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EDITORIAL 
 
      
          Esta edição da Revista Emphasis, dedicada às relações de gênero, 

diversidades e sexualidade está composta por artigos produzidos por docentes e 

discentes, como produto da intrínseca relação desenvolvida a partir das atividades 

de ensino, extensão e iniciação a pesquisa do Centro Universitário Dom Pedro 

Segundo.   

No mundo contemporâneo, tão plural e tão conectado, a diversidade deixa de 

ser um tema abordado prioritariamente a partir de uma categoria acadêmica 

antropológica, para ser uma experiência cotidiana partilhada e vivenciada pelos 

vários modos de ser e existir no mundo. Neste contexto, esta edição, aborda por 

meio dos seus cinco artigos, o tema da Diversidade em diálogo com as questões de 

gênero, educação, violência e religiosidade. 

O primeiro artigo propõe uma reflexão sobre a heteronormatividade no 

candomblé, como um debate necessário, com o objetivo de identificar 

comportamentos e determinantes que ratifiquem posturas heteronormativas, com a 

perspectiva de apresentar o contexto histórico do candomblé em Salvador e como a 

sexualidade se sobrepõe ao contexto de intolerância religiosa. 

A liquidez das relações humanas no contexto de violência doméstica é um 

tema atual e pertinente num país tão fortemente marcado pelos inúmeros episódios 

de violências praticadas contra mulheres e meninas e é tratado no segundo artigo, 

cuja finalidade, consiste em analisar a liquidez das relações humanas no contexto de 

violência doméstica, a partir do axioma do sociólogo polonês Zygmunt Bauman a 

respeito das fragilidades dos laços humanos e como isso intervém, nos casos de 

crimes contra a mulher. 

A adoção de crianças por casais homossexuais toca de modo contundente, 

em dois temas sensíveis em nossa sociedade, ainda tão marcada por preconceitos 

de gênero, classe e raça. O trabalho de pesquisa aborda a difícil realidade das 

inúmeras crianças que estão em abrigos e orfanatos a espera de adoção, bem como 

a espera de casais que lutam pelo direito de adotarem essas crianças, mas que 

ainda sofrem as consequências de um sistema heteronormativo. Assim o objetivo 

deste artigo é propor à comunidade acadêmica, sobremaneira do curso de Serviço 

Social, uma reflexão acerca dos sentidos dados à adoção de crianças por casais 

homoafetivos. 
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O tema da afetividade no contexto da educação universitária é tratado no 

artigo que versa sobre Inovação, aprendizagem e afetividade. Entendendo que os  

desafios do processo educacional, vão além da receptividade do acadêmico, em 

apreender comandos, alcançando sua experiência ética na capacitação profissional, 

as autoras propõe discutir no presente artigo, o papel da afetividade no processo de 

aprendizagem universitária, no atual cenário de inovação tecnológica. 

Por fim, o quinto artigo aborda a relevância do amor na diversidade das 

relações afetivas, tendo como objetivo investigar a trajetória e o relevo das posturas 

de amor, compreender sua importância na formulação da pessoa e, perceber, os 

pontos de convergências e distância entre amor e sexualidade. Além disso, fica 

latente o desejo de analisar as fragilidades dos vínculos afetivos, compreender a 

noção do amor/sexualidade, numa perspectiva antropológica, filosófica e 

psicológica. 

Nesse diapasão de artigos, que dialogam com a diversidade, desejamos a 

você leitor/leitora, novas experiências reflexivas, que o/a inspire a novas 

composições, criticas e criativas a respeito de temática tão pertinente.  

 
 

Comissão Editorial  
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A HETERONORMATIVIDADE NO CANDOMBLÉ – UMA REALIDADE 

E UM DEBATE NECESSÁRIO  

 

Daniela Helena Barros Ferreira1 
Jacqueline Mary Soares de Oliveira2 

  

 

“Amor, Paz, Luta 
A Vida me tirou pedaços 
E o Orixá mesmo assim 
Nunca desistiu de mim 
Esse é o Candomblé” 

(Babá Diego de Odé) 

 

RESUMO 
 
O objetivo do artigo consiste em identificar nos espaços da religião de matriz africana, no 
caso em questão, o candomblé, comportamentos e determinantes que ratifiquem posturas 
heteronormativas, com a perspectiva de apresentar o contexto histórico do candomblé em 
Salvador e como a sexualidade se sobrepõe ao contexto de intolerância religiosa. A 
pesquisa de campo foi ponto fundante para a realização dos estudos, sendo esta de cunho 
etnográfico. Tal condição possibilitou a identificação de sobreposições de preconceitos e a 
heteronormatividade sendo estruturante nos comportamentos dos adeptos do candomblé. 

 
Palavras-chaves: Candomblé; Heteronormatividade; Sexualidade; Preconceito. 
 
ABSTRACT 

The objective of the article is to identify in the spaces of the religion of the African Matrix, in 
the case in question, the Candomblé, behaviors and determinants that ratify heteronormative 
postures, with the prospect of presenting the historical context of Candomblé In Salvador and 
how sexuality overlaps with the context of religious intolerance. The field research was a 
founding point for the accomplishment of the studies, this being an ethnographic nature. This 
condition enabled the identification of overlays of prejudices and heteronormativity being 
structuring in the behaviors of Candomblé adherents. 

 

Keywords: Candomblé; Heteronormativity Sexuality Prejudice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A questão religiosa é um campo de delicadas discussões, pois, acrescenta 

fatos sociais, aspectos simbólicos e sobrenaturais. A religião é uma questão 

presente na história da humanidade e é de suma importância na sociedade nos dias 

de hoje, tendo em vista as crescentes discussões e debates existentes no âmbito 

das relações sociais e políticas.  

E no contexto de debate sobre a religiosidade transversaliza outro eixo de 

opressão que influencia o comportamento e atitudes dos próprios adeptos da religião 

de matriz africana que é, a heteronormatividade. Sendo esta a categoria principal 

para o debate que traçarei nas próximas linhas e que suscitou o seguinte 

questionamento: As concepções heteronormativas definem os comportamentos dos 

filhos de santo quando estes recebem Orixás femininos? Alicerçada pela curiosidade 

de como os adeptos do candomblé ratificam comportamentos heteronormativos nos 

terreiros em que foram iniciados buscou-se proceder estudos e análises sobre os 

evidentes comportamentos heteronormativos no candomblé, tendo como base a 

compreensão da conjuntura sócio histórica do candomblé na Bahia, identificar a 

população no terreiro Oya kegan (lócus da pesquisa) e também a noção de 

heteronormatividade. 

  O interesse pelo tema surgiu a partir da observação na questão de como a 

hierarquia dos Terreiros de candomblé ainda influenciam na manutenção de 

comportamentos heteronormativos, principalmente na não aceitação da 

manifestação de orixás mulheres por parte de homens. O trabalho justifica-se pela 

necessidade de entender os reflexos sociais que comportamentos heteronormativos 

podem vicejar na interação do homem no culto religioso.  

A importância da pesquisa é fazer com que a sociedade veja o homem 

heterossexual, seja ele quem recebe entidade ou não, como um indivíduo, 

independente da sua orientação sexual. E também os próprios homens que recebem 

as entidades não abdicarem da sua condição de manifestação em detrimento do 

receio ou vergonha de uma manifestação eminentemente feminina. Deste modo sigo 

com outra problemática que é verificar como é evidenciado os comportamentos 

heteronormativo no candomblé? Tendo como objetivos – analisar como se dão as 
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reproduções de comportamentos heteronormativos, entendendo a conjuntura sócio 

histórica do candomblé na Bahia e a noção de heteronormatividade 

O caminho metodológico escolhido para execução do trabalho foi a pesquisa 

qualitativa de cunho exploratória e descritiva, que visa além de identificar, registrar 

as situações acerca do objeto da pesquisa buscando entender de que maneira a 

heteronormatividade está inserida nos terreiros de candomblé. Será utilizado a 

pesquisa bibliográfica para dar embasamento mais profundo ao tema abordado. 

Ratificando que se trata de uma pesquisa participante de cunho etnográfico. 

Falar sobre preconceitos perpassa o âmbito de atuação do Serviço Social 

especialmente por esta categoria profissional compreender as questões 

relacionadas à intolerância religiosa e o contexto de preconceito no que diz respeito 

a temas acerca da homosexualidade. 

Para discorrer sobre a temática é necessário iniciar o debate relatando o 

contexto de surgimento da religião de matriz africana e posteriormente analisar o 

contexto da heteronormatividade.  

É importante apontar que será utilizado, neste trabalho, verbetes originários 

dos terreiros.  

 

1.2 Contexto histórico do candomblé em Salvador  

 

Com o advento do tráfico de seres humanos da África para o Brasil, a maior 

parte dos africanos levados para a Bahia foi originado da região do golfo de Benin 

(antiga costa dos escravos - região que hoje compreende Nigéria e Daomé). Entre 

os negros transportados, alguns eram sacerdotes e tinham conhecimento espiritual e 

em ritual de adoração de deuses, para o candomblé -os orixás.  

O comércio de escravos era bastante ativo entre o Daomé e a Bahia e se 

mantinha por interesses mútuos. A Bahia necessitava do braço forte do homem 

negro e o Daomé oferecia em troca o tabaco. Era a troca de produtos por escravo 

lucrativos. Estas ligações comerciais se desenvolveram entre duas regiões durante 

muitos anos, a África e a Bahia, culminando com o imbricamento cultural entre estas 

duas regiões.   

Os africanos continuaram a praticar os rituais de adoração aos orixás no 

Brasil - a princípio, clandestinamente. Certamente muito se perdeu, mas o que foi 
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preservado da cultura e religiosidade desses povos constituiu o fundamento sobre o 

qual se organizou o culto aos Orixás no Brasil, denominado de Candomblé, quando 

as condições se tornaram favoráveis. 

 

O Candomblé é o resultado da preservação dos cultos ancestrais aos 
Orixás dos distintos povos africanos traficados e escravizados no país. 
Conforme a composição majoritária de cada grupo, os candomblés vão se 
diferenciar em nações. Assim, temos Candomblé de Ketu para os grupos da 
Nigéria e do Benim de língua yorubá; Candomblé Jeje, Efon e Ijexá, também 
do Benim e Candomblé de Angola que abrange os povos do grupo 
linguístico banto. (SANTOS, 2010, p.29). 
 
 

Segundo Castillo e Parés (2007, p. 111-151) em Salvador, o candomblé deu 

início através das escravas irmãs Iyá Akalá, Iya Adeta, eyá que chegaram 

acorrentadas como animais e que com a abolição da escravidão fundaram o primeiro 

terreiro de candomblé, em Salvador. 

A Casa Branca foi o marco para casas de santo de Salvador, pois, através 

das irmãs escravas iniciaram-se outros sacerdotes na religião do candomblé. Mesmo 

com as perseguições das autoridades, a Casa Branca conseguiu resistir até os dias 

atuais e se encontra de portas abertas para realizar seus rituais aos orixás. 

 
Na África, cada Orixá era cultuado separadamente, ou seja, era cultuado 
por povos ou grupos étnicos distintos. Cada um desses povos, ao ser 
disperso pelo tráfico e pela escravidão, preservou como pôde as suas 
crenças, a despeito da imposição da fé cristã operada pelos missionários. 
Certamente muito se perdeu, mas o que foi preservado da cultura e 
religiosidade desses povos constituiu o fundamento sobre o qual se 
organizou o culto aos Orixás no Brasil, denominado de Candomblé, quando 
as condições se tornaram favoráveis. Isso ocorreu no período abolicionista, 
quando se organizou em 1830, na cidade de Salvador, um dos mais antigos 
Candomblés de nação Ketu, atualmente localizado no bairro Engenho Velho 
e popularmente conhecido como “Casa Branca”. Segundo a tradição oral, 
este terreiro foi fundado após uma viagem à África (BASTIDE, 1989, p. 232), 
realizada por duas de suas primeiras sacerdotisas: a liberta africana 
Marcelina da Silva e sua ialorixá, esta última lembrada apenas pelo seu 
título ritual, Iyá Nassô (CASTILLO; PARÉS, 2007, p. 111-151). 

 

A segunda casa de candomblé, ainda segundo Castillo e Pares, a ser fundada 

em Salvador foi o Ilê Axé Gantois. Em 1835 no bairro da federação, a terceira casa 

foi o ilê axé opo Afonjá localizada em São Gonçalo do Retiro, uma casa de nação 

ala Ketu fundada em 1910, tendo como um marco importante para o candomblé de 

Salvador liderada por Mãe Aninha (que faleceu em janeiro de 1938), sendo 

substituída por Maria da Purificação que não liderou por muitos anos. Assumiu de 
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1939 á 1941 passando o cargo para mãe Senhora que assumiu de 1942 a 1967. 

Graças a essas três casas de santo hoje, o candomblé pode ser visto como uma 

religião de respeito em Salvador  

Para Verger (1987) o candomblé é uma religião de matriz africana, trazida 

para o Brasil por negros escravos que aqui perpetuaram sua raiz entre 1459 a 

1888.Uma herança negra recebida dos escravos, um verdadeiro processo de 

resistência cultural movida por adorações aos orixás, uma raiz que atravessou os 

oceanos trazendo cada um à sua nação de origem como: Ketu, Banto, angola e 

Jejê.  

O candomblé não era uma religião aceita pela sociedade, pois os cultos eram 

proibidos pela igreja católica. As festas eram realizadas escondidas pois, as religiões 

sofriam perseguições das autoridades, algumas vezes no momento dos rituais, a 

polícia apreendia os atabaques e os adeptos.  

O candomblé prosperou nos quatro séculos e expandiu consideravelmente 

desde o fim da escravatura em 1888. Hoje é uma das religiões mais conhecidas, 

com seguidores em todas as classes sociais e com dezenas e milhares de templos 

registrados na Federação Baiana de cultos Afro-brasileiro, esse é o órgão 

responsável pelas ações dos terreiros de candomblé, todas as festas que o terreiro 

realiza passa pelo órgão para registrar dia e horário das festas, onde recebe da 

instituição uma licença para realizar rituais aos orixás. “O Candomblé é uma síntese 

de tradições religiosas da África Ocidental, especificamente da Nigéria, Benin e Togo 

além das influências de outras tradições religiosas. ” (SANTOS, 2010, p, 30). 

Os rituais são realizados em templos chamados de roça na nação do Ketu e 

de terreiro no Angola, as mulheres são chamadas de (ialorixá) mãe-de-santo, os 

homens são chamados de (babalorixá) pai-de-santo acompanhando a hierarquia, no 

terreiro as manifestações ocorrem aos orixás específicos com suas oferendas 

próprias. Os alimentos são oferecidos aos orixás para agradar e fortalecer os 

vonduns que em troca nos dá equilíbrio, saúde, livramento, tudo emanado na fé aos 

orixás transmitindo pela força da natureza. 

Apesar do candomblé ter sido perseguido pela igreja católica, os orixás foram 

sendo comparados aos santos das igrejas católicas como: Santa Barbara (Iansã), 

São Jorge (Oxóssi), Santo Antônio (Ogum), Senhor do Bomfim (Oxalá), São Pedro 



Revista Emphasis, nº 15, 2018.2 – Relação de Gênero, Diversidade e Sexualidade.  

 
ISSN 2177-8981 

https://revistaemphasis.grupounidom.com.br/ 

8 

(Xangó), São lazaro é São Roque (Obaluae e Omolu), Nossa Senhora da Conceição 

(Oxum), com isso o candomblé pôde se fortalecer perante a sociedade. 

Com o passar do tempo a religião foi crescendo com mais adeptos e 

apreciadores. As pessoas que frequentavam os terreiros passaram a se identificar 

com a religião então começava novas iniciações. As pessoas passavam um tempo 

no terreiro como ábias, aprendendo as funções da casa como preparar uma comida, 

aprendendo as danças, os cânticos para louvar os orixás, assim iniciavam um 

entrosamento na roça ou no terreiro para depois começar a iniciação. 

Para adentrar ao candomblé tem que passar por um processo para saber se o 

indivíduo é rodante (pessoas que recebem o orixá) ou não. O orixá escolhe os seus 

adeptos, mas nem sempre ele “baixa” na cabeça do mesmo, já alguns no processo 

de obrigação, ou seja, de festa para os orixás, vem a terra daí se sabe que aquele 

iniciado tem que ser raspado então, o pai ou mãe-de-santo prepara seu iniciado para 

fazer parte do seu terreiro ou roça.  

Hoje o candomblé é muito apreciado por parte da sociedade. As pessoas 

perderam o receio e vergonha de admitir frequentar e fazer parte da religião. As 

pessoas perderam a vergonha de utilizar os adereços: contas, brincos, torços etc. As 

baianas de acarajé se vestem com indumentárias de terreiros e, apesar do 

preconceito ainda existir, hoje os adeptos sentem-se mais seguros para transitar 

com suas referências religiosas. Os terreiros se organizam com os movimentos 

sociais para pedir respeito pela religião, igualdade social e dizer não a intolerância 

religiosa que ainda impera na nossa sociedade. 

Além da religião, carregar estigmas que ratificam posicionamentos de 

preconceito, para os adeptos, ainda existe um agravante que é, a incorporação de 

modelos e posturas heteronormativas. A não aceitação e/ou vergonha dos rodantes 

em receber Orixás femininas e, portanto, apresentar danças, posturas relacionados 

ao sexo feminino. 

Para entender melhor faremos um breve relato sobre gênero, sexualidade e a 

questão da homossexualidade na atualidade e especificamente nos terreiros de 

candomblé.  
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2. GENERO, SEXUALIDADE E HOMOSSEXUALIDADE NO CANDOMBLÉ 

 

A sexualidade permite referendar um conjunto de condições anatômicas 

fisiológicas e psicológicas que caracterizam cada sexo. O termo também faz alusão 

ao apetite sexual, são várias definições referentes a sexualidade. Com o passar do 

tempo a sexualidade foi entendida de várias formas social e culturalmente, os 

hábitos sexuais foram se modificando e em contrapartida as relações acontecem 

com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto.  Segundo Figueiredo (2006) “A 

sexualidade é estabelecida por fatores sociais e econômicos por meios de relações 

no ambiente com o outro inicia-se algo particular no ambiente de cada indivíduo”. 

Sexualidade por sua vez, inclui o sexo, a afetividade, o prazer, o carinho, o 

amor ou o sentimento mútuo de bem querer. Os gestos, a comunicação, o toque, a 

intimidade. Inclui também os valores e as normas morais que cada cultura elabora 

sobre o comportamento sexual. Inclui ações marcadas por mudanças de 

pensamentos que notem diferentes concepções em diversos contextos culturais e 

econômicos religiosos e políticos. 

 

As características dos indivíduos não se relacionam apenas com o sexo, 
mas também com fatores socioculturais, familiares, escolares e econômicos 
entre outros. Sendo assim, entendemos que a sociedade estabelece rótulos 
aos indivíduos de acordo com sua classe, etnia e sexo, gerando assim 
comportamentos estereotipados. Dessa forma, as práticas masculinizantes 
e feminilizantes são um paradigma sociocultural estabelecido para meninos 
e meninas historicamente. Assim sendo, a pressão social, através dos 
valores culturais e sociais determina não só como se deve se expressar, 
mas também como se deve falar, determinando o desenvolvimento da 
comunicação (FEITOSA e ROMERO, 2005) 
 
 

É necessário compreender a sexualidade em sua totalidade, pois temos 

diferentes perspectivas de análise de sexualidade humana, desejos, sentimentos 

foram se transformando, saindo da linha conservadora entrando no contexto sexual 

diferente de uma perspectiva normativa. 

 

Os hebreus destinavam o sexo a  apropriação dos filhos, que era uma tarefa 
destinada por Deus. Feliz o homem cuja família era numerosa. Era sábio ter 
filhos, logo, a relação sexual tornava-se bem vista. O aborto era crime, pois 
evitando-se que um filho homem fosse trazido ao mundo, estaria sendo 
negado ao pai, o direito de sobreviver através do filho (SPITZER, 
2005P.21). 
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Segundo o autor citado acima, o sexo era uma atividade destinada a 

reprodução humana destinado a homens e mulheres para formação de famílias, na 

atualidade já podemos ver que para forma uma família não são necessários um 

homem e uma mulher, e sim dois seres que se compreendem e se ajustam no 

sentimento podendo artificialmente ter seus filhos podendo perpetuar suas raízes de 

maneira diferenciada ao que foi posto pela sociedade cristã. 

Nos terreiros de candomblé cada sacerdote tem o seu papel a desempenhar, 

as mulheres podem ser rodantes (aquelas que incorporam o Orixá) ou Ekedes 

responsável por zelar dos filhos de santos incorporados pelos orixás. Os homens 

podem ser oguns (são responsáveis pelos sacrifícios oferecidos aos orixás e os 

atabaques) ou podem ser rodantes. Verifica-se funções milenarmente destinadas 

aos homens. 

