraia ao complexo constitucional, nutrindo o
sistema, como parâmetro de validade das demais normas integrantes, deduzindo a raiz
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antropológica que eleva o homem à condição de pessoa, cidadão, trabalhador,
administrado, dando origem aos direitos fundamentais, a ser concretizada no plano
fático, impedindo atos desumanos e degradantes, ao mesmo tempo em que garante o
mínimo existencial para uma vida saudável.
Gomes181 assevera que os direitos fundamentais (dentre eles o afeto) possuem
por escopo resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando-a dos ataques que
possa afetar os indivíduos, nas relações sociais. É cediço que se insere no conteúdo da
dignidade, o direito ao afeto responsável pela formação, estabilidade e harmonia das
entidades familiares.
Nessa linha de interpretação, a dignidade, entendida como qualidade essencial
da pessoa humana, não comporta possíveis afastamentos, nem pode ser considerada
como simples critério de interpretação constitucional. Trata-se, pois, de efetiva norma
dentro do processo de “densificação” da norma constitucional182, possuindo intangível
força legal, consubstanciada através de uma eficácia jurídica simétrica ou positiva183.
Tal simetria decorre da identificação entre os efeitos desejados pela norma e a eficácia
que lhe é reconhecida, como na imagem de dois triângulos simétricos opostos.
Tal materialização possui como base deontológica o posicionamento do Tribunal
Constitucional alemão, que interliga a concretização ao processo de interpretação.
Porém, a materialização não é igual à interpretação do texto da norma, entendido como
o seu enunciado, eis que requer a construção de uma verdadeira norma jurídica. Na
acepção proposta, vem a lume a dupla estrutura da linguagem em que o primeiro
momento será o da compreensão, e o segundo abrange aquele em que o intérprete se
depara com a questão de um modo prático no mundo. Em síntese, tanto a compreensão
da norma constitucional, como a sua concretização acontecem perante problemas
concretos.
Quanto ao processo de interpretação jurídica, em que se ressalta a tarefa do
intérprete, convém transcrever as palavras de Barroso, assim expressas:
A identificação do cenário, dos atores, das forças materiais atuantes e da
posição do sujeito da interpretação constitui o que a doutrina denomina de
pré-compreensão. É hoje pacífico que o papel do intérprete não é – porque
não pode ser – apenas o de descobrir e revelar a solução que estaria
abstratamente contida na norma. Diversamente, dentro das possibilidades e
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limites oferecidos pelo ordenamento, a ele caberá fazer, com frequência,
valorações in concreto e escolhas fundamentadas184.

O pós-positivismo, que caracteriza o direito constitucional contemporâneo,
busca a reaproximação da ética e do direito; os valores são reinseridos na hermenêutica
jurídica, os princípios adquirem normatividade e uma teoria dos direitos fundamentais é
estruturada sob a égide da dignidade do homem. Os princípios, desse modo, são canais
por onde passam os valores do plano ético ao plano jurídico. É importante registrar que
nos aludidos princípios estão contidos os direitos fundamentais, não apenas como
direitos subjetivos, mas como ordem objetiva de valores que deve inspirar a
compreensão e a aplicação do fenômeno jurídico185.
Na perspectiva do ser relacional, insere-se a dignidade da pessoa humana, em
seu viés afetivo, como instrumento determinante da essência dos seres humanos. Na
leitura de Sarlet186: “(...) os direitos fundamentais constituem explicitações da dignidade
da pessoa, de tal sorte que em cada direito fundamental se faz presente um conteúdo ou,
pelo menos, alguma projeção da dignidade humana187”.
A dignidade da pessoa humana deve ser convertida em conceito jurídico que
expresse conteúdo mínimo, de maneira a tornar-se categoria operacional, a fim de ser
materializada, no contexto de direitos fundamentais.
Barroso188 considera como conteúdos mínimos o valor intrínseco da pessoa
humana, o valor comunitário e a autonomia da vontade. O valor intrínseco seria o
elemento ontológico da dignidade; o traço distintivo da condição humana, vez que todas
as pessoas constituem fim em si, e não simples meios para a realização de metas
coletivas ou propósitos de terceiros189. Em suma, a inteligência, a sensibilidade e a
capacidade de comunicação são atributos e qualidades únicas que abalizam a condição
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peculiar proposta. E, assim, do valor intrínseco originam-se os direitos fundamentais
como o direito à vida, o direito à isonomia e o direito ao afeto.
Por sua vez, o valor comunitário envolve o elemento social da dignidade,
identificador da relação entre indivíduo e grupo. Nesta esteira, a dignidade encontra-se
interligada a valores compartilhados pela comunidade, assim como as responsabilidades
e deveres de cada um, apresentando-se como limite à autonomia privada. Essa dimensão
se dirige ao intuito de promover objetivos sociais diversos, orientando as condutas do
homem em relação aos direitos de outras pessoas e valores coletivos. Não se trata do
moralismo irracional da maioria; impende levar em conta e respeitar a eventual
existência de direito fundamental, ou de forte consenso social quanto ao tema, além de
evitar risco a direitos de terceiros.
A autonomia da vontade, de interesse especial ao presente estudo, seria o
elemento ético da dignidade, associado, pois, à capacidade de autodeterminação do
indivíduo, o que alcança o direito de realizar escolhas existenciais básicas. Inerente à
autonomia encontra-se o direito de fazer valorações morais e pautar seu comportamento
por normas que possam ser universalizadas. Tratando do assunto, Barroso aduz que:
A dignidade como autonomia envolve, em primeiro lugar, a capacidade de
autodeterminação, o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida
e de desenvolver livremente sua personalidade. Significa o poder de fazer
escolhas morais e escolhas existenciais sem imposições externas indevidas.
Decisões sobre religião, vida afetiva, trabalho, ideologia e outras opções
personalíssimas não podem ser subtraídas do indivíduo sem violar sua
dignidade. Por trás da ideia de autonomia está a de pessoa, de um ser moral
consciente, dotado de vontade, livre e responsável190.

É possível perceber a tentativa do autor em objetivar o conteúdo da dignidade
humana, a partir do estabelecimento de um contorno de garantia e segurança, o que,
decerto, coíbe ataques a um princípio relevante, mas concebido por muitos de maneira
abstrata e pouco observável, mas nem por isso, menos importante. Barroso entende a
dignidade como valor intrínseco, o que faz surgir um conjunto de direitos fundamentais
em decorrência da própria condição humana, dentre eles o afeto. Depois, insere em seu
conteúdo a autonomia da vontade, possibilitando ao homem desenvolver livremente
suas escolhas, inclusive na seara familiar. Portanto, respeitar à dignidade é coerente com
a concretização do direito fundamental ao afeto e, consequentemente, às relações
constituídas, sob o presente prisma.
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2.3 A Família Homoafetiva e seu Reconhecimento pelo STF

A dificuldade de compreender o outro faz com que a família homoafetiva gere
polêmica, baseada em moral não mais condizente com a realidade social. Mas, tal
dificuldade não se afigura como empecilho ao direito, em decorrência da possibilidade
de aplicação dos princípios constitucionais, que fundamentam a caracterização das
entidades familiares homossexuais.
Nessa nova leitura, os indivíduos poderão ostentar sua identidade sexual e
desejo, desfrutar de seus afetos e buscar a felicidade, a partir da busca de
reconhecimento da diversidade humana, que não mais submete à clandestinidade.
Atualmente assiste-se a processo gradativo de superação do preconceito e da
discriminação em relação às parcerias homossexuais, o que culminou em sua
apropriação pelo fenômeno jurídico. Com isso, ao direito foi instado a pronunciar-se em
relação às relações entre pessoas do mesmo sexo, que convivem de forma contínua e
duradoura, caracterizada pelo afeto e pelo projeto de vida em comum, sob pena de seu
esvaziamento como instrumento de disciplina das condutas humanas.
É relevante sublinhar que a união homoafetiva decorre de orientação
homossexual concreta, fato da vida, que não pode 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.
O direito, 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
verdadeiro dado concreto, configurando, portanto, situações lícitas 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

particulares191, sejam religiosas, políticas ou morais, uma vez que o papel do Estado e
do sistema jurídico é o de acolher todos que são vítimas de preconceito e intolerância192.
Pela necessidade de se criar um ambiente favorável ao Direito, para que este
reconheça a união homoafetiva como família, é conveniente lembrar o percurso
realizado pelas uniões estáveis heterossexuais, ao longo da história brasileira. Tais
uniões, como as homossexuais, enfrentaram caminhos de idas e vindas, acolhimentos e
rejeições. Foi a partir da Constituição Federal de 1988 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 constitucionais193, como bem o fez o
Supremo Tribunal Federal.
No caso brasileiro, coube ao Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Carta
Constitucional, reconhecer como entidade familiar, a união homoafetiva, decorrente do
direito fundamental à preferência sexual, disposto em seu art. 3º, inciso IV194, bem
como do importante princípio da igualdade, além do valor afeto, inerente à dignidade
humana.
A presente análise encontra respaldo a partir do ajuizamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.277/DF195, cujo objeto era a interpretação conforme a
Constituição do art. 1.723 do Código Civil196. Pleiteava-se então a declaração de que
uma das vertentes hermenêuticas do artigo em exame encontrava-se em rota de colisão
com a Constituição Federal, ante a polissemia de seu arcabouço literal.
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Diante da propugnada polissemia, Barroso197 elucida que a interpretação
conforme a constituição é moderna técnica de hermenêutica, 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 Código Civil, 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 Constituição
Federal.
Mesclando argumentos jurídicos e extrajurídicos, o 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 heterossexualidade. Nessa esteira, ao reconhecer a entidade familiar
homoafetiva, pretendeu superar o dissenso entre juízes singulares e membros dos
tribunais, não raro, vinculados a subjetivismos, em detrimento da racionalização do
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 social198.

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. 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 requistos impostos ao reconhecimento da união
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estável heteroafetiva, não assumindo, o tribunal, a posição de legislador positivo,
evitando criar comando inexistente.
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 à condição
sexual, que constitui, pois, verdadeira cláusula pétrea.
A Constituição Federal comporta, em seu arcabouço normativo, o direito
fundamental à orientação sexual, em seu art. 3º, IV, a qual decorre da nítida opção
política realizada do poder constituinte originário de reconhecer e respeitar a
diversidade sexual, em contraponto à padronização. Não se pode, na presente
perspectiva, retirar a escolha do sujeito em relação à sexualidade, uma vez que tal
condição é inerente à esfera de personalidade, constituindo bem jurídico.
É cediço que o direito fundamental à opção sexual tem origem constitucional,
correspondendo a um bem inerente à personalidade humana, decorrente do valor que
alimenta todo ordenamento jurídico. Corroborando o que foi dito, é importante
transcrever parte do voto do Ministro relator:
(...) Nessa altaneira posição de direito fundamental e bem de personalidade, a
preferência sexual se põe como direta emanação do princípio da dignidade da
pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), e, assim, poderoso fator de
afirmação e elevação pessoal. 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
homossexualmente199.

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 legitimar condições objetivas, para que tais escolhas sejam concretizadas no
plano concreto.
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Segundo Dworkin200, 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 existência. Nesse sentido, 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 protegido201 (grifos do autor).

Não obstante essa premissa, não se pode ignorar posições que defendem a
exclusão das relações homoafetivas da possibilidade de constituir entidade familiar,
procurando justificar, sem êxito, sua posição com base em dois fundamentos contrários
à liberdade, a saber: a impossibilidade de procriação e a violação dos padrões de
“normalidade moral202”.
Nesse enfoque, a impossibilidade de procriação203 não constitui justificativa
razoável para se tratar desigualmente as relações homoafetivas, precipuamente quando
se 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 requisito para a caracterização de
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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
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definitivamente o argumento de que a impossibilidade de procriação seja óbice à
atribuição do status de entidade familiar às parcerias homossexuais204.
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
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. 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, escravidão e
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 erro206.

Diante do exposto, é pertinente assinalar que o sistema jurídico não é
propriedade da maioria; ao contrário, serve ele como potencializador dos anseios das
minorias massacradas por séculos de dominação.
O Ministro Celso de Melo207, no julgamento da ADI em comento, 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
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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” jurídica208, a partir
da promoção do bem de todos, que também possui sede constitucional.
Constata-se, dessa forma, a preocupação do Supremo Tribunal Federal de
concretizar a isonomia entre parcerias homossexuais e heterossexuais, ao afirmar que as
primeiras detêm igual direito subjetivo à constituição de uma família, em relação 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:

(...) interpretando por forma não reducionista o conceito de família, penso
que este STF fará o que lhe compete: manter a Constituição na posse do seu
fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar
o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso indisfarçavelmente
preconceituoso ou homofóbico. Quando o certo − data vênia de opinião
divergente - é extrair do sistema de comandos da Constituição os encadeados
juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a
proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares
homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual
direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. (...) Pena de se
consagrar uma liberdade homoafetiva pela metade ou condenada a encontros
tão ocasionais quanto clandestinos ou subterrâneos209 (grifo nosso).

É de se extrair do texto colacionado acima, a importância de se reconhecer
juridicamente, de forma isonômica, uma situação recorrente no seio da sociedade
brasileira. Com isso, a ausência normativa não impede a formação das famílias
homoafetivas, e o Direito, ao não se apropriar do fenômeno, atribui às relatadas relações
uma clandestinidade, incompatível com a dignidade da pessoa humana.
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
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reconhecimento, atreladas às discussões acerca de etnia, gênero e orientação sexual,
propiciando o seu respeito, ainda quando não seja uma conduta majoritária210.
Voltando ao reconhecimento da entidade familiar homoafetiva pelo STF, 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.
Sarmento211, nesta 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 Constituição Federal 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 homossexuais212.

O citado constitucionalista, ao constatar o suporte legal ao valor afeto, como
elemento estruturante da entidade familiar, defende que o direito reconheça sua
presença nas parcerias homossexuais.
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 dever (norma geral negativa de Kelsen213, em
que tudo que não estiver juridicamente proibido, está juridicamente permitido), 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 irregulamentável.
Para o Ministro Marco Aurélio, o reconhecimento da entidade familiar depende
apenas da opção livre e responsável dos indivíduos, não se cogitando o sexo das pessoas
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envolvidas, a teor dos artigos 1º, 3º e 5º constitucionais. 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:
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 realização214.

