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“Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo 
com participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 
Richardson Diego da Silva Paz 

RESUMO 

Esta dissertação tem como objeto de pesquisa o reconhecimento legal do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo e como objetivo geral analisar 
repertórios sobre esta forma de união, produzidos por participantes da Parada 
da Diversidade de Pernambuco. Como incidentes críticos que configuram este 
objeto como relevante, destacamos tanto a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que reconheceu, em 2011, a união entre pessoas do mesmo 
sexo como entidade familiar, como a posterior resolução do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) Nº 175, de 2013, que determinou aos cartórios a 
obrigatoriedade de celebração de casamento civil ou de conversão de união 
estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo, tornando  possível o 
reconhecimento jurídico do desta união. Tomando por base a abordagem 
construcionista em psicologia social, adotamos o conceito de repertórios 
(POTTER; WETHERELL, 1996), a partir do qual buscamos identificar 
regularidades e polissemia nas produções discursivas analisadas. Nossa análise 
focalizou o material produzido durante a 11ª Parada da Diversidade de 
Pernambuco, em 2012, a partir de entrevistas estruturadas com 652 
participantes do evento. As respostas dos/as entrevistados/as foram 
organizadas em repertórios, que são apresentados nesta dissertação, 
inicialmente, sob a forma de posições favoráveis à iniciativa, tendo por base 
argumentos relativos à igualdade e garantia de direitos, autonomia da pessoa, 
igualdade e normalidade, casamento como ideal de felicidade, benefício 
próprio, amor como justificativa, estratégia de enfrentamento ao 
preconceito, solidariedade ao outro e o casamento como meio de constituir 
família. Num segundo momento, apresentamos posições contrárias, 
justificadas a partir de repertórios tais como: casamento é para a procriação, 
esta união não é “certa”, a sociedade não está preparada, contra o 
casamento em si e a homossexualidade não é família. Há ainda destaque para 
posições que adotam a religião como matriz de pensamento, configurando-se, 
contraditoriamente, posições favoráveis e contrárias. Nossas análises, 
contingentes e parciais, não esgotam a complexidade do tema. Visam 
sobretudo dar visibilidade a esta miríade de possibilidades que se configuram 
no debate sobre a união entre pessoas do mesmo sexo, atualmente, em nosso 
país, sobre as quais precisamos estar atentos para que, de fato, possamos 
construir e favorecer relações mais livres de discriminação e opressão e não 
apenas judicializar também mais esta forma de relacionamento. 

Palavras-chave: Casamento entre pessoas do mesmo sexo, direitos sexuais, família, 
repertórios discursivos.  
 



 

“I now pronounce you...”: repertories concerning the recognition of same-sex 
marriage with participants of the Diversity Parade of Pernambuco. 
Richardson Diego da Silva Paz 

 
 
 

ABSTRACT 

 

 

The research object of this dissertation is the legal recognition of same-sex 
marriage. On the whole, this work aims to analyze repertories about this kind 
of union produced by the participants of the Diversity Parade of Pernambuco. 
We considered as main events that makes this theme relevant the Federal 
Supreme Court (STF) decision, which recognizes, in 2011, the same-sex union 
as a family, as well as the National Council of Justice (CNJ) Nº 175 resolution, 
from 2013, which has determined to the registry offices the obligation about 
celebrate the same-sex legal marriage or to convert a common-law marriage 
in a civil marriage. These latest events have become possible the legal 
recognition of same-sex unions in Brazil. We have based on a constructionism 
approach in social psychology and we have adopted the concept of repertories 
(POTTER; WETHERELL, 1996), from then we aim to identify regularities and 
various senses in the discursive productions analyzed. Our analysis focused on 
the material derived from 652 interviews produced during the 11th Diversity 
Parade of Pernambuco, in 2012, with the participants of the event. The 
interviews‟ responses were organized in repertories, first of all, we present in 
this dissertation the repertories that are in favor of same-sex marriage and 
they were based on arguments related to equality and guarantee of the 
rights, person autonomy, equality and normality, marriage as an ideal of 
happiness, love is the justification, strategy against prejudice, solidarity 
towards the other and marriage as a means to found a family. In the second 
moment we present the opinions against same-sex marriage, justified by 
repertories such as marriage is for procreation, this union is not “right”, the 
society is not prepared, against the marriage institution and the homosexual 
union is not a family. We also highlight the opinions based in the religion that 
build, contradictorily, positions against and in favor of same-sex marriage. 
Our contingent and partial analysis do not exhaust the complexity of the 
theme. They mainly aim give visibility to the undetermined amount of 
possibilities that configure currently in our country the discussion concerning 
the union between same-sex persons, about which we need to be careful that, 
in fact, we can build relationships and promote more free of discrimination 
and oppression not only judicialize this type of relationship. 
 