Quando os orixás chegam no terreiro cada um tem sua indumentária e sua 

ferramenta de acordo com a entidade, contudo pode acontecer uma mulher 

incorporar um orixá masculino como: Xangó Oxóssi, Ogum, Obaluae, Omolú, 

Tempo, Iroco, também pode acontecer o homem receber entidades femininas com: 

Iansã, Iemanjá, Oxum, Nanã, Osanha, Eua. As indumentárias das mulheres 

permanecem a mesma saia e anáguas, a do homem também. Entretanto homens 

mesmo recebendo entidades feminina, vestem bombacho. Em alguns terreiros já 

estão adotando saias para homens que recebem entidade femininas, mas os 

terreiros mais antigos de Salvador não adotaram essa novidade, os homens que 

usam bombachos quando estão incorporados pelos orixás femininos eles usam tudo 

que pertence aos orixás:  ades, abebe, ides, (ferramentas pertencentes a entidades 

feminina) brincos, anéis, gargantilhas pulseiras. 

Cada Orixá tem sua cor de referência: Oxum é amarelo, Iansã vermelho, 

Iemanjá verde e azul bebê, Ogum é azul forte, Xangô vermelho e branco, oxalá 

branco. 

Cada orixá tem sua forma de dançar, geralmente para os santos masculino, 

as danças são mais ligeiras e corridas. Os Santos femininos são mais delicados, a 

pessoa fica mais graciosa e elegante. Os bailados são com gestos mais leves, o 

único santo feminino que tem uma dança mais agitada é Iansã, por ser a dona dos 

raios e dos trovoes. A única mulher que conseguiu cuspir fogo junto com xangô, seu 

marido na mitologia do candomblé. 
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Portanto os sacerdotes de Oxum e Iemanjá tendem, quando está manifestado 

pela entidade, ficar com os passos mais leves, são mais delicados por conta das 

músicas e da entidade. 

As características das pessoas que recebem entidades femininas geralmente 

são de pessoas carinhosas, sensíveis, chorões, dramáticos e acolhedores. Trazem 

em si beleza e sensualidade. Essas pessoas gostam de roupas, joias e são muito 

vaidosas. Gostam do belo, do luxo são emotivas, sedutores possuem um olhar 

encantador que parece enfeitiçar as pessoas. 

Por conta dessas características tanto homens como mulheres pertencentes a 

esses orixás femininos trazem essa essência por conta da divindade. Não é o 

indivíduo em si, mas a transparência da divindade. No entanto, estas características 

ficam mais evidentes no momento em que os Orixás são incorporados, tanto em 

mulheres como em homens. Alguns destes por sua vez, se sentem incomodados 

com os trejeitos femininos e muitas vezes reprimem a chegada da entidade para não 

ter que evidenciar a sensualidade que acompanha os orixás femininos. 

Tal fator ratifica as percepções machistas dos homens com relação às coisas 

ditas “de mulheres”. É notório que a sociedade vem rompendo as tradições, 

vencendo os tabus e diversificando as culturas na sexualidade. No entanto há 

muitos gestos e inclinações sexuais minoritários. Judith Morder (1994). Distinguem 

até dez diferenciais em entidades sexuais: Mulher heterossexual, o homem 

heterossexual, a mulher lésbica, o homem gay, a mulher bissexual, a mulher travesti, 

(a mulher que frequentemente se veste como homem).  

As práticas sexuais são realmente muito mais diversas. Freud denominou os 

seres humanos como „‟polimorfo logicamente perversos „‟ quer dizer com isso que o 

homem tem uma grande variedade de gestos sexuais e, porém, adota-los, mesmo 

quando em dada sociedade, podem ser considerados imorais ou ilegais. 

Para Moraes (2005), “as pessoas nascem machos ou fêmeas e aprendem 

com os grupos sociais que convivem a tornarem-se meninos e meninas, homens e 

mulheres”. Levando-se em conta a construção social do gênero, as identidades e 

papéis de masculino e de feminino não são biológicos, mas sim algo histórico que 

pode ser modificado. Para Moraes, os comportamentos, as atitudes e os 

relacionamentos apropriados, papéis e atividades de meninas e meninos são 

aprendidos e incorporados, motivando a organização da identidade de gênero, 
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sendo esse comportamento um fator cultural que muda com as condições sócio 

históricas. 

Tal conceito é importante para entender que vivemos uma sociedade que vem 

rompendo com os padrões binários e fixos de homens e mulheres, pautados na 

heterossexualidade como norma. Para Moraes (2005) o conceito de gênero é 

empregado como termo político e sociológico para apreciação das relações entre 

homens e mulheres, analisando que as relações de gênero se constroem no campo 

social. Sendo assim, o conceito é importante para entender das relações de gênero. 

E para tal, compreender os comportamentos postulados nos terreiros por homens 

que negam a sua divindade, por ser ela mulher e propensos aos gestos e danças 

mais delicados.  

Com a ruptura das tradições, o homem pode assumir sua masculinidade sem 

ter que esconder sua opção sexual. Porém alguns sofrem violência física e verbal 

por não negar a sua condição de bissexual ou homossexual. Alguns não se sentem 

seguros para escancarar sua opção nem demostrar perante a sociedade seu 

relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, ainda temem o preconceito. 

Essas dúvidas e medos pairam toda a sociedade, tanto as pessoas bissexuais como 

também as homossexuais e principalmente as heterossexuais. Porque quem sofre o 

preconceito não é apenas os homossexuais, os heterossexuais podem beber desta 

bebida amarga, da mesma forma. 

Para continuar a discorrer sobre o tema deste trabalho é fundamental abordar 

um pouco sobre a origem e o que quer dizer heteronormatividade. 

O termo Heteronormatividade é usado para discorrer sobre posicionamentos 

heterossexual, condutas que ratificam comportamentos baseados na lógica binária 

da heterossexualidade, homens e mulheres. Tudo que foge desta lógica é 

considerado diferente, anormal.  

A heteronormatividade é um conjunto de prescrições que fundamenta 

processos sociais de regulação e controle, até mesmo aqueles que não se 

relacionam com pessoas do sexo oposto. É uma denominação contemporânea para 

o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu objetivo: formar todos para 

serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente 

coerente, superior e “natural” da heterossexualidade.  
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3. ANÁLISE DE DADOS: HETERONORMATIVIDADE - UMA REALIDADE NOS 

TERREIROS DE CANDOMBLÉ 

 
 

A pesquisa foi realizada em três locais específicos: No ilê axé oiá kegan, 

localizado na Avenida General San Martins, na Rua Boa Esperança. Na fundação 

Pierre Verger localizado na Vasco da Gama, endereço: Ladeira da Vila América S/N. 

E no Centro de Referência de Combate ao Racismo e a Intolerância Religiosa 

Nelson Mandela, localizado na avenida 7 de setembro n-282 salvador –Ba. 

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário com o intento de 

identificar o perfil dos integrantes dos terreiros. 

Através das respostas sobre a identificação dos adeptos percebeu-se que 

a maior parte, 80%, pertence ao sexo masculino, sendo aproximadamente 20% dos 

respondentes do sexo feminino. Respondentes estes que estão distribuídos em 60% 

dos indivíduos de 26 a 40 anos, 30% dos indivíduos de 41 a 60 anos e 10% 

indivíduos acima dos 60 anos. A respeito do nível de escolaridade dos entrevistados 

aproximadamente 70% no nível médio completo e 30% no ensino superior completo. 

Quanto a orientação sexual 70% dos indivíduos informaram serem 

heterossexual, 20% homossexual e 10% bissexual. A pesquisadora sendo 

participante nas atividades dos terreiros e conhecendo o perfil subjetivo dos 

entrevistados tem conhecimento de que aproximadamente 50% dos adeptos são 

homossexuais, porém no momento da pesquisa e sentiram receosos em admitir sua 

orientação sexual.  

Uma das questões levantada no questionário, foi sobre o ingresso dos 

adeptos na religião de matriz africana. Muitos são os motivos da inserção das 

pessoas no candomblé: “Herança familiar”,  “por acreditar nas forças dos orixás”, 

“por motivo de doença”, “Por amor ao orixá, doutrina, obediência e necessidade”. 

A maioria dos respondentes disse que se tornou adepta à religião por 

herança familiar, para dar continuidade às raízes dos seus ancestrais e continuar 

cultuando os orixás passando por gerações movidos por obediência, disciplina e 

proteção dos orixás mediante as necessidades dentro do contexto religioso. 

 

Os laços familiares criados no candomblé através da iniciação no santo não 
são apenas uma série de compromissos aceitos dentro de uma regra mais 
ou menos escrita, como nas ordens monásticas e fraternidades laicas, 
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iniciativas ou não; são laços são laços muito mais amplos no plano das 
obrigações recíprocas e muito mais denso no âmbito psicológico das 
emoções e dos sentimentos. São laços efetivamente familiares: de 
obediência e disciplina; de proteção e assistência; de gratificações e 
sanções; de tenções e atritos – tudo isso existe numa família e tudo isso 
existe no candomblé. (LIMA, 2003, p.161). 

 

Segundo o autor o candomblé é formado de regras obedecendo a 

hierarquia existente na religião, obedecendo as normas estabelecidas previstas nos 

calendários estabelecidos nos terreiros com dedicação e respeito aos seus pais e 

mães de santo, os iniciados mais velhos e os orixás. Foi questionado aos 

respondentes se eles já sofreram algum tipo de preconceito por pertencerem a 

religião do candomblé sendo: 55% dos respondentes disseram que nunca sofreram 

qualquer tipo de preconceito e discriminação por pertencer a religião de matriz 

africana, entretanto 45% dos respondentes responderam que sim: “já após uma 

obrigação as pessoas não sentavam perto de mim no ônibus”,  “sim, por outra 

pessoa desfazer da minha religião”, “sim, terminou uma amizade quando descobriu 

que eu pertencia ao candomblé”, “preconceito e discriminação”  

 O preconceito é um dos fatos relevantes existente na religião do 

candomblé por esse motivo alguns adeptos se sentem receosos de admitir pertencer 

a religião de matriz africana por conta da exclusão social. 

 Esconder sua religião não desfaz esse retrocesso de intolerância e 

racimo existente no nosso cotidiano. Combater a intolerância é o meio de fortalecer 

a religião do candomblé desse sistema opressor que tentam negar o direito à 

liberdade aos cultos aos orixás. 

Os povos de santo têm que se unir a favor da reintegração da identidade 

negra da nossa ancestralidade, se os adeptos escondem sua religião abafa os 

tambores, o respeito pela diversidade religiosa começa dentro dos terreiros, não há 

democracia racial se não existir a consciência dos povos de candomblé, tendo como 

base surgiu o seguinte questionamento: Como os respondentes percebem a 

aceitação do candomblé na nossa sociedade?  

 

Respondente 01: ainda uma grande resistência. 

Respondente 02: ainda muito contraditório pois muitos adeptos ainda se 

envergonham da sua religião. 

Respondente 03: um pouco de discriminação por conta da intolerância religiosa 
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Respondente 04: ainda existe um pouco de reclusão as pessoas não ver com bons 

olhos. 

Respondente 05: vejo ainda existe muito preconceito. 

 

 Ainda existe uma grande resistência da sociedade em aceitação do 

candomblé, os adeptos têm que se unir em movimentos sociais levando e exigindo 

direitos de liberdade aos cultos africanos sem perseguição e com igualdade racial 

para os povos de santo, o povo tem que fortalecer resistência do axé, vestir a 

camisa pela religião escolhida que é a base para o equilíbrio dos povos de santo, 

onde não devem se curvar mediante a tanto preconceito. Não se pode tratar a fé de 

qualquer jeito e sim com empoderamento.  

Uma das abordagens apresentadas nesse trabalho de pesquisa foi a questão 

do homossexual dentro do contexto religioso. Nessa perspectiva surgiu o seguinte 

questionamento: você acha que os homossexuais são descriminados por 

pertencerem a religião do candomblé? Um total de 70% dos entrevistados 

respondeu que sim, que sofrem alguns tipos de descriminação por pertencerem a 

esse culto, enquanto 20% justificaram que não e 10% responderam que sofrem 

homofobia. 

A homossexualidade é um assunto bastante discutido na nossa 

sociedade, no contexto religioso não é muito difícil identificar um homossexual, 

porém muitos negam sua orientação sexual por medo da homofobia e por se sentir 

constrangidos. 

Na religião do candomblé não é considerado relacionamentos entre 

irmãos de santos todos devem se tratar como irmãos acompanhado a hierarquia dos 

mais novos respeitando os mais velhos tudo seguindo as regras estabelecidas. 

 

O candomblé da Bahia apresenta em sua estrutura uma foram extremas de 
efetivação de relacionamento intergrupal que é a interdição de relações 
sexuais e casamento entre seus membros. Os irmãos, e pais e mães de 
santo são proibidos de manterem relações de sexo, exatamente como nos 
sistemas familiares tradicionais, com seus parentes de santo. Essa 
interdição é uma das formas mais respeitadas do que nos candomblés de 
nossa análise se chama de euó ou quizila. A palavra euó é de origem ioruba 
e conservou na Bahia a mesma significação de “coisa proibida”. (LIMA, 
2003, p.174-175) 
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Segundo o autor, a comunidade do candomblé é formada de respeito e 

obediência sobre os clãs, estabelecidos os povos de santo, quando um adepto se 

inicia ficam sabendo do código de ética dos iorubas seguindo a risca, todas as 

normas estabelecidas para não sentir na pele o poder da mãe natureza. Uma quizila 

quebrada, na religião do candomblé, significa todo um trabalho perdido e vem de 

várias formas:  alimentares, comportamentais e de relacionamento. 

O ponto crucial da pesquisa foi saber como os adeptos do candomblé se 

sentem em receber entidades femininas, se eles de alguma forma se sentem 

descriminados: constatou-se que: 70% dos respondentes disseram que não, 

entretanto 30% responderam que talvez. 

O homem sempre teve um papel relativo nos terreiros de candomblé, 

tendo funções diferenciadas das mulheres. Segundo relatos da Arqueóloga e 

historiadora mãe Cici, a mesma relata que os homens mantinham a função de 

olheiros (pessoas com poder de ver através dos búzios) e nas rodas de candomblé, 

os homens não dançavam com as mulheres, somente incorporados.                  

Antigamente muitos terreiros não iniciavam homens como rodante, para 

as mulheres antigas, não era normal homens manifestar entidades, ainda mais se 

essa fosse feminina. Com o passar do tempo por vários fatores, os homens foram se 

encontrando na religião como rodante (pessoas que incorporam os orixás) alguns 

aceitam, outros resistem por vergonha e por medo de ser descriminado.  

 O preconceito sustenta e mantem as formas institucionais de 

inferiorizarão, permitindo que determinados grupos permaneçam posicionados de 

maneira subalterna nos processos de participação de democratização de uma dada 

sociedade. . (HELLER, 1992).  

Segundo o autor o preconceito e sustentado no interior dos indivíduos 

onde os mesmos se sentem inferiorizado mediante a comunidade que vive no 

processo de submissão ficando de frente para um processo de exclusão social. 

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos e das reflexões realizadas, esse trabalho buscou 

identificar comportamentos heteronormativos na religião de matriz africana. O 

objetivo geral desse trabalho foi analisar como se dão as reproduções de 
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comportamentos heteronormativos, entendendo a conjuntura sócia histórica do 

candomblé na Bahia e a noção de heteronormatividade.   A problemática principal 

que norteou a pesquisa configurou na seguinte questão o comportamento do homem 

na comunidade religiosa e no seu contexto histórico. 

Percebeu-se que os adeptos da religião matriz africana ainda se sentem 

constrangidos de assumir sua religião por medo de sofrer algum tipo de preconceito. 

Os comportamentos dos homens nos terreiros a princípio, é uma relação de 

obediência e respeito, pois, a religião do candomblé exige dos seus adeptos 

disciplina para manter a ordem da comunidade e respeito à hierarquia.  

Foi evidenciado que as mulheres prevalecem em alguns aspectos em que 

os homens não podem participar, pois existe alguns procedimentos que só é 

delegado somente por elas, um deles é a criação dos iniciados, só as mulheres 

podem: alimenta, ensinar as rezas, e outras atribuições. Os homens por sua vez não 

podem exercer esse tipo de função. Entretanto eles podem ser criados pelas   

mulheres. Outro aspecto evidenciado foi que alguns homens não aceita receber 

entidade feminina, pois, eles sentem-se envergonhados por conta das indumentárias 

referentes aos orixás.  

 O Serviço Social tem um papel crucial no contexto religioso de matriz 

africana, pois é uma religião voltada das questões de expressões sociais com: 

desigualdade social, racismo, preconceito, intolerância religiosa. O objetivo do 

serviço social e garantir e efetivar direitos Segundo (IAMAMOTO, 2001). A questão 

social é o que da materialidade ao serviço social, isso quer dizer que a questão 

social é a  ferramenta de  do serviço social trabalho que se apresenta através 

:classes sociais e culturais e no contexto religioso. 
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RESUMO 

 
Este artigo procura analisar a Liquidez das Relações humanas no contexto de 
violência doméstica, a partir do axioma do sociólogo polonês Zygmunt Bauman a 
respeito das fragilidades dos laços humanos e como isso intervém nos casos de 
crimes contra a mulher; Inicia-se com o contexto histórico brasileiro dos crimes de 
violência doméstica, a sua tutela jurídica, as teses sociológicas e apresenta  a 
Justiça Restaurativa como instrumento adequado para solução desses conflitos que 
envolvem violência contra a mulher. Refere-se os pontos relativos as práticas 
restaurativas com o intuito de evitar a reincidência na violência doméstica, usando o 
pensamento do a restauração do dano e a possível continuidade da relação entre 
vítima e ofensor.  
 

Palavras-chave: Violência Doméstica. Justiça Restaurativa. Zigmunt 
Bauman. 
 

ABSTRACT 

This article seeks to analyze the liquidity of human relations in the context of 
domestic violence, from the axiom of Polish sociologist Zygmunt Bauman regarding 
the fragilities of human bonds and how this intervenes in cases of crimes against 
women; It begins with the Brazilian historical context of domestic violence crimes, its 
legal guardianship, the sociological theses and presents the restorative justice as an 
appropriate instrument for solving these conflicts that involve violence against 
women. It refers to the points related to restorative practices in order to avoid 
recurrence in domestic violence, using the thought of the restoration of damage and 
the possible continuity of the relationship between victim and offender. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante dos anseios de justiça da sociedade e do crescimento de violência 

intrafamiliar se faz imprescindível um estudo sociológico das relações humanas para 

que possa ser compreendido quais fatores contribuem para o aumento desse tipo de 

violência e quais medidas devem ser tomadas para minorar os danos causados do 

próprio crime e de como o sistema penal o acolhe. O presente trabalho irá evidenciar 

que o atual método punitivo não atende os anseios da vítima e nem responsabiliza 

ou ressocializa o ofensor. Em torno desta hipótese são construídas as demais 

exposições. O capítulo 1 foi voltado para contextualizar a questão histórica brasileira 

dos crimes de violência contra a mulher, pois ainda é uma das violências mais 

comuns e um dos problemas sociais mais graves no Brasil. Este tipo de violência 

envolve vários fatores e classes sociais. Evidencia-se que a violência contra a 

mulher está inserida em um ameaçador ciclo em que a vítima, na maior parte dos 

casos, continua com o agressor resultando de tal modo na reincidência do conflito. 

Muitos são os episódios dessas relações de reconciliação que por vezes pode ser  

dependência emocional, ou também econômica. Além disso, a imputação do cárcere 

ao agressor não é garantia à vítima que o ciclo de agressões tenha sido 

interrompido ou que o mesmo esteja efetivamente reabilitado.  

Em sequência, no capítulo 2, é traçada a evolução da tutela jurídica nos 

crimes de violência doméstica trazendo à baila a história da senhora Maria da Penha 

que sofreu durante anos vários tipos de agressões físicas, psicológicas e financeiras, 

sem na época ter anteparo jurídico de se defender. O capítulo 3 é estudado a teoria 

de Zygmunt Bauman, a respeito da liquidez nas relações humanas e suas 

consequências sociais. No capítulo 4 é apresentado o paradigma da Justiça 

Restaurativa, como uma nova ótica a respeito do atual modelo penal e sua 

competência em promover a finalidade da pacificação social.  Unido a isso, a 

viabilidade das práticas restaurativas na esfera das relações familiares, de maneira 

especial aquelas padecidas por violência doméstica, analisando as possibilidades de 

reabilitação do agressor como meio de combater as indesejadas reincidências. 

A metodologia utilizada foi através do método dedutivo uma vez que a 

pesquisa inicia com os aspectos gerais (amplos) sobre o estudo dos conceitos e 

aplicabilidade da Lei 11.340/06, com a análise sobre a aplicação dos métodos de 
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resolução de conflitos da Justiça Restaurativa. O trabalho foi feito sobre analise 

teórico metodológica, fundamenta-se na  base empírica,  e a técnica da pesquisa de 

fontes bibliográficas (doutrina, legislação, artigos científicos, periódicos e 

jurisprudências em meio eletrônico) A investigação se fez por meio de um 

procedimento jurídico propositivo, propondo a aplicabilidade da previsão legal na Lei 

Maria da Penha, no artigo 35, em que imputa ao Estado o dever de criar e promover 

centro de reabilitação para agressores. 