Mais uma vez, é reconhecida a liberdade afetiva, tal como reconhecida pela
Corte Constitucional brasileira, o que dá suporte à legitimidade da entidade familiar
homossexual. No texto colacionado acima, 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.
Não se pode entender, da mesma maneira, que a presente união deve ser
institucionalizada em categoria jurídica imprópria, ou que seus efeitos restringem-se a
aspectos de ordem patrimonial, sob pena de desmerecimento do vínculo afetivo
constituído entre os sujeitos. Se a sociedade ainda é reticente no sentido de encarar a
união homoafetiva como dado concreto, não cabe ao Estado descurar-se de uma de suas
tarefas precípuas: a criação de instrumentos de concretização e tutela dos direitos
fundamentais dos cidadãos.
Para que conquistas jurídicas sejam materializadas, é oportuna a extensão da
designação de família às uniões 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
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questões familiares a partir do viés patrimonial215. Logo, não se pode sustentar a análise
de entidades familiares pelo apresentado critério, como aconteceu historicamente com
as uniões estáveis heterossexuais216.
O Ministro Ricardo Lewandowsky217 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
fundadas no afeto, valorizando-se a busca da felicidade, do bem estar, do respeito 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 inadmite 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 [princípios
da liberdade e da igualdade], de desenvolver a plenitude de sua personalidade
[princípio da dignidade humana] e de estabelecerem relações pessoais com
um regime jurídico definido e justo [princípio da segurança das relações
jurídicas]. (...) 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 digno218 (grifos do autor).
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Vale notar que o parágrafo 3º do art. 226 da Constituição Federal219 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 Lôbo220 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.
A Constituição Federal 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 parágrafo 3º, ao se
referir aos gêneros homem e mulher, o faz, apenas, como menção à tradição sóciocultural-religiosa do mundo Ocidental, de que o Brasil faz parte. Logo, a constituição
representa lufada de ar fresco à mentalidade brasileira, desconstituindo preconceitos e
desvalorização às mulheres, que optam pela união estável em detrimento do casamento,
nada tendo a ver com a dicotomia heteroafetividade e homoafetividade. Tal parágrafo,
nas palavras de Mendes221, não tem o condão de separar o que a vida uniu pelo afeto.
Entretanto, para Streck222, existiria um obstáculo para o reconhecimento da
união estável, e da consequente entidade familiar, entre pessoas do mesmo sexo, qual
seja, o próprio texto constitucional, que faz referência aos gêneros masculino e
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feminino. Enfim, não se poderia equiparar as uniões homossexuais e heterossexuais,
sem que houvesse uma lei ou emenda à constituição223. Segundo o autor, o Supremo
Tribunal Federal teria sido ativista, uma vez que a constituição estabeleceu um limite
semântico-pragmático à legitimação da união homoafetiva.
A justeza da causa não comportaria 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 gnosiológico224, 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 parágrafo 3º do art. 226 da
Constituição Federal, além de não ser possível a interpretação conforme a constituição
do disposto no art. 1.723 do Código Civil, uma vez que este se encontra em sintonia
com 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 à condição
sexual, além da dignidade da pessoa humana e do princípio da isonomia. Assim,
interpretar a constituição implica perceber suas vicissitudes e aporias, buscando a
harmonizar seu texto às novas demandas sociais. Em suma, ao se aplicar acriticamente o
disposto no parágrafo 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
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Constituição de antemão não pressupõe a pretensão de uma ausência de
lacunas (...)225 (grifos nossos).

Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considerar a
inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de inconstitucionalidade de normas
originárias226, há que se fazer leitura de algumas delas, como acontece com o parágrafo
3º do art. 226, à luz dos princípios, que estruturam o Estado Democrático de Direito
(dentre eles o da isonomia); dos valores, que compõem o substrato fundamental do
conjunto jurídico (dentre eles a dignidade humana), bem como de outras normas, que
possuem, também, o status constitucional (dentre elas o art. 3º, IV, que regulamenta o
direito fundamental à preferência sexual). A teoria dos direitos fundamentais propicia a
interpretação conforme a constituição das normas infraconstitucionais, bem como de
normas constitucionais originárias, em respeito à coerência e integridade do sistema de
direito.
Na presente perspectiva, uma das principais consequências da extensão do
regime da união estável às relações 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 familiares227.
Na presente realidade social, assevera Ayres Brito: “É a perene postura de
reação conservadora aos que, nos insondáveis domínios do afeto, [não] soltam por
inteiro as amarras desse navio chamado coração228”. Resta claro, que a postura
conservadora cristalizada pelo legislador, não mais se ajusta ao tratamento do tema,
cabendo ao Poder Judiciário a 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.
Dias229 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,
igualdade e afeto são valores que caminham lado a lado, alicerçando o Estado
225

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.
226
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.
227
BARROSO, op. cit., pp. 28-29.
228
Cf. voto do Ministro Ayres Brito na ADI 4.277/DF, p. 4. Disponível em: http://www.stf.gov.br.
229
DIAS, op. cit., p. 262.

Democrático de Direito e o legislador constituinte bem soube que, ao trazê-los para o
seu bojo, se deflagrariam possibilidades múltiplas à efetivação dos direitos
fundamentais. Não são, em decorrência de sua abstração, valores sem 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 dignidade, a
liberdade e a igualdade resplandecem e exigem o reconhecimento de entidades
familiares, que já não precisam mais ser clandestinas.

3 HOMOPARENTALIDADE COMO FATO E VALOR CARENTE DE
NORMATIVIDADE

3.1 Homoparentalidade e Afeto

O termo homoparentalidade é um neologismo, criado em 1997, pela Associação
de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas (APGL), em Paris, a fim de designar a situação
na qual pelo menos um adulto, cuja preferência seja homossexual, pretende ser pai ou
mãe de uma criança, de maneira socioafetiva ou biológica.
Na presente dissertação, parte-se de um conceito de homoparentalidade que não
comporta a análise de casos de travestismo e transexualidade, pois o termo foi
concebido em sentido estrito; ou seja, a partir do referencial de orientação sexual,
aludindo às pessoas cujo desejo sexual é orientado a outras do mesmo sexo. Os
transexuais e os travestis, apesar de fazerem parte do universo homossexual em sentido
amplo, apresentam construção identitária heterossexual, o que importa diferenciação da
sua relação com a parentalidade. Assim, por razões ligadas à delimitação do objeto de
pesquisa, toma-se como referência apenas a sexualidade orientada para o mesmo sexo,
excluindo, dessa forma, travestis e transexuais, o que não deve ser encarado como
impedimento à construção de sua parentalidade.
Como visto, o termo foi concebido a partir do referencial de orientação sexual.
Diante disso, o que se busca é estabelecer parâmetros racionais ao exercício responsável
da parentalidade por casais do mesmo sexo, em razão do reconhecimento do valor afeto.
É notório o desconhecimento da origem da formação da identidade
homossexual; porém, não se sustenta a hipótese de que ela decorra de vontade livre. O
desejo por pessoas do mesmo sexo é inerente à condição humana do sujeito, somente
existindo a opção de viver o desejo heterodiscordante ou reprimi-lo.
Ao tratar do assunto, é esclarecedora a análise de Dias:
Ainda que não se saiba se a homossexualidade decorre de fatores biológicos
ou genéticos, sociais ou comportamentais, o certo é que não é uma opção
livre. Enquanto a homossexualidade em si não é considerada uma escolha,
pode-se dizer que o indivíduo de fato escolhe ser gay ou lésbica quando
atravessa o rito de passagem: processo por meio do qual o homossexual
revela sua orientação a outras pessoas, tornando-se visível, culturalmente
inteligível e desafiando abertamente o discurso sexual hegemônico. O sujeito

faz a opção de ser
homossexualmente230.
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homossexual,

não
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desejar

Diante do exposto, parece evidente que a identidade homossexual não pode
constituir óbice ao reconhecimento do direito à homoparentalidade. Por todas as razões,
a sociedade tem o dever de assegurar ao sujeito o direito de escolha entre várias
alternativas possíveis, mas também fomentar condições objetivas para que tais opções
sejam materializadas no plano concreto, produzindo correspondentes efeitos.
Outro ponto a sublinhar é que o termo homoparentalidade suscita polêmica, pois
estigmatiza as formações familiares em decorrência da orientação sexual de seus
componentes. Não é redundante frisar que a família tem seus alicerces calcados nos
vínculos afetivos; independentemente da sexualidade assumida. Diante da ausência de
signo mais apropriado, no intuito de individualizar a parentalidade decorrente da família
homoafetiva, será utilizada tal expressão, o que deve ser entendido de forma inclusiva,
igualitária e digna.
Essa inferência encontra respaldo na análise de Zambrano, transcrita a seguir:
O uso do termo “família homoparental” costuma ser objeto de muitos
questionamentos, pois coloca o acento na “orientação sexual” (homoerótica)
dos pais/mães e a associa ao cuidado dos filhos (parentalidade). Essa
associação (...) é, justamente, o que os estudos sobre homoparentalidade se
propõem a desfazer (...). Os estudos demonstram que é a capacidade de
cuidar e a qualidade do relacionamento com os filhos o determinante da boa
parentalidade, e não a orientação sexual dos pais231.

A parentalidade, nessa perspectiva, não se limita à possibilidade de ter filhos,
pois abarca o relacionamento cuidadoso entre os sujeitos da relação familiar, em sua
essência. Ao permitir a intromissão de qualquer interveniência no direito à parentalidade
homossexual, possibilita-se a mesma interferência na parentalidade heterossexual que,
igualmente poderá ser coibida, quando se deixar de cumprir o dever de cuidado que lhe
é inerente.
É certo, que várias ciências se ocuparam de determinar o sentido da família
moderna, influenciadas pela moral religiosa, ou de outros determinantes, no intento de
possibilitar o livre exercício da parentalidade heterossexual. O Código Napoleônico
materializou o caráter sagrado da família, baseado na relação “natural” entre
matrimônio e filiação, a partir da afirmação de que o pai é o marido da mãe.
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Segundo a Psicanálise, a subjetivação do sujeito e sua consequente humanização
integram a necessidade de elaboração do chamado complexo de Édipo, processo
psíquico, que demanda a presença dos dois sexos. Por seu turno, de acordo com a
Antropologia, o estabelecimento da união heterossexual, corresponde à passagem da
humanidade da natureza para a cultura, através da proibição do incesto e da
poligamia232. A concepção de “sagrada família” torna-a o lugar exclusivo da
sexualidade e procriação legítimas, desconsiderando o fato de que se trata de construção
cultural, na história recente do Ocidente233.
Para determinar o padrão de família imposto no Ocidente, a religião apoiou-se
na condição biológica, e, portanto, fundamentada na natureza, que exigia um homem e
uma mulher, a fim de conceber uma criança. Assim, a capacidade de procriação
interferiu na construção da identidade sócio-jurídica da família, definida como unidade
fundadora da sociedade e suporte para sua evolução, quanto à continuação da espécie.
Entretanto, de acordo com Zambrano:
O vínculo familiar ligando um adulto a uma criança pode ser desdobrado em
quatro elementos que nem sempre são concomitantes: 1) o vínculo biológico,
dado pela concepção e origem genética; 2) o parentesco, vínculo que une dois
indivíduos em relação a uma genealogia, determinando o seu pertencimento a
um grupo; 3) a filiação, reconhecimento jurídico desse pertencimento de
acordo com as leis sociais do grupo em questão; 4) a parentalidade, o
exercício da função parental, implicando cuidados com alimentação,
vestuário, educação, saúde, etc., que se tecem no cotidiano em torno do
parentesco234.

A reunião dos elementos enunciados deu origem ao alcance da parentalidade em
sentido amplo. Diante dessas premissas, o vínculo biológico perde o primado, eis que
constitui apenas um, entre vários elementos a levar em consideração, na bricolagem
familiar. Tal vínculo, à primeira vista, restringe-se ao universo heterossexual, o que
determinou, por séculos, a essência do conceito de família e sua consequente
apropriação pelo fenômeno jurídico. Porém, com o passar do tempo, veio a lume o
reconhecimento de que a entidade familiar pode estruturar-se pelo valor afeto, causando
verdadeira revolução nos critérios de parentesco, filiação e parentalidade em sentido
estrito.
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Nesse passo, o vínculo biológico, o parentesco, a filiação e a parentalidade
constituem momentos distintos e bem delineados. O Direito preocupou-se com
reconhecer a filiação, a partir do vínculo biológico, que desaguou no prestígio à relação
de parentesco. Com a inserção do afeto na formação da entidade familiar, a filiação
jurídica precisou adequar-se às novas demandas sociais, que já não mais se esgotavam
na realidade genética, criando-se a filiação socioafetiva.
No mesmo sentido, são elucidativas as considerações de Lobo:
A realização pessoal da afetividade e da dignidade humana, no ambiente de
convivência e solidariedade, é a função básica da família dos dias atuais.
Suas antigas funções econômica, política, religiosa e procracional feneceram,
desapareceram, ou desempenham papel secundário. Até mesmo a função
procracional, com a secularização crescente do direito de família e a primazia
atribuída ao afeto, deixou de ser sua finalidade precípua235.

A diversidade das formações familiares na atualidade faz constatar que o
parentesco e a filiação são construtos culturais e não apenas oriundos da procriação, já
que não há subsunção perfeita entre os mesmos. Nessa linha de raciocício, a
parentalidade não guarda correlação com as figuras mencionadas, podendo ser exercida
por um sujeito que não possua qualquer vínculo legal ou de consaguinidade com a
criança ou adolescente236.
Na cultura brasileira, ainda que os aspectos biológicos do parentesco sejam
considerados os critérios formadores naturais das entidades familiares, as convenções
culturais estabelecidas em dado local, determinam a veracidade do parentesco, o que
confirma as ilações antropológicas de que o parentesco é constituído por um universo de
vínculos genealógicos, biológicos e sociais237. Segundo Parseval238, não existem
“verdadeiros pais”, com base numa suposta “verdade biológica”, mas uma decisão
moral e social, a partir dos elementos prioritários na formação de uma família, exigidos
em dada sociedade. Com base em novos arranjos, é reconhecida a família homoparental,
criando-se modelo alternativo, em que ocorre vínculo afetivo entre pessoas do mesmo
sexo.
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A discussão acerca da homoparentalidade decorre da modificação progressiva
dos valores e das formas de relacionamento humano, os quais trouxeram a lume grupos
antes considerados invisíveis, na esfera pública. Nesse passo, merecem realce as
transformações na estrutura familiar, no casamento, bem como o advento de novas
técnicas reprodutivas e diferentes formas de parentalidade incorporadas à luta das
chamadas minorias sexuais.
Por certo, a maior visibilidade homossexual alterou as formas sociais de
compreensão das relações amorosas e sexuais, bem como dos possíveis arranjos
familiares e parentais. No mesmo cenário, emergiu a luta do movimento gay, cuja
bandeira é desfraldada no sentido do tratamento igualitário, a partir do reconhecimento
dos direitos civis às minorias, historicamente excluídas do ordenamento jurídico, por
estabelecerem relacionamentos afetivos destoantes do ideário social dominante.
A abordagem histórico-jurídica da sexualidade traz à tona demandas e
reivindicações dos movimentos de segmentos contrapostos à discriminação sexista e
sexual, bem como à violência de como eram (ou são) resolvidos os conflitos dessa
natureza, além de questões relativas à saúde reprodutiva, especialmente no que diz
respeito ao acesso às técnicas conceptivas, gestacionais, contraceptivas e abortivas.
Dessa forma, o ideário das sexualidades periféricas passa a ocupar a centralidade social,
pois refutar condutas discriminatórias, preconceituosas e violentas encontra respaldo no
princípio soberano da dignidade humana.
Avançar na compreensão dos direitos sexuais e reprodutivos, dentro da
perspectiva dos direitos humanos, implica compreender que, tanto os direitos sexuais,
como os reprodutivos são categorias jurídicas que tendem a flexibilizar os rígidos
padrões de conduta, em prol de uma liberdade afetiva, inerente aos novos tempos. Com
isso, o conteúdo desse elenco de prerrogativas deve abarcar um repertório normativo
baseado na inclusão e na isonomia, modificando-se qualquer ruído que ainda possa
remanescer das realidades tradicionais e obsoletas239.
Inserido nos aludidos direitos sexuais e reprodutivos, encontra-se o
reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, entre outros
determinantes, a partir do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, que outorgou
eficácia a determinados comandos constitucionais, tais como: o direito fundamental à
livre opção sexual, o princípio da isonomia, da liberdade, da dignidade humana e o
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valor afeto. Tal decisão forneceu legitimidade às presentes relações, que devem reunir,
além da afetividade, a estabilidade e a ostensibilidade. A estabilidade pressupõe a
comunhão de vida permanente, ao passo que a ostensibilidade implica a publicização da
relação, uma vez que a sociedade deve reconhecer e respeitar a sua existência240. Uma
vez estruturada, a partir dos elementos apontados, não há como obstruir o exercício da
homoparentalidade.
O que se propõe é a inclusão sócio-jurídica da família homoparental, a partir de
seus signos distintivos. Nenhum ordenamento sobrevive, se não observar a
multiplicidade afetiva; porém, somente a legitimização das uniões homoafetivas é
insuficiente, diante da gama de questões que podem ser reputadas a ela. Aos
homossexuais deve-se respeitar, dentre outros, o direito de gerar e/ou adotar crianças,
constituindo genuína entidade familiar.
Tratando do assunto, Dias assevera que, de todas as espécies de discriminação
homossexual, “a negativa de reconhecimento do direito de ter filhos – sejam adotivos
ou oriundos das técnicas de reprodução assistida – é a mais cruel. Inviabiliza a
realização do projeto pessoal como seres humanos, de terem família e filhos a quem dar
amor e transmitir o que aprenderam ao longo da vida241”.
Como destacado, as uniões entre pessoas do mesmo sexo se espraia para vários
direitos, numa luta árdua que ainda, não encontra suficiente suporte na legislação
vigente, mas é respaldada por entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Tal luta é
compatível com a realidade social que determinou novas posturas, a partir da coragem
de expor comportamentos e práticas, distantes da tradição imposta.
Como grifou Spengler:
(...) Além do desejo de viver de forma livre sua sexualidade, muitos
homossexuais pretendem ver realizado o sonho de paternidade/maternidade,
reclamando para si o direito à descendência e propondo propiciar a uma
criança o direito à ascendência, ao carinho e ao aconchego de um lar. Neste
caso, dois são os caminhos apontados: o primeiro diz respeito à filiação
biológica advinda de relacionamento sexual ou da inseminação artificial; o
segundo vincula-se à adoção242.