Keywords: Same-sex marriage, sexual politics, family, repertories. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O embrião das inquietações que culminam nesta pesquisa tem seu início 

na finalização da minha graduação em Psicologia, quando me aproximei da 

literatura sobre gênero e sexualidade a partir da escrita do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC)1 dentro deste campo. 

 Em 2011, ao tomar conhecimento do processo de seleção para aluno 

especial do curso de Mestrado do Programa de Pós graduação em Psicologia da 

UFPE, candidatei-me para cursar a disciplina “Psicologia social e linguagem”, 

ministrada por Benedito Medrado, que posteriormente veio a se tornar meu 

orientador. 

Após ser aceito na condição de aluno especial, pude, no curso dessa 

disciplina, aproximar-me dos integrantes do Núcleo de Pesquisas em gênero e 

Masculinidades (GEMA/UFPE), que também integravam o corpo discente desta 

disciplina. Foram momentos de muita descoberta, pois, embora tivesse 

concluído a formação em psicologia , sentia que ainda precisava investir nas 

discussões teórico-metodológicas que o grupo desenvolvia e que estavam 

intrinsecamente ligadas a temas sobre os quais eu adorava falar, porém a 

falta de uma base em pesquisa, produzia inseguranças. Tudo aquilo me 

parecia desafiador e instigante, ao mesmo tempo. 

No final do mesmo ano, submeti-me ao processo seletivo para o 

referido Mestrado, sendo aprovado e, imediatamente, sendo integrado ao 

GEMA/UFPE. Entre as várias atividades das quais participei, com integrante 

deste Grupo, destaco a inserção, de formas diferentes nos projetos 

“Performatividades de gênero, violência e sexualidade em movimentações 

político-culturais: a produção de sujeitos e estéticas políticas em Belém e 

Recife”, “Homens e equidade de gênero”, “Acesso aos serviços de saúde por 

                                         
1 O tema do TCC foi “Gênero e trabalho: trânsitos entre masculino e feminino nos espaços 
público e privado”. 
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homens que fazem sexo com homens: implicações para a vulnerabilidade à 

Aids” e “Fortalecendo redes: formação de lideranças LGBT no controle social 

e promoção de direitos humanos”. A possibilidade de colaborar, em diferentes 

etapas destes projetos, e o fato de participar ativamente dos debates do 

grupo foram gerando descolamentos importantes tanto dentro como fora da 

Academia. Muitas das posições “reacionárias” presentes nas minhas relações 

cotidianas pareciam dar forma a um lugar que estava se construindo, num 

híbrido de militante e pesquisador ou, mais precisamente, como pesquisador 

implicado. 

Nas discussões do grupo de estudos, que aconteciam semanalmente, 

nos eventos acadêmicos dos quais participei e no contato com os textos das 

disciplinas do Mestrado, as inquietações foram sendo (re)configuradas em 

formato de perguntas de pesquisa, em diálogo com autores/as do campo de 

estudos em gênero e sexualidade, que deram sustento teórico ao tema que 

procurei desenvolver.  

Nesse processo, o exercício de revisão sistemática da literatura 

constituiu o primeiro passo na construção do campo-tema2 desta pesquisa, 

possibilitando a identificação de argumentos e artefatos de análise que foram 

extremamente úteis no desenvolvimento do projeto.  

                                         
2 Para Peter Spink (2003), o campo não é o lugar onde vamos pesquisar, descrever ou falar 
sobre, pois “ao relatar, ao conversar, ao buscar mais detalhes, também formamos parte do 
campo; parte do processo e de seus eventos no tempo” (p. 25). Campo-tema, portanto, são 
“redes de causalidade intersubjetiva que se interconectam em vozes, lugares e momentos 
diferentes, que não são necessariamente conhecidos uns dos outros. Não se trata de uma 
arena gentil onde cada um fala por vez; ao contrário, é um tumultuado conflituoso de 
argumentos parciais, de artefatos e materialidades” (p. 36).   