 

2. O VIÉS HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

 

Na atualidade do Sistema retributivo é cada vez mais sentida a crise diante da 

persecução penal e a intenção de atingir os fins, para o qual se propõe o Estado, na 

busca pela pacificação das relações sociais. 

Essa afirmativa, tem recebido contornos proeminentes a problemática que 

pertence as relações humanas no âmbito da violência doméstica e dos seus 

principais agentes (vítima, ofensor e comunidade), principalmente no que tange a 

luta histórica da vítima, que durante largo período foi excluída ao papel secundário 

no sistema penal brasileiro, em uma intensa discriminação positiva contra a mulher. 

A legislação brasileira diante das questões de proteção a mulher apresenta 

longo período histórico de discriminação em seus textos legais, onde se previa 

tratamento diferenciado ao homem, são exemplos dessa intolerância o Código penal 

de 1940, lei que permanece vigente, que até 2005 trazia o conceito de “mulher 

honesta”, prevendo em lei como deveria ser a conduta moral e sexual de uma 

mulher, artigos presentes a época em  também previam a possibilidade do crime de 

estupro não ser condenado se o agressor que se casasse com a vítima,  absurdo 

jurídico este que era considerado como “reparação do dano aos costumes”, uma 

pratica criminosa mas que era tutelada pelo estado. 

Nesta temática, é cogente trazer à tona a  história da Senhora Maria da 

Penha Maia Fernandes, famosa atualmente, pela repercussão dos atos de violência 

sofridos em uma época em que o sistema jurídico penal brasileiro “protegia” 

insuficientemente os direitos de proteção à mulher no âmbito familiar e suas 

discrepâncias quanto ao gênero. Destaca-se a  narrativa relatada em sua 

autobiografia intitulada “Sofri... Posso Contar.”  
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Desse modo foi-me possível preservar as crianças de novos acidentes e 
restituir-lhes a segurança dentro do espaço de suas brincadeiras. Eram 
muitos os caprichos de Marco. Ceder a eles se constituía, para mim, num 
misto de medo e esperança: medo da sua agressividade, esperança de que 
a minha aquiescência lhe tocasse o coração e ele reconsiderasse o seu 
proceder em relação a mim e às filhas. A mistura desses sentimentos 
confundia-me e, ao mesmo tempo, causava-me revolta, quando eu 
verificava que os esporádicos comportamentos aceitáveis de Marco só 
aconteciam para atender às suas conveniências, aos seus interesses. 
(PENHA, 2014, p. 41) 
 
 

As agressões e ameaças sofridas demonstraram-se uma constante de 

intensidade progressiva as quais se perpetuaram ao longo de todo o período em que 

a Sra. Penha esteve sob o convívio com o seu cônjuge. As violências sofridas 

formavam um ciclo que se caracterizava pela agressão seguida do “pedido de 

perdão”, sob a promessa de não mais cometer tal ato de violência, apesar disso, era 

neste ponto em que era tergiversada pelo companheiro e passava a confiar que 

violências não iriam mais acontecer. 

Conforme relata em seu livro as violências domésticas se manifestavam 

mediante violências verbais, dores emocionais, exploração econômica e  lesões 

físicas, , não exclusivamente contra ela, mas também contra as suas filhas. A 

violência contra Maria da Penha foi ganhando dimensões maiores quando o seu 

marido na época atirou em suas costas, deixando-a paraplégica (PENHA, 2014). 

Historicamente na época dos fatos a norma jurídica era relevantemente 

rigorosa no tocante às impossibilidades de desconstituição do vínculo matrimonial. 

Fato este que era um grande obstáculo para o rompimento fático e jurídico do 

casamento, bem como atribuía grande ônus social para a mulher que ousasse 

romper o casamento  

 
Todo esse sofrimento era passado entre quatro paredes, pois, perante 
estranhos, ele se portava como uma pessoa educada, cortês e comedida. 
Minha família talvez tivesse algum indício do que acontecia, mas eu 
procurava não revelar esse fardo, para não agravar ainda mais a situação. 
(PENHA, 2014, p. 46) 
 
 

Nesse diapasão sobressai a seguinte assertiva sobre o déficit teórico sobre a 

Lei 9.0099/95 quanto aos crimes de violência doméstica: 

 
Mais uma vez a vítima é praticamente esquecida pela política criminal. Ao 
permitir que a violência doméstica praticada contra mulheres fosse um delito 
de menor potencial ofensivo a lei entendeu que as formas como a violência 
doméstica mais se manifesta (lesão e amaça) não são crimes graves. 
(CAVALCANTI, 2012, p. 193) 
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A importância deste episódio veio a consubstanciar provas de um padrão 

sistemático de omissão e negligência em relação à violência contra a mulher. A 

tutela das relações entre as mulheres vitimadas ganhou novo contexto com a edição 

da Lei 11.340/2006, mais conhecida por Lei Maria da Penha, resultado de uma luta 

que envolveu diversos agentes, principalmente organismos internacionais, como a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos – OEA e o Comitê Latino-Americano 

do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM, com ênfase para a 

petição contra o Estado brasileiro (relatório nº54/01, caso 12.051) que conectado à 

outros diversos atos promoveram clamores sociais para chamar a atenção quanto à 

necessidade de permitir a defesa dos direitos da vítima de agressões no âmbito 

familiar, bem como as repercussões punitivas ao ofensor. Corroborando sobre o 

padrão sistemático da violência Aubrey Carlan (2018, p. 112) em seu livro Vida. 

Trinity declara: 

 
No início, eram gritos, acusações de coisas que eu não tinha feito ou que 
jamais faria. Então, depois de um ano, progrediu para empurrões e 
safanões. Ele me empurrava em cima dos móveis, às vezes eu até caía no 
chão. Todas as vezes ele pedia desculpas, prometia que nunca mais ia 
fazer aquilo... essas coisas. E então ele começou com a tortura mental, me 
fazendo acreditar que eu tinha falhado horrivelmente com ele. 
 
 

É fato que a violência contra a mulher está, deste modo, inserida em um ciclo 

perigoso conforme afirma Colleen Hoover (2018, p. 301), eles "[...] existem porque é 

doloroso acabar com eles. Interromper um padrão familiar é algo que requer uma 

quantidade astronômica de sofrimento e de coragem.". Na maioria das vezes, após 

sofrer as agressões a vítima tende a ceder aos caprichos do seu companheiro que 

se manifestam pelos mais diversos modos e dissimulações, culminando com a 

reincidência do conflito os quais se perfazem em relações continuadas. 

Diante de um passado histórico de assimetria de poder em relação da mulher 

ao homem é grande a luta para que se atinja o lugar de igualdade concreta e não só 

a expressão legal é imprescindível além de uma nova mudança na educação da 

sociedade, construir um amparo jurídico próprio que seja adequado de neutralizar as 

diferenças herdadas de uma cultura em que não tenha a mulher nenhuma tutela 

especial do estado.  
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3. TUTELA JURÍDICA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Na compreensão do professor Yuri Carneiro (2009, p. 67): 

 
A Constituição brasileira é o diploma normativo fundante de nosso 
ordenamento jurídico, e que irradia todo o sistema com suas regras e 
princípios, determinando vinculação das normas infraconstitucionais às 
normas constitucionais e estabelecendo mecanismos de controle de 
constitucionalidade aptos a manter o respeito à nossa Carta Magna. 
 

 

 É inegável que a Carta Magna de 1988 foi um marco no sistema jurídico 

brasileiro, a qual não se eximiu da responsabilidade de equiparar homens e 

mulheres em direitos e obrigações (art. 5º, caput, incisos I e XLI), registrando a  

proibição de nenhuma discriminação que venha a atentar contra os direitos e 

liberdades fundamentais, de tal forma que transmitiu a necessidade de se trazer a 

igualdade material das relações de gênero, bem como sua tutela e amparo ao 

ampliar direitos individuais e sociais, como também concretizando a mulher como 

efetiva cidadã, passiva de garantias no espaço público, familiar e em sua intimidade. 

Desta sorte pode-se enfatizar, com o professor Boa Ventura Souza Santos 

(2003, p. 56), que: 

 
Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e 
temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 
diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades. 
 

 

Ancorada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 1990, está o 

princípio da dignidade da pessoa humana, onde há resoluções no sentido de 

requerer políticas públicas para o combater todo  e qualquer  tipo de violência contra 

à mulher, no afã de efetivar-se a isonomia e a garantia de uma vida livre de 

violência. Onde se destaca  no Regulamento da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, realizado de 28 de outubro a 13 de novembro de 2009: 

 
Artigo 23.  Apresentação de petições. Qualquer pessoa ou grupo de 
pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um 
ou mais Estados membros da Organização pode apresentar à Comissão 
petições em seu próprio nome ou no de terceiras pessoas, sobre supostas 
violações dos direitos humanos reconhecidos, conforme o caso, na 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos “Pacto de San José da Costa Rica”, no 
Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 
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Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de San 
Salvador”, no Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
Referente à Abolição da Pena de Morte, na Convenção Interamericana para 
Prevenir e Punir a Tortura, na Convenção Interamericana sobre o 
Desaparecimento Forçado de Pessoas, e na Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 
conformidade com as respectivas disposições e com as do Estatuto da 
Comissão e do presente Regulamento. O peticionário poderá designar, na 
própria petição ou em outro instrumento por escrito, um advogado ou outra 
pessoa para representá-lo perante a Comissão. (COMISSÃO..., 2009, p. 22)  
 
 

Em resposta a demanda jurídica da necessidade de amparar a mulher para 

dar-lhe lugar e status de igualdade e proteção surgiu por meio da edição da Lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha) que conferiu novos ares até então desconhecidos 

no cenário jurídico brasileiro, passando a  inserir no rol das políticas públicas dos 

diversos entes administrativos de tutela a mulher. 

A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui grave violação dos 

direitos humanos, redação esta que se encontra no artigo 6º da Lei Maria da Penha, 

com essa previsão na lei, pode-se notar grande avanço quando a dar lugar de 

igualdade e discrimina a violência de gênero como afronta aos direitos humanos. 

Os números da violência contra a mulher são bastante elevados e em grau 

crescente pelo emprego de violências psíquicas, físicas até muitas vezes encerrando 

o ciclo com a morte da vítima, urge portanto a necessidade da utilização de 

instrumentos eficazes e enérgicos para encerrar a violência sofrida pela vitima e 

prevenir para que o agressor não mais as pratique seja com essa companheira ou 

com outra. 

Diante dessa nova realidade jurídica deve-se destacar que a intervenção 

penal da justiça retributiva como a ordem do processo e aplicação de uma lei 

punitiva ao agressor sem, contudo, ponderar o conflito intersubjetivo não tem obtido 

o desejado efeito transformador o qual seria a extinção dos ciclos de violência 

doméstica. Ensejando, a indesejada reincidência desses conflitos que, em sua 

maioria, estão relacionados à aspectos intrínsecos da relação, totalizando, dessa 

maneira, conflitos de relação continuada, os quais acabam envolvendo não apenas 

os agentes diretos, a vítima, o ofensor, mas também sua família e a própria 

comunidade.  
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Destaca-se a profunda narrativa vivida pela senhora Maria da Penha (2014, p. 

97) relatada em sua autobiografia acerca da sua motivação e resultados após a 

promulgação da lei 11 340/06: 

 
Durante todo aquele flagelo, eu não podia deixar de lembrar as tantas 
mulheres que sofrem violências no âmbito familiar, e mais, as que perderam 
suas vidas, vítimas desse tipo de violência. Eu sabia que não estava 
sozinha. Conhecia também uma violência praticada de forma quase 
invisível, que é o preconceito contra as mulheres, desrespeito que abre 
caminho para atos mais severos e graves contra nós. Apesar de nossas 
conquistas, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam 
dizer que somos inferiores, e isso continua a transparecer em comentários 
públicos, piadas, letras de músicas, filmes, ou peças de publicidade. Dizem 
que somos más motoristas, que gostamos de ser agredidas, que devemos 
nos restringir à cozinha, à cama, ou às sombras. Com a Lei 11340/2006, a 
mulher está se sentindo encorajada a denunciar mais. Em Fortaleza, houve 
7.968 denúncias em 2006, contra 10.648 em 2007, aumento de 33%. 
Apesar dos avanços nas denúncias, houve superação em 2008 do número 
de 72 mulheres assassinadas em 2007. Além disso, constatou-se que o 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Fortaleza, 
criado em 2007, já instaurou 2.972 processos, 891 inquéritos policiais, 2.717 
medidas protetivas, realizou 44 prisões preventivas, 429 prisões em 
flagrante, 2.120 atendimentos psicossociais, além de realizar 2.480 
audiências. Até novembro de 2008, foram registradas 10.425 ocorrências de 
casos de violência. 
 

O objetivo da Lei 11.340/06 é coibir e prevenir a violência contra a mulher, 

objetivos esses já previstos nos primeiros artigos, foi de forma prodigiosa  também 

que imputou ao Estado o dever de criar e promover centros de reabilitação para os 

agressores no artigo 35, inciso V. Com a finalidade de estimular a 

responsabilização, reeducação e conscientização do ofensor com a desígnio de 

pacificar o conflito e atenuar os casos de reincidência. 

 
 

4. A LIQUIDEZ DAS RELAÇÕES HUMANAS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER  
 

 

Para compreender o crime, o criminoso e a vítima, precisamos nos 

contextualizar. Às vezes a violência se mostra de forma física, mas começa a partir 

da psicológica, apesar da intervenção estatal, é necessário se despir de convicções 

e padrões, carecendo um olhar sensível sobre o caso de violência intrafamiliar de 

maneira individual. A questão da violência doméstica deve ser percebida dentro do 
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contexto social mais amplo, pois a estrutura familiar não está separada da estrutura 

da sociedade, uma esta adstrita na outra, influenciando as relações humanas. 

O amor, o medo, a insegurança são sentimentos que fragilizam no contexto 

de violência doméstica, e os estágios do medo prolongam muitas vezes o 

sofrimento, assim se faz necessário o estudo sobre a liquidez dessas relações. É 

nos dado uma nova perspectiva de como acontece uma repetição de padrões e 

como a fluidez dos relacionamentos, os tornou frágeis. Nesse diapasão há três 

razões para sentir medo: 

 
Existem, e sempre existiram em todas as épocas, três razões para se ter 
medo.Uma delas era (é e continuará a ser) a ignorância: não saber o que 
vai acontecer em seguida, o quanto somos vulneráveis a infortúnios, que 
tipo de infortúnios serão esses e de onde provêm. A segunda era (é e 
continuará a ser) a impotência: suspeita-se que não há nada ou quase nada 
a fazer para evitar um infortúnio ou se desviar dele, quando vier. A terceira 
era (é e continuará a ser) a humilhação, um derivado das outras duas: a 
ameaça apavorante à nossa autoestima e autoconfiança quando se revela 
que não fizemos tudo que poderia ser feito, que nossa própria desatenção 
aos sinais, nossa indevida procrastinação, preguiça ou falta de vontade são 
em grande parte responsáveis pela devastação causada pelo infortúnio. 
(BAUMAN, 2004, p. 130): 

 
 

O momento histórico atual é conhecido como pós-modernidade, que se 

caracteriza por obter prazer sem limites, viver intensamente, uma sociedade 

conhecida por não ser comprometida, com valores super individualistas. Assim para 

compreender o crime de violência doméstica se faz necessário emergir em outras 

águas do conhecimento além da seara jurídica. Karl Marx e Friedrich Engels (2001) 

em seu livro o “Manifesto do Partido Comunista” já dizia que tudo o que era sólido se 

desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente 

forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. 

Envolto a esta problemática, há uma classificação da pós-modernidade que 

adotaremos como bússola para nosso estudo, a modernidade liquida no estudo das 

relações humanas tendo como percursor o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. 

Para Zygmunt Bauman (2004, p. 8) o mundo moderno é “liquido”, uma vez 

que enfrenta uma furiosa “individualização” resultado de relacionamentos dúbios, os 

quais oscilam entre o pesadelo e o sonho; não tendo como determinar quando um 

se transforma no outro. Desta forma, hodiernamente, as atenções humanas tendem 

a se concentrar nas satisfações que anseiam obter, vez que as mesmas tendem a 

não ser compreendidas como plenas e verdadeiramente satisfatórias. 



Revista Emphasis, nº 15, 2018.2 – Relação de Gênero, Diversidade e Sexualidade.  

 
ISSN 2177-8981 

https://revistaemphasis.grupounidom.com.br/ 

29 

A vida liquida moderna vive uma frequente batalha, onde as vitórias liquidas 

são meramente efêmeras, a segurança que se oferece não permite ao individuo um 

equilíbrio de poder, assim os golpes podem ter alvos, ao contrário da devastação 

psicológica que causam. O medo que geram é difuso e ambiente. Parafraseando 

Bourdieu (apud BAUMAN, 2009 p. 44) o medo “[...] assombra a consciência e o 

subconsciente.”. 

 
Para escalar as montanhas, deve-se ter os próprios pés firmes no solo. Mas 
é o próprio solo que está cada vez mais instável, trêmulo, inseguro, sem 
nenhuma rocha sólida. A confiança, aquela condição indispensável para 
todo planejamento racional e toda ação confiável, está flutuando, 
procurando em vão um terreno firme o bastante para lançar uma âncora. O 
estado de precariedade, observa Bourdieu, transforma todo o futuro em 
incerto, e assim proíbe qualquer antecipação racional – e em particular não 
permite aquele mínimo de esperança no futuro que é necessário para se 
rebelar, ainda mais para se rebelar coletivamente, mesmo contra o menos 
tolerável dos presentes. (BOURDIEU apud BAUMAN, 2009 p. 44) 
 
 

Nesses tempos de pós modernidade, cada vez mais temos resguardados 

direitos humanos que são básicos para o convívio social, mas que conforme 

anteriormente mostrou-se através da vida da Maria da Penha que para serem 

tutelados deve necessariamente ter de haver luta, quase dando sua vida por outras 

vidas, e sobre histórias que virão uma após outra. A proteção estatal é comparada a 

uma plantação sem raiz. Assim segundo Bauman os perigos podem ter sido 

ocultados no subsolo, mas não foram nem podem ser desarraigados. E o mutável 

equilíbrio de poder, a única superfície sobre a qual o volátil sentimento de segurança 

pode repousar, precisa ser testado dia após dia, de modo que os menores sintomas 

de outra mudança possam ser identificados a tempo e ao que se espera revertidos  

 
O crescente volume de violência “familiar” e “na vizinhança” pede uma 
explicação em dois estágios. Primeiro: graças à percebida fragilidade dos 
padrões de relacionamento – antes todo-poderosos, auto-evidentes e 
inquestionados –, muito da coerção vinculada à sua reprodução diária tem 
sido destituída da antiga legitimidade, e hoje tende a ser reclassificada 
como violência. Segundo: a nova fluidez e flexibilidade dos relacionamentos 
livres das restrições dos padrões impulsionam o uso de estratagemas de 
“reconhecimento  na batalha”: a força, os recursos e a adaptação dos lados 
em disputa são postos à prova todos os dias no sentido de descobrir quanto 
nosso próprio território poderia ser expandido, quão longe podemos ir sem 
temer um contra-ataque ou quantos importunos e empurrões o outro lado 
provavelmente suportará antes de “reunir forças” e responder à altura. 
(BAUMAN, 2009, p. 50). 
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O amor líquido está inserido, entre outros, no conceito de apaixonar-se e 

desapaixonar-se como uma característica marcante da atual sociedade. Assim, 

aponta Zygmunt Baumam (2004, p. 22), um conceito para as relações humanas a 

partir de uma visão que divisa uma cultura consumista permeada pela noção de um 

produto pronto voltado para a uso imediato, refletindo, assim, no prazer passageiro, 

na contentamento instantâneo que não exige esforços prolongados e a convivência 

de forma natural de violência em relacionamentos líquidos. 

 
A suspeita de violência é ela mesma uma ampla fonte de ansiedade: como 
o problema da legitimidade fica permanentemente sem resolução e aberto a 
debate, nenhuma demanda com probabilidade de surgir das circunstâncias 
de compartilhar o espaço, o lar ou a vida está livre da acusação de violência 
aberta ou oculta. Não por acaso existe um medo ambiente da violência, o 
que impulsiona a estratégia do descomprometimento: separações territoriais 
tornadas seguras pelos equivalentes modernos de fossos e pontes 
levadiças, como a vigilância da vizinhança, condomínios envoltos por 
grades, circuitos fechados de televisão e patrulhas de segurança, além da 
substituição de compromissos do tipo “até que a morte nos separe” por 
“casamentos de experiência” e lares flexíveis cuja fragilidade e caráter 
descompromissado são protegidos pela cláusula de cancelamento. 
(BAUMAN, 2012, p. 192). 