A possibilidade de constituir entidade familiar propicia aos homossexuais, entre
outros, o respeito ao afeto conjugal e ao desejo de ter frutos dessa relação, designado
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como parental. Como é cediço, em um arranjo heterossexual, ambos os afetos coabitam,
não havendo dúvidas sobre a regularidade da coexistência; por isso, não há justificativa
coerente para tratamento diverso, no caso da união homoerótica.
A esse respeito, vale reiterar a transformação significativa no conceito de família
contemporânea, hoje baseada no afeto, quanto à formação e manutenção da filiação, em
oposição aos vínculos tradicionais. Sob essa perspectiva, quando o afeto é respeitado e
estimulado, o direito à felicidade fortalece a concepção eudemonista da família,
concebida como instrumento para a felicidade de seus membros. Assim concebida, a
entidade familiar afasta-se do caráter institucional para revestir-se da índole
instrumental, pois é ela que deve existir para o indivíduo, e não o inverso.
Spengler, citando Fachin ressalta que, na modernidade:
“Proclama-se a concepção eudemonista da família: não é mais o indivíduo
que existe para a família e para o casamento243”. Desse modo, aspira-se a
felicidade. Portanto, a desinstitucionalização do modelo familiar até então
vigente determina inovações na interpretação e aplicação do texto legal que já
não podem ocorrer de forma cartesiana244.

A entidade familiar homoafetiva também é caminho para a felicidade de seus
integrantes, a partir das relações que se estruturam em seu interior, com destaque à
parentalidade. O projeto de filiação restringe-se à esfera individual do ser humano, que
busca a realização pessoal, que se inclui na ordem dos desejos.
Como ressaltou Bauman245: “Amar o próximo como se ama a si mesmo significa
respeitar a singularidade de cada um – o valor das diferenças, que enriquecem o mundo
que se habita em conjunto e assim o torna um lugar mais fascinante e agradável”.
Com base nessa argumentação, é imperiosa a reformulação do sistema vigente,
no sentido de reconhecer os vínculos afetivos homossexuais e sua correlata
possibilidade de exercer livremente a parentalidade, da mesma forma que os casais de
sexos diferentes.
Miskolci tece dura crítica ao movimento homossexual, que, para ele,
transformou-se numa instância para a manutenção da família patriarcal, através da
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tradição, do casamento e da propriedade, ao invés de continuar lutando pela legitimação
do comportamento livre, sem normas ou amarras. Segundo o autor:
Algo é ainda mais certo do que a aprovação, mais cedo ou mais tarde, da
parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. (...) O flerte com a
institucionalização se confunde com a sedução da normalidade e seus
supostos prazeres sem culpas nem crises de consciência. Como se o
casamento e família se confundissem com suas imagens idealizadas de um
passado melhor onde reinara uma suposta idade de ouro em que tudo parecia
estável, seguro e duradouro. Parafraseando o poeta, aqueles que tentam salvar
a velha ordem social deveriam reconhecer que o único paraíso que existe é o
paraíso perdido246.

A entrada homossexual no universo heterossexual, na concepção do pensador
citado, teria a aptidão de normalizar os desejos, agora gozados sem culpa, ou crises de
consciência, eis que legitimados por meio do poder normativo. Entretanto, destituir a
luta homossexual do propósito de legitimar seu comportamento no seio do ordenamento
jurídico acaba por esvaziá-la. Não se pode ignorar que, quando algo perpassa o sistema
imposto, tende a modificá-lo, interferindo nas avaliações e enfrentando preconceitos.
Por isso, defende-se a reformulação das instituições, 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
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 marginalizada247.

Diante do exposto, a construção da homoparentalidade tornou-se possível, a
partir do reconhecimento jurídico dos relacionamentos homoafetivos, uma vez que a
orientação sexual não constitui óbice ao direito fundamental à parentalidade.
Reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo não é suficiente para materializar o
princípio da isonomia, que possui sede constitucional, já que a verdadeira entidade
familiar precisa acolher a possibilidade de gerar ou adotar crianças e adolescentes,
respeitado seu melhor interesse.
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A partir de perspectiva emancipatória, proveniente de nova compreensão da
realidade, cria-se um cenário propício à busca da felicidade, em respeito ao direito de
personalidade do sujeito homossexual de ter filhos, pois a maternidade e a paternidade
constituem bens que podem contribuir para a realização do ser humano248.
Não sem razão a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. XVI,
reconhece o direito fundamental à constituição de família por homens e mulheres. E o
princípio constitucional da igualdade, direito personalíssimo, inalienável, indisponível e
tutelável pelo Estado, impõe estendê-lo às uniões homossexuais 249.
Aos poucos, o sistema jurídico desprendeu-se do individualismo, rompendo com
a tríade tradicional casamento heterossexual, civil e família patriarcal, consagrando a
família homossexual, estabelecida pelo afeto existente entre seus componentes.

3.2 A Filiação de Paradigma Heterossexual e a Necessidade de
Sistematização dos Critérios definidores da Homoparentalidade

Ao longo da presente dissertação, entre outros aspectos, procurou-se delinear o
caminho

trilhado

pela

entidade

familiar

homossexual,

em

decorrência

do

reconhecimento do valor afeto. Nesta parte da pesquisa, considera-se necessária a
abordagem da filiação pelo ordenamento jurídico, ainda consubstanciado num
paradigma heterossexual. Diante disso, procura-se trazer à evidência que os atuais
critérios normativos encontram-se insuficientes, a fim de regulamentar as novas
demandas, circunscritas à liberdade sexual, precipuamente quando se constata que o
esquema jurídico tradicional influenciado pela tríade casamento-família-prole resta
diminuído, diante da multiplicidade afetiva que caracteriza a estrutura das relações na
sociedade contemporânea.
De pronto, cumpre reconhecer que o sistema jurídico brasileiro de filiação tinha
como referencial a família matrimonializada e, portanto, heterossexual. Sob a influência
de valores dominantes na cultura, convencionou-se socialmente que o objetivo da
família era a procriação, o que determinou a construção do ordenamento constitucional
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e de sua correlata legislação ordinária, como se, para o direito, só houvesse uma
formação familiar possível, cuja origem seria o casamento.
O direito nacional, influenciado pelo direito português, canônico e romano,
preocupou-se com a classificação da prole, de acordo com sua procedência. Para ilustrar
essa inferência, basta lembrar que, no ordenamento brasileiro, sob a égide do Código
Civil de 1916, coexistiram quatro espécies de prole: os filhos legítimos250, concebidos
no casamento; os legitimados251, concebidos antes das núpcias; os ilegítimos, oriundos
da união estável252, do adultério ou de relação incestuosa253; e, os adotados254.
Não é difícil compreender que tal classificação tinha por objetivo reconhecer ou
limitar direitos, em decorrência de sua condição de concepção255. Nessa intenção, o
mais relevante, em princípio, era saber a forma como foram gerados, ignorando-se a
relação de afeto entre pais e filhos.
Por coerência, até 1988, a legislação infraconstitucional encontrava-se em
harmonia com os textos constitucionais, que vinculavam a filiação legítima ao
casamento dos pais. Para sistematizar a análise do tratamento conferido à relação
existente entre casamento e filiação, no constitucionalismo brasileiro, é oportuno
lembrar, por exemplo, que, na Constituição de 1824, não havia referência ao casamento,
à família ou à prole, fazendo-se alusão, apenas, à própria família imperial. Na
Constituição de 1891, houve a primeira referência ao casamento. Apesar de não
disciplinar a proteção da família, essa Carta teve o mérito de realizar a separação entre
Estado e Igreja, ao reconhecer, com exclusividade, o casamento civil de celebração
gratuita256. Por sua vez, a Constituição de 1934 inseriu a temática da família no
ordenamento brasileiro, preocupando-se mais com a celebração formal do matrimônio
do que com a essência da família, permitindo, porém, o reconhecimento de filhos
naturais fora do casamento, desde que não adulterinos. A Constituição de 1937 apenas
repetiu o que foi instituído na anterior257. Na Carta de 1946, não houve modificações
substanciais acerca do tema; somente foram estendidos os efeitos civis ao casamento
religioso. Com similar tendência, a Constituição de 1967/1969 não promoveu alterações
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significativas no instituto da família, apenas alterando formalidades em relação à
celebração do casamento258.
Porém,

a

Constituição

da

República

de

1988

trouxe

significativas

transformações ao paradigma individualista e patrimonial da família, admitindo outras
formas para sua estruturação, que não apenas pelo casamento, em decorrência da
necessidade de adequação do arcabouço constitucional às novas demandas sociais, sob
pena de seu esvaziamento prematuro e ineficácia de seus comandos.
Essa inferência encontra guarida nas seguintes observações de Pereira:
Neste sentido, houve o rompimento com a premissa de que o casamento era o
único instituto formador e legitimador da família brasileira, e do modelo de
família hierarquizada, patriarcal, impessoal e, necessariamente,
heterossexual, em que os interesses individuais cediam espaço à manutenção
do vínculo. Esta constituição trouxe, além de novos preceitos para as
famílias, princípios norteadores e determinantes para a compreensão e
legitimação de todas as formas de família259.

É certo que para uma corrente, os efeitos dessa modificação continuaram a girar
em torno da família heterossexual, embora tendo que admitir o alargamento da
formação familiar para outras origens, distintas do casamento.
Cumpre sublinhar que a Carta de 1988, em seu art. 226, enumerou as possíveis
entidades familiares, a serem reconhecidas; contudo, o dispositivo não deve ser
concebido de maneira conclusiva, uma vez que existem outras formas de constituição
familiar, que devem ser legitimadas pelo ordenamento. Não se concorda com o
entendimento de que a Carta Constitucional se apóie em matriz heterossexista, pois
promoveu ruptura com o modelo familiar estruturado unicamente no casamento,
tornando possível a estruturação da família monoparental, ou por meio de união estável,
que comportam a homoafetividade.
Lobo260

defende,

com base

na

hermenêutica

constitucional de

viés

principiológico, que a exclusão defendida pela corrente que enxerga no art. 226 uma
“norma de clausura”, decorre de interpretação inapropriada, que desrespeita o sistema
constitucional. A Lei Maior de 1988, ao contrário das anteriores, suprimiu a
exclusividade de formação familiar pelo casamento, abrindo-se, pois, a uma gama de
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novas possibilidades em termos familiares, que somente não foram dispostas, em
decorrência da inviabilidade de o constituinte explicitar todas as suas ocorrências.
Em consonância com análise de Pereira:
É, portanto, da Constituição da República que se extrai o sustentáculo para a
aplicabilidade do princípio da pluralidade de família, uma vez que, em seu
preâmbulo, além de instituir o Estado Democrático de Direito, estabelece que
deve ser assegurado o exercício de direitos sociais e individuais, bem como a
liberdade, o bem estar, a igualdade e a justiça como valores supremos da
sociedade 261.

Dentro do direito constitucional do pós-guerra, foram elaborados textos abertos a
princípios, o que forneceu sentido, racionalidade e valor ao sistema. Com essa
tendência, agregou-se à estrutura da constituição o referencial de justiça. 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 subjacente262”.
Em decorrência da pluralidade, a família deixa de ser instituição oriunda no
matrimônio heterossexual, legitimada pela relação entre os cônjuges e sua prole, para se
transformar numa rede de relações afetivas, sentimentais e de solidariedade, nas quais
os laços decorrem das identidades pessoais de cada membro e da sua interação. Afastase, portanto, qualquer vínculo que tenha por base valores, interesses e direitos
patrimoniais, bem como a redução do vínculo a aspectos eminentemente biológicos.
Ao analisar a origem do casamento, ressaltou-se a pretensão de legitimar os
filhos havidos em sua constância, que conferia ao pai a certeza acerca da paternidade,
fazendo com que a transferência de seu patrimônio operasse como consequência.
Assim, subsidiado, o fenômeno jurídico atribuiu ao casamento a ideia de certeza e
instrumento de manutenção social, contendo as mudanças e perpetuando valores
tradicionais. Calcada num objetivo falacioso de proteção à vida social, a parentalidade
tornou-se simples mecanismo de transferência patrimonial.
Porém, na atualidade, não há dúvidas de que a família reaproximou os laços
parentais, a partir da liberdade, do afeto e do amor em perfeita união. Portanto, o
sistema de direito foi obrigado a colocar o interesse patrimonial em segundo plano, em

261
262

PEREIRA, op. cit., p. 195.
PIOVESAN, op. cit., p. 360.

benefício da solidariedade advinda do afeto e da proteção dos direitos fundamentais de
seus componentes263.
Como ressaltado por Uchôa:
O tempo da antiga família impunha estabilidade às relações de família. Mais:
estas eram indispensáveis, isto é, eram relações às quais não havia escolha. A
nova família, ao permitir, um alto grau de liberdade tanto na assunção de
papéis, quanto na configuração mesma destes, obrigam os indivíduos a se
fundarem por si mesmos em conjunto com os outros. Não se espera nada
senão afeto – porque é isto mesmo o que constrói a família264.