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 13 

 

1.1. A literatura científica como recurso metodológico em pesquisa. 

No intuito de produzir leituras sobre o discurso científico brasileiro em 

relação ao reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

realizamos uma revisão que buscou identificar algumas publicações de 

relevância, cujo eixo temático central abordasse o objeto deste estudo.  Essa 

etapa está circunscrita no âmbito de nossa pesquisa de mestrado e teve início 

no primeiro ano do mesmo, durante a disciplina Seminários de dissertação, e 

tem se estendido até o final do trabalho. A seguir, relatamos a trajetória - 

assim como os percalços, aprendizados e estratégias – que permearam esse 

levantamento em particular. 

De todo modo, em nosso trabalho, optamos pelas expressões  

“casamento entre pessoas do mesmo sexo” ou “casamento homossexual” 

como categorias mais amplas, do ponto de vista simbólico, que incluem as 

diferentes nomeações para o relacionamento ou união estável entre pessoas 

do mesmo sexo. Reconhecemos o risco da simplificação que tal opção possa 

resultar, porém a consideramos adequada, dado o uso corrente entre os 

informantes desta pesquisa. Por vezes, usaremos outras expressões 

respeitando a fonte original do qual extraímos tal referência.  

Vale ressaltar que, como afirma João Ricard Silva (2014), a partir tanto 

da literatura como de seu trabalho etnográfico, há uma diversidade de 

categorias usadas para denominar essa forma de conjugalidade tão plural. A 

dificuldade em nomear pode ser um reflexo da própria indefinição ou 

controvérsias presentes no cotidiano. 

Além disso, dado o investimento no exercício de revisão da literatura, 

consideramos relevante apresentar este levantamento de maneira detalhada, 

tanto para situar o/a leitor/a em relação aos principais debates a partir dos 

quais nossa pesquisa se desenvolveu, como também para compartilhar 

estratégias e argumentos que orientaram a condução desta revisão. 
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Segundo Luna (2009), embora seja rotina afirmar que a revisão da 

literatura tenha fundamental importância no trabalho científico, é importante 

destacar que além de familiarizar o pesquisador com o que já foi investigado 

sobre determinado problema de interesse, possibilita circunscrevê-lo dentro 

de um quadro de referência teórica que pretende explicá-lo e entender como 

este problema em questão vem sendo pesquisado. Além disso, inspirados em 

Benedito Medrado et al (2011), consideramos que a literatura pode se 

configurar como importante dispositivo de produção de verdades. No caso de 

nossa pesquisa, interessam-nos os regimes de verdade em formação sobre o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

De forma geral, o exercício da revisão bibliográfica, quanto à forma de 

acesso aos materiais, pode acontecer de forma (1) sistemática, adotando um 

método, ou (2) livre, assistemática. No primeiro formato o pesquisador elege 

critérios que, embora possam ser revistos durante o percurso da revisão, irão 

norteá-lo quanto à sua extensão e limites. No segundo, o pesquisador tem 

acesso de forma aleatória às referências, através de indicações de outros 

pesquisadores, buscando referências citadas em artigos já encontrados, etc. 

Para este trabalho, decidimos adotar um procedimento que obedece a um 

método, o qual tomará por base o procedimento anteriormente executado por 

Medrado et al (2011), desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas em Gênero e 

Masculinidades da Universidade Federal de Pernambuco (Gema/UFPE).  

A trajetória deste trabalho se divide em dois grandes blocos. A primeira 

parte, consiste na localização e identificação de material potencialmente 

relevante ao tema proposto pela nossa problematização. Seguido de uma 

descrição que priorizará os aspectos metodológicos que nos levaram aos 

trabalhos que irão compor o material de análise, ou seja, descreveremos os 

passos dados no delineamento dos termos de busca, no contato com as fontes 

de pesquisa e na descrição das mesmas. No segundo momento, 

apresentaremos o número de trabalhos encontrados; em seguida, 

priorizaremos em nossa exposição o conteúdo desses textos. 
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1.1.1. Definição dos termos de busca 

No desenvolvimento da revisão bibliográfica, originalmente, utilizamos 

termos como “homoconjugalidade”, encontrado nas pesquisas mais recentes 

sobre o tema. Todavia, por sua especificidade, resultava em um número 

incipiente de trabalhos. Utilizamos também o termo “casamento gay”. 

Acrescentamos ainda os descritores orientados pelo Thesaurus3, como 

“casamento entre homossexuais” e “companheiros homossexuais”, 

identificados por meio de busca realizada na rede de bibliotecas da UFPE. 