 

De tal destino, o compromisso de aprender a arte de amar é considerada 

como uma oferta enganosa e falsa, mas que se deseja ardentemente que seja 

verdadeira, ao ponto de construir uma experiência amorosa à semelhança de 

mercadorias que fascinam e seduzem; prometendo, assim, desejos sem ansiedade 

e resultados sem esforços. Esse é o amor liquido, segundo Zygmunt Bauman (2004, 

p. 23), um sentimento sem humildade e coragem, um fascínio da procura da rosa 

sem espinhos. 

Nesta perspectiva analisar o ser humano moderno é necessário explicar seu 

comportamento como a modernidade liquida interfere no modo de trabalhar, e nas 

relações interpessoais de igual forma, assim Bauman traz uma relação entre o 

relacionamento e o investimento, de tal forma que ambos para coexistirem 

necessitam de tempo e esforços, para assim obter lucros. Nesta analogia o lucro 

seria para o relacionamento a conquista da segurança, companhia, ajuda, 

proximidade, consolo e apoio. 

 
Desejo é a vontade de consumir. Absorver, devorar, ingerir e digerir – 
aniquilar. O desejo não precisa ser instigado por nada mais que a presença 
da alteridade. Essa presença é desde sempre uma afronta e uma 
humilhação o desejo é o ímpeto de vingar a afronta e evitar a humilhação. É 
uma compulsão a preencher a lacuna que separa da alteridade, na medida 
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em que esta acena e repele, em que seduz com a promessa do inexplorado 
e irrita por sua obstinada e evasiva diferença. O desejo é um impulso que 
incita a despir a alteridade dessa diferença; portanto, a desempoderá-la. 
Provar, explorar, tornar familiar e domesticar. Disso a alteridade emergiria 
com o ferrão da tentação arrancado e partido – quer dizer, se sobrevivesse 
ao tratamento. Mas são grandes as chances de que, nesse processo, suas 
sobras indigestas caiam do reino dos produtos de consumo para o dos 
refugos. Os produtos de consumo atraem os refugos repelem. Depois do 
desejo vem a remoção dos refugos. É, ao que parece, como forçar o que é 
estranho a abandonar a alteridade e desfazer-se da carapaça dissecada 
que se congela na alegria da satisfação pronta a dissolver-se tão logo se 
conclua a tarefa.  (BAUMAN, 2004, p. 20) 
 

Corroborando com a tese da liquidez das relações humanas, Hannah Arendt 

(2016) filosofa alemã, compara o homem a um animal laborans, onde o consumo e o 

trabalho são apenas dois processos que fazem parte e sustentam o ciclo biológico 

da vida do indivíduo moderno. 

No mesmo pensamento se extrai o seguinte enxerto: 

 
Realmente, é típico de todo trabalho nada deixar atrás de si, que o resultado 
do seu esforço é consumido quase tão depressa quanto o esforço é 
despendido. E, no entanto, esse esforço, a despeito de sua futilidade, 
decorre de uma enorme premência e é motivado por um impulso mais 
poderoso que qualquer outro, pois a própria vida depende dele. (ARENDT, 
2016, p.48) 

 
 

Contudo, partindo da premissa de que as relações humanas são movidas por 

impulso e desejo de consumo nos encontramos com as fragilidades dos sentimentos 

em relacionamentos amorosos diante da realidade sombria da modernidade e do 

amor líquido, o último consolo está no caminho para a solidificação das relações que 

se constatam na assertiva de que a história ainda não terminou e que as escolhas 

ainda podem ser feitas.  

 

Os golpes podem ter alvos, ao contrário da devastação política e psicológica 
que causam. O medo que geram é difuso e ambiente. Como disse Bourdieu, 
esse medo “assombra a consciência e o subconsciente”. Para escalar as 
montanhas, deve-se ter os próprios pés firmes no solo. Mas é o próprio solo 
que está cada vez mais instável, trêmulo, inseguro, sem nenhuma rocha 
sólida. A confiança, aquela condição indispensável para todo planejamento 
racional e toda ação confiável, está flutuando, procurando em vão um 
terreno firme o bastante para lançar uma âncora. O estado de precariedade, 
observa Bourdieu, transforma todo o futuro em incerto, e assim proíbe 
qualquer antecipação racional – e em particular não permite aquele mínimo 
de esperança no futuro que é necessário para se rebelar, ainda mais para 
se rebelar coletivamente, mesmo contra o menos tolerável dos presentes. 
(BAUMAN, 2012, p. 50) 
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É sabido que a vida moderna trouxe uma mudança nos paradigmas 

apreendidos durante toda uma história de tradições, tempo, família e valores e forma 

de se relacionar. 

Na compreensão de Arednt (2016, p. 53): 

 
[...] o fim de uma tradição não significa necessariamente que os conceitos 
tradicionais tenham perdido seu poder sobre as mentes dos homens. 
Contudo nem as consequências no século XX, nem a rebelião do século 
XIX contra a tradição provocaram efetivamente a quebra da nossa história. 
 

Desta sorte, nos resta aplicar possíveis valores que venham solidificar as 

relações humanas no contexto de violência doméstica, buscando meios adequados 

para promoção de diálogo e a abertura ao outro, no sentido de que  esteja próxima a 

história do ideal de comunidade humana, por meio da indispensabilidade de 

identificação dos agentes liquidificadores das relações humanas, sobretudo no que 

tange o litígio da vítima com o agressor mediante a superação de ciclos conflitivos. 

 

5. UMA VISÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO ALTERNATIVA DE 
SOLUÇÃO DOS CONFLITOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Não obstante contexto histórico discriminatório, a vítima de violência 

doméstica ainda é vista como alguém que aceita a violência por “gostar” de apanhar, 

discurso esse arraigado na sociedade promovendo a continua discriminação contra 

a mulher. Com facilidade e regularidade mulheres são revitimizadas por continuarem 

a conviver com o agressor, as vezes a violência se mostra de forma física, mas 

começa a partir da psicológica, apesar da intervenção estatal é necessário se despir 

de convicções e padrões para com sensibilidade olhar o caso de violência 

intrafamiliar de maneira individual. 

E essa fragilidade da mulher vítima de tais violências, quando exauridas suas 

forças buscam um acolhimento jurídico para resolver o conflito, interromper o ciclo 

de violência, mas em alguns casos ainda permanecer como família, através dessa 

análise é imprescindível uma proposta de resolução de conflitos no meio familiar que 

não seja a justiça retributiva, assim através do viés restaurativo e de suas práticas se 

mostra apto para individualizar o crime, e trabalhar com a vítima, ofensor e 

comunidade envolvida. 
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Segundo Cajahyba e Almeida (2017, p. 93) “Grande parte das vítimas de 

violência doméstica, embora possam não desejar a manutenção do relacionamento 

também não querem o encarceramento do agressor. E por isso, evitam noticiar o 

delito, até que seja insuportável a omissão.” 

   A temática aludida perpassa pela sua inserção no âmbito da Justiça 

Restaurativa. Confirmando com o estudo a professora portuguesa Claudia Santos 

(2014, p. 74), afirma que: 

O argumento mais relevante para fundar a admissibilidade da mediação 
penal em casos de violência doméstica prende-se, porém, com a verificação 
inequívoca de que muitas das suas vítimas não querem a resposta que 
seria dada pela justiça penal. Não pretendem a punição do agente do crime, 
mas sim uma oportunidade para condicionar uma alteração do seu padrão 
de comportamento. A pergunta que se deve fazer é, portanto, se é 
admissível retirar a possibilidade de mediação penal a essas vítimas que 
não desejam a condenação do agente, mas antes uma coisa diversa da 
resposta dada pela justiça penal.  
 
 

A Justiça Restaurativa resguarda os interesses da vítima, do ofensor e da 

comunidade, trazendo as partes para o núcleo do processo. Garantindo a voz 

principalmente as vítimas por meio das práticas restaurativas, sendo um modelo 

ideal para que haja a diminuição da população carcerária, sobretudo a redução das 

taxas de reincidências, tendo como foco a reparação do dano à vítima como um 

ponto de partida, conferindo autonomia para a exposição de suas necessidades, 

ouvindo as partes envolvidas, mediante o equilíbrio do discurso, de maneira a atuar 

como um agente transformador nas relações de conflito. 

 Discute-se a necessidade de atenuar os danos deletérios, por vezes 

irreparáveis, praticados pelo Estado no exercício do jus puniendi dentro da 

persecução penal visando modificar alguns modelos por alternativas que se mostram 

mais diligentes no propósito de pacificar relações de conflito, no desígnio de 

promover novos paradigmas, capazes de efetivar as garantias constitucionais 

elencados na carta magna, neutralizando o arcaísmo ainda presente no sistema 

retributivo. Com o escopo de alcançar novos modelos elucida Howard Zehr (2008, 

p.62) quando afirma: 

 
A busca de alternativas à privação de liberdade representa uma outra 
tentativa de remendar o paradigma . Ao invés de procurar alternativas à 
pena, o movimento em prol de alternativas oferece penas alternativas . 
Criando novas formas de punição menos dispendiosas e mais atraentes que 
a prisão , seus proponentes conseguem manter o paradigma em pé́ . 
Contudo, pelo fato de constituírem apenas outro epiciclo, não questiona os 
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pressupostos que repousam no fundamento da punição. E por isso não tem 
impacto sobre o problema em si a superlotação carcerária, problema para o 
qual pretendiam ser a solução. 
 
 

Nesse sentindo, destaca-se que a atuação do poder público é insuficiente, 

para não dizer ineficaz ao limitar-se a imputação de penas restritivas de liberdade 

sob o modelo penal retributivo. Segundo os professores Piedade e Santana (2017, 

p. 128) “[...] a justiça restaurativa privilegia valores democráticos por meio de 

ampliação do rol de participantes na deliberação, pela confiança depositada na sua 

capacidade decisória, pelo empoderamento produzido e pela educação de paz.”  

A Lei 11.340/2006, em seu artigo 35, inciso V, aponta importante inovação 

nesse sentido: 

Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão 
criar e promover, no limite das respectivas competências: 
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e 
respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em 
situação de violência doméstica e familiar; 
III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros 
de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar; 
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e 
familiar; 
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. (BRASIL, 
2006, grifo nosso). 
 
 

Verifica-se que a ideia de promover os centros de educação e de reabilitação 

para os agressores encontra respaldo na lei Maria da Penha mediante a adoção de 

serviços especializados de atendimento à mulher sem ignorar os complexos laços 

que estão permeados a questão, atentando, inclusive para a figura do ofensor, 

diante da premente necessidade de diminuir as chances de regresso à prática 

delitiva, investindo nas chances de reeducação e possível recuperação do mesmo, 

na busca de que os impactos nocivos decorrente da ação delituosa possam ser 

sobremaneira amenizados.  Assegura o professor Macêdo que (2016, p. 82) “[...] o 

processo de responsabilização voluntária do ofensor é um elemento importante para 

o início de tomada de decisões positivas, a compreensão dos danos causados e o 

sentido de alteridade devem ser buscados.”. 

Percebe-se, pois, a relevância nessa busca de opções e esforços alternativos 

ao sistema posto preponderantemente voltado para o encarceramento do agressor 

que ignora os inúmeros reflexos incidentes nas relações humanas construídas, 
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especialmente no que concerne à estrutura familiar, aspectos econômicos, 

descargas traumáticas sobre filhos e repercussão sobre a própria sociedade. De 

acordo com o professor Rios (2014, p. 230) “[...] a direção apontada pela Justiça 

Restaurativa, especialmente no sentido de maior participação da vítima e de solução 

de conflitos, é fundamental para se fazer repensar alguns aspectos do processo 

penal no Brasil.”. 

Sob este aspecto, a mitigação dos danos causados pelo crime de violência 

doméstica, sem olvidar a devida punição ao agressor, deve ter como norte a 

necessidade de zelar por aspectos que nem sempre estão nítidos na extração do 

fato, como principalmente questões subjetivas de âmbito familiar e social. Este 

posicionamento, na visão de Howard Zehr (2012, p. 41), em sua obra intitulada 

“Justiça Restaurativa” se consubstancia na seguinte afirmação: 

 
Para endireitar as coisas é preciso cuidar dos danos, mas também é preciso 
abordar as causas do crime. A maior parte das vítimas deseja exatamente 
isso. Elas procuram saber que medidas estão sendo tomadas para reduzir o 
perigo para si e para os outros. 
 
 

A ascensão de práticas inseridas na seara da justiça restaurativa nos conflitos 

de gênero tende a aumentar a oportunidade de que as vítimas de violência 

doméstica possam obter efetiva ajuda de acordo com suas necessidades e anseios, 

as quais, por medo quanto a ineficácia do sistema penal retributivo onde se está 

pautada principalmente na exclusividade de sanções restritivas de liberdade, 

possam ter suas necessidades atendidas mediante uma oferta de soluções mais 

eficazes em que lhe seja oportunizado a vítima  manifestar-se e contribuir na busca 

pela solução mais adequada do conflito e harmonizado com a complexidade que 

este tipo de litígio proporciona.  

Sugere o psicólogo e pesquisador Benedito Dantas (2008, p. 83): 

  
É recomendável que sejam implantados, portanto, programas que articulem 
mecanismos alternativos, em lugar de solicitar exclusivamente a intervenção 
do sistema legal, ou que se suavize e administre as consequências dessa 
intervenção. O sistema penal é estigmatizante e inaugura, muitas vezes, por 
suas interferências excessivas ou mesmo inadequadas, carreiras 
criminais, ou seja, “a punição não tem ajudado na “prevenção” nem na 
compreensão da situação. 

 

Há que se considerar a existência vieses dos programas de justiça 

restaurativa, com a possibilidade de sua aplicação e mutabilidade a cada sistema. 
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Em meio a estes, encontra-se o Programa de Reconciliação Vítima Ofensor, mais 

conhecido pela sigla VORP derivado da sua nomenclatura original em inglês (Victim 

Offender Reconciliation Programs), que visa destacar primordialmente três 

elementos: sentimentos, fatos e acordos. De tal modo, que seus principais agentes, 

vítima e ofensor, expõem suas versões dos fatos, conferindo a ambas a 

oportunidade de elaborarem questionamentos, obtendo revelações, por vezes 

inesperadas, que permearam a causa do conflito, colaborando para o alcance de 

soluções mais distintas e apropriadas a cada contexto (ZEHR, 2008,). Nesta linha, 

destaca-se: 

 
É claro que uma sensação plena de justiça é algo raro. No entanto, até uma 
“justiça aproximada” pode ser de ajuda. Mesmo uma experiência parcial 
pode lançar as bases necessárias para obter uma sensação de recuperação 
e encerramento do ciclo. Por exemplo, quando o ofensor não foi 
identificado, ou quando ele se nega a assumir a responsabilidade, a 
comunidade pode desempenhar o seu papel promovendo uma experiência 
de justiça. Ela pode ouvir sinceramente e valorizar a vítima, concordando 
com suas queixas de que o que aconteceu foi errado e atendendo e dando 
ouvidos às suas necessidades. Uma quase justiça é melhor do que 
nenhuma justiça e ajuda o processo de cura. (ZEHR, 2008, p. 151) 
 
 

Descobrir soluções alternativas que diminuam a incidência desse crime 

permite que a vítima confie em uma possibilidade de resolver sua lide e encontre 

amparo para suas necessidades, assim possibilitando que mais mulheres possam 

denunciar casos de violência sem temer e diante desse novo paradigma tenham 

ajuda adequada ao seu problema de forma individualizada, pois o sistema retributivo 

retira a possibilidade das partes para resolver o conflito ,não atribui a autonomia 

feminina e entrega o poder punitivo ao Estado. 

Desta sorte, falar de uma justiça plena e inteiramente eficaz é algo pouco 

longínquo, entretanto, a punição dentro da perspectiva restaurativa tende a buscar a 

noção de justiça a aplicação da sanção mais adequada para o caso em questão, de 

tal forma que a mesma não seja construída somente pelo olhar distante de um 

terceiro totalmente alheio à relação posta, mas que possa ser permitida a disposição 

de participação e contribuição dos agentes envolvidos, principalmente dando voz à 

vítima e lugar de atenção a quem foi renegado esse destaque e de proteção, bem 

como procurando alcançar a responsabilização e possível reabilitação do ofensor de 

maneira a compor eficientemente a busca por um modelo alternativo de  resolução 
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dos conflitos e pacificação social, sobretudo voltado para o propósito de 

desconstrução viciosa de ciclos de litígios. 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tem-se buscado no presente trabalho, estudar os paradigmas que estão 

inseridos na violência contra mulher sem o afã de acabar com as discussões sobre o 

objeto proposto, nem se olvidando da sua imensa complexidade, principalmente no 

tocante a esta temática em que extrapola conceitos puros do direito, interligando 

com a necessidade de dialogar com outros ramos do saber. 

O que se desejou foi demonstrar a problemática das desordens que envolvem 

os crimes empreendidos no domínio das relações intrafamiliares, adotando a 

urgência de se buscar novas alternativas para solução dos conflitos, visto que a 

mera imputação de penas restritivas de liberdade tem se demonstrado escassas 

para a pacificação dos conflitos, tampouco impedir ou diminuir as chances de que o 

ofensor volte a praticar condutas violentas contra a atual companheira ou de outras 

possíveis futuras vítimas; entendendo, ao fim que a complexidade de suas 

consequências não estão ligadas a própria vítima, mas que também perpassam por 

seus filhos, familiares e comunidade. 

Dessa maneira, com substrato na previsão da Lei 11.340/2006, conhecida 

como Lei Maria da Penha, dedica-se a estudar a respeito da liquidez dos relações 

humanas, proposto pelo teórico Zygmunt Bauman, e os aspectos sociológicos 

intrínsecos neste conflito, sob os relevos dos dogmas da Justiça Restaurativa e sua 

capacidade de adentrar no âmago dos conflitos buscando soluções que passam 

desapercebidas por um olhar mais apresado do momento, como desígnio auxiliar a 

lacuna existente no direito penal retributivo, sendo uma alternativa a resposta penal 

com o propósito de restaurar as relações entre vítima, ofensor e comunidade, de 

forma pacifica e rompendo perniciosos ciclos. 
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HOMOAFETIVIDADE E ADOÇÃO – O LIMIAR DO PRECONCEITO 
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RESUMO 
 
Este artigo é resultado de pesquisa empírica realizada com estudantes do curso de 
Serviço Social de uma IES localizada na cidade de Salvador/Bahia e tem como 
principal objetivo refletir sobre os sentidos dados à adoção de crianças por casais 
homoafetivos. Entendendo que a sociedade concentra-se sobre a ordem patriarcal e 
que as relações sociais é uma categoria de discussão no seio da profissão e que, 
portanto, devem ser pensadas, analisadas e refletidas em todo o contexto de 
formação. Neste sentido buscou-se ouvir a percepção de grupos de estudantes de 
diversos semestres para compreender como o entendimento sobre o assunto é 
constituído, desconstituída e reconstituída sobre uma perspectiva de direito social. 
Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada. 
 

Palavras Chaves: Homoafetividade; Família; Adoção. 

 

ABSTRACT 
 
This article is a result of empirical research conducted with students of the Social Service 
course of a HEI located in the city of Salvador/Bahia and its main objective is to reflect on the 
meanings given to the adoption of children by homoaffective couples. Understanding that 
society focuses on the patriarchal order and that social relations is a category of discussion 
within the profession and that, therefore, must be thought, analyzed and reflected throughout 
the context of formation. In this sense, we sought to hear the perception of groups of 
students from different semesters to understand how the understanding about the subject is 
constituted, disconstituted and reconstituted on a perspective of social law. Data were 
collected through semi-structured interviews. 
 

Key words: Homoaffectivity; Family. Adoption. 
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1     INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo promover uma reflexão acerca de como 

o processo de adoção por casais do mesmo sexo tem sido desmistificado na 

trajetória da formação profissional de alguns estudantes. Promove um resumo 

histórico da homossexualidade na constituição da humanidade, fazendo uma 

reflexão até os dias atuais como reconhecimento da constituição familiar dos casais 

homoafetivos e todos os direitos civis garantidos a partir da Constituição de 1988, 

tais como o regime de união estável e a adoção. Para tanto iniciaremos nossa 

abordagem descrevendo a dúvida que perpassa o pesquisador que sendo aluno em 

graduação do curso de Serviço Social tenta compreender como os discentes em 

formação no referido curso vislumbram as questões relacionadas à adoção de 

crianças por casais do mesmo sexo.  

A provocação partiu de observações feitas durante o processo de formação 

acerca de comportamentos conservadores pautados em determinantes religiosos 

que ainda permeiam o senso comum sobre a profissão e que no decurso da 

formação se predispõem a mudanças pela possibilidade de participar de contextos 

de discussões e reflexões de várias dimensões teóricas e práticas. 

Assim o trabalho busca levantar questionamentos direcionados para o novo 

conceito de família, instituído dentro de uma sistemática constitucionalizada dos 

direitos civis, trazendo o polêmico debate para a sociedade. As relações sociais são 

estereotipadas pela heteronormatividade, e principalmente pela resistência em 

aceitar o outro como diferente das normas pré-estabelecidas social e culturalmente. 