Como decorrência lógica da transferência patrimonial, pelo casamento
legitimava-se a procriação, resultante de fato biológico, capturado pelo ordenamento
jurídico. Logo, somente havia presunção de reconhecimento dos frutos oriundos de uma
relação heterossexual matrimonializada, num cenário em que até mesmo a adoção
comportava diferente acepção: decorria da infertilidade do casal e não de ato de
escolha265.
No mesmo sentido, o art. 1.593 do Código Civil de 2002 determinou que o
primeiro critério para a fixação da paternidade seria o biológico, uma vez que o
parentesco, sob esta lente, resultaria da consanguinidade. Historicamente, tal critério
constituiu o fundamento primário a orientar o vínculo parental.
Porém, o sistema foi obrigado a reconhecer outras formas de filiação, pois, até
mesmo, em sociedades da antiguidade, o critério biológico de parentalidade, em dado
momento, teve que ser repensado, a fim de abarcar a filiação afetiva como critério
jurídico.
Em Roma, o aludido vínculo poderia resultar da adoção, ao passo que, na Índia,
o marido infértil poderia ser considerado pai, ao permitir que a esposa fosse fecundada
por outro homem da sua família. O primeiro assumia socialmente a paternidade, seus
encargos e benefícios, não havendo qualquer direito àquele que doou o sêmen266.
Contudo, a filiação jurídica ainda tem como ancoradouro a noção de “família
nuclear heterossexual”: um pai, uma mãe e seus filhos, apoiada pela realidade biológica
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da necessidade do espermatozóide e do óvulo para gerar uma criança, admitindo-se,
entretanto, outros critérios, como o jurídico, a inseminação artificial e o socioafetivo,
não devendo haver qualquer hierarquização entre eles, mas ainda calcados naquele
paradigma.
Com tais fundamentos, a filiação pode ser: biológica, a partir da união de
gametas masculino e feminino; jurídico-cultural, baseados em determinados hábitos
sociais, que se deseja preservar; por inseminação artificial, homóloga ou heteróloga; e,
psico-social, como o especial tratamento dispensado por alguém a um menor, tal como
se fosse de um pai a um filho.
Parece evidente que o Direito se apóia na contribuição de outras ciências e
mesmo na cultura tradicional para fixar seus critérios de atribuição de parentalidade267.
É importante acrescentar que tais parâmetros não têm o condão de exaustividade,
podendo-se constatar a presença de dois ou mais deles, em determinada situação fáticojurídica.
O critério jurídico encontra sustentação na presunção imposta pelo legislador em
circunstâncias previstas no art. 1.597 do Código Civil atual, dispondo que o pai seria o
marido da mulher casada e que a mãe seria indicada pelo parto; ou seja, o critério
nupcialista seria determinante nessas circunstâncias, não se admitindo, em princípio, a
sua aplicação às uniões estáveis heterossexuais.
Pelo critério jurídico-matrimonial de atribuição de paternidade268, cuja
presunção se baseia no aforismo pater is est nuptiae demonstrant, concede-se à
paternidade ao marido da mãe; ou seja, àquele que demonstrar ter contraído justas
núpcias com a genitora, mesmo que o filho não possua seu código genético.
O critério jurídico se sobrepõe ao biológico, apesar de este lhe servir de base. A
partir do presente critério formou-se a família legítima, cuja finalidade precípua era de
ordem procriativo-patrimonial, como exposto. Nesse contexto, o dever de fidelidade da
esposa tornou-se fundamental, pois o marido passou a ter certeza da filiação, em
decorrência da posse sexual exclusiva que detinha, por meio do casamento. Ao atribuir
a paternidade ao marido da mãe, a lei lhe outorgava a responsabilidade pela criança,
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independentemente da realidade genética, tornando-o detentor da posse do estado de
filho, da mesma forma que acontece na filiação socioafetiva contemporânea269.
Essa presunção encontrava-se tão arraigada na sociedade brasileira do início do
século XX, que constituía uma das espécies de anulação do casamento, o erro essencial
sobre a mulher, decorrente de seu “defloramento” anterior ao matrimônio, como
dispunham os arts. 218 e 219 do Código Civil de 1916. Assim, a ausência de certeza da
paternidade, possibilitava o fim da sociedade conjugal, pois a sua finalidade não seria
atingida: a transferência da propriedade privada a uma prole legítima.
Com relação às uniões estáveis heterossexuais, o ordenamento civil, mais uma
vez, conservador, permaneceu silente acerca da aplicação da mencionada presunção a
esta situação fático-jurídica, conforme art. 1.597 do Código Civil de 2002. Portanto, não
há coerção jurídica para que os pais se ajustem às formalidades e responsabilidades
próprias do casamento, o que acarreta o acolhimento (ou não) do filho, proveniente
dessa condição. Ainda hoje, pela lei, o casamento é considerado o pressuposto de
legitimação da prole, sendo os filhos havidos fora dele passíveis (ou não) de
reconhecimento pelo pai.
De acordo com o art. 355 do Código Civil de 1916, o filho ilegítimo, como era o
caso dos havidos na constância da união estável, poderiam ser reconhecidos pelos pais
conjunta ou separadamente. Na falta da presunção de paternidade, mesmo sendo
perfilhados conforme formalidades especiais, ainda assim detinham situação legal
inferior à dos filhos legítimos270.
Outra era a situação dos filhos ilegítimos, oriundos de relação incestuosa ou
adulterina, os quais não tinham ação própria para exigir o reconhecimento judicial de
sua filiação, pois, nos moldes do art. 358 do Código Civil de 1916, não poderiam, em
qualquer hipótese, ser reconhecidos, por ocuparem situação inferior à dos filhos
ilegítimos, provenientes de união estável.
Atualmente, não há que se falar em hierarquia entre filhos; de acordo o disposto
nos arts. 1.596 do Código Civil de 2002 e 227, § 6º da Constituição de 1988, é proibida
sua discriminação e limitação de direitos, como consequência da chamada condição de
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concepção. Porém, tal afirmação não elide a presunção de paternidade da prole havida
no casamento e ainda não estendida à união estável.
Outro critério utilizado atualmente diz respeito à inseminação artificial
homóloga e heteróloga. O Código Civil de 2002 inovou, em seu art. 1.597, não só
admitindo a presunção de paternidade decorrente do ato sexual matrimonializado, mas
também a resultante de fecundação medicamente assistida. Assim, as diversas técnicas
de reprodução assistida materializam formas de suprir as deficiências que
eventualmente possam ocorrer no seio familiar. Como é sabido, casais homossexuais
não podem ter filhos de maneira natural, bem como muitos casais heterossexuais, o que
acarreta a necessidade de utilização das referidas técnicas, a fim de ver concretizado o
sonho da parentalidade271.
Nos dias atuais, em relações heterossexuais, apesar do valor conferido aos
aspectos biológicos do parentesco, é admissível que, com o advento das técnicas de
reprodução assistida, relativizou-se a verdade biológica, ao se fragmentar momentos
que, em princípio, não admitiam quebra de continuidade, tais como a concepção e a
gestação. Nesse cenário, o projeto parental não é apenas o resultado sexual da interação
de gametas, constituindo, pois, decorrência de decisão moral e social entre os parceiros
envolvidos.
É interessante registrar que, segundo Lévi-Strauss272, a família não é uma
entidade fixa, mas um lugar onde se desenvolvem as normas de filiação e parentesco,
que envolvem vínculos intrafamiliares e admitem várias formas de constituição.
Bauman273, apesar de não parecer contestar a possibilidade de formações
familiares não ortodoxas, critica a fragilidade de seus laços na modernidade. Para o
autor mencionado, a família atual estrutura-se na relação de afinidade, o que impede o
seu aprofundamento e acaba por diluir o parentesco. A transformação, apesar de retirar
a consaguinidade da posição arrogante e pretensiosa que detinha no passado, a partir da
rigidez da formação da entidade familiar tem o condão de desestabilizá-lo, quando se
admite que a afinidade é sentimento fluído e volátil.
É certo que a família, por longo tempo, formou base sólida e sentimento de
pertença ao indivíduo. Biologicamente constituída, garantia eternidade do parentesco,
permitindo ou proibindo determinadas alianças, por meio do ordenamento jurídico, uma
271
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vez que sancionava papéis sociais. Porém, tais características tornaram-se mais débeis,
como decorrência do estrangulamento da liberdade, promovido pelo sistema do direito e
evolução social274.
O parentesco e a filiação, para além das regras da natureza, são construções
sociais e não apenas consequências da procriação. Embora as regras relativas à filiação
tenham por objetivo institucionalizar a reprodução da espécie humana, os critérios
variam entre sociedades e de uma época a outra.
Um dos exemplos dessa evolução são as técnicas de reprodução assistida, que,
dentre outras possibilidades, se dividem em três espécies mais comuns: a inseminação
artificial homóloga ou heteróloga e a fecundação artificial in vitro. A partir da utilização
de diferentes procedimentos, formou-se intrincada rede pluriparental, pois se uniram
para a formação de uma criança pais socioafetivos, genéticos e presumidos275.
Como se sabe, a inseminação artificial resulta da técnica de recolhimento do
sêmen do cônjuge, do companheiro ou de um terceiro doador, que será inserido no
interior do útero do cônjuge ou da companheira. Diante da inseminação artificial
homóloga, na qual o sêmen utilizado é do próprio cônjuge ou do companheiro, as
estruturas do parentesco permanecem inalteradas, em decorrência da similitude entre
paternidade jurídica, biológica e socioafetiva276.
Entretanto, quando o material genético pertencer a um terceiro doador, estar-se-á
diante da inseminação artificial heteróloga, na qual não há similitude entre paternidade
jurídica, biológica e socioafetiva. Aqui, o doador tem o direito de permanecer anônimo
e de não estabelecer qualquer vínculo afetivo com a criança, sendo considerado pai o
cônjuge ou companheiro da mulher submetida ao procedimento.
O consentimento do doador importa renúncia ao direito de discutir a paternidade
em juízo, uma vez que decorre de sua livre manifestação de vontade e a prole não pode
ficar à mercê de arrependimentos futuros. Tal entendimento goza do mesmo efeito
prático evidenciado na adoção, já que os pais não podem desfazê-la, por ser
irrenunciável277.
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Por fim, entende-se por fecundação artificial, a que resulta da injeção de sêmen
no óvulo fora do útero da mulher, que deseja ser mãe. Depois de fecundado e formado o
embrião, o óvulo é transferido ao útero278.
Quando a parentalidade não é exercida por um ou ambos os genitores, configurase a denominada filiação socioafetiva, calcada na convivência e não em vínculo
biológico. Constitui, pois, um critério atual de atribuição da parentalidade, que possui
fundamento no dado social, a partir do reconhecimento da sociedade ao relacionamento,
além de basear-se no dado afetivo, decorrente dos sentimentos dos sujeitos
componentes279.
Diante do exposto, é cristalina a inferência de que a parentalidade não pode ser
reduzida a ato físico ou determinação jurídica, pois é construída pelo afeto e pelo
compromisso com o filho. Como regra, o legislador brasileiro ainda condiciona a
filiação à diversidade sexual dos pais, bem como ao fato destes serem casados e, ainda,
viverem no mesmo domicílio 280.
Diante desse dado de realidade, parece que os responsáveis pela formulação do
ordenamento não levam em conta uma das consequências mais relevantes do princípio
da afetividade, qual seja, a parentalidade socioafetiva, vez que, no exercício das funções
parentais o que deve ser aferido é o cuidado e o desvelo aos filhos, e não os vínculos
genéticos existentes entre os mesmos281. Como frisou, Leite: “Não basta ser genitor,
nem educador, nem capaz de transmitir nome e bens, mas, e, sobretudo, o pai é aquele
que estabelece um profundo vínculo amoroso com o filho282”.
De acordo com Cunha283, para que um filho verdadeiramente alcance tal
condição, deve ser acolhido pelos pais, tendo ou não vínculo de sangue, não
constituindo a filiação biológica garantia de amor parental. Admitida essa premissa, a
ascendência genética não deve determinar a filiação, que vai além de um exame de
DNA.
O sujeito se forma em interação com os pais, e não apenas em decorrência do
vínculo biológico; somente, por meio do cumprimento adequado e afetivo das funções
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parentais, pode-se promover estruturação psíquica saudável ao filho. Nesse sentido, são
esclarecedoras as palavras de Tartuce:
O elo que une as pessoas, em relação de parentalidade, é mais do que elo de
sangue. É um elo de amor, de companheirismo, de convivência espiritual, de
apoio moral, de auxílio patrimonial, de divisão de alegrias e tristezas do dia a
dia. É um elo qualitativo e também quantitativo. É um elo de confiança,
conquistado com os anos. Nessa realidade, o vínculo biológico se transforma
em um detalhe284.

A paternidade socioafetiva, no presente contexto, merece ser estimulada, pois
está alicerçada na posse do estado de filho, que remete à tríade romana nomen, tractus e
fama. Diante disso, para que haja a posse de estado, é necessário que a prole carregue o
nome da família, seja tratado como filho e que sua condição proveniente da filiação seja
reconhecida socialmente285. Logo, a socioafetividade prioriza a legitimação de fatos
sociológicos, oriundos da realidade fática, a partir de nova concepção da entidade
familiar, em que a modernidade se sobrepõe à tradição, o patrimonialismo cede em
respeito aos sentimentos e o universalismo supera o individualismo 286.
Inserida no critério socioafetivo, encontra-se a adoção jurídica. Aqui o vínculo
biológico, mais uma vez, cede para espaço ao afetivo, a partir da convivência familiar.
Estabelecendo importante relação entre adoção, afeto e liberdade, Fachin assevera:
Tanto no registro histórico, como no tendencial, a paternidade reside antes no
serviço e no amor que na procriação. As transformações mais recentes por
que passou a família, deixando de ser unidade de caráter econômico, social e
religioso para se afirmar fundamentalmente como grupo de afetividade e
companheirismo, imprimiram considerável reforço ao esvaziamento
biológico da paternidade. Na adoção, pelo seu conteúdo eletivo, tem-se a
prefigura da paternidade do futuro, que radica essencialmente a ideia de
liberdade287.

Como exposto, os critérios de filiação foram idealizados para a regulamentação
de relações heterossexuais ao passo que o critério socioafetivo ajusta-se aos
relacionamentos homoafetivos. A omissão legislativa é evidente, por não contemplar a
parentalidade de uniões homossexuais, que se estruturam socialmente.
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Porém, a homoparentalidade pode ocorrer de diversas formas: famílias
homoafetivas em que um ou ambos adotam uma criança; famílias homoafetivas cujo
projeto parental foi facilitado pelo uso das tecnologias reprodutivas; e, famílias
homoafetivas recompostas, decorrentes do rompimento de relações heterossexuais
anteriores em que havia filhos. Para esses casos, o sistema jurídico de filiação atual
mostra-se insuficiente, pois não contempla o paradigma homoafetivo. Torna-se
necessário repensar o ordenamento, a partir da sistematização dos elementos aptos ao
exercício da parentalidade homossexual, para que sua materialização fática não fique ao
alvedrio de decisões judiciais, que não reconhecem o valor jurídico afeto e o direito
fundamental à filiação das parcerias homoafetivas.
Para realizar o sonho da parentalidade, muitos casais homossexuais recorrem à
adoção. 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 felicidade288.

Porém, a adoção heterodiscordante não é um lugar tranquilo, despido de
polêmicas ou preconceitos. Nesta perspectiva, constata-se conflito entre homossexuais e
heterossexuais, 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 heterossexuais de que uma criança

não teria desenvolvimento

psicológico/emocional/social saudável num lar de casais homoafetivos289.
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 estavelmente290.
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, amor, respeito e solidariedade.
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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
preconceitos291.

