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RESUMO: O Direito e suas leis devem, por excelência técnica, seguir os novos 

comportamentos sociais. Contudo, a nova formação que a população brasileira se 

encontra na liberdade de opinião e de sexualidade põe em prova diversos conceitos 

que ainda resistem baseados na religião e comportamentos inflexíveis de outrora. O 

presente trabalho buscará trabalhar na influência da religião no direito, sob o viés da 

aceitação geral de uma nova minoria social que ganha força e representação no 

contexto geral, que é a dos homossexuais. As relações de pessoas do mesmo sexo 

– homoafetivas – devem ser reconhecidas pela sociedade e pelo direito para 

promover a igualdade formal justa que é preceito constitucional. Aqui, se discutirá 

como tornar isso viável e fazer valer tal igualdade. 

 

INTRODUÇÃO: As grandes teorias que norteiam o ordenamento jurídico de um país 

se baseiam nas necessidades e anseios particulares e peculiares que a sua 

sociedade que o compõe possui. Além disso, não são apenas os anseios de uma 

sociedade que definem seu contorno na busca de um preceito legal justo para a sua 

realidade, entre tantos fatores determinantes, podemos destacar: a cultura, a 

religião, a liberdade de expressar as ideias e também a sexualidade.  

A sociedade não se conceitua imutavelmente, ou seja, nada consiste 

por muito tempo na determinação dela, podendo por vezes regredir ou evoluir. No 

passado de revoluções, a construção da identidade do homem perante uma 

formulação de uma lei geral, a constituição, buscou três princípios básicos que até 

hoje se adequam para a atualidade são eles: a liberdade (tanto de identidade, de 

ideais e de expressão), a igualdade (a formal e com ela a constante busca de 

direitos) e a fraternidade (conceituada numa harmonização da sociedade). 

Contudo, na busca destes três princípios, as classes marginalizadas 

que não conseguem se adequar na realidade da maioria, acaba por vezes sofrendo 

a não tutela dos direitos que deveriam ser comuns a todos. Assim, de tal forma, que 

o direito não consegue se firmar para a sociedade geral e ser justo em excelência.  

É comprovado e difícil de analisar, mas há certo receio na criação de 

leis para o grupo menor. Tem-se uma amplitude maior, fazer leis para a grande 

massa. Dentre a história, grandes grupos minoritários em direitos já sofreram a 

marginalização jurídica da sociedade, dentre eles a época dos negros, e a das 



mulheres – ambos ainda em árdua tarefa de melhorias -, mas o mais atual e grupo 

que mais cresce na busca deste novo direito que já deveria ser acessível há muito 

tempo são os homossexuais.  

As ideias básicas de família, de procriação dentro de um casamento 

e o aumento da sociedade são arraigadas na cultura mundial, assim um casal 

formado pelo mesmo sexo, causa um estranhamento na composição ordinária das 

coisas e da sociedade. A cultura do país não cultua relações homoafetivas. Ninguém 

expressa o amor a outro semelhante, com medo de julgamentos. A religião também 

possui grande contribuição neste fato, uma vez que seus dogmas – imutáveis pela 

consistência do instituto – são contrários a tal demonstração de afeto. 

A sexualidade de cada ser é inerente às suas escolhas de liberdade, 

igualdade e fraternidade dentro de um contexto social. E devem ser preservadas e 

lutadas pela integridade das mesmas independentemente da sociedade onde ela se 

encontra. Afinal, o artigo 5º da constituição, no seu caput não faz restrições de quem 

tenha uma ou outra opção sexual e diz que todos são iguais perante a lei.  

A ideia da Homoafetividade como novo direito, infelizmente, denota 

um retrocesso no nosso ordenamento jurídico, e isso caminha junto com a 

composição da sociedade que ela possui hoje em dia. Assim, o presente trabalho irá 

buscar definir o contorno desses direitos dessa classe minoritária dentro do campo 

jurídico mesmo confrontando com os ideias morais e religiosos da sociedade 

brasileira. 

 

OBJETIVO: O objetivo da pesquisa é mostrar que o direito não apenas regula o 

contexto social, mas também é influenciada por essa força de diversidade que 

possui a sociedade brasileira. As novas bases familiares, assim como as novas 

demonstrações de sexualidade e de liberdade entram em choque com os dogmas 

religiosos que são (e não deveriam ser diferentes) inflexíveis. A busca do projeto, 

comparado a minha linha de pesquisa é colocar o direito e suas novas diretrizes em 

acordo com o que a sociedade quer e precisa. 

 

METODOLOGIA: A metodologia a ser adotada consistirá na pesquisa bibliográfica, 

construída a partir de uma selecionada linha doutrinária, bem como a pesquisa das 



inovações do campo do direito sobre o tema e os entendimentos que se têm acerca 

dos direitos dos homossexuais. 

 

DESENVOLVIMENTO: O trabalho ainda na sua fase inicial e financiado pela 

Fundação Araucária do Estado do Paraná, vinculado ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Estadual do Norte do Paraná, e sob 

orientação do Prof. Dr. Fernando de Brito Alves se encontra na fase de coleta de 

dados e análise dos dados bibliográficos e históricos coletados. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: O direito ainda está acompanhando as 

modernidades da sociedade para quem ele cria suas leis. Mas, ainda, neste tema, 

vê-se muitas influências de uma sociedade religiosa e patriarcal que questiona um 

novo quadro de formação de família e novos direitos. A pertinência temática desse 

trabalho é absolutamente atual e se mostra em pauta nas discussões da sociedade 

brasileira diariamente. Ser ou não ser racista num país de diferenças tão nítidas não 

poderia ser uma dúvida, se tivéssemos um direito coerente. A justiça e a lei devem 

existir para assegurar direitos e dar segurança da dignidade de quem quer que seja 

independente de sua opção sexual, ou de formação de família, assim o trabalho 

buscará alternativas para que isso saia de um plano futuro e utópico, e permita o 

direito em plenitude para todos. 
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