A pesquisa nos leva a evidenciar a possibilidade da constituição de famílias 

homoafetivas e da adoção por estes grupos familiares.   

Não há nenhuma justificativa verídica de que uma criança que vive em 

ambiente homoafetivo será social, econômica ou culturalmente prejudicada, ou tão 

pouco este individuo sofrerá qualquer tipo de alteração, na construção de sua 

identidade ou reconhecimento de sua sexualidade.  

O contexto de análise que será pauta de discussão neste trabalho trata-se da 

percepção acerca da adoção de crianças por casais homoafetivos. Para tanto é 

necessário realizar uma abordagem histórica, mesmo que sucinta, para localizar a 

homoafetividade, como categoria de análise e necessária para entender como se 

estabelecem as relações sociais, culturais e históricas que delimitam lugares para 
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esta parcela da população. Neste sentido, teremos como objetivo inicial fazer este 

percurso histórico da homoafetividade como categoria histórica, cultural e acima de 

tudo, política.  

Cabe salientar que o termo escolhido para abordagem será homoafetividade, 

entendendo se tratar de relações que são permeadas por sentimentos de afetividade 

e amorosidade e não apenas relações sexuais. No entanto, nos trechos históricos 

será utilizado o termo referente à abordagem da época. 

 

2. A HISTÓRIA – RELIGIÃO X HOMOAFETIVIDADE 

 

Antecedendo a fala sobre a história da homoafetividade, é de extrema 

importância se apoiar sucintamente a análise bíblica que se tem a respeito do tema 

que, apesar de milenar, possui influência forte até hoje na sociedade. Mesmo porque 

é a Igreja que direciona as condutas e comportamentos a partir das abordagens 

bíblicas. Como instituição presente em quase todos os países do mundo, viabiliza 

assim, com que os ideais Bíblicos cravem suas raízes por todos os territórios. 

Em um estudo feito por antropólogos a respeito da homossexualidade, foram 

constatadas práticas de rituais homossexuais a mais ou menos 10.000 anos atrás. 

De acordo esses estudos, relatados na obra de Spencer (1999), o 

homossexualismo7 era um ritual realizado com o fim de iniciação, ou seja, os jovens 

destas tribos com idades entre 12 e 13 anos, eram penetrados por seus tios 

maternos, com a prerrogativa de que o esperma do seu tio seria essencial para que 

aqueles se tornassem homens fortes, e assim passarem da infância para a fase 

adulta. Na Grécia antiga, um costume comum era o de que os homens se reuniam 

para discursos intelectuais e cultos ao belo. Era nestes cultos ao belo que era 

notada a homossexualidade, pois muitos gregos, especificamente os mais velhos, se 

reuniam nos ginásios para a apreciação da beleza dos mais jovens, que nestes 

ginásios se apresentavam nus. 

                                                 
7
 Em 1973, os Estados Unidos retirou “homossexualismo” da lista  dos distúrbios mentais da 

American PsychologyAssociation, passando  a ser usado o termo Homossexualidade. Em 1999, o 
Conselho Federal de Psicologia formulou a Resolução  001/99, considerando que „a 
homossexualidade não constitui doença,  nem distúrbio e nem perversão.  
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Spencer (1999) relata que estudos mais detalhados a respeito da 

homossexualidade na época citada são escassos, visto que antropólogos e 

estudiosos mais antigos tinham relutância, talvez por questão de medo ou da moral, 

de se aprofundarem no tema. (Spencer, 1999).  

Segundo Maria Berenice Dias (2000, p.24 e 25) “existiam manifestações 

homossexuais nas representações teatrais, em que os papeis femininos eram 

representados por homens transvestidos de mulheres ou usando máscaras com 

feições femininas”. 

Salienta-se que a relação entre pessoas do mesmo sexo, entre um jovem e 

um homem mais velho era abertamente aceita e tida como natural, entretanto as 

relações entre homens da mesma idade eram repudiadas; acreditava-se que o 

homem que se portava de maneira passiva, não era aceito como verdadeiro homem, 

pois o homem devia assumir unicamente a postura ativa, tendo assim, 

reconhecimento de verdadeiro homem. Isto porque as passivas eram as mulheres, 

os jovens e os escravos, que de acordo a sociedade, eram pertencentes a um plano 

inferior. Percebe-se neste contexto uma perspectiva de sociedade que ostentava o 

lugar do homem como o sujeito que detinha o poder, promulgada por uma sociedade 

de cunho patriarcal e machista. Se o homem se relaciona sexualmente com outro 

homem sendo ele o ativo – é aceito. No entanto, sendo o passivo, não é aceito pois 

assume um lugar de mulher na relação. 

Todavia, a visão que os povos tinham com relação à homossexualidade foi 

mudada com o surgimento do “cristianismo”, que começou a condenar qualquer 

forma de relacionamento sexual estéril, ou seja, que não tivesse finalidade única de 

reprodução, sendo a homossexualidade incluída neste rol. Os cristãos passam a 

relacionar a homossexualidade à comportamentos de animais que, para eles era 

impuro e inadequado. 

Na lógica de controle dos comportamentos sexuais das pessoas, a sociedade 

juntamente com as prerrogativas da Igreja, por muitos séculos tratou os 

homossexuais como uma abominação, como doentes. Somente há poucas décadas, 

os próprios gays que, cansados de serem vistos como aberrações, começaram a 

defender a ideia de que sua orientação não era patológica. Este debate ainda está 

contido em alguns espaços sociais e políticos na contemporaneidade.  
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A abordagem religiosa que se faz sobre a homossexualidade deve ser 

problematizada, tendo em vista que o contexto envolve pessoas e suas relações 

sociais, comunitárias, familiares e políticas. Neste sentido é importante discutir 

concepções conservadoras em um contexto de sociedade que é cíclica, mutável e 

constantemente resignificada. As concepções de moral e comportamento não 

podem ficar presas a épocas passadas.  

Da mesma forma que as relações homossexuais devem ser politicamente 

debatidas, a noção de família também. Tendo em vista que a gênese desta 

percepção se dá dentro de igual forma, nos espaços da religião.  

 

3. ADOÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE NOVOS LAÇOS FAMILIARES 

 

A entrada da mulher no mercado de trabalho, as facilidades do divórcio, a 

independência maior da juventude são alguns dos pontos que contribuem cada vez 

mais para uma menor estabilidade e fixidez da família. Contudo, não significa que a 

família esteja em crise, o que acontece é uma transformação proveniente das muitas 

mudanças sociais. 

Todas as transformações vivenciadas pela família acabam por culminar uma 

maior necessidade de proteção exercida pelo Estado e uma readequação da 

sociedade. A questão do reconhecimento da união homoafetiva como entidade 

familiar é bastante polêmica, entretanto o maior entrave em relação ao tema não 

está em o Estado reconhecer este tipo de união, mas sim, questões relacionadas ao 

preconceito social, a contextos morais individuais e até mesmo questões religiosas 

que permeiam a sociedade brasileira. 

Com o reconhecimento da união homoafetiva em maio de 2011, categorizada 

como entidade familiar, os direitos que eram assegurados aos heterossexuais 

passam a ser direito dos casais homoafetivos, sendo um destes a Adoção. 

Ambiere Torres salienta que: 

Destarte, partindo do pressuposto de que o tratamento a ser dado às 
uniões entre pessoas do mesmo sexo, que convivem de modo 
durável, sendo essa convivência pública, contínua e com o objetivo 
de constituir família, deve ser o mesmo que é atribuído em nosso 
ordenamento às uniões estáveis, resta concluir que é possível 
reconhecer a essas pessoas o direito de adotar em conjunto. (2009, 
p. 115) 
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De acordo com Granato (2010, p.27) a adoção é um dos institutos mais 

antigos e integrantes no costume de quase todos os povos, onde se torna evidente 

que sua conceituação varie de acordo com a época e as tradições. 

Já conforme Maria Helena Diniz (p. 367), a adoção “é o ato jurídico solene 

pelo qual alguém estabelece independentemente de qualquer relação de parentesco 

consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na 

condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha”. 

Na antiguidade o sentido da adoção era ligado à perpetuidade da família, pelo 

culto religioso, cumprindo à filiação a continuidade patrimonial, moral e religiosa da 

família (GIRARDI, 2005, p. 113). Antigamente, a adoção era tida como forma de 

manutenção do culto doméstico, sem qualquer vinculo afetivo.  

Apesar de grande preconceito, os vínculos de familiares e possibilidades de 

formações de novas famílias foram valorizados e ampliados com a Constituição 

Federal de 1988. “A filiação jurídica adotiva é uma filiação puramente jurídica, 

baseando-se na presunção de uma realidade afetiva, e não biológica.” (VENOSA, 

2007, apud CARBONNIER, 1999, p.337). Sendo assim, são tratados igualmente o 

filho adotivo e o filho biológico, viabilizando que uma pessoa passe a ter os mesmos 

direitos de filho da outra, independente de não ser biológico. 

O grupo familiar atua de maneira importante no desenvolvimento da 

identidade e formação da personalidade da criança. Certamente, quando tratamos 

de relações homoafetivas, a questão mais polêmica cairá sobre o instituto da 

adoção, haja vista o perfil cultural e religioso conservador da sociedade brasileira.  

Tomando como parâmetro as reflexões acima, é necessário aprofundar a 

abordagem de como a formação profissional no campo do Serviço Social está 

colaborando para desmistificar tantos tabus, tendo em vista que uma boa parte de 

pretendentes ao curso são advindas de Igrejas e reproduzem comportamentos e 

narrativas que ratificam o preconceito contra as pessoas com orientação afetivo-

sexual divergente da heteronormativa.  

Para melhor esclarecer esta realidade seguimos apresentando os caminhos 

metodológicos da pesquisa, em seguida os dados coletados e análise sobre eles.  
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4. METODOLOGIA 

A pesquisa partiu de uma proposição exploratória qualitativa, a fim de 

estimular o entrevistado a pensar e a se expressar livremente sobre o assunto em 

questão. Nesta pesquisa, os dados, em vez de serem tabulados, de forma a 

apresentar um resultado preciso, são retratados por meio de relatórios, levando-se 

em conta aspectos tidos como relevantes, como as opiniões e comentários. É de 

suma importância mencionar que os estudos sobre o tema são ainda escassos, 

dado que esta situação é nova em termos de legislação e portanto, como 

possibilidade real. 

Para a análise empírica foi utilizada a pesquisa de campo, adotando como 

instrumento a entrevista semiestruturada, o que Minayo (1996) defende ser o 

instrumento que permite aproximar os fatos ocorridos na realidade da teoria 

existente sobre o assunto analisado, a partir da combinação entre ambos. 

Para a execução dos objetivos propostos, partimos da análise bibliográfica a 

respeito da adoção homoafetiva, em especial no Direito Constitucional, Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e no Direito Civil, buscando conceitos de apoio e 

desenvolvimento da pesquisa. Assim como análise dos textos, artigos, legislações e 

outros materiais. A pesquisa foi realizada no período de março a setembro de 2016. 

O público pesquisado, alunas dos 1º, 4º, 6º e 8º semestres do curso de Serviço 

Social de uma faculdade particular, em Salvador. Alunas com idade entre 20 e 40 

anos.  

É importante informar que o método escolhido para a realização deste projeto 

foi o dialético, tendo em vista a importância de fundamentar-se na perspectiva 

materialista histórica, que entende o sujeito e as relações sociais como fruto de um 

processo histórico e social que modela os sujeitos e a sociedade. Este contexto faz 

entender que as relações não se apresentam prontos e acabados, mas sim, são 

frutos de um processo de troca e de conhecimento dos sujeitos sociais no ambiente 

em que estão atentados para seus contextos regionais e temporais.  

 

4.1   Apresentação de dados e análise 

Para compreender o contexto de fala, através da análise do conteúdo de cada 
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integrante da pesquisa, cabe apresentar, suscintamente, o histórico do Serviço 

Social, que tem suas bases centradas no eixo religioso e que por muito tempo ficou 

refém de tais paradigmas religiosos, influenciado e influenciando condutas por muito 

tempo. A partir das décadas de 70 e 80 do século XX é que inicia um processo de 

reconceituação da profissão, apoderando-se de um debate técnico, político e 

metodológico que são bases para a elaboração do projeto ético-político, que se 

sustenta nos dias atuais. Neste sentido é importante salientar que tal influência 

continua sendo sentida nos espaços acadêmicos, principalmente com alunos e 

alunas principiantes no curso. 

Para tanto, o trabalho tem como objetivo fazer uma análise das concepções 

dos alunos principiantes (calouros), os que estão no meio do curso e os que são 

concluintes, com a intenção de identificar como se dá as mudanças de paradigmas 

neste processo de formação e se as faculdades e universidades estão de fato, 

contribuindo para a desmistificação de tais concepções, ainda arcaicas e 

conservadoras.  

Neste sentido foi solicitado que os entrevistados respondessem as questões 

que serão analisadas em sequência. A primeira pergunta direcionou para o 

entendimento das alunas sobre a homoafetividade/homossexualidade. Nesta 

primeira abordagem foram constatadas respostas bem parecidas, vindas de todos os 

semestres, podendo destacar a resposta dada por Iris (nome fictício), do sexto 

semestre: “Uma pessoa que gosta e sente atração por pessoa do mesmo sexo”. 

A forma como as estudantes definem homoafetividade/homossexualidade, 

demonstra certa falta de interesse sobre o tema. Fazendo uma análise da forma 

como as entrevistadas receberam o convite a participar da pesquisa e a forma como 

responderam aos questionamentos denotam certo desinteresse com a temática ou 

pouca importância ao assunto. Esta percepção foi tida em todas as entrevistadas, 

independente do semestre, do primeiro ao oitavo. 

Logo em seguida foi feita a pergunta relacionada ao tema principal desse 

artigo: Você é a favor da adoção por casais homossexuais? Por quê? 

É possível neste momento, apesar do pouco conhecimento expressado pelas 

participantes sobre o assunto, notar diferentes respostas, algumas influenciadas 

pela religião e doutrinas de cunho patriarcais e outras influenciadas pelo 

conhecimento sobre o tema e a atual situação brasileira. 
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A Srª Iris, estudante do sexto semestre, que preferiu não revelar a idade e 

estado civil, se diz evangélica e seguidora dos ensinamentos evangélicos, de forma 

sucinta e direta respondeu a questão com um firme “Não”, explicando em seguida o 

por que. Ela informa ainda brevemente e com um tom de desaprovação, que é por 

“questões pessoais”, e dessa forma não se aprofunda na explicação. 

Percebe-se que a entrevistada se utiliza da religião como um “escudo”, se 

apegando nos ensinamentos religiosos. Nota-se no tom de voz e expressão corporal 

um afastamento para a possibilidade de normatização das relações homoafetivas, e 

em relação à adoção por casais do mesmo sexo. Aparentemente incomodada em 

falar sobre o tema, mesmo assim, quis continuar. 

Já a Rita, estudante do quarto semestre, com 26 anos de idade e católica, 

responde: “Sim. Porque a meu ver, possuem a mesma capacidade de educar, amar 

e respeitar da mesma forma.”. 

A forma com que a estudante respondeu à pergunta permeia simpatia com a 

causa. Respondeu à entrevista de forma segura, objetiva e direta. O posicionamento 

bem centrado na condição normal das relações homoafetivas. Em momento algum 

apresentou sinais de preconceito vindo de olhares ou gestos corporais. 

A estudante Susi do primeiro semestre, que não revelou a idade, informa ser 

católica e heterossexual, responde a mesma pergunta da seguinte forma: “Sou. 

Porque é melhor ela conviver em um lar sendo cuidada tendo afeto, atenção, 

cuidados do que em um orfanato por exemplo.”. 

Mesmo sendo uma aluna do semestre inicial, a estudante Susi demonstra 

aceitação, ainda que sem uma base mais elaborada para explicar sua resposta. Algo 

perceptível foi a sua falta de conhecimento sobre o assunto, mas nota-se também, 

um maior interesse em discutir o tema, a forma como ela se dispõe a ver a adoção 

por casais homoafetivos como uma “solução” faz refletir sobre a importância do 

processo adotivo, independente do formato de família constituída. 

Sobre a possibilidade de uma criança adotada por casal homoafetivo vir a ter 

uma tendência homossexual - a estudante Susi, do primeiro semestre, de maneira 

objetiva responde: “Acho que não tem nada a ver, porque tenho amigos gays 

nascidos de casais heterossexuais e ele é gay”. Com essa resposta, Susi deixa claro 

que independente da criança ser criada por casais homossexuais ou heterossexuais, 
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não significa que será influenciada sexualmente pelos pais. Tal resposta subsidia a 

argumentação de casais gays contra alguns questionamentos preconceituosos. 

Um dos maiores entraves em relação à adoção por casais do mesmo sexo diz 

respeito a possibilidade da criança adotada ser influenciada pelos seus pais 

homossexuais e assim passar a ter orientações sexuais similares aos dos pais ou de 

causar-lhes danos psicológicos. 

Muitos estudos psicossociais e pesquisas já comprovaram que o fato de uma 

criança ser criada por um casal homoafetivo não influencia de forma alguma em sua 

orientação sexual. Neste sentido Maria Berenice Dias (2000, p. 93): 

 
Como as relações sociais são marcadas predominantemente pela 
heterossexualidade, é enorme a resistência face à crença de haver 
um dano potencial no futuro por ausência de referências 
comportamentais e, por consequência, a possibilidade de ocorrerem 
sequelas de ordem psicológica. 

 
Neste mesmo sentido entende que Paulo Roberto Iotti Vecchiatt (2008, SP.): 
 

Além de configurar um profundo preconceito preocupar-se se a 
criação de um menor por um casal homoafetivo traria o pseudo-risco 
de que o dito menor se tornasse homossexual (o que demonstra a 
não aceitação da homossexualidade como tão normal quanto à 
heterossexualidade, apesar da ciência médica mundial já tê-lo 
afirmado). 

 

E completa o autor (VECCHIATT, 2008, s.p.): 
 

[...] inexiste qualquer prejuízo ao menor na sua criação por um casal 
homoafetivo, que pode lhe dar tanto amor, solidariedade, respeito, 
confiança e todos os valores que configurem uma vida digna quanto 
um casal heteroafetivo. Lembre-se, por fim, que o preconceito de 
terceiros para com a parentalidade homoafetiva jamais poderá ser 
usado como argumento válido para negar a adoção por um casal 
homoafetivo, na medida em que o preconceito jamais poderá ser um 
critério válido de discriminação – pois, considerando que o art. 3o, 
inc. IV da CF/88 classifica como objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil promover o bem de todos "sem preconceitos", 
isso significa que o preconceito jamais poderá ser utilizado como 
paradigma jurídico (o que seria, inclusive, desnecessário mencionar, 
mas a norma constitucional é expressa nesse sentido). 

 

Neste sentido, nota-se que alguns paradigmas são presentes nestes 

estudantes, advindos de padrões comportamentais originários de ambientes 

doutrinários religiosos, tendo em vista que as alunas que se posicionaram contra a 

adoção são frequentadoras de espaços religiosos mais conservadores. 
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Quando questionadas sobre como a sociedade percebe a adoção 

homoafetiva. Como problema ou solução, a estudante Iris, de base comportamental 

evangélica, responde: “É um assunto ainda muito polêmico, e que divide opiniões.”. 

A mesma não quis se aprofundar na resposta ou até mesmo explicar, um 

pouco incomodada, apresentava-se um pouco retraída após a chegada de uma 

colega. A resposta dada pela estudante apresentava uma tonicidade frágil, 

moderando uma resposta mais dura e preconceituosa que ela poderia dar. 

Já a estudante Rita, é mais objetiva: “Com preconceito. Como problema”. Ela 

explica o que já é de conhecimento geral, a sociedade em que vivemos, apesar do 

avanço e conquistas históricas em relação ao reconhecimento das pessoas 

independente do gênero, possui preconceito mesmo que velado em relação a este 

tipo de situação. 

A estudante Susi, do primeiro semestre, diz que: “Depende de que sociedade, 

a que entende que a criança necessita de um lar, de respeito e amor, uma solução. 

E a hipócrita, que prefere a criança em um orfanato sem atenção e amor, um 

problema.”. 

Sobre a questão é importante apresentar alguns dados de uma pesquisa 

realizada em maio de 2016 pelo Globo News, nela constatou-se que a fila de adoção 

possui 6,5 mil crianças e adolescentes no Brasil. Para cada criança da fila, existem 

cinco famílias querendo adotar. 