Conforme Spengler292, 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 homoafetivos, do
que de pais heterosssexuais. Por outro lado, sopesando a situação em exame, pode ser
que um casal homossexual, apesar de cumprir alguns requisitos exigidos pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente, não evidencie comportamento zeloso, cuidadoso e afetivo;
por isso não possa 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/maternidade; porém a
orientação sexual não pode constituir um óbice intransponível para aqueles que almejam
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.
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 heteroafetivos293.
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De acordo com Zambrano294, a Associação Americana de Antropologia afirmou,
em estudo recente e oficial, que os resultados de mais de um século de pesquisas
antropológicas sobre família e parentesco demonstraram ser inverídica a ideia de que
uma sociedade, para ser viável, tenha que estabelecer o casamento como instituição
exclusivamente heterossexual. Tais investigações sustentam que os diversos de tipos de
formações familiares ao redor do mundo e através dos tempos, incluindo as famílias
homoafetivas, contribuem para o desenvolvimento da organização social humana.
De outra sorte, em outubro de 2000, conclusões de tese de doutoramento do
psiquiatra infantil Naudau295 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 homoafetivos296.
No âmbito do senso comum, o direito em cotejo inexiste, por “coisificar” o
adotado, tratando-o como mero objeto de desejo. Porém, o direito à filiação não pode
ser capitulado dentre os direitos de propriedade sobre a criança, sob a premissa da
inadmissibilidade de aquisição de uma vida humana297. Pelo contrário, tal direito
materializa a possibilidade de troca afetiva, a partir de laços de solidariedade,
compreensão, carinho, responsabilidade, no intento de formar indivíduos ajustados
socialmente, capazes de dar e receber amor.
Também é importante registrar que o melhor interesse da criança e do
adolescente possibilitou a transformação paradigmática da condição do “menor”, que
deixou a posição de objeto e passou a ocupar a posição de sujeito de direitos e de
vontades, em decorrência da nova estrutura das relações parentais. Nesse sentido, é
direito fundamental dos pais exercer a parentalidade e dos filhos o tratamento com
afeto.
Conforme lição elucidativa de Spengler: “(...) Crianças e adolescentes são
sujeitos de direitos, com vontade e personalidades próprias e principalmente
juridicamente protegidos. Então, antes de deferir ou indeferir a adoção em função da
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orientação sexual dos futuros pais/mães, é imprescindível que se verifique se o seu
melhor interesse está protegido298”.
Segundo Zambrano299, o chamado “prejuízo à criança”, a fim de impedir a
adoção homoparental e a não inclusão da família homossexual na legislação, é utilizado
pelos setores mais conservadores da sociedade, a partir de um senso comum, pautado,
muitas vezes, na moral religiosa do Ocidente, num movimento de secularização. Porém,
pesquisas empíricas comprovam a inexistência de prejuízos ao infante. Corroborando o
que foi afirmado, é importante a transcrição das palavras da autora citada:
O resultado geral da nossa pesquisa bibliográfica mostra que as pesquisas
empíricas realizadas por diferentes autores indicam a inexistência de
diferenças em relação à habilidade para o cuidado de filhos e à capacidade
parental de pessoas heterossexuais e homossexuais, bem como demonstra não
haver diferenças significativas entre o desenvolvimento de crianças criadas
por famílias heterossexuais quando comparadas àquelas de famílias
homossexuais300.

Portanto, a sexualidade dos pais/mães não é fator importante para o
desenvolvimento infanto-juvenil, mas a qualidade da relação estabelecida entre aqueles
e seus filhos. Desta forma, a ausência da binaridade; ou seja, da composição do casal
por pessoas de sexos opostos, parece não exercer qualquer interferência no
desenvolvimento psicológico ou da identidade sexual do adotado301.
De outra sorte, tal argumento não leva em consideração, que o homossexual, na
grande maioria dos casos, é oriundo de lares heterossexuais... O preconceito relatado
provém do ideário social, que, além de considerar os possíveis problemas psíquicos
decorrentes da orientação sexual dos pais, enquadra os homossexuais como promíscuos
e pedófilos, como se tais condutas lhes fossem exclusivas. No mesmo sentido Miskolci,
a fim de justificar socialmente as parcerias homoeróticas:
A sanção estatal das relações entre pessoas do mesmo sexo também traria
consigo outras questões para a sociedade e para os próprios gays e lésbicas.
Aparentemente, além de enfrentar o estigma da promiscuidade sexual, o
casamento gay responderia ao temor coletivo da pedofilia. A parceria civil
poderia diminuir o estigma de promiscuidade, mas traria à baila a
possibilidade de adoção de crianças por casais homoparentais, os quais,
mesmo “casados”, não deixam de ser socialmente estigmatizados como
possíveis “pedófilos302”.
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Ademais, muitas crianças maltratadas, vítimas de abuso sexual, espancamentos e
que hoje se encontram em orfanatos ou nas ruas, são provenientes de lares
heterossexuais. Isso posto, não há como deduzir que a orientação homossexual dos pais,
por si só, gere nos filhos patologias de ordem comportamental, psíquica ou social, não
havendo qualquer base para se acreditar que os pais homoafetivos praticarão sexo na
frente dos filhos ou com os próprios filhos.
As relatadas questões não podem constituir óbice ao exercício da parentalidade
homossexual, pois o sujeito não deve ser avaliado unicamente por sua sexualidade, mas
principalmente pela capacidade de propiciar ao menor um tratamento digno. Ao ser
estabelecida à filiação afetiva, com relação ao casal, a materialização do vínculo
jurídico torna-se indispensável em respeito aos direitos do menor.
Apesar de não haver vedação legal, o medo da recusa faz com que alguns casais
homossexuais não se habilitem conjuntamente para a adoção303. A maior parte busca
individualmente a adoção legal, mesmo estando em parceria conjugal. Isso decorre da
representação da família nuclear na sociedade brasileira atual, que, normalmente, causa
o temor de um indeferimento do pedido de adoção, como consequência da opção sexual
heterodiscordante.304.
A dificuldade de admitir a homoparentalidade como dado concreto configura-se
como verdadeiro empecilho para que casais se habilitem à adoção. Tal situação fomenta
conduta mentirosa por parte de parceiros homossexuais, que se habilitam
individualmente não identificando sua sexualidade heterodiscordante, mesmo quando a
decisão de adotar é de ambos. Esse comportamento causa um malefício à própria
criança, que não gozará de todos os direitos resultante da filiação, em relação àquele que
não fez parte do processo de habilitação, e, portanto, não consta juridicamente como seu
pai/mãe, apesar de, na prática, exercer as atribuições pertinentes ao papel
paterno/materno. A presente situação é chamada de coparentalidade.
Na coparentalidade homossexual, os cuidados cotidianos com a criação dos
filhos são exercidos de forma igualitária e conjunta pelos sujeitos homoafetivos, mesmo
que somente um deles seja o pai legal ou biológico. A coparentalidade pode acontecer a
partir da adoção de uma criança por apenas um dos indivíduos, da utilização de técnicas
reprodutivas, de famílias recompostas em que os filhos são anteriores à parceria
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homossexual e de inseminação artificial caseira realizada por dois casais homossexuais
de sexos distintos305.
Desta maneira, a coparentalidade é uma das formas possíveis de família
homoparental sobre cuja construção o Direito não tem ingerência. O Código Civil de
2002 não prevê a complexidade de alianças e filiações decorrentes da coparentalidade
homossexual. Como resultado desse vácuo normativo, a criança é a mais prejudicada,
pois se impede a estabilização de seus vínculos parentais, já que pautados num cenário
fictício estimulado pelo Direito. Ao se reconhecer a existência legal de apenas um pai e
uma mãe, a legislação relega à periferia a relação de filiação entre o menor e o outro
parceiro alijado, impedindo, a priori, a vindicação de direitos e deveres para com este
último. Conforme análise de Dias:
Assim, obtida a adoção, o filho passa a conviver com o parceiro do adotante,
que exerce também as funções parentais. No entanto, mesmo tendo dois pais,
por ter sido adotado somente por um, o filho desfruta do direito de alimentos,
benefícios de cunho previdenciário ou sucessório, exclusivamente com
relação ao adotante. Diante disso, quando da separação dos parceiros, ou se
ocorrer a morte do que não é legalmente o genitor, não pode o filho pleitear
qualquer direito daquele que também reconhece como verdadeiramente sendo
seu pai ou sua mãe. E mais: falecendo o adotante, o adotado resta órfão, não
havendo qualquer vínculo com quem não é o pai ou a mãe que o registrou306.

O Estatuto da Criança e do Adolescente não apresenta restrições relativas à
sexualidade daquele que deseja adotar, sendo tal possibilidade outorgada a ambos os
sexos, em conjunto, ou isoladamente, independente de seu estado civil. Não há, pois,
como impedir o acesso de casais homoafetivos ao direito à parentalidade, uma vez
inexistente norma infraconstitucional que vede o seu exercício. E nem poderia, pois se
existisse, encontrar-se-ia eivada de flagrante inconstitucionalidade.
Apesar de recente modificação legislativa com a promulgação da Lei Nacional
de Adoção (Lei 12.010/09), que excluiu a adoção de menores do Código Civil,
modificando o § 2º do art. 42 do ECA, não foi contemplada expressamente a adoção por
casais homossexuais. O referido diploma ainda está apegado a uma visão tradicional do
direito, dispondo ser requisito para a adoção o casamento civil entre os adotantes,
permitindo, entretanto, o exercício deste direito a pessoas que vivem em união estável.
A falha do legislador não pode servir de argumento para impedir o exercício do
direito à adoção entre parcerias homossexuais, pois, como visto, o Supremo Tribunal
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Federal reconheceu a união homoafetiva como verdadeira entidade familiar, a partir do
signo da união estável307. Logo, se o direito à adoção é contemplado a uniões estáveis
heterossexuais, em decorrência do princípio da isonomia, o presente direito também
deverá ser outorgado aos casais homoeróticos.
Consoante interpretação de Dias:
Diante da preocupação do legislador com o bem-estar do menor, nenhum
motivo legítimo existe para deixá-lo fora de um lar. Constituindo os parceiros
uma família, é legítimo o interesse na adoção, não se podendo deixar de ver a
existência de reais vantagens a quem não tem pais, nem lar308.

As vantagens ao adotado relacionam-se à possibilidade de sua inserção em uma
família, estruturada pelo afeto. Isso não quer dizer que somente caberá aos sujeitos
homossexuais adotarem crianças doentes, com graves problemas físicos ou mentais,
pois, para alguns, seria melhor para estas viverem em lares fora dos padrões do que
marginalizadas ou nas ruas.
Spengler309 afirma que, quando se possibilita a adoção por casais homoafetivos
apenas de crianças que ninguém quer é discriminar duas vezes. “Primeiro, discrimina-se
a criança por sua doença, por sua origem, por sua marginalidade, e, depois, discriminase o homossexual, por sua orientação sexual, por sua forma de ser e de viver310”.
Cumpre, portanto, promover releitura de antigos dogmas, ajustando-os às novas
demandas sociais, estruturando-se um direito sexual e reprodutivo emancipatório por
natureza. Se o direito à parentalidade faz parte dos direitos fundamentais, não há como
esvaziá-lo diante da união homoafetiva, que detém reconhecimento formal e material. E,
assim, a adoção resplandece como um dos meios à obtenção da filiação homossexual.
Outra forma encontrada por casais homoafetivos para realizar o sonho da
parentalidade, é a utilização de técnicas de reprodução fundamentadas nos vínculos
biológicos e afetivos entre os sujeitos homossexuais e terceiros. Essa possibilidade
advém das novas tecnologias reprodutivas, que tornaram possível separar artificialmente
os momentos naturalmente indivisíveis da constituição de um ser humano.
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Várias técnicas reprodutivas poderão ser utilizadas, restando ao ordenamento se
adaptar à realidade social, disciplinando de forma adequada situações que já existem no
mundo fático, mas que insistem em ser apartadas do fenômeno jurídico pelas classes
dominantes. Desta forma, é possível constatar a existência de inúmeras modalidades
procracionais passíveis de serem exercidas pelas parcerias homoafetivas, que, decerto,
ultrapassam o ideário construído pelo legislador brasileiro. Dentre as mencionadas
modalidades, podem ser citadas a procriação natural e a procriação medicamente
assistida311.
A procriação natural pode ser realizada por homossexuais com ou sem a
presença do ato sexual, pois de forma individual estes são, via de regra, férteis,
diferentemente de quando enquadrados na forma de parcerias. Quando o projeto
parental for reputado a um homossexual individualmente, este será o genitor da criança
e o reconhecimento jurídico emerge desse fato. Mas, caso o sujeito mantenha um
relacionamento e o projeto parental puder ser reputado a ambos, nasce uma
problemática jurídica, diante da incapacidade de o ordenamento reconhecer a
parentalidade daquele que não forneceu o material genético. Como disposto em linhas
anteriores, trata-se de caso de coparentalidade, no qual um dos parceiros estabelece
vínculo de natureza socioafetiva com o infante.
A procriação medicamente assistida será, em regra, heteróloga312, pois o sujeito
homossexual precisa recorrer à contribuição genética de terceiro estranho à relação para
conceber uma criança, já que os casais homoafetivos são naturalmente inférteis. Dentro
da procriação heteróloga, há de se dividir entre a possibilidade de sua ocorrência,
considerando parcerias homoafetivas femininas e masculinas de maneira distinta, em
decorrência da peculiaridade biológica, que circunscreve a questão.
No caso de uma família homoafetiva lésbica, o casal poderá escolher qual das
mulheres realizará a gestação, utilizando-se de material genético de um doador. Nesse
caso, a parentalidade será exercida de forma conjunta por ambas a mulheres; ou seja,
pela mãe biológica/gestacional e pela mãe socioafetiva. Porém, o direito apenas
reconhece como mãe aquela que gerou a criança, omitindo-se em relação à outra mãe. É
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possível, também, de acordo com as novas técnicas reprodutivas, a retirada do óvulo de
uma das parceiras e a sua implantação no útero da outra, a fim de se possibilitar que
ambas participem do processo de formação da criança.
No caso de uma família homoafetiva gay, o casal deverá se valer da maternidade
de substituição. A impossibilidade de gerar uma criança faz com que a mencionada
maternidade seja imprescindível, para levar a efeito o projeto parental homossexual
masculino. Tal maternidade decorre do acordo de vontade, por meio do qual uma
mulher se compromete a gerar uma criança e depois entregá-la ao casal gay,
renunciando a todos os direitos inerentes à filiação, inclusive a classificação jurídica de
“mãe”313.
A única fonte que tratava da maternidade de substituição era a Resolução
1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, que recomendava a utilização da técnica
para os casos em que a doadora genética possuísse algum problema de saúde, que a
impedisse de gerar uma criança. Além disso, a Resolução determinava que a mãe
substituta fosse parente até o segundo grau da mãe genética, sendo os demais casos
sujeitos à autorização do órgão administrativo, vedando, apenas, o caráter lucrativo. De
acordo com Chaves: “(...) Na expressão ‘demais casos’ parece residir a abertura para
que casais de gays possuam acesso à técnicas de RA com recurso à maternidade de
substituição. Se não fosse por tal expressão, seria por respeito às máximas da igualdade
e da não discriminação, consagradas na Constituição314” (grifos da autora).
Diante da necessidade de normatização das condutas éticas a serem obedecidas
no exercício das técnicas de reprodução assistida e da ausência legislativa acerca do
assunto, apesar da tramitação de inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional há
anos, mas que não lograram êxito, o Conselho Federal de Medicina, no uso de suas
atribuições, editou a Resolução 2.013/13, revogando a Resolução 1.358/92. Dentre as
suas disposições (item II.2), a Resolução 2.013 possibilitou que casais homoafetivos
utilizassem as técnicas de reprodução assistida.
Desta maneira, não há mais razão para se recorrer a interpretações difusas, pois o
Conselho Federal de Medicina mediante ato normativo, afirmou não existir qualquer
obstáculo para que parcerias homossexuais façam uso dos novos procedimentos de
fertilização, abrindo espaço à realização do sonho da homoparentalidade biológica.
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Segundo a Resolução, no que se refere à gestação de substituição, permite-se aos
centros de reprodução humana sua utilização, desde que exista problema que impeça ou
contraindique a gestação pela doadora genética ou em caso de união homoafetiva. Outra
disposição exige que a doadora temporária de útero pertença à família de um dos
parceiros, num parentesco consanguíneo até o quarto grau, e que possua, no máximo,
cinquenta anos. Além disso, impossibilita que tal doação tenha caráter lucrativo ou
comercial.
É interessante ressaltar, que a mencionada Resolução possui um viés de ordem
jurídica, pois estabelece como um dos requisitos para a realização do procedimento, a
assinatura de contrato entre os pais (concebidos como aqueles que desejam estabelecer a
filiação com a criança, independentemente dos laços biológicos) e a doadora temporária
do útero, determinando claramente a questão da filiação da criança. Ora, no caso da
união homoafetiva gay existe, de forma comum, um pai biológico, um pai companheiro
(do pai biológico), uma doadora de óvulo (mãe biológica) e uma doadora de útero (mãe
gestacional). Diante do anonimato da mãe biológica, o contrato deverá ser havido entre
o casal homoafetivo e a mãe gestacional, esclarecendo o vínculo parental.
Outro requisito ainda mais interessante configura-se pela necessidade de garantia
do registro civil da criança pelos pais, devendo a documentação ser providenciada
durante a gravidez. Da mesma forma, os pais, numa pareceria homoafetiva, deverão ser
considerados como os sujeitos homossexuais envolvidos, a quem o direito deveria
reconhecer a verdadeira filiação e o exercício da parentalidade.
Apesar de a Resolução 2.013 entender de forma isonômica as relações de
parentalidade estabelecidas entre heterossexuais e homossexuais, considerando como
pais os integrantes do casal, juridicamente o posicionamento é cambiante. Assim, a
grande questão já não mais reside na possibilidade de casais homoafetivos terem acesso
às modernas e diferentes técnicas de reprodução assistida, mas no estabelecimento da
filiação, já que o projeto parental é reputado a ambos os sujeitos que formam a união.
O ordenamento jurídico brasileiro apenas reconhece a filiação a um dos
indivíduos, em total desrespeito à realidade fática. Porém, mesmo que a justiça ainda
não reconheça com naturalidade e celeridade o registro de filiação em nome de ambos
os pais homoafetivos, a um deles deverá ser outorgado o tratamento de pai jurídico, na