Adicionamos ao levantamento também a combinação do termo 

“homossexualidade”, mais abrangente, com outros mais específicos como 

conjugalidade, casasamento, união, parentesco e família, para especificar a 

busca.  

Em função dos resultados encontrados, alguns termos foram 

abandonados, pois seus resultados já estavam compreendidos nos resultados 

de outros termos mais abrangentes. Observamos que todos os resultados 

oriundos das outras buscas estavam presentes nos resultados do termo de 

busca “homossexualidade”. Resolvemos, então, defini-lo como principal 

palavra-chave da nossa busca e passar a leitura dos títulos e resumos como 

estratégia para selecionar a produção específica sobre o tema do casamento 

homossexual, como veremos mais adiante.  

1.1.2. Fontes pesquisadas 

Foi conduzida uma revisão sistemática, por meio de consulta eletrônica 

a duas fontes bibliográficas: SciELO e Banco de Teses da CAPES (ver tabela 01, 

                                         
3 O thesaurus é um tipo de vocabulário que reúne termos escolhidos a partir de uma estrutura 
conceitual interconectada previamente estabelecida e destinados à indexação e à 
recuperação de documentos e informações num determinado campo do saber. Utiliza-se como 
uma linguagem única na indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de 
congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de materiais, assim como para ser usado na 
pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de informação. 
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logo abaixo), identificando, respectivamente,  artigos publicados em 

periódicos brasileiros no idioma português, bem como dissertações de 

mestrado e teses de doutorado publicadas em programas de pós graduação no 

Brasil. 

A delimitação do período não foi previamente definida pelo 

pesquisador, mas pelos próprios limites da fonte de pesquisa quanto à 

disponibilidade de publicações no seu acervo. Assim, consideramos toda a 

produção disponível nas bases. Retrocedendo no tempo até o aparecimento de 

algum trabalho cujo objeto de analise fosse o mesmo de nossa pesquisa. 

Quadro 01: Fontes pesquisadas na revisão da literatura 

Base de Dados 
Tipo de 

produção 
Observações 

SciELO 
(Scientific 
Eletronic Library 
Online) 

Artigos Científicos O SciELO é uma Biblioteca Científica Eletrônica 
que reúne uma coletânea de periódicos 
científicos de vários países da América Latina, 
cujo intuito é de fomentar o crescimento 
econômico e social de países em desenvolvimento 
através do acesso atualizado à informação 
técnico-científica. Neste portal é possível, na 
grande maioria dos casos, ter acesso ao texto 
completo do artigo científico publicado4. 

Banco de Teses da 
CAPES 

Dissertações e 
teses. 

A CAPES, ou Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior, tem como missão a 
expansão e consolidação da pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado) em todos os 
estados do Brasil. Tem como uma de suas 
estratégias de atuação a promoção do acesso e 
divulgação da produção científica. O Banco de 
Teses da CAPES, é uma ferramenta de busca e 
consulta, com resumos relativos a teses e 
dissertações defendidas em programas de pós 
graduação do Brasil desde 19875. 

Na biblioteca eletrônica do SciELO, dentro das opções oferecidas pela 

ferramenta, optamos por realizar uma pesquisa regional, por meio da 

metodologia integrada, utilizando o termo mais abrangente utilizado 

anteriormente – homossexualidade - para ampliar os limites da nossa busca. 

                                         
4 Todas as informações apresentadas foram retiradas do próprio site do SciELO, cujo acesso 
acontece através do endereço www.scielo.org. 

5 O acesso ao Banco de Teses da CAPES acontece pelo endereço: 
http://capesdw.capes.gov.br. 
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 Para evitarmos negligenciar algum trabalho importante, todos os 

demais termos mencionados anteriormente foram utilizados. Os resultados 

retornados a partir dessa fonte, depois de eliminadas as repetições, foram de 

62 artigos que abrangiam de forma ampla o tema da homossexualidade. Para 

que pudéssemos filtrar os trabalhos que exploravam nosso tema de interesse, 

foi necessário a leitura dos títulos e seus respectivos resumos. Para isso, todos 

os resultados encontrados foram catalogados em planilha eletrônica para 

posteriormente ser observado com maior minúcia. 

O quantitativo de trabalhos filtrados pelo tema dessa pesquisa, assim 

como outras observações pertinentes serão apresentadas em tópico posterior 

desta dissertação. Por hora, continuaremos com a descrição das fontes de 

pesquisa utilizadas. 