Ainda segundo a reportagem do Globo News para o site G1, realizada em 

maio de 2016, grande parte dos adotantes definem perfis de interesse, no geral são 

meninas brancas com até dois anos de idade. Nota-se que, 29% das famílias 

querem adotar somente meninas e quase 70% não aceita adotar irmãos. São 

meninos pardos e negros entre 8 e 17 anos com irmãos que acabam permanecendo 

muito mais tempo nos abrigos e orfanatos. E 69% dos adotantes só querem crianças 

que estejam 100% saudáveis, entretanto, mais de 25% possuem problemas de 

saúde. Continuando com as entrevistas, por fim, foi abordada a seguinte questão: 

Existe diferença no desenvolvimento afetivo de uma criança adotada por um 

casal homoafetivo e uma criança adotada por um casal heterossexual? Se existir, 

qual a diferença? 

Manuela, de 26 anos, concluinte do curso, que se auto afirma como 

candomblecista, responde que: “Não, porque isso vai depender dos cuidados na 
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criação dessa criança, a atenção as suas necessidades, o aspecto educacional, 

enfim, de como ela vai ser educada”. A forma como Manuela responde, evidencia 

seu conhecimento e entendimento sobre a importância da adoção, ela reconhece e 

sabe diferenciar algumas coisas que pessoas com menor entendimento social e 

político costumam distorcer. 

Já a entrevistada Iris, estudante do sexto semestre, evangélica, diz que: “Isso 

é muito relativo, apesar de ser contra, acredito que tanto em um lar quanto em outro 

pode haver uma boa criança ou não.” A forte influência religiosa que a estudante Iris 

possui, apresenta uma não aceitação em relação a situação, e o preconceito mais 

uma vez aparece, olhando nos seus olhos e vendo suas reações corporais, foi 

possível perceber que de forma alguma, mesmo que estudante de Serviço Social, 

ela mudara de opinião, algo que deveria ser diferente já que o profissional de 

Serviço Social deve ser imparcial e deve respeitar o código de ética do profissional 

que ratifica a eliminação de todo e qualquer tipo e preconceito. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O assunto ainda precisa ser muito discutido, apesar de muitas conquistas e 

barreiras vencidas a sociedade de um modo geral ainda vive um preconceito velado, 

vivemos numa sociedade que prega uma heteronormatividade exacerbada. 

Apesar da carga de conhecimento adquirida com passar dos semestres no 

curso de Serviço Social, ainda é nítida a predominância de alguns conceitos, 

principalmente religiosos, conceitos esses que devem ser trabalhados, já que o 

dever de um profissional, como o Assistente Social é zelar pelo direito do próximo e 

respeitar as diferenças, independente do seu ponto de vista pessoal, seguindo o 

código de ética do assistente social.  

Algumas entrevistadas não hesitaram em expor seu preconceito, outras 

hesitaram e abriram mão de discutir sobre o assunto, de certa forma, por 

desinteresse ou até mesmo preconceito. A população LGBTQI+8 continua sofrendo 

rejeição e preconceito, por conta disto os movimentos insistem na luta igualdade, 

pelo respeito, pela dignidade humana, pela necessidade de poder exercer o seu 

amor sem ser julgado ou condenado. 

                                                 
8
 Sigla que denota a comunidade de Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, 

Assexuais/Arromântiques/Agênero, Pan/Poli e mais. 
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O preconceito continua sendo uma realidade no Brasil que sofre um déficit de 

décadas em relação ao respeito pelas diferenças, a luta nunca irá cessar, a cada dia 

um obstáculo é vencido, seja a aprovação da união homoafetiva, seja o direito pela 

adoção homoafetiva, essas conquistas são pequenos grãos de areia numa 

imensidão que ainda pode ser conquistada. 

A continuidade da discussão sobre a temática em sala de aula deve ser 

ratificada, principalmente nos cursos relacionada a área de saúde e jurídica, 

entendendo que a educação é uma das vias para a transformação societária. O 

tema sobre adoção por casais do mesmo sexo continua sendo estigmatizado e 

permeado por preconceitos e falta de conhecimento. Como a sociedade é mutante, 

faz-se necessário a atualização das concepções morais e éticas que permeiam as 

relações entre as pessoas. Desta forma, poderemos contar com relações mais 

justas, igualitárias, respeitosas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAHÃO, Ingrith Gomes. A família monoparental formada por mães sozinhas por 
opção através da utilização de técnicas de inseminação artificial no ordenamento 
jurídico brasileiro. 2003. Monografia (Bacharelado em Direito) – Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais: Belo Horizonte, 2003. 
 
BRAGA, Flávio; LINS, Regina Navarro. O livro de ouro do sexo. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2005, p.439. 
 
BRITO,Kalyne Lopes de. A adoção de crianças e adolescentes por casais 
homossexuais em decorrência da ampliação do rol das entidades familiares 
constitucionalizadas com base no princípio da igualdade. Revista da ESMESC, v. 
15, n. 21, 2008. 
 
CORREIA, Jadson Dias. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Disponível 
em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=554 . Acesso em: 10 dez. 2016. 
 
DIAS, Maria Berenice. Amor não tem sexo. In: Site Maria Berenice Dias. [Internet]. 
p.1 
_________. Maria Berenice (2000). União homossexual: o preconceito & a 
justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 
 
_________. União Homoafetiva: o Preconceito e a Justiça. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. 
 
 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=554


Revista Emphasis, nº 15, 2018.2 – Relação de Gênero, Diversidade e Sexualidade.  

 
ISSN 2177-8981 

https://revistaemphasis.grupounidom.com.br/ 

53 

_________. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
 
_________. União homossexual: aspectos sociais e jurídicos. In: A família na 
travessia do novo milênio. Anais II Congresso Brasileiro de Direito da Família. Belo 
Horizonte: IBDFAM, 2000. 
 
_________. Maria Berenice. Liberdade sexual e direitos humanos. Anais do III 
Congresso Brasileiro de Direito de Família: Família e cidadania. IBDFAM/OAB-
MG, Belo Horizonte, 2002. 
 
DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 367. 
 
FERNANDES, Taísa Ribeiro. Uniões Homossexuais: efeitos jurídicos. São Paulo: 
Método, 2004. 
 
FIGUEIRÊDO, Luiz Carlos de Barros. Adoção para Homossexuais. Curitiba: Juruá, 
2001. 
 
G1, Globo News, Fila de adoção tem 6,5 mil crianças e adolescentes no Brasil. 
Disponível em: < http://glo.bo/1NZqX3a>  Acessado em: 27 dez. 2016. 
 
GUIMARÃES, Marilene Silveira Guimarães. Relações homossexuais: da 
marginalidade para o sistema jurídico necessidade de definição da natureza jurídica 
das relações homossexuais. In: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE DIREITO DE 
FAMÍLIA – IDEF. Homossexualidade: Discussões jurídicas e psicológicas. 
Curitiba: Juruá, 2005, p.150. 
 
GIRARDI, Viviane. Famílias Contemporâneas, Filiação e Afeto: A Possibilidade 
Jurídica da Adoção por Homossexuais. 1ºed. Porto Alegre: Editora Livraria do 
Advogado, 2005. 
 
GRANATO, E.F.R. Adoção: doutrina e prática. Curitiba: Juruá, 2010. 
 
HELMINIAK, Daniel A. O que a bíblia realmente diz sobre a homossexualidade. 
São Paulo: Summus, 1998. 
 
KUMPEL, Vitor Frederico. Palestra ministrada em 21/01/2008 no Curso do professor 
Damásio de Jesus. 
 
LAKATOS, E.M. e MARCONI, M.A. Metodologia do Trabalho Científico. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 1987. 
 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito de Família. São 
Paulo: Saraiva, 1996. 
 
MINAYO, Maria Cecília de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 3. ed. São Paulo: Hucitec/Rio de Janeiro: Abrasco, 1996. 
 

http://glo.bo/1NZqX3a


Revista Emphasis, nº 15, 2018.2 – Relação de Gênero, Diversidade e Sexualidade.  

 
ISSN 2177-8981 

https://revistaemphasis.grupounidom.com.br/ 

54 

MEDEIROS, Adriana Barbosa et al. A evolução do casamento: do direito romano 
aos dias atuais. 2005. Monografia (Pós-Graduandos) – Faculdades Integradas 
“Antônio Eufrásio de Toledo”, Presidente Prudente, 2005. 
NETO, Arthur Virmond de Lacerda. História da Homossexualidade – Parte 1 e 2. 
Disponível em: http://www.revistaladoa.com.br/website/artigo.asp.  Acesso em: 15 
nov. 2016. 
 
O ESTADO DO MARANHÃO. Coluna Opinião. 26 ago. 2007. Disponível em: 
http://amma.com.br/ . Acesso em: 15 nov. 2016. 
 
RAMOS, Caroline Félix. Adoção por casais homoafetivos: a possibilidade jurídica de 
adoção por casais homoafetivos. Disponível em: 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/conte
nt/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_200
8a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DD
ICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-
BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-
Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFm
SlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-
5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ  . Acesso 
em: 06 nov. 2016. 
 
RIBEIRO, Simone Clós César Ribeiro. As inovações constitucionais no direito de 
família. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3192 . Acesso 
em 10 dez. 2016. 
 
SARTI, Cyntia Andersen. A família como espelho: um estudo sobre a moral dos 
pobres. 3. ed. São Paulo, 1996. 
 
SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. A possibilidade jurídica de adoção por casais 
homossexuais: Curitiba: Juruá, 2011.: Cortez, 2005. 
 
SPENCER. Colin (1999). Homossexualidade: uma história. Rio de Janeiro: 
Record, 1999. 
 
TORRES, Aimbere Francisco. Adoção nas relações homoparentais. 1. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família. v. VI. São Paulo: Atlas, 
2007.  
 
VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Homoafetividade e família. Casamento civil, 
uniãoestável e adoção por casais homoafetivos à luz da isonomia e da 
dignidade humana. Umaresposta a Rafael D’Ávila Barros Pereira. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 12, n. 1824, 29 jun.2008. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/11441/homoafetividade-e-familia-casamento-civil-uniao-
estavel-e-adocao-por-casais-homoafetivos-a-luz-da-isonomia-e-da-dignidade-
humana . Acesso em: 01dez. 2016. 
 

  

http://www.revistaladoa.com.br/website/artigo.asp.
http://amma.com.br/
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/content/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_2008a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DDICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFmSlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/content/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_2008a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DDICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFmSlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/content/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_2008a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DDICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFmSlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/content/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_2008a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DDICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFmSlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/content/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_2008a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DDICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFmSlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/content/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_2008a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DDICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFmSlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/content/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_2008a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DDICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFmSlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nAP7gAs2X3oJ:portal2.unisul.br/content/navitacontent_/userFiles/File/pagina_dos_cursos/direito_tubarao/monografias_2008a/Caroline_F_lix_Ramos.pdf+caroline+ramos+A+POSSIBILIDADE+JUR%C3%8DDICA+DE+ADO%C3%87%C3%83O+POR+CASAIS+HOMOAFETIVOS&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEEShYPcmKUfdBsqYffIVnGIJ-Cz6OsgfQFRUG23iAWHydMJqZevD5E_wKKAVhlOQ1MpSZHNzZLKK0bnuADkFmSlEWTZpgFD_nFes8HMfdAmtZB0mOCE_dU-5sxyqpTBWKkt67QINu&sig=AHIEtbQiH6gBEMuW5LVla6ifSIPgkhJBPQ
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3192
https://jus.com.br/artigos/11441/homoafetividade-e-familia-casamento-civil-uniao-estavel-e-adocao-por-casais-homoafetivos-a-luz-da-isonomia-e-da-dignidade-humana
https://jus.com.br/artigos/11441/homoafetividade-e-familia-casamento-civil-uniao-estavel-e-adocao-por-casais-homoafetivos-a-luz-da-isonomia-e-da-dignidade-humana
https://jus.com.br/artigos/11441/homoafetividade-e-familia-casamento-civil-uniao-estavel-e-adocao-por-casais-homoafetivos-a-luz-da-isonomia-e-da-dignidade-humana


Revista Emphasis, nº 15, 2018.2 – Relação de Gênero, Diversidade e Sexualidade.  

 
ISSN 2177-8981 

https://revistaemphasis.grupounidom.com.br/ 

55 

INOVAÇÃO, APRENDIZAGEM E AFETIVIDADE:  

UMA PERSPECTIVA SOBRE A EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 
 

Nisslane Magalhães de Siqueira9  
KalineTatiane Passos da Hora10  

 

 

RESUMO 

 

A educação universitária necessita de inovação para tornar atrativo, o processo de 
aprendizagem. O conhecimento na era da tecnologia deve modificar a condição do discente, 
de mero expectador para ator dos espaços acadêmicos de interação, assim como as aulas 
precisam se tornar cada vez mais atrativas. Nesse diapasão, a afabilidade seria uma dessas 
pontes de comunicação. O presente trabalho busca, através do método indutivo, amparado 
por uma revisão bibliográfica, discutir o papel da afetividade no processo de aprendizagem 
universitária, no cenário atual de inovação tecnológica. Os desafios do processo 
educacional vão além da receptividade do acadêmico, em apreender comandos, mas sua 
utilização na sua experiência ética da capacitação profissional. Para tanto, uma das 

alternativas é a conciliação do instrumento afetivo no cenário de inovação.  
 
 
Palavras-chave: Inovação, aprendizagem, afetividade. 

 

ABSTRACT 

 

University education needs innovation to make it attractive, the learning process. Knowledge 
in the era of technology should modify the condition of the student, from mere expector to 
actor of the academic spaces of interaction, as well as the classes need to become 
increasingly attractive. In this tuning fork, affability would be one of those communication 
bridges. The present work, through the inductive method, supported by a bibliographical 
review, seeks to discuss the role of affectivity in the university learning process, in the current 
scenario of technological innovation. The challenges of the educational process go beyond 
the receptivity of the academic in apprehending commands, but their use in their ethical 
experience of professional qualification. Therefore, one of the alternatives is the 
reconciliation of the affective instrument in the innovation scenario. 

 
Keywords: Innovation, learning, affectivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O espaço acadêmico brasileiro, seja ele na educação pública ou privada, no 

ensino superior é, ainda, um ambiente mecanizado e que não valoriza as 

possibilidades de edificação cognitiva. A percepção da estrutura engessada do 

processo de ensino e aprendizagem, vem sofrendo alterações em razão de fatores 

externos, até pouco tempo, ignorados do universo acadêmico. 

Com esse cenário de engessamento, a inovação, passa num primeiro 

momento a ser um obstáculo, já que sua estrutura e metodologias podem possibilitar 

novas práticas pedagógicas. 

O ambiente inimizado não propicia aprendizagem expressiva e, mais que 

isso, não integra o universitário a academia e aos seus colegas. Ainda sentados em 

filas, e por muitas vezes compelidos a utilizarem o acesso as tecnologias de 

informação e comunicação, os estudantes não interagem entre si e não se sentem 

integrados àquele ambiente; ao contrário, sentem-se privados do mundo virtual que 

está a sua disposição, já que a educação “tradicional” não possibilita a integração e 

interação do discente na construção do saber. 

Comumente percebe-se que as instituições de ensino superior possuem um 

distanciamento extenso tanto no que diz respeito as relações afetivas, como no uso 

de inovações tecnológicas nas práticas pedagógicas dentro da aprendizagem. É 

preciso destacar que as interações são responsáveis pela integração e 

pertencimento ou não a determinado ambiente 

A sociabilidade e afetividade, desenvolve a capacidade da responsabilidade 

social, aliando esses fatores a inovação de práticas pedagógicas, inseridas no 

processo da aprendizagem, possibilita que o acadêmico a enxergue sob os olhares 

da estrutura social, e consequentemente aumente sua percepção dos problemas e 

de possíveis soluções. 

É conciso ter em mente que deve haver uma busca constante por opções 

capazes de melhorar a aperfeiçoamento do conhecimento. Nesse aspecto é 

necessário que o docente busque adotar estratégias que facilitem e intensifiquem a 

aprendizagem, sendo as experiências práticas um grandioso aparelho educacional. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

É imprescindível que os educadores saibam que mesmo estando na 

universidade, a construção do ambiente e a receptividade ao qual o discente é 

recepcionado, torna-se um fator bastante influente e catalisador na construção de 

sentimentos individuais e até mesmo coletivos, que propiciam pertencimento ou 

repulsa.  

A estrutura educacional tradicional, está sendo sucumbida por fatores 

externos alheios a sua vontade, e que caminham no intuito de recriar novas relações 

sociais e de aprendizagem. Assim, é importante que a educação universitária, 

aproprie-se não somente dos avanços e das tecnologias de informação e 

comunicação, disponíveis aos acadêmicos, atendendo suas novas necessidades, 

mas que prime também pelas relações afetivas, que proporcionem uma afinidade de 

cooperação na construção do conhecimento. 

 

Acreditamos que a escola deve se ocupar com seriedade com a questão do 
“saber,” do “conhecimento”. Se um professor for competente, ele, através de 
seu compromisso de educar para o conhecimento, contribuirá com a 
formação da pessoa, podendo inclusive contribuir para a superação de 
desajustes emocionais. WALLON ( 2003)  

 

Limitar-se a rever processos pretéritos na educação, não atende ao avanço 

das mudanças paradigmáticas sociais, SIVERES (2006, p. 156): 

 

Compreender a importância do momento presente, a partir da herança do 
passado e da utopia do futuro se torna, nesta encruzilhada histórica, um 
desafio para o qual a universidade está sendo re-convocada, no sentido de 
contemplar essa realidade com o olhar filosófico, bem como, inaugurar 
políticas que apontem para um caminho de justiça, por meio de um saber 
que seja significativo para a realidade brasileira. 

 

Todavia, não só uma nova conjuntura de perpassar o conteúdo é relevante, 

mas a forma como o acadêmico se vê nesse processo, não pode ser ignorado, tendo 

um senso de pertencimento criado a partir da afetividade, um importante 

instrumento. Siveres APUD Ricoeur (2009), argumenta que o sentimento e o 

pensamento nascem juntos, quem tem razão tem paixão, e que tem sentimento tem 

pensamento. 
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Isto leva a compreender que os universitários também buscam afago, afeição, 

inclusão e o contentamento para continuar naquele ambiente. É preciso levar em 

conta questionamentos como a separação entre racionabilidade e afabilidade, 

trazendo valorização aos sentimentos que estão presentes em todas as relações 

humanas. 

A troca de sentimentos é possível pela proximidade entre professores e 
alunos. Da mesma forma, os professores cientes e preparados utilizam do 
recurso da proximidade para aliviar a ansiedade dos alunos, para amenizar 
o desgaste dos mesmos durante a realização da atividade e auxiliá-los com 
maior eficiência. (CHACON,2004) 

 

A razão não denega a emoção, a educação superior tem que estar preparada 

para desenvolver a construção equilibrada da personalidade como um todo. Os 

universitários, antes de tudo, são seres humanos. O convívio social na vida 

acadêmica, vai muito além de teores curriculares, as indigências do indivíduo 

carecem de inserção de capacidade em lidar com problemas do dia-a-dia e possuir 

também desenvolturas para questões emocionais. 

Destarte, as instituições de ensino precisam desenvolver suas atividades de 

forma que os universitários, transversalmente possam ouvir, respeitar e ter atenção 

dos diretores, coordenadores, professores, e funcionários, ou seja, através da 

cordialidade (sensibilidade), atinjam e alarguem suas competências para as relações 

sociais. Assim, cada universitário aprende o que é alvitrado, se integra ao espaço 

humanizado e descobre a sua forma de aprender.    

Assim SIVERES (2015, p.116) “vincular a dimensão da sensibilidade, com a 

racionalidade é uma proposta concreta para fortalecer a proximidade e para 

referendar essa proposta”. 

O desenvolvimento é um processo contínuo, e necessita de estímulos durante 

todo o processo de aprendizagem, seja em qual momento for, para tanto é 

necessário conhecer e reconhecer as características comuns de uma faixa etária, 

analisando e percebendo as singularidades. 

Perceber as singularidades, é também um processo de reconhecimento do 

outro, quando ultrapassa a ideia da singularidade individual, reconhecendo-a 

também no âmbito coletivo, cria-se relações singulares na afetividade. Cabe ao 

ambiente acadêmico, também a promoção desses valores coletivos.  
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Nesse ínterim, é necessário compreender que a afetividade contribui no 

processo ensino-aprendizagem, pois quando se fala em afabilidade para 

aprendizagem é preciso considerar as características do ambiente, visando os 

processos cognitivos de todos. 

 

A aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do 
indivíduo com o mundo está sempre medida pelo outro. Não há como 
aprender e aprender o mundo se não tivermos o outro, aquele que nos 
fornece os significados que permitem pensar no mundo a nossa vida. Por 
isso Vygotsky defende a ideia de que não há um desenvolvimento pronto e 
previsão dentro de nós que vai se atualizando conforme o tempo passa ou 
recebemos influência externa (BOCK, 1999, p 124). 

 

Por isso que os ambientes educativos carecem criar alguns anseios de 

pertencimento ao espaço, sem, contudo, relegá-los a ausência das tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

3. DISCUSSÃO 

 

Existem vários significados para o termo afetividade, tais como, ternura, 

motivação, interesses, sentimentos, emoções, empatia.  