condição de pai sociafetivo, a partir da constatação da existência da posse do estado de
filho 315.
Não há dúvidas de que o ordenamento jurídico assimilou o afeto como valor,
uma vez que admite a presunção de paternidade de filho advindo de reprodução
artificial heteróloga, onde o material genético é de terceiro, de acordo com o disposto no
art. 1.597, V do Código Civil. Apesar de a norma, ao desprezar o vínculo biológico
referir-se ao modelo heterossexual, deve-se estender a mencionada presunção às
relações homoafetivas, pois, a partir do vínculo afetivo, a lei garante a filiação, as
responsabilidades e o poder familiar àquele que não forneceu seu material genético, mas
é cônjuge ou companheiro do outro que assim o fez.
A inclusão da reprodução humana heteróloga como causa de presunção de
paternidade gera consequências relevantes, como previsto no art. 1.597, V do Código
Civil, sendo tal presunção absoluta; ou seja, não admite prova em contrário, o que
acarreta a impossibilidade daquele que não forneceu o material genético impugnar a
paternidade relativamente à criança concebida por intermédio de técnicas médicas,
previamente consentidas. No caso, é a decisão do casal (heterossexual ou homossexual),
que garante os vínculos parentais, pois se conjugam a liberdade e a autonomia privada,
com a afetividade316.
Por fim, é possível identificar a família recomposta homossexual como aquela
formada por filhos havidos numa relação heterossexual anterior. Depois do rompimento
da união, o pai ou mãe (ou ambos) podem estabelecer vínculo afetivo com parceiro/a do
mesmo sexo, constituindo, assim, nova entidade familiar317.
Como demonstrado, o ordenamento jurídico brasileiro não contempla
explicitamente as múltiplas relações, que ocorrem no seio da sociedade, em decorrência
do afeto. Mas, a falta de regulamentação não impede a estruturação da família
homoafetiva, que, como a heterossexual, merece gozar do direito fundamental à
parentalidade, uma vez que a Constituição Federal de 1988 assegura a todos o
planejamento familiar, baseado na dignidade humana e na paternidade responsável,
sendo vedado ao Estado qualquer interferência no exercício do aludido direito318.
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Ao se considerar o direito à parentalidade como verdadeiro direito fundamental,
torna-se necessário reconhecê-lo como direito subjetivo, o que possibilita ao sujeito
homossexual reivindicá-lo e exercê-lo na condição de genitor, por meio da adoção, do
acesso às técnicas de reprodução assistida e da filiação socioafetiva. Diante disso, a sua
disciplina pelo ordenamento jurídico resta inadiável.
Nessa linha, foi encaminhado ao Congresso Nacional brasileiro, projeto de
Estatuto referindo-se à regulamentação dos direitos inerentes à diversidade sexual.
Contendo princípios e normas de natureza cível, penal, trabalhista e previdenciária, o
Estatuto busca assegurar uma série de prerrogativas e direitos aos homossexuais, a partir
do reconhecimento das uniões homoafetivas e da criminalização da homofobia, como
institutos-chave, além da inserção de políticas públicas de inclusão, através de ações
afirmativas.
A iniciativa é louvável e merece apoio da sociedade. Todavia, reitera-se que a
inexistência de lei não significa ausência de direitos; pelo contrário, não há como
ignorar que a lei é formulada por aqueles que detêm o poder e constituem as elites
dominantes. Esses não têm o mínimo interesse em ver reconhecido o tratamento
igualitário às classes minoritárias, 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 acarreta a ausência
normativa, acerca dos vínculos homoafetivos e de todas as suas consequências. Isso faz
com que a edição de um Estatuto seja imprescindível, a fim de impor o reconhecimento
jurídico e o respeito social a um segmento ainda refém do preconceito e da
discriminação.
O Estatuto da Diversidade Sexual apresenta em seu capítulo VI, o direito e
dever à filiação, à guarda e à adoção. O regramento contempla, portanto, o direito à
homoparentalidade, criando especificidades normativas, cujo objetivo é a inserção
sócio-jurídica das múltiplas relações parentais desenvolvidas no seio da família
homoafetiva. Desta maneira, é reconhecido o direito ao exercício da parentalidade, em
relação aos filhos biológicos, adotados ou socioafetivos, individualmente ou em união
homoafetiva, independente da orientação sexual ou identidade de gênero319 de seus
componentes.
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Segundo o Estatuto, a livre orientação sexual e a identidade de gênero
constituem direitos fundamentais320, sendo vedada a ingerência estatal, familiar ou
social, a fim de coibir alguém de viver a plenitude de suas relações afetivas e sexuais321.
Além disso, cada sujeito tem o direito de conduzir sua vida privada de acordo com sua
autonomia, não sendo permitidas pressões para que se revele, renuncie ou modifique a
orientação sexual ou a identidade de gênero322.
Em relação ao exercício da parentalidade biológica, é garantido o acesso às
técnicas de reprodução assistida particular ou por meio do Sistema Único de Saúde, de
forma individual ou conjunta323. Assim, de acordo com o Estatuto da Diversidade
Sexual, diante do rompimento do relacionamento homoafetivo, a guarda será exercida
de forma compartilhada, independentemente da existência de vínculo biológico do
genitor com o filho 324. A guarda somente será unilateral, quando comprovada ser esta a
mais favorável ao desenvolvimento do filho, sendo assegurada a quem revelar maior
vínculo de afinidade e afetividade325, e não o biológico.
Quanto à adoção, não pode ser negada a habilitação individual ou conjunta à
adoção de crianças e adolescentes, em igualdade de condições, em decorrência da
orientação sexual326, nem tampouco podem ser negadas a guarda ou adoção individual
ou conjunta, de quem está habilitado para adotar327.
No mesmo sentido, a orientação sexual heterodiscordante não pode ser
levantada, a fim de limitar ou excluir o exercício do poder familiar, que, diante de
uniões homoafetivas, deve ser realizado por ambos os sujeitos, bem como o dever de
sustento e de educação, mesmo depois de cessada a convivência. Importante destacar,
que iguais direitos são concedidos à filiação socioafetiva.
O Estatuto possui um refinamento prático, que o faz gozar de coerência com as
relações que se estabelecem no dia a dia. Com perspicácia, tal regramento contempla a
condição do filho expulso da família pelo fato de ser homossexual. Apesar de não
existir referência com o direito homoparental, faz alusão ao direito de família e ao
relacionamento afetivo que deve pautar todas as entidades familiares. Assim, o filho não
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pode ser discriminado pela família ao revelar sua orientação sexual, e, caso aconteça,
haverá responsabilização civil por abandono material, gerando obrigação indenizatória
aos genitores, guardiões ou responsáveis328.
Uma novidade interessante no diploma em análise é a configuração jurídica do
instituto da licença-natalidade. Com rigor técnico-jurídico, o Estatuto da Diversidade
Sexual criou um signo distinto, a fim de conceder um benefício aos homossexuais, que
desejam ter filhos, de forma biológica ou adotiva. Desta forma, é assegurada licençanatalidade a qualquer dos pais, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de
cento e oitenta dias329.
Em síntese, é de se entender pela possibilidade de construção da parentalidade
homossexual, como decorrência da diluição do vínculo biológico, que se comportava
como suporte das uniões heterossexuais, legitimadas pelo casamento. A filiação já não
se encontra engessada num enquadramento jurídico cartesiano, que desconsiderava a
realidade fático-social, hoje estruturada sob o signo da pluralidade afetiva. Desta forma,
reconhecida a entidade familiar homoafetiva, nada mais justo do que promover-lhe o
direito de gerar e ter filhos, como fruto do amor estabelecido entre os sujeitos
componentes.

3.3 A Jurisprudência na Concretização do Direito à Homoparentalidade

A jurisprudência evidencia relevante papel no reconhecimento dos direitos
fundamentais homoafetivos, em coerência com os preceitos da dignidade da pessoa
humana, da igualdade material, do valor jurídico afeto, dentre outras normas
constitucionais.
O reconhecimento de que a união estável homoafetiva é verdadeira entidade
familiar pelo STF, estimulou o Conselho Nacional de Justiça a editar Resolução que
obriga a formalização do casamento civil homossexual pelos cartórios brasileiros.
Se a união estável homoafetiva e o casamento civil homossexual passaram a
compor o rol brasileiro de famílias, o direito fundamental à homoparentalidade tornouse, pelo menos em sentido técnico-jurídico, consequência esperada.
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Diante da indiferença do legislador pátrio, coube à jurisprudência tal
reconhecimento, apesar de algumas resistências da sociedade, de segmentos religiosos e
de parte de setores minoritários da magistratura. Já que tal decisão possui efeito
vinculante e eficácia erga omnes, o Poder Judiciário e os órgãos da administração
pública devem assegurar aos sujeitos homossexuais iguais direitos330, tanto na
composição de suas parcerias, quanto no exercício da parentalidade.
Nesse cenário, reprova-se a interpretação literal de dispositivos tradicionais
heterossexistas, os quais criam ambiente hostil ao homossexual, que deságua em sua
marginalização social, tendente a esvaziar a democracia. Como cediço, cabe ao
Judiciário, na atividade hermenêutica, inserir a norma no tempo e/ou integrá-la à
realidade social, amoldando-a aos fatos sociais, inobstante a omissão legislativa.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, 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. Sem sombra de dúvidas, cabe aos tribunais
a proteção dos direitos fundamentais de todos, a partir de um compromisso com a
melhor interpretação da lei e da constituição, o que implica o reconhecimento daquela
que privilegie a tutela e a universalização dos valores e direitos civis, que corporificam
o Estado Democrático de Direito.
Diante da necessidade do desiderato constitucional de concretização dos
direitos fundamentais, os tribunais possuem relevante atribuição. Somado ao referido
compromisso social, encontra-se o clamor social acerca da observância do Direito aos
novos anseios da população. Nessa senda, o arcabouço conceitual da constituição
constitui manancial, inclusive à efetivação do direito fundamental à preferência sexual e
direitos correspondentes.
Como amplamente reconhecido, a judicialização da política é fenômeno
contemporâneo, concernente às nações democráticas331, exigindo do Poder Judiciário,
nas palavras de Nieto e Gordillo332, a constituição de instrumentos hábeis e construções
ideológicas pautadas na tolerância, a partir do respeito à pluralidade de opiniões; no
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abandono dos grandes relatos e na convivência com as aporias do sistema, buscando
dirimi-las.
A presente realidade também pode ser percebida no Brasil, como bem demonstra
Werneck Viana333, quando ressalta que o Judiciário torna-se o garante, em última
instância, por iniciativa da representação política, a partir da institucionalização da
representação funcional. É o próprio legislador, portanto, quem confirma tal poder no
seu papel de equivalente funcional do welfare (o que não impede um alargamento, a fim
de abarcar os demais direitos fundamentais).
Com o advento do Estado Democrático de Direito e da subjacente valorização da
esfera jurídica – a chamada revolução copernicana a que se refere Jorge Miranda334 –
assistiu-se ao redimensionamento do papel destinado à Corte Constitucional. Dessa
maneira, objetivou-se não apenas reconstruir o sistema de direito, mas também,
sobretudo, resgatar a sua força, incumbindo à jurisdição constitucional a concretização
dos valores materiais positivados na Constituição Federal.
Segundo

Streck335:

“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, na figura de sua Corte Constitucional, por meio do Direito, busca
efetivar o desiderato constitucional, “entendido no seu todo dirigente-valorativoprincipiológico”.
O Supremo Tribunal Federal pauta suas decisões na hermenêutica constitucional
moderna, que, segundo Barroso336, possibilita a aplicação principiológica, em superação
ao legalismo estrito, sem retornar às categorias metafísicas do jusnaturalismo. De
acordo com a nova hermenêutica apontada, a Constituição Federal é tida como sistema
jurídico aberto, e, assim, os princípios adquirem normatividade, a argumentação jurídica
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passa a ser valorizada e uma teoria dos direitos fundamentais é edificada sobre o
fundamento da dignidade da pessoa humana337.
Nessa linha de interpretação, a constituição adquire finalidade precípua, já que
não comporta apenas os meios procedimentais para deliberação política dos cidadãos,
abarcando igualmente a estrutura básica do Estado e os princípios sociais relevantes,
tomando para si a tarefa de transformar a realidade social circundante. Dessa sorte, o
Poder Judiciário deve assumir o papel de intérprete habilitado, a fim de reconhecer os
valores, que consubstanciaram a formação dos textos constitucionais.
Ciente da estrutura apresentada, a Corte Constitucional brasileira busca soluções
adequadas às garantias da Carta Magna. Assim, concebida, a jurisdição assume o dever
de aplicação das normas constitucionais compatíveis com o Estado Democrático, sem,
no entanto, realizar atravessamentos interpretativos, decorrentes de um ativismo judicial
irracional, desatento, pois, à coerência e à integridade do sistema.
A materialização de direitos fundamentais pela Corte Constitucional brasileira,
ao analisar casos concretos envolvendo o exercício da parentalidade homossexual indica
exatamente esse compromisso. Em julho de 2005, um casal homoafetivo ajuizou,
perante a Vara de Infância e da Juventude de Curitiba, ação pretendendo qualificação
conjunta para adoção. Mesmo cumprindo todas as exigências determinadas pelo Poder
Judiciário, teve o seu pedido deferido parcialmente. Na decisão, o magistrado
determinou o direito à habilitação para adoção conjunta do casal, desde que o adotado
fosse do sexo feminino e estivesse na faixa etária a partir dos dez anos.
Na decisão em comento, resta claro o preconceito, pois o juízo partiu da
premissa equivocada, que considera homossexuais molestadores de crianças, a fim de
deferir parcialmente a demanda. As ressalvas foram fundamentadas em fontes
extrajurídicas, componentes do imaginário gnosiológico do magistrado, uma vez
inexistir lei que determine a aferição dos requisitos apontados.
Por tais razões, diante de apelação338 interposta pelos requerentes e pelo
Ministério Público estadual, cujo pedido se baseava na elevação da idade do adotando
para doze anos, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu que a limitação
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quanto ao sexo e à idade do adotado não é critério razoável, por violar os direitos
fundamentais dos sujeitos envolvidos, além de não encontrar amparo legal, já que, na
adoção pais e filhos, adotam-se reciprocamente, independentemente da orientação
sexual dos adotantes.
É relevante acrescentar que o Ministério Público interpôs recurso, sob a alegação
de que o menor precisaria consentir em sua adoção, por se tratar de modelo de família
não tradicional, o que poderia acarretar sua discriminação no seio social.
Para que se reflita sobre o caso, é esclarecedora a transcrição de parte do acórdão
em comento, da lavra do Desembargador D’Artagnan Serpa Sá:
São inúmeras as crianças à espera de um lar, uma família que lhe dará
educação, afeto, alegria, respeito, compreensão e oportunidades: uma família
de pais sem vínculos biológicos, mas que certamente saberão suprir suas
necessidades materiais, morais e emocionais ao decorrer de suas vidas. Para
essas crianças pouco importa se são eles monoparentais, pluriparentais,
homoafetivos ou qualquer outra classificação, brancos ou negros, altos ou
baixos, gordos ou magros, nem mesmo se importam se são ricos ou pobres,
desde que suas carências sejam supridas e possa haver, mutuamente, amor,
compreensão e respeito pelo indivíduo que cada um de nós quer ter a
liberdade de ser e exercer339.