No Banco de Teses da Capes utilizamos ainda o termo 

“homossexualidade” no campo assunto e marcamos a opção qualquer uma das 

palavras, que recupera documentos que contenham pelo menos uma das 

palavras-chaves informadas. Foram recuperadas: 498 dissertações, datadas 

desde 1988; 138 teses, sendo a primeira datada de 1990 e; 11 documentos de 

nível profissionalizante, desde 2006. 

Novamente, todos os títulos foram lidos e catalogados em uma planilha 

eletrônica. Contudo, algumas vezes, não era possível identificar do que se 

tratava o trabalho apenas pelo título, o que nos levou a ler também alguns 

resumos. Além dos títulos, foram observados também o ano de defesa, o 

idioma, o estado do Brasil em que foi publicada a pesquisa, o tipo de trabalho 

(tese, dissertação ou profissionalizante) e a área do conhecimento. 

Após a catalogação, leitura dos títulos e resumos dos trabalhos, 

encontrados a partir do termo homossexualidade, seguimos a eliminação dos 

trabalhos que não tinham relação com o nosso tema. Os resultados são 

apresentados no tópico a seguir. 
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1.1.3. Aproximações sobre o material coletado. 

Um primeiro passo dado na aproximação com o material coletado, foi o 

de produzir informações relevantes a partir dos elementos gerais dos 

trabalhos como ano de publicação, estado e região do Brasil em que a 

pesquisa foi publicada e área do conhecimento; analisados a partir de 

concentrações e rarefações, permanências e rupturas, funções e variações.  

No gráfico a seguir é apresentado o número de trabalhos identificados 

por tipo de produção, organizados por ano de publicação6.  
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Gráfico 01: Publicações científicas sobre casamento homossexual, em função do ano 

de publicação, Brasil (1999-2012). 

Importante mencionar que embora nossa primeira ocorrência seja 

datada em 1999, encontramos trabalhos anteriores a esta data que tratavam, 

por exemplo, de “experiências afetivo-sexuais de homens e mulheres com 

                                         

6 Utilizamos gráficos como uma estratégia de visibilizar melhor o modo como organizamos o 

material pesquisado, porém esta organização, ainda que se expresse aqui em números e 

frequências, não se configura como uma análise quantititiva tradicional. Pretende-se 

sobretudo visibilizar tendências e particularidades. 
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afiliação amorosa por pessoa do mesmo sexo”, mas que não foram 

considerados, tendo em vista o nosso interesse particular sobre o 

reconhecimento legal das relações entre pessoas do mesmo sexo. Por conta 

deste critério outros trabalhos que abordam, por exemplo, os “critérios 

utilizados na seleção de parceiras amorosas em relacionamento curto e longo 

prazo entre mulheres de orientação homossexual em idade reprodutiva”, ou 

seja, abordam a união entre homossexuais, mas não no âmbito do 

reconhecimento legal, também não foram considerados de relevância para a 

nossa pesquisa. 

A ausência de dissertações e teses referentes ao ano de 2013 explica-

se, pois no momento da finalização desta revisão o Banco de Teses da CAPES 

não havia ainda disponibilizado os resumos desse ano. De acordo com o 

Gráfico 01, percebemos certa rarefação de publicações na década de 1990 e 

uma concentração de publicações na década seguinte. Alguns fatores podem 

ter implicação neste desenho. Por exemplo, apenas em 1995 a legalização do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo começou a ser debatido no âmbito 

do legislativo, a partir da apreciação, no Congresso Nacional, do Projeto-Lei 

No 1.151-A/95, de autoria da Deputada Federal Marta Suplicy. Não obstante, 

os primeiros trabalhos, uma dissertação de mestrado e uma tese de 

doutorado, analisam os debates que ocorreram no decorrer das Audiências 

Públicas da Comissão Especial que avaliou este Projeto-Lei (RALA, 1999) e os 

“embates ideológicos decorrentes das tentativas de redefinição das 

representações e práticas sociais relativas à família em sua feição 

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

jurídico das uniões homossexuais” (MELLO, 1999, p.14). Desde então, todos os 

anos apresentam pelo menos uma publicação. 

Os trabalhos foram também organizados por região e estado do Brasil 

em que foram publicados, como podemos observar no gráfico a seguir. 
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Gráfico 02: Número de publicações científicas sobre casamento homossexual por 

região e estado do Brasil em que foram publicados, Brasil (1999-2012). 

Decidimos manter à mostra no gráfico também os estados onde não se 

identificaram publicações a fim de percebermos concentrações e ausências. 