Pensando nessa proposta utilizar a tecnologia, inovações, cultura, projetos 

interdisciplinares, buscando uma integralização da educação, propiciam aos 

universitários uma vivência, especificamente na relação educativa que se estabelece 

entre o professor e estudantes e o meio social que eles fazem parte. Pelas 

observações realizadas, é possível identificar que a afetividade é impulsionada pela 

expressão dos sentimentos, anseios e pode desenvolver-se por meio do 

desenvolvimento gradual. 

 

Os fenômenos afetivos representam a maneira como os acontecimentos 
repercutem na natureza sensível do ser humano, produzindo nele um 
elenco de reações matizadas que definem seu modo de ser-no-mundo. 
Dentre esses acontecimentos, as atitudes e as reações dos seus 
semelhantes a seu respeito são, sem sombra de dúvida, os mais 
importantes, imprimindo às relações humanas um tom de dramaticidade. 
Assim sendo, parece mais adequado entender o afetivo como uma 
qualidade das relações humanas e das experiências que elas evocam (...). 
São as relações sociais, com efeito, as que marcam a vida humana, 
conferindo ao conjunto da realidade que forma seu contexto (coisas, 
lugares, situações, etc.) um sentido afetivo (PINO, 1997, p. 130-131). 
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A imersão dos universitários com o espaço acadêmico, com a comunidade se 

tornou cada dia maior e novos espaços e relações precisam ser reinventadas. A 

relação afetuosa dos estudantes deve propiciar um crescimento cognitivo, cultural e 

uma maior interação entre colegas, funcionários e professores e a própria 

comunidade. A possibilidade de novas amizades e a forma respeitosa e afetiva de 

desenvolvimento de projetos pedagógicos dentro das instituições facilitam o 

processo de aprendizagem e torna os estudantes protagonistas na construção do 

seu conhecimento. 

Como aduz Wallon (1986), o sujeito é constituído por razão e emoção. As 

instituições educacionais se preocupam excessivamente com a razão, enquanto que 

a emoção é deixada para segundo plano. A educação contemporânea exige um 

fortalecimento das habilidades emocionais e das agilidades de convívio com o outro, 

ou seja, uma aprendizagem para a vida.  

Por meio dessas agilidades o sujeito se compõe, pensa, aprende a resolver 

problemas, habitua-se e interage com outras pessoas em casa, no trabalho, no 

cotidiano. A constituição do conhecimento deve ter como fim o desenvolvimento de 

um sujeito com aptidões para a comunicação em sociedade e para a busca e 

edificação progressiva de conhecimento.  

 

O espaço não é primitivamente uma ordem entre as coisas, é antes uma 
qualidade das coisas em relação a nós próprios, e nessa relação é grande o 
papel da afetividade, da pertença, do aproximar ou do evitar, da 
proximidade ou do afastamento. (WALLON, 1986, pág. 33) 

 

A afabilidade pode ser constituída por meio da interação, na qual o docente 

estabelece um vínculo de afeição com o educando. O afeto pode ser uma maneira 

eficaz de se chegar perto do universitário, aliado a este a ludicidade, será um 

caminho incitador e enriquecedor, para se atingir um contexto favorável e dinâmico 

no processo do aprender.  

Tanto o docente, como o discente em suas experiências, acumula 

conhecimentos que serão utilizados na sua vida pessoal e na prática da profissão. 

Conhecimentos resultantes principalmente de relacionamentos e vivências com os 

outros, ou seja, aprendemos, sobretudo, com a proximidade epistemológica da 

interdependência.  
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A edificação do afeto cria laços que vão além das paredes da universidade, 

trata-se de uma relação apoiada na deferência, camaradagem, no zelo. Nesse 

sentido é imperioso destacar que a afetividade nas instituições de ensino, incide em 

cuidar dos alunos, abalizar como indivíduos autônomos, com conhecimentos de vida 

individuais, com direito a ter precedências e anseios divergentes aos do professor. 

Porque um estudante aprende o que é respeito e respeita a partir do momento em 

que vê o educador como um amigo, como alguém que se que lhe mostra os 

caminhos.  

O processo de aprendizagem pode ser beneficiado quando professor e aluno 

buscam conhecimento mútuo de suas necessidades, tendo consciência de sua 

forma de relacionar-se, respeitando as diferenças: 

 

(...) o tempo dedicado ao contato pessoal entre professores e alunos é um 
dos aspectos que humanizam a experiência em sala de aula, tornando 
possível que tanto professores quanto alunos brilhem em suas 
singularidades. Por meio das nuances de preocupação. Os alunos, por sua 
vez, revelam suas aflições e incertezas, bem como seu prazer quando um 
conceito finalmente fica claro. (KHAN, 2013) 

 

Dentro dessa pedagogia afetiva, a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação podem se tornam instrumentos nas práxis acadêmica. Assim o mundo 

externo estaria conectado com o universo da sala de aula, não tendo que dissociar a 

aprendizagem da sala de aula, da que ele denomina da “de vida prática”. Os 

docentes precisam considerar as comiserações e os anseios do aluno, já que estes, 

podem favorecer ou desfavorecer o incremento cognitivo com o qual está 

intensamente relacionado desde quando somos interagidos dentro do mundo.  

Para isso, é de fundamental importância que o docente esteja consciente de 

sua responsabilidade, tomando decisões de acordo com os valores morais e as 

relações sociais de sua prática. Enfim, fica evidente a importância de todos nós 

educadores na vida do estudante acreditando que o professor e o meio que ele está 

inserido faz a diferença.  

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar;  
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parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço. (LARROSA, pag. 24) 

 

Destarte, é preciso desligar-se de conceitos quantitativos, mas sim 

qualitativos, e como bem afirma Larrosa (2002) é preciso submergir no processo da 

experimentação e pertencimento, porque a experiência exige uma exposição, um 

vivenciamento, o tocar, o ver, o sentir, e esses subsídios irão construir 

intrinsecamente conhecimentos variados dentro de cada ser, conforme a sua 

concepção individual, e isso tudo só será possível, quando se para e realiza uma 

concentração do que foi experimentado. 

 

Os  alunos  não  precisam  de  guias  espirituais,  nem  de catequizadores.  
Eles  se  constroem  encontrando  pessoas confiáveis,  que  não  se  limitam  
a  dar  aulas,  mas  que   se apresentam como seres humanos complexos e 
como atores sociais  que  encarnam  interesses,  paixões,  dúvidas, falhas, 
contradições (...) atores que se debatem como todo mundo, com  o  sentido  
da  vida  e  com  as  vicissitudes da  condição humana.  (PERRENOUD, 
2005) 

 

Os estudantes não se contentam com meros conteúdos programáticos, eles 

desejam a vivência, a humanização desse conhecimento, de tal forma, eles desejam 

experimentar e vivenciar o que lhe é apresentado; querer evitar essa avaliação e 

essa ruptura, é desumanizar o estudante, ignorar o seu conhecimento, tratá-lo como 

mero depositário de conteúdos programáticos que serão fadados ao blecaute, em 

razão da não propriedade em criar conceitos, conjeturar sobre o mesmo e 

subjetivamente adquirir seus próprios conhecimentos. 

 

A aprendizagem  se  faz  predominantemente  pela descoberta de 
diferenças e semelhanças entre objeto s imagens e idéias. Cabe ao 
professor observar a si próprio; olhar para  o mundo, olhar para si e sugerir 
que os alunos façam o mesmo e não apenas ensinar regras, teorias e 
cálculos. O professor deve  ser  um  mediador  de  conhecimentos,  
utilizando  sua situação  privilegiada  em  sala  de  aula  não  apenas  para 
instruções  formais,  mas  para  despertar  os  alunos  para  a curiosidade;  
ensiná-los  a  pensar,  a  ser  persistente s  a  ter empatia  e  ser  autores  e  
não  expectadores  no  palco  da existência. O aluno tem que ter interesse 
em voltar  à escola no dia  seguinte  reconhecendo  que  aquele  momento  
é  mágico para sua vida. (FREIRE, 1993) 
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A busca conjunta da informação levam o estudante a uma experiência 

subjetiva, isto porque cada ser dentro de sua personalidade irá criar conceitos, 

percepções, entendimentos, não é mais aceitável, achar que o aluno pode ser um 

depósito de conteúdo, onde se despeja acumulados de teorias e fundamentos, e não 

se permite que seja realizada a meditação, internalização e estruturação da 

informação que foi absorvida. 

Assim os instrumentos de comunicação da atualidade tais como WhatsApp, 

Instagram, Youtube, não podem ser acatados, como ameaças ao processo de 

aprendizagem, nem tão pouco, um empecilho entre o docente e o discente de 

criarem laços de afetividade, pelo contrário, devem ser encarados como 

instrumentos para aproximar o aluno, tornando afetuoso o árduo trabalho de 

amadurecer.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se afirmar que há uma busca constante por opções capazes de 

melhorar a edificação do conhecimento, as novas propostas pedagógicas que estão 

pautadas na inovação da aprendizagem, devem sempre adotar estratégias que 

facilitem e intensifiquem a aprendizagem, e as vivências práticas são sempre um 

grandioso instrumento educacional. 

É imprescindível para os educadores saberem que nas instituições 

educacionais, a organização do ambiente, as propostas apresentadas ou a maneira 

como são recebidos provocam nos estudantes, determinados sentimentos como 

alegria ou tristeza, querer permanecer ou sair daquele ambiente. 

Pensando em tudo isso, as instituições devem atentar-se às suas práticas, 

buscando adequar os métodos às necessidades de seus educandos, através do 

conhecimento de vida que eles apresentam, criando um ambiente acadêmico 

propício para o acolhimento. 

Nesse diapasão, de busca pela inovação a utilização dos meios de 

comunicação, não podem representar ao docente um obstáculo para a aproximação, 

devendo os momentos de troca de conhecimento serem marcados pela afetividade, 

promovendo ao discente um ambiente saudável que propicia o senso de 

pertencimento.    
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Isto porque alguns educandos buscam sempre o afeto, carinho, compreensão 

e a satisfação por permanecer naquele local. É preciso levar em conta 

questionamentos como a separação entre racionalidade e afetividade, trazendo 

valorização aos sentimentos que estão presentes em todas as relações humanas. 

Para abrangermos como deve ser o ambiente educacional, necessitamos ter 

em mente que a docência e a discência são interdependentes, desta forma, deve 

haver relação de integração entre professor e aluno, por isso é primordial, o 

rompimento de alguns paradigmas que influenciam de maneira negativa na 

construção da aprendizagem, afinal, a faculdade é um local de troca de saberes.  

O equilíbrio e a criatividade, no desenvolvimento dessas relações, serão 

sempre a melhor saída, ao passo que as mudanças aconteceram alheias ou 

integradas ao sistema educacional, por tanto a universidade deve estar preparada 

para essa mudança paradigmática do contexto de aprendizagem. 
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RELEVÂNCIA DO AMOR NA DIVERSIDADE DAS RELAÇÕES 
AFETIVAS 
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Igor Gonçalves da Silva12 

Israel Rufino dos Santos Neto13 
 
RESUMO 
 
Este artigo tem finalidade em discutir sobre a relevância do amor na sociedade 
contemporânea, nas suas diversas relações afetivas. Tendo como objetivo investigar a 
trajetória e o relevo das posturas de amor, compreender sua importância na formulação da 
pessoa e, perceber, os pontos de convergências e distância entre amor e sexualidade, 
analisar as fragilidades dos vínculos afetivos, compreender a noção do amor/sexualidade 
numa perspectiva antropológica-filosófica e psicológica. Utiliza-se como metodologia o 
enfoque na pesquisa bibliográfica, cujo referencial teórico está alicerçado em autores da 
filosofia, sociologia e psicologia, o que possibilita um olhar macro para a presente temática. 
Obtendo como resultados a aplicabilidade da influência das três dimensões da ética 
relacionadas ao amor, entender que a psicoeducação auxilia no processo de individuação e 
formação da pessoa. Que o amor ocorre em uma relação dual entre dois egos e, por fim, 
compreender que a melhor forma de descrever o amor é, por meio, de uma postura que 
abarque a diversidade.  
 
Palavras-chave: Amor, Vínculos afetivos, diversidade-sexualidade. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article had purpose to discuss about the importance of love in contemporary society, in 
its various affective relationships. Aiming to investigate the trajectory and relief from love 
postures, understand your importance in the formation of the person, and realize, the points 
of convergence and distance between love and sexuality, analyze the weaknesses of the 
affective links, understand the concept of love/sexuality in a anthropological-psychological 
and philosophical perspective. It was used as the focus on bibliographical research, whose 
theoretical framework was based on authors of philosophy, sociology and psychology, 
allowing a macro look to this theme. Getting results the applicability of the influence of the 
three dimensions of ethics related to love, Getting results the applicability of the influence of 
the three dimensions of ethics related to love, understand that psychoeducation assists in the 
process of individuation and formation of the person. That love occurs on a dual relationship 
between two egos and, finally, understand that the best way to describe the love is a posture 
that embraces diversity.  

 
Keywords: Love, affective Ties, diversity-love. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O grande desafio da família contemporânea é certamente o de conciliar a 

individualidade e a conjugalidade, a expressão da sexualidade num contexto dual e, 

ao mesmo tempo, reconduzir o amor entre os esposos e o amor dos pais para com 

os filhos numa unidade afetiva que garante a diversidade da relação. A mutação nas 

relações decorre, consequentemente, de uma sociedade líquida, marcada por 

relacionamentos tênues (BAUMAN, 2004); e, para outros, elas se encontram num 

contexto no qual as relações são vividas segundo um processo de democratização 

da vida privada (GIDDENS, 1993). Para Giddens, “a democratização da vida pessoal 

como um potencial estende-se de um modo fundamental às relações de amizade e, 

crucialmente, às relações entre pais, filhos e outros parentes”.  

O amor ocupa, portanto, um lugar central na relação afetiva, e torna-se o seu 

fundamento. A sexualidade é aspecto discursivo qualificativo como fundamento para 

a criação da identidade no processo de desenvolvimento da pessoa humana. A 

pluralidade nas relações amorosas sempre foram questões que garantiram suas 

análises na academia e a transformação na qual se encontra a sociedade moderna 

e contemporânea tem um fundamento. A respeito dessas mudanças, Petrini (2005, 

p.29) aponta:  

 

A sociedade moderna caracteriza-se por mudanças de grande porte nos 
campos da economia, da política e da cultura, com repercussões 
significativas em todos os aspectos da existência pessoal e social. [...] 
Trata-se de mudanças profundas e permanentes, que dizem respeito à 
atividade produtiva e à organização do trabalho, aos processos educativos e 
de comunicação, até à socialização das novas gerações, ao universo de 
valores e critérios que orientam a conduta no quotidiano. Essas mudanças, 
concentradas e aceleradas, repercutem significativamente na vida familiar, 
desde a concepção de masculinidade e feminilidade e a forma de 
compreender a sexualidade e a relação entre os sexos, até a maternidade e 
a paternidade, a relação entre as gerações, principalmente no tocante à 
atividade educativa e de socialização.  

 

Os vínculos afetivos são constituídos em primeiro lugar pelo amor pessoal, em 

segundo lugar, pelos vínculos de amor que se estendem sobre todos os outros 

seres, o amor é o que se tem de mais inclusivo e unitivo. O vínculo amoroso é a 

expressão essencial do exercício qualificativo que permite ao homem e a mulher de 

responderem mutuamente às expectativas de cada um na sua individualidade. 
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Porém, a sociedade contemporânea atribui à relação afetiva mais autonomia e, por 

consequência, a satisfação de cada pessoa é vista a partir desta concepção própria 

decorrente pelas mudanças socioculturais que, de certa forma, afetam as relações 

afetivas. Assim, para Guidens (1993, p. 51) “o amor rompe com a sexualidade, 

embora a abarque; a „virtude‟ começa a assumir um novo sentido para ambos os 

sexos, não mais significando apenas inocência, mas qualidades de caráter que 

distinguem a outra pessoa como “especial”. O autor, ainda denota que: 

 

Quanto mais o amor confluente consolida-se em uma possibilidade real, 
mais se afasta da busca da “pessoa especial” e o que mais conta é o 
“relacionamento especial”. [...] o amor confluente presume na doação e no 
relacionamento emocional. (GIDDENS, 1993, p. 72) 
 

 

A complexidade da realidade amorosa se insere num contexto sociocultural no 

qual a busca de autonomia e liberdade pessoal não diminui a capacidade de 

compromisso para com as pessoas que se amam, pelo contrário, favorece uma 

construção em prol de uma conscientização do caráter dinâmico do relacionamento 

interpessoal e a promoção de uma educação para um agir responsável. Portanto, 

estamos diante de uma noção que nos conduz ao conceito essencial do amor na 

sociedade contemporânea e, de consequência, à sua influência na relação afetiva, 

na qual, a diversidade é considerada como um fator unitivo para a reestruturação 

continua de uma existência plural.  

Para termos uma análise “vasta” a respeito do bem pessoal, que é objeto 

próprio da ética humana, reportemos o que o Estagirita14 propõe como noção. O 

objeto de pesquisa da filosofia humana é o bem último, ou seja, uma realidade que 

pode finalizar o outro como pessoa, uma realidade ontológica. O bem em si, “basta-

se a si mesmo”.  Isto significa, para Aristóteles, que o bastar a si mesmo “não 

entendemos apenas aquilo que é suficiente para um homem isolado, que leva uma 

vida solitária, mas também para seus pais, filhos, esposa e, em geral, para seus 

amigos e concidadãos, pois o homem é por natureza político” (Aristóteles, 2001, 

p.26).  E, o “autossuficiente” consiste em ser “considerado à parte de todo o resto, 

torna a vida desejável por não ser carente de coisa alguma” (p.26), realidade esta 

totalmente alheia à condição humana. O “autossuficiente”, na sua dinâmica 

                                                 
14
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relacional, sente a necessidade do outro, o seu ser é limitado. O Estagirita 

prossegue a sua indagação sobre o bem afirmando que “a felicidade é o bem mais 

desejável de todos, sem estar dentro do conjunto dos bens; se fosse assim, ela se 

tornaria obviamente mais desejável mediante a adição do menor dos bens” 

(Aristóteles, 2001, p.26).  Essa noção do bem, de fato, nos ajuda a perceber que nos 

vínculos amorosos o que se busca é o bem de cada um de modo pessoal e o bem 

de todos ao mesmo tempo.  

O ponto de partida de toda verdadeira amizade humana é a experiência da 

pessoa com o outro, o seu semelhante, na busca pela felicidade. O que é a 

felicidade? A felicidade, sendo o bem supremo do homem, surge da experiência que 

este tem com o seu semelhante.  

 
Alguns identificam a felicidade a algo aparente e visível, como o prazer, a 
riqueza ou as honrarias; para uns é uma coisa, para outros uma outra coisa; 
muitas vezes a mesma pessoa identifica o bem com coisas diferentes, 
dependendo das circunstâncias com a saúde, quando ela está doente, e 
com a riqueza, quando empobrece; cônscias, porém, de sua ignorância, 
elas admiram aqueles que propõem alguma coisa grandiosa e acima de sua 
compreensão. Há quem pense que, além destes muitos bens, há outro, bom 
por si mesmo, e que também é a causa da bondade de todos os outros. 
(ARISTÓTELES, 2001, p.19, EN).   

 

O que consiste então a vida segundo esse dom pessoal que, na vida afetiva, 

corresponde ao dom do outro? De fato, consiste em descobrir gradativamente como 

o amor que um sente pelo outro pode finalizar, completar e preencher toda a vida 

humana. Organizar a vida a dois de modo tal que esta esteja totalmente orientada a 

uma felicidade pessoal que é também de ordem transcendental.  

 

A união é própria do amor enquanto que, pela complacência do apetite, o 
amante se refere ao que ama, como a si mesmo ou a algo de si. Por onde, é 
claro que o amor não é a relação mesma da união, antes, esta é 
consequência daquela. Por isso diz Dionísio, que o amor é uma virtude 
unitiva e o Filósofo que a união é um efeito do amor. (AQUINO, 2003, p.337, 
3v).  

 
O amor nasce da atração incondicional do amante com o amado, mas esse é 

somente um dos aspectos fundamentais, pois o princípio que constitui a amizade é o 

que se tem de íntimo, o segredo que um revela ao outro. Nisso consiste a qualidade 

de uma relação que se quer verdadeira, a profundidade do segredo que um 

transmite ao outro. Uma coisa é uma relação onde o fundamento não toca o que se 

tem de mais último na vida das pessoas que se amam. Quando se ama alguém, 
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brota desse afeto sincero e verdadeiro, um desejo de comunhão no que toca a 

felicidade e como alcançar essa felicidade. Os amigos colocam em comum os 

segredos do seu coração. Porém, toda amizade humana está essencialmente 

vinculada ao corpo, não é somente desejo, mas exige para ser vista, manifestada, 

pois é um vínculo de uma pessoa à outra, e o corpo faz parte essencial da pessoa 

humana. É pelo corpo que esse movimento, imanente à ação daquele que ama, se 

manifesta para o amado.  