Não satisfeito com a decisão do Tribunal paranaense, o Ministério Público
interpôs Recurso Extraordinário340, alegando a violação do art. 226 da CRFB, que, em
sua visão, não contemplava a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O STF, por
meio do ministro Relator Marco Aurélio, afirmou que o sexo e a idade do menor não
devem constituir obstáculos ao exercício da adoção homoparental, pois tornaria a
filiação sem vínculos biológicos um ato de caridade, o que equivaleria a uma obrigação
social, destituída de afeto, amor, comprometimento e dedicação. Além disso, à época da
decisão341, o Supremo não conheceu da alegação do Ministério Público de que o art.
226 da CRFB não contemplaria a união homoafetiva, pois a presente matéria não fora
ventilada na instância inferior, que se limitou a apreciar a questão relativa ao sexo e à
idade do adotado.
Ainda quanto à adoção homoparental, o Superior Tribunal de Justiça legitimou o
comportamento de alguns juízes, que determinavam a inclusão do nome do
companheiro no pólo ativo da ação, diante do pleito de adoção individual realizado por
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homossexual que viva em união estável. Se já realizada a adoção sem a inclusão do
companheiro homoafetivo, há de se reconhecer o vínculo de filiação socioafetiva entre
este e a criança, havendo, inclusive, vínculo de parentesco por afinidade entre ambos,
tal qual acontece entre padrasto e enteado, nos moldes do art. 1.595 do Código Civil.
A pioneira decisão sobre adoção homoparental foi do Rio Grande do Sul342, na
qual tal direito foi reconhecido a um casal de lésbicas, em que uma das parceiras havia
adotado dois filhos, vindo posteriormente a outra pleitear a adoção de ambos.
Em sede de primeira instância, o juízo reconheceu a filiação jurídica, posto que
já consubstanciada na realidade fática, afirmando não haver proibição na lei, mas
simples omissão, cabendo ao juiz utilizar, para o deslinde da questão, o bom senso, os
princípios gerais do direito, a analogia e o costume. A ausência de proibição decorre do
direito fundamental à preferência sexual, constitucionalmente contemplado.
Cumpre mencionar que, à época, o posicionamento em sentido contrário do
Ministério Público, fundamentado na interpretação literal, e, portanto, equivocada, do
art. 1.622 do Código Civil, hoje revogado pela Lei 12.010/09, que parecia restringir a
adoção a casais formados por pessoas de sexos distintos, através do matrimônio ou da
união estável. Além de sustentar a impossibilidade de alguém ter duas mães, uma vez
que a adoção deveria se aproximar do vínculo biológico.
Em relação à primeira fundamentação, o juízo ressaltou que a pretensa adotante
vive em união estável com aquela que adotou as crianças unilateralmente, não havendo
qualquer empecilho, em relação à presente formação familiar. À época, a
jurisprudência, já reconhecia a união estável entre pessoas do mesmo sexo, inclusive
assegurando a guarda de filho ao convivente, após a morte do outro, quando disputada
pelos avós, além da atribuição de efeitos sucessórios e previdenciários às mencionadas
parcerias.
Quanto ao segundo argumento, este não teve como prosperar, uma vez que a
adoção não pode ser concebida sob o prisma da natureza, pois o vínculo criado é
puramente jurídico e não consaguíneo; tanto é assim que se admite a adoção unilateral,
enquanto que, na concepção, necessita-se da participação do homem e da mulher.
Nessa linha de interpretação, não havia (como não há) qualquer impedimento no
Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a capacidade de adoção nada tem a ver com
a sexualidade do adotante. O que se deve avaliar é se a família substituta possui
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ambiente adequado à formação de uma criança, a partir de reais condições psicológicas,
afetivas e materiais.
Atualmente, o art. 1º da Lei 12.010/09 (Lei Nacional de Adoção) prevê a
garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes. Por sua
vez, o art. 43 do ECA estabelece que a adoção será deferida, quando fundada em
motivos legítimos, identificadas vantagens ao adotado.
Na segunda instância, em decorrência de apelação interposta pelo Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul, o acórdão ressalvou a possibilidade de adoção
homoparental, como consequência da estabilidade do vínculo entre a apelada e sua
companheira, consubstanciada na duração, publicidade, continuidade e intenção de
constituir família. Conforme decisão do Tribunal gaúcho, chegou o momento de
abandonar preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica.
Com esses fundamentos, parece haver suficiente respaldo à noção de que,
atualmente a família deixou de ter valor intrínseco, que merecia proteção pelo simples
fato de existir, passando a ser valorizada sua dimensão material, reclamando tutela na
medida em que promova o desenvolvimento da personalidade dos filhos e a dignidade
de seus componentes. Nessa ordem interpretativa, desloca-se o formalismo da família,
em benefício de sua função substancial, o que legitima o reconhecimento da entidade
familiar homoafetiva, baseada no afeto e cuidado educativo com os filhos.
Vale sublinhar que a vigente constituição inspirou-se no princípio solidarista,
que entende a dignidade da pessoa humana como valor preexistente a qualquer forma de
organização social.
A decisão questionou, por fim, a legitimidade do Ministério Público à
interposição da apelação em comento, pois segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, em seu art. 201, dentre as funções do órgão, encontra-se a de zelar pelo
efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Assim concebida, a atuação
do Ministério Público parece ter sido invertida, uma vez que este possui, na verdade,
legitimidade para ingressar com ação de adoção homoparental, cada vez que se defronte
com este fato, a fim de regularizar a situação jurídica do adotado.
É oportuno assinalar que a presente decisão foi confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, fundamentada na inexistência de prejuízos aos menores. Pelo
contrário, ao realizar a adoção materializa-se o princípio da proteção integral das
crianças envolvidas, que possui sede constitucional, visto que criadas com amor, sendo-

lhes consolidados direitos em relação àquela que pleiteia o reconhecimento, tais como:
alimentos, sucessão, convívio em caso de separação ou falecimento da adotante e sua
inclusão em planos de saúde e no ensino básico e superior.
Corroborando o que foi dito, é relevante transcrever parte da Ementa do
processo, da lavra do ministro Relator Luis Felipe Salomão:
8. É incontroverso que existem fortes vínculos afetivos entre a recorrida e os
menores – sendo a afetividade o aspecto preponderante a ser sopesado numa
situação como a que ora se coloca em julgamento.
9. Se os estudos científicos não sinalizam qualquer prejuízo de qualquer
natureza para as crianças, se elas vêm sendo criadas com amor e se cabe ao
Estado, ao mesmo tempo, assegurar seus direitos, o deferimento da adoção é
medida que se impõe343.

Em sede de Recurso Especial, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul pleiteou que o STJ determinasse a união homossexual apenas como sociedade de
fato, fazendo incidir o art. 1.622 do Código Civil, vedando, assim, a adoção conjunta
dos menores pelo casal homoafetivo. De outra sorte, o Ministério Público Federal
opinou pelo não provimento do recurso.
É de se constatar, que a construção do direito de família é pretoriana, vindo a lei
sempre a posteriori, como no caso da união estável heterossexual, que também não era
considerada entidade familiar, até a promulgação da Constituição Federal de 1988. No
caso em tela, o Superior Tribunal considerou a união homoafetiva como entidade
familiar, merecedora de tutela do Estado, afastando-a da configuração de sociedade de
fato, uma vez existente a affectio conjugalis em detrimento da affectio societatis, posto
que não há intenção de se obter resultados econômicos com a relação, mas,
principalmente, troca de afeto.
Ainda segundo o STJ, a lacuna pode existir na lei, mas nunca no ordenamento
jurídico. Ademais, o Direito não possui aptidão para regular sentimentos, pois define as
relações com base neles geradas, o que não permite que a própria norma, que veda a
discriminação de qualquer ordem, seja revestida de conteúdo discriminatório. O núcleo
do sistema jurídico deve, portanto, garantir liberdades em lugar de impor limitações na
esfera pessoal dos seres humanos.
Quanto à dupla parentalidade, em decorrência de inseminação artificial
heteróloga, importante questão reside no estabelecimento da filiação, já que o projeto
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parental é reputado a ambos os sujeitos da união homoafetiva. O ordenamento jurídico
brasileiro apenas reconhece a filiação a um dos indivíduos, em total desrespeito à
realidade fática. Porém, a jurisprudência tende a atenuar os rigores da lei, possibilitando
a ratificação do registro de 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/materna.
Nesse sentido, é relevante a decisão344 do Juízo de Direito da 1ª Vara de Família
e de Registro Civil da Comarca de Recife. No caso, um casal homoafetivo com
relacionamento estabelecido na forma de união estável há mais de quinze anos e hoje
convertido em casamento, ingressou com abertura de jurisdição administrativa,
postulando o assentamento civil de criança, concebida a partir de inseminação artificial
heteróloga, gerada por doadora de útero, com a utilização de material genético de um
dos pais e de óvulo doado por mulher anônima, a fim de fazer constar o nome de ambos
os pais, nesta qualidade.
Foi reconhecido o pleito em análise, em que dois homens buscavam na justiça a
fruição de direitos basilares, constitucionalmente albergados, além da devida proteção
do Estado à nova entidade familiar, que possui como consequência o exercício da
parentalidade. Dessa forma, os requerentes pretenderam institucionalizar a real
paternidade estabelecida, fora do enquadramento cartesiano da legislação, que não
contempla o vínculo homoafetivo, no qual a afetividade toma a centralidade da questão.
A decisão consubstanciou-se em procedimento hermenêutico contemporâneo,
baseado em interpretação pluralista e aberta aos princípios constitucionais. Desta
maneira, o direito há de respeitar a convivência harmônica dos contrários, devendo,
pois, rechaçar normas jurídicas e interpretações que excluam ou reduzam o direito das
minorias.
Além disso, não reconhecer o direito fundamental à homoparentalidade equivale
a ato atentatório ao sistema constitucional brasileiro, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal – guardião da Constituição Federal – legitimou as uniões homoafetivas,
munidas de todos os direitos que lhes são consectários.

344

Sentença proferida pelo Juiz de Direito Clicério Bezerra e Silva, da Comarca de Recife – PE, em
28.02.2012.

Para o Juízo, constituiria ato incongruente do Poder Judiciário legitimar, no
plano jurídico, o exercício da conjugalidade homoafetiva e não reconhecer, por outro
lado, o exercício da parentalidade, uma vez que os sujeitos homossexuais venceram as
limitações de seus corpos, a fim de verem realizado o sonho de gerar uma criança, pois
nem os tribunais positivistas, o fundamentalismo irracional e os reacionários moralistas
conseguiram impedir a nova ordem do desejo, que se apresenta diuturnamente no
cenário social.
De acordo com a decisão supramencionada, o aspecto peculiar do caso concerne
ao fato da existência de uma doadora de óvulo e de outra de útero, e não de uma mãe,
uma vez que a dupla paternidade decorreu do afeto havido entre o casal gay. Esse dado
de realidade faz ter chegado o tempo de se questionar antigas certezas, a partir da
resignificação da realidade social, delimitando-se novos paradigmas.
Nesse cenário, é importante a transcrição do enunciado 103 da I Jornada de
Direito Civil, relativo ao art. 1.593 do CC, que assim dispõe:
O Código Civil reconhece, no art., 1.593, outras espécies de parentesco civil
além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há
também parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de
reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não
contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade sócio-afetiva,
fundada na posse do estado de filho.