 

O amor é algo próprio ao apetite, pois ambos têm por objeto o bem; por 
onde, qual a diferença do apetite, tal a do amor. Ora, há uma espécie de 
apetite não consequente à apreensão do apetente, mas à de outrem; e este 
se chama apetite natural [...]. Ora, em qualquer destes apetites, chama-se 
amor ao princípio do movimento tendente para o fim amado. (AQUINO, 
2003, p. 335, 3v)  
 

Com efeito, o amor que nasce no coração da pessoa humana, no seu apetite 

transcendental, na sua vontade, não pode ser separado do amor passional, 

instintivo, imaginativo. Mas ele pode assumir esses amores de diversas maneiras, 

com uma maior ou menor lucidez. A amizade é o lugar no qual o exercício das 

paixões alcança o seu ápice, pois elas são então orientadas ao verdadeiro exercício 

do amor de amizade entre duas pessoas que se amam.  

O amigo nunca deve se separar do amor que se tem por ele e que ele tem em 

relação aos outros; amar uma pessoa que, através do seu corpo, pode manifestar a 

sua alteridade, isto permite descobrir o amigo no que se tem de mais profundo, 

acima de toda modalidade que percebe esse mesmo amor. O amor entre duas 

pessoas possui esse grande realismo e objetividade. Não é primeiramente a 

semelhança que permite ao homem amar uma mulher, de ser atraído por ela. É, na 

verdade, uma complementaridade objetiva que é exigida para amar uma pessoa de 

outro sexo e, por este motivo, respeitar o que ela é plenamente. “O Desejo do Outro, 

que nós vivemos na mais banal experiência social, é o movimento fundamental, o 

elã puro, a orientação absoluta, o sentido”. (LÉVINAS, 1993, p. 57). 

Esta descoberta do outro não é uma alteridade que limita ou meça o que “eu 

sou”, mas permite, no profundo acolhimento que implica o amor de um pelo outro, 

amar alguém que, na sua pessoa, não é absolutamente conatural um ao outro nas 

suas determinações. Mas, se está diante do despertar no que se tem de mais dual. 
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2 A RELEVÂNCIA DO AMOR PARA OS DIAS ATUAIS: FATORES DE UNIÃO 
E/OU SEPARAÇÃO DE CONCEITOS PESSOAIS 
 
 

Se nos propusemos a discutir o amor, numa perspectiva filosófica, buscando a 

relevância para o mesmo, será que conseguiríamos concebê-lo de tal forma que nos 

ajudasse a unir ou mesmo separar as diversas nuances a nossa volta?   

Se olharmos para a história que nos antecede, principalmente no contexto 

filosófico, a perspectiva do amor, sempre foi encarada de forma homogênea, 

causando assim, dificuldade em encontrar um sentido linear para tal. Encontraremos 

perspectivas diversas, que nos ajudam a pensar a sociedade atual, que, através de 

tantos autores, nos mostra o „vazio‟ (LIPOVETSKY, 1989) ou a „liquidez‟ (BAUMAM, 

2004) que existe ao se tratar de definições, principalmente se a que procuramos se 

chama: Amor.  

Diante desta dificuldade de conceituar tudo e todos a sociedade 

contemporânea adotou palavras para tentar expressar de maneira genérica aquilo 

que são tomados no campo da família, afetos, sentimentos etc. Com o amor não foi 

diferente, se tornou para os nossos tempos uma dessas palavras populares que, 

vazia de significado, é aplicada a tudo e a todos (BAUMAM, 2004).  

Todavia, dada essa complexidade, não iremos aqui conceituar o amor, mas 

sim, apresentar indicações para pensar, no contexto atual, como o amor é concebido 

atualmente e, como a filosofia nos ajuda a pensá-lo para melhor experimentá-lo. 

Cabe-nos, inicialmente, estabelecer a diferença entre Amor e Amar, pois, pela 

semelhança que há entre as palavras podemos cair num erro semântico de 

concebê-los da mesma forma. Mas, a filosofia e a onda moderna de desconstruir 

conceitos, nos permite apresentar indicações diferentes de palavras tão semelhantes 

como essas. Podem até ser conceitos que se aproximam, mas que podem, através 

dos contextos e diversidades, se distanciar e tornarem-se antagônicos. 

Ao utilizar a palavra amor, entende-se normalmente, através do senso comum, 

algum tipo de emoção que acontece na pessoa, ou seja, o amor ele acontece 

independentemente da pessoa mesmo sem ela querer quando mesmo se espera se 

vê efetivamente envolvida com outra pessoa (PETRINI, 2005). E ao usarmos a 

palavra „acontece‟ significa que não é necessariamente produzido, aspirado ou 
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mesmo desejado pela pessoa que o experimenta. Acontece porque acontece, às 

vezes sem poder dizer por quais razões está acontecendo. 

Por outro lado, temos a palavra “Amar” que perpassa pela razão, para assim 

chegar à prática, pois ao experimentar uma circunstância de afetividade - que leva a 

uma comoção extrema, que, por vezes, desestabiliza o interior humano - então a 

razão deve avaliar o que está por detrás deste sentimento afetivo? Como poderá 

evoluir? Quais as considerações devem ter? Para essa reflexão, não se pode levar 

em conta, apenas um fator da realidade, mas, tudo deve ser analisado, pois usar a 

razão significa levar em consideração todos os fatores, todas as circunstâncias, tudo 

aquilo que está envolvido. Amar é a decisão diante da realidade e das conjunturas a 

qual estamos inseridos (PETRINI, 2005). 

Ao ter diante de nós, como pano de fundo, essa breve diferenciação de amor e 

amor, podemos perceber que hoje em dia, o amor se tornou líquido, e escorre pelas 

nossas mãos. Numa época que preza pela „desconstrução‟ de valores e paradigmas, 

conceitos tão petrificados são questionados, debatidos e descartados em vista da 

construção de outros, ou, deixar a que cada um invente conceitos para suas próprias 

conclusões. 

O amor romântico, neste sentido, dar lugar ao amor pluralista e 

completamente sem conceito definido, abrindo espaço ao que o filósofo polonês 

Bauman (2004) conceituou de „amor líquido‟, o qual não cabe em um conceito 

cristalizado, mas deve-se expandir a tal ponto de não ousar conceituar, apenas 

sentir.  Com isso, instaura-se em nossa sociedade uma fragilidade nos vínculos com 

as pessoas e consigo mesmo.  

Diante dessa fragilidade que se instaura é que ficamos “doentes”, ressentidos 

com a vida que queríamos levar, mas não conseguimos obter, restando apenas 

recordar de momentos bons já vividos ou mesmo recordar para sentir a dor de existir 

num mundo que não consigo firmar com sucesso. Diante disso, a dor que é como 

um câncer, se instaura e infecciona. Para isso, instaurou-se como médico contra o 

ressentimento o filósofo alemão Friedrich Nietzsche.  

Ele coloca o amor, como cura a essa doença de rebaixar-se a tal ponto de 

querer persistir em “um sentimento suscitado por uma injúria, uma injustiça, 

acompanhado de um desejo de vingança” (QUILLET, 1970). Será o amor ao destino 

(Amor-fati) a cura desta doença. Um amor que há de positivo na vida sem rejeitar, 
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também, os ataques negativos que cotidianamente sofremos. Mas, ao falar em 

aceitar, é sem ressentir-se pelo que aconteceu! Nietzsche é claro quando diz: 

 

Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas 
coisas. Amor-fati [amor ao destino]: seja este, doravante, o meu amor! Não 
quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo 
acusar os acusadores. Que minha única negação seja desviar o olhar! E, 
tudo somado e em suma: quero ser, algum dia, apenas alguém que diz 
Sim!“ (NIETZSCHE, 2001, §276) 
 

 
Ao propor essa aceitação diante da vida e dos acontecimentos dizendo sim, o 

filósofo da suspeita quer nos colocar numa condição madura diante da realidade, por 

acreditar que temos potências capazes de nos mover para frente e superar qualquer 

tipo de fracasso já vivido sem lamentar-se é que o Sim deve ser sempre renovado. 

Afirmar a vida é saber que nela pode haver instabilidades, mas que mesmo assim, 

tudo se torna mais fácil se damos conta da força que habita em cada um e faz ser 

aquilo que somos. 

A filosofia, em sua sabedoria que perpassa anos e anos de estudos com 

diversas correntes, através deste amor a sabedoria (philosophia), nos permite „criar 

conceitos‟ que se julga cabível para nossos paradigmas e anseios pessoais. Razão 

essa que por vezes constatou está em eclipse, ou mesmo, ser reduzida ao nada. Se 

concebermos essa primeira premissa, a qual exclui a razão de sua relação com o 

amor, possibilitando a percepção crítica do mesmo, seremos sempre governados por 

paixões e impulsos.  

Sobre isso já na modernidade o filósofo alemão Immanuel Kant (2002) 

advertia para o perigo de ser governado por „inclinações‟, desprezando 

completamente a razão. Por isso que compreender o valor da razão e seus limites 

foi sem dúvidas um dos maiores contributos desenvolvido por Kant para a Filosofia. 

Segundo ele, tudo deve passar pelo crivo crítico da razão para que nada venha de 

emoções ou inclinações. Devemos, portanto, tomar como ponto de partida o que 

Kant (2001) estabelece na Crítica da Razão Pura, quando diz que 'o meu eu 

pensante deve poder acompanhar as minhas representações', pois assim podemos 

construir uma vontade racional fora do campo das emoções que são passageiras e 

podem nos enganar. 

Mas, o que torna o amor relevante para os nossos tempos não é a 

capacidade que ele tem de, desestabilizar o indivíduo a tal ponto de levá-lo a doar-
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se a si e aos outro como dom total e sincero? Pois, normalmente nas etapas da vida, 

vamos amando e sendo amado de várias maneiras. Na adolescência, por exemplo, 

desperta-se como desejo de possuir a alguém. Fazer dela um mero instrumento de 

prazer. Podemos afirmar que é uma das maneiras mais primitiva e grosseira de viver 

o amor.  

Por isso que vale a pena investir e decidir-se por um amor que não seja 

instrumentalizado e, assim, reduzido e banalizado a apenas um momento. Por 

intermédio da razão, deve-se subir de degrau em degrau para passar do amor 

entendido como emoção arrebatadora que quer para si a “coisa” amada, 

tendencialmente reduzida a um mero objeto, para finalmente chegar a viver o amor 

efetivamente verdadeiro que, passa pelo crivo crítico da razão e se torna um dom 

sincero do eu com o eu e com os outros. 

Pela perspectiva filosófica, poderíamos refletir mais sobre este tema, 

apresentando percepções diversas sobre o amor. Mas, o itinerário feito até aqui, 

contribui para nos despertar para uma percepção mais clara sobre a concepção de 

amor, que tida como distorcida, tendência nos a desvalorizá-lo ou mesmo caricatura-

lo como qualquer coisa. Até aqui, apresentamos indicações para tratar, brevemente, 

sobre a relevância atual deste tema. Podemos agora avançar para perceber, através 

da psicologia uma nova forma de conceber a relevância do amor diante do ego. 

 

3 A EXPERIÊNCIA DA SEXUALIDADE NO EGO E SEUS IMPACTOS  

 

A ontologia do campo amoroso é uma arena com múltiplas configurações. 

Nela, percebe-se discussões biológicas, sociais, psicológicas e religiosas. Ravanello 

e Martinez (2013) salientam a partir de uma perspectiva psicanalítica, que, engloba 

ainda conceitos de sexualidade, amor, libido, afeto e pulsão. Em seu texto discute 

que a psicanálise, desde de sempre, percebe o amor como possibilidade de 

desenvolvimento psicossocial do homem. Ao analisar algumas concepções sobre a 

relevância do amor, percebe-se que a discussão sobre esse tema está escrita na 

base transferencial de cada sujeito.  

Para Freud (apud RAVANELLO & MARTINEZ, 2013, p. 160) “muito antes da 

puberdade, já está completamente desenvolvida na criança a capacidade de amar”. 

A formação da personalidade de cada sujeito passa pelo crivo da experiência 
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amorosa, que consiste, no recebimento de afetos, sentimento de pertencimento a 

um grupo familiar e social, e numa atmosfera que possibilite o desenvolvimento 

emocional desta criança. Tal vivência com o amor, na infância e adolescência, 

poderá promover na vida adulta vários impactos, entre eles: transmitir  ou não 

carinhos para com seus filhos(as) e esposos(as), reter ou expor afetos vividos, 

compreender o outro, se permitir ou não a novos relacionamentos, se autoconhecer, 

promover alta ou baixa estima, reconhecer ou não seu corpo, entre outros, pois a 

sexualidade infantil é a extensão da sexualidade da vida adulta. Nessa perspectiva 

percebe-se uma relevância na esfera psicológica em falar e viver o amor nas 

diferentes situações da vida cotidiana.  

Outro ponto que se deve relatar é sobre o tabu principalmente religioso em 

falar sobre sexualidade e amor. Segundo Quadros (2017) falar de sexualidade ainda 

causa espanto na opinião popular, pois as concepções adultas sobre sexualidade, 

na maioria dos casos, estão correlacionadas a questão dos aspectos genitais. 

Porém a psicanálise apresenta um olhar mais amplo do que só a genitalidade.  

Freud (1910a/1996, p. 234 apud RAVANELLO & MARTINEZ, 2013, p.162) 

apresenta o seguinte argumento: “usamos a palavra „sexualidade‟ no mesmo sentido 

compreensivo que aquele em que a língua alemã usa a palavra lieben („amar‟).”  

Portanto, falar de sexualidade é comunicar como a inflação da reflexão sobre 

a sexualidade possibilita pensar que o amor envolve as questões biológicas, 

genitais, perceptíveis, emocionais, existenciais, aspectos relacionados a carinhos, a 

pulsões e a sentimentos. Para Lacan (apud RAVANELLO & MARTINEZ, 2013, 

p.161) “todo mundo demanda amor”. Implica afirmar que todo o ser possui um 

desejo inerente, elementar de ser reconhecido, amado, respeitado, acolhido no qual 

é chamado pelo sociólogo Giussani (2009, p.24) de experiência elementar. Ao 

comentar sobre a experiência elementar diz que:  

 

Toda experiência da minha humanidade e da minha personalidade passa 

pelo crivo de uma “experiencia original”, primordial que constitui o meu rosto 

ao confrontar-me com tudo. Aquilo que cada homem tem o direito e o dever 

de aprender é a possibilidade o hábito de comparar cada proposta com esta 

sua ‟experiência elementar‟. Em que consiste esta experiência original, 

elementar? Trata-se de um conjunto de exigências e evidencias com as quais 

o homem é lançado no confronto com tudo que existe. (GIUSSANI 2009, 

p.24) 
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É importante pensar que a reflexão da relevância do amor passa pela peneira 

da individuação, nesse caminho, cada homem deve perceber quem é, e, quem é o 

outro. Byington (2015), analista junguiano, comenta que o ego é fruto do 

desenvolvimento pessoal e de sua interação com o meio, visto que, ele começa a se 

desenvolver na vida intrauterina ao receber inúmeras projeções de seus cuidadores, 

sendo alimentado em outras etapas do desenvolvimento humano. Assim sendo, 

observa-se que a falta de nutrição de amor deste ego, poderá influenciar em uma má 

percepção do não ego. “O ego de uma criança ainda é fraco e está em processo de 

construção” (BETTELHEIM, 2014, p. 80).  

Nesse sentido, necessita-se de suporte orientador, principalmente da família. 

Winnicott (2011) apresenta a importância da segurança, que consiste na 

manutenção de um lar unido, para a formação desta criança e proteção de seus 

impulsos. A família é uma instituição que promove a socialização, a diversidades de 

idades, gostos, valores, gêneros e, é, por meio destas múltiplas possibilidades do 

tecido familiar que garante o aprendizado do amor, da valorização e do respeito ao 

outro. Reconhecer a relevância do amor, implica, refletir os pressupostos filosóficos 

antropológicos e psicológicos que influenciam o homem. Se o homem é o ser da 

relação, entende-se que relacionar aludir reconhecer no não ego, a possiblidade de 

afirmação de si. 

 

4.   A ÉTICA DA INDIVIDUAÇÃO E O AMOR 

 

A liquidez dos afetos, os posicionamentos frívolos, a dificuldades em viver em 

coletividade, a ascensão da individualidade são alguns dos imperativos que marcam 

a sociedade contemporânea. Nesse sentido, o homem padece deste fenômeno 

cultural contemporâneo reduzindo a sua capacidade de racionalizar, ou seja, de 

exercer sua capacidade dar-se conta do real (GIUSSANI, 2009). Se uma das marcas 

da sociedade atual é a individualidade, há um hiato entre o amor e a pessoa, pois 

amar implica reconhecer a si e ao outro sujeito. “Em nosso mundo de furiosa 

“individualização”, os relacionamentos são benções ambíguas, que oscilam entre o 

sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se transforma no outro” 

(BAUMAN, 2004, p. 08).  
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A redução da abertura dialogal permite ao homem viver sem reconhecer o 

outro. É importante pensar que para uma ética do inter-humano é necessária uma 

ontologia da relação (BUBUER, 2001), ou seja, para que as relações de afetos 

ocorram é necessário reconhecer a grandeza do outro. Buber (2001, p. 30) em sua 

ética do inter-humano, traz que o homem se relaciona com o outro por meio de duas 

palavras-princípios: 

 

As atitudes, como veremos adiante, se traduzem pela palavra princípio Eu-

Tu e pela palavra princípio Eu-Isso. A primeira é um ato essencial do 

homem, atitude de encontro entre dois parceiros na reciprocidade e na 

confirmação mútua. A segunda é a experiência e a utilização, atitude 

objetivante. Uma é a atitude de cognoscitiva e outra atitude ontológica. 

(BUBER, 2001, p. 30) 

 

 

Com a acentuada posição da subjetividade pós-traumática, que consiste 

em  não está diante do real, não exercer uma ética da individualidade, coloca o 

sujeito em um grande paradoxo: uma relação de diálogo e monólogo consigo e com 

os outros, autoconhecimento ou negação deste, fuga do encontro e desejo 

existencial por ele, enfim, o homem imerso neste trauma subjetivo não consegue 

reconhecer que o amor é fonte basilar para proporcionar um posicionamento ético. 

Para superar esta nostalgia do humano (BUBER, 2001, p.43), que consiste 

na crise que o homem enfrenta no mundo: crises existenciais, relacionais, negações 

de tradições, falta de percepção de si entre outros, o homem necessita reconhecer 

sua história de vida, acolher o outro e perceber como as relações de afetos 

cooperam em seu desenvolvimento psicossocial, pois a novidade ocorre no 

encontro, é por meio deste veículo que o homem desenvolve sua existência na vida 

(GUISSANI, 2009).  

A vida pressupõe relacionamento, é por meio desta relação que o homem se 

reconhece homem e, reconhecer a si, é acolher e buscar responder suas questões 

existências mais profundas. Refletir sobre a importância da reflexão do amor é 

analisar como o processo educativo familiar e social impactar no desenvolvimento 

dos afetos, tanto na vida infantil, quanto na vida futura. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por este estudo a respeito das relações amorosas no que diz respeito a 

diversidade, amor, união, bem pessoal, bem do outro e pluralidade sexual, pudemos 

analisar a diversidade a partir de uma perspectiva multidisciplinar, filosófica, 

psicologia e ética pessoal. À questão “o que é o bem?” obtivemos uma noção a partir 

de como esse bem se dá para o outro, ou seja, no relacionamento amoroso, 

conservando a diversidade e explorando-a sempre mais na medida em que o amor 

busca fundamentos pois o bem é o que todos desejam, duas pessoas que se amam, 

encontram-se e elegem um ao outro como o seu bem pessoal e, por conseguinte, 

como fruto desse amor verdadeiro.  

Surge, nesse sentido, a estrutura, a partir do seu fundamento, da 

responsabilidade a partir de uma visão dual do que é o outro. Portanto, buscou-se 

também estabelecer um itinerário que contribuísse para nos despertar à uma 

percepção mais clara sobre a concepção de amor, pois banalizada nos dias atuais, 

pode desvalorizá-lo ou mesmo caricatura-lo como qualquer coisa, a noção de amor é 

o que orienta e funda a vivência na sua dualidade.  

Por fim, a partir de uma visão mais psicológica do amor vimos que a pessoa 

que ama, ama na sua totalidade, exigindo pluralidade ao externalizar esse 

sentimento, sendo assim, não se pode abarcar uma experiência afetiva numa única 

noção de amor, a diversidade é o que promove a riqueza no manifestar para o outro 

o que sente por ele/ela, falar então de sexualidade, ainda que cause espanto na 

opinião popular, é o que garante, no entanto, uma reconfiguração do próprio amar. 

Quer seja pela educação familiar, pela relação que, aos poucos, alcança maturidade 

afetiva e por fim, pela conscientização que ambos adquirem no encontro de si 

mesmo no outro, o outro diz algo de inaudito para aquele(a) que ele ama.  
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