Ainda quanto ao reconhecimento conjunto, a justiça de São Paulo345 admitiu o
duplo registro de filiação a um casal de lésbicas, em que uma doou o óvulo e a outra
gerou a criança. Nesse caso, utilizou-se a maternidade de substituição, quando, num
casal formado por mulheres, extrai-se o óvulo de uma, fecundado in vitro pelo
espermatozóide de um doador, sendo o embrião implantado no útero da outra. Decidiuse pelo deferimento do registro em nome da mãe biológica e da mãe gestacional, por
formarem entidade familiar homoafetiva, enquanto o projeto parental pôde ser reputado
a ambas. Caso decidisse de maneira diversa, a criança ficaria impossibilitada de buscar
direitos e cobrar deveres, daquela que não figurou no registro.
Esclareceu o Juízo, que o reconhecimento da filiação por parte da mãe biológica,
materializa o direito fundamental de liberdade, conforme art. 5º, caput da CRFB,
potencializando a autonomia da vontade, pois a mãe biológica, apesar de possuir
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condições para conceber e gerar filhos, entregou tal missão à mãe gestacional, que
possui limitações na seara reprodutiva.
Tal situação consubstancia contornos especiais e singulares, em decorrência dos
avanços tecnológicos na área da medicina, cabendo ao direito a adaptação a essa
realidade fática. Assim, a negação do registro de filiação da mãe doadora do óvulo,
resultaria em desrespeito ao que realmente acontece, e, principalmente, ao vínculo
afetivo entre os sujeitos envolvidos, que formam verdadeira entidade familiar
homossexual.
O reconhecimento pelos tribunais reforça a reivindicação de direitos
consectários, além de fomentar a transformação da mentalidade social, presa, ainda, a
um ideário conservador. Diante disso, o direito de ter filhos e de planejá-los de maneira
responsável indica que o ordenamento jurídico encontra-se cada vez mais próximo de
seus jurisdicionados.
Os deveres da não-discriminação e da igualdade também foram ventilados na
decisão, já que cabe ao Direito tutelar a existência das várias formas familiares
socialmente existentes e de seus frutos, através da tutela da filiação e do nome,
reciprocamente entre pais e filhos, para sua perfeita identificação à célula familiar de
que derivam.
Por fim, mais uma vez a Justiça neutralizou o entendimento de que as crianças
teriam um futuro de dúvidas e dificuldades. Para o Juízo, as chances de insucesso e
fracasso desses menores são idênticas às suportadas por filhos de casais heterossexuais
ou de família monoparental. Com isso, os ocasionais constrangimentos devem ser
considerados de vivência ampla e irrestrita, pelo simples fato de se viver em sociedade.
Outro caso envolve adoção e dupla maternidade. No Estado do Amazonas, um
casal de lésbicas decidiu exercer a parentalidade, através de inseminação artificial. Uma
delas engravidou, utilizando material genético de doador, sendo reconhecida sua
maternidade juridicamente. Porém, a criança nasceu a partir do projeto de ambas, o que
levou a esposa da mãe biológica a requerer na Justiça a adoção da criança346.
No caso, há uma peculiaridade, pois o casal homoafetivo optou pela via da
adoção, ao invés da ratificação no registro de filiação para fazer constar o nome das
duas mães, como ocorreu no que foi analisado anteriormente. Mesmo por diferente via,
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a pretensão foi acolhida, consubstanciada no vínculo afetivo estabelecido entre as partes
envolvidas.
O Juízo pautou sua decisão no fato de que o art. 1.622 do Código Civil, que
determinava que a adoção deveria ser realizada entre homem e mulher, foi revogado
pela Lei 12.010/09, que não faz qualquer referência ao sexo dos adotantes. Além disso,
pontuou que a demanda restringe-se à regularização jurídica da situação, uma vez que a
criança foi desejada pelo casal e fruto dessa relação, cabendo ao Judiciário apenas
adicionar o nome da postulante no registro de assentamento civil da menor.
Em conclusão, nas decisões analisadas, percebe-se a utilização de argumentos
jurídicos e extrajurídicos na maioria das vezes coincidentes. Buscou-se delineá-los,
apontando as peculiaridades de cada julgamento.
Na tentativa de sistematização, é de se reconhecer:
(a) O reconhecimento da união estável homoafetiva e do casamento civil
homossexual possibilitam o exercício de todos os direitos que lhes são consectários;
(b) A ausência de lei não impede o exercício do direito fundamental à
homoparentalidade, sob pena de desrespeito a valores constitucionais como a isonomia,
a liberdade e o afeto;
(c) Ser pai ou mãe não se restringe ao fato de gerar, eis que demanda amar e
servir;
(d) Nem sempre, na definição dos papéis maternos e paternos, há coincidência
do sexo biológico com o sexo social, havendo a filiação biológica, socioafetiva e por
afinidade;
(e) O comportamento de crianças em lares homossexuais não destoa em relação
ao comportamento da população em geral;
(f) Não há dados que permitam afirmar que homossexuais não são pais
adequados, ou que o desenvolvimento psicossocial de seus filhos seja comprometido em
relação aos filhos de pais heterossexuais;
(g) A criança que cresce nesses lares se desenvolve tão bem sob os aspectos
emocional, cognitivo, social e do funcionamento sexual quanto à criança cujos pais são
heterossexuais;
(h) O Poder Judiciário deve atender ao melhor interesse da criança, em
decorrência do princípio da proteção integral, conforme art. 1º da Lei 12.010/09 e art.
43 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

(i) Não reconhecer a filiação homoafetiva é o mesmo que alijar a criança na
reivindicação de direitos e deveres, em relação àquele que não se encontra registrado no
assentamento civil;
(j) A parentalidade homossexual é um dado social;
(k) A discriminação para a criança resulta das leis brasileiras não considerarem
família a entidade homoafetiva e não do fato de ela ter sido adotada/concebida por
homossexuais.

CONCLUSÃO

Diante do dinamismo que caracteriza a sociedade contemporânea, o sistema
jurídico precisa lançar olhar impregnado do componente ético e de estrito respeito aos
comandos constitucionais, com relevo ao princípio da dignidade humana.
Como cediço, a origem do ordenamento remete ao ideário burguês, estruturado
na esteira do individualismo ortodoxo, cuja finalidade precípua era estimular a livre
iniciativa, favorável à acumulação, preservação e transferência do patrimônio, em vida
ou depois da morte. Nessa senda, a vertente individualista fundamentou um sistema
jurídico apoiado basicamente nas dimensões materiais, sem qualquer consideração aos
fenômenos humanos, com toda sua complexidade.
Assim, liberdade e individualismo alçaram-se 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 ortodoxos, vinculados ao sexo, ao
casamento e à família, em desprestígio ao desejo e ao afeto.
Sob o ângulo da doutrina religiosa, a máxima: “Amar o próximo como a si
mesmo” exerceu influência em inúmeros ordenamentos jurídicos, muitas vezes, de
forma deturpada, realçando a submissão às adversidades na vida terrena, na expectativa
de felicidade em outro plano, isso após a morte. Nessa acepção até o conceito de
próximo conduziu ao desrespeito à singularidade pessoal, abrindo espaço a hostilidades
e a todo tipo de discriminação, precipuamente àqueles segmentos sociais hoje
designados como minorias.
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
equilíbrio resultariam da mão invisível do mercado.
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.

O casamento vinculou-se a uma ideia equivocada sobre o amor, atrelando-se ao
espírito de tolerância mútua, relacionamento amistoso e satisfação sexual plena. Assim,
dever-se-ia buscar o comportamento sexual correto, sob pena de não haver amor.
Porém, a felicidade sexual resulta do amor, e não o inverso. O amor mantém
dois seres unidos por um ato de vontade e por um forte sentimento, embora o casamento
tradicional tenha desconsiderado as referidas características, levando em consideração
apenas o ato de vontade.
Sob esse enfoque, é instigante repensar a instituição do casamento, a partir de
novo prisma. Quando compreendida como mantenedora de moralidade irracional,
consubstanciada num padrão heterossexual, cujo objetivo é simplesmente a
transferência de propriedade e a manutenção da ordem social, ela, certamente, merece o
desamparo, pois, decerto, sua essência encontra-se desgastada e empobrecida, pois
vinculada a limitações que correspondem a necessidades sociais e existenciais, na
perspectiva do humanismo.
Sob outra premissa, o casamento poderia ser considerado como instituição
liberal, que, apesar de gozar de legitimidade social, contemplaria a liberdade sexual,
determinada pelo desejo de seus integrantes, a partir do afeto, ocupando espaço em que
as relações patrimoniais são relegadas a segundo plano, dando a cada sujeito segurança,
diante de rompimentos ou de morte. Por fim, no casamento se deflagraria a mudança da
moralidade social, pois abarcaria todas as formas de desejo, procriação e humanidade.
Nessa perspectiva, o caminho inverter-se-ia, pois o matrimônio não teria o condão de
modular o comportamento, mas o comportamento é que seria o responsável por fornecer
uma nova formatação ao matrimônio.
Se o direito reconhece (ele não cria, na presente visão) a união afetiva entre
pessoas de sexos diferentes, então nada mais justo do que reconhecer o exercício de tal
possibilidade às minorias. O que se deseja é a inclusão por meio da vontade, não a
exclusão daqueles que optam por caminhos diversos, materializando-se a verdadeira
liberdade.
A esse respeito, é interessante registrar que, na história da civilização,
anteriormente à construção do sistema jurídico, a homossexualidade gozava de
indiferença ou aceitação pela humanidade. Todavia, em momento posterior, o
ordenamento se alicerçou na necessidade de manutenção dos interesses de pessoas de
orientação heterossexual, sob o argumento da importância desse tipo de relação para a
perpetuação da vida e do patrimônio.

Em síntese, a ilusão da liberdade e a primazia do “eu” conectaram o
ordenamento jurídico com a filosofia burguesa; por seu turno, as disciplinas médicas
fortaleceram esse paradigma, à medida que se dedicaram a estabelecer parâmetros à
dissidência sexual, como forma de controle social. Nessa perspectiva, criou-se um
cenário opressor e moralista, que se espraiou para várias dimensões da vida, inclusive à
sexualidade.
Nessa trajetória, a dificuldade de amar, característica marcante no cotidiano
contemporâneo, constitui um dos reflexos do “amor normalizado”, que se fundamenta
em rígidos padrões socialmente estabelecidos, a partir de parâmetros heterossexuais,
eivados de preconceitos.
A influência do direito na conduta sexual humana é 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
pelofilia... No fundo, 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.
Sem sombra de dúvidas, a ruptura com o obsoleto padrão moralista propicia, no
espaço público, cada vez com maior visibilidade, a emergência de novas expressões de
afeto, alicerçadas em vínculos duradouros, que comportam, entre outras implicações, a
possibilidade de exercício da parentalidade.
Por coerência com a dinâmica social, o direito constitucional sofre significativas
modificações ao longo do tempo. Após a segunda guerra mundial, assumiu o papel de

protetor da pessoa humana, com o objetivo de neutralizar as atrocidades cometidas
pelos regimes totalitários, em que vigorava o Estado de Direito e o ordenamento
jurídico encontrava-se destituído de conteúdo axiológico.
Atualmente, inserem-se em sua parte dogmática, instrumentos hábeis a conter a
lógica da barbárie, da destruição e do desmerecimento do ser humano, o que o torna
responsável pela reconstrução dos direitos humanos e pela limitação do poder do
Estado.
Nessa ordem argumentativa, não se pode ignorar que o atual sistema jurídico
tem como pilar o respeito à dignidade humana, sendo um dos objetivos da nação a
edificação de uma sociedade justa, livre e solidária. Esses fundamentos, entre muitos
outros, dão suporte ao reconhecimento do direito fundamental à orientação sexual,
atributo inerente ao homem, de cunho, portanto, personalíssimo.
Nesse passo, é inócua a discussão acerca da origem da identidade sexual – se é
um dom da natureza ou construto cultural –, pois o que realmente importa é se cabe ao
sujeito determinar, descobrir ou inventar qual ou quais das múltiplas identidades sexuais
melhor se ajusta a ele, de maneira livre e igualitária, ou se, tal como o homo sapiens no
caso da “comunidade do nascimento”, ele está destinado a abraçar o destino e viver sua
vida de forma automática.
A dignidade da pessoa humana constitui valor supremo do Estado Democrático
de Direito, de que decorre o respeito à pluralidade de peculiaridades que compõem a
personalidade do homem, as quais são alçadas à categoria de direito fundamental;
portanto, integrando o elenco de direitos subjetivos, passíveis de reivindicação judicial.
Sob essa premissa, há que se fundar e sedimentar uma nova moral – se
necessário com suporte judiciário – 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, de direitos da 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 da sua identidade e no
desenvolvimento da 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.
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.
No tocante à homoparentalidade, vale sublinhar a moldura trazida a lume por
meio de importantes transformações no conceito de família ao longo dos últimos
séculos. No plano dos ordenamentos jurídicos, em diversos países, a tendência à
constitucionalização do direito, deslocou a razão de existir do instituto da família para
os aspectos existenciais e afetivos, em substituição às obsoletas prioridades
patrimoniais. Na mesma linha, merece realce a caracterização da família como
instituição incumbida de promover o desenvolvimento integral da personalidade de seus
membros.
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 consideração social.
Diante do exposto, não há justificativa plausível à exclusão da possibilidade de
constituição de família, por pessoas que vivem relação homoafetiva, seja sob o regime
jurídico da união estável ou do casamento. Tais uniões são fatos lícitos e relativos à vida
privada, 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.
Vale ressaltar que, na contemporaneidade, a função da família não mais se
restringe

à

procriação,

como

na

perspectiva

conservadora,

pautada

na

heterossexualidade, no casamento civil e na família patriarcal. A dinâmica social
propiciou a quebra da tríade tradicional, descortinando outras possibilidades, tanto para
a constituição da entidade familiar, como para o exercício da parentalidade.
Nesse enfoque, a procriação considerada “natural” não é mais a única possível,
contexto em que a homoparentalidade torna-se possível e merece ser estimulada. Resta
evidente o direito de parcerias homoafetivas no que tange a gerar e criar filhos, na senda
da dignidade da pessoa de pais e de filhos. Ao materializá-la, tanto na relação
intersubjetiva dos pais, quanto na destes com seus filhos, respeita-se o melhor interesse

da criança e do adolescente, além de comprovada a ausência de prejuízo, pois constitui
um ato de afeto.
O direito subjetivo à filiação está inserido entre aqueles inerentes à
personalidade humana, constituindo, pois, direito fundamental, a partir da vontade de se
estabelecer uma relação afetiva com o menor, sujeito de direito e, em razão das
peculiaridades do processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes, seu melhor
interesse deve ser levado em consideração, em cada situação fático-jurídica.
Os homossexuais vêm lutando pela legalização de suas parcerias, o que
possibilitaria a concretização de seu projeto parental. Assim, homens e mulheres com
identidade sexual heterodiscordante vêm reiterando o desejo de normalizar suas
relações, a partir do direito ao casamento, à adoção e à procriação medicamente
assistida. Essa mobilização indica com clareza que não desejam simplesmente a
ascensão à qualidade de cidadãos integrais, mas também a legitimação de suas
formações familiares, enfrentando um estereótipo que os massacrou por toda a vida.
A rigor, o que se percebe não é a mera inserção homoafetiva numa estrutura
decadente de família patriarcal, mas o estabelecimento de nova estrutura familiar,
fundada em novos valores sociais mais complexos, humanos e universais. Há, pois, uma
inclusão a partir da diferença, numa sensação de pertencimento ao grupo social na
forma pela qual se realmente é.
Para iluminar a análise, e importante registrar que a presunção de paternidade
teve origem em Roma, constituindo direito de propriedade sobre o filho nascido da
esposa, muito antes de se tornar mecanismo de tutela ao primeiro. Assim, a prole era
objeto dos direitos paternos: de propriedade, de poder, de perpetuação de culto, de
orgulho e de exploração.
Todavia, na atualidade, a parentalidade não se reduz ao resultado de um ato
físico, pois é igualmente construída pelo afeto e pelo compromisso com o
desenvolvimento integral do filho. Não obstante esses requisitos irretorquíveis, como
demonstra a doutrina, o legislador brasileiro insiste em condicionar a filiação à
diversidade sexual dos pais, bem como ao fato de os mesmos serem casados e viverem
no mesmo domicílio.
Sob esse ângulo de análise, equivocam-se, sobremaneira, os responsáveis pelo
ordenamento, pois constitui uma das consequências mais relevantes do princípio da
afetividade, a jurisdicização da parentalidade socioafetiva, vez que, no exercício das

funções parentais, o que deve ser aferido é o cuidado e o desvelo aos filhos, e não os
vínculos genéticos.
É, portanto, oportuno reiterar que verdade biológica não deve determinar o
conteúdo da filiação, a qual extrapola em muito o mero resultado de um exame de
DNA. O sujeito se constitui como tal, por meio da relação diuturna com seus pais, e não
em decorrência de um vínculo genético. Dizendo de outra forma: o cumprimento
adequado das funções parentais é garantia de estruturação psíquica saudável ao filho, o
que transforma a família em dado cultural, em substituição a característica natural,
genético ou biológica.
Apesar de não haver impedimento legal, mesmo quando ocorre decisão
conjunta, muitas vezes, para evitar restrições de órgãos decisórios, somente um dos
parceiros demanda a adoção. Certamente este subterfúgio, fruto da resistência de alguns
juízes, deixa de atender ao melhor interesse da criança. No caso, os estudos e as
avaliações ao processo de habilitação são feitas somente com o candidato “oficial”, sem
considerar o parceiro, que, na prática, exercerá a função de pai ou de mãe, sem assumir
as responsabilidades do poder familiar.
Todavia, se o direito à adoção é concedido a uniões estáveis heterossexuais, em
decorrência do princípio da isonomia, o presente direito também deverá ser outorgado
aos casais homoeróticos. Assim, para haver o exercício basta aferir a reunião das
condições estabelecidas pelo ECA, quais sejam, a existência de motivos legítimos e de
reais vantagens para o adotado, sem quaisquer restrições.
É desta forma que se respeitam os princípios da dignidade humana e da defesa
do melhor interesse da criança e do adolescente, tal como estabelece a Constituição da
República.
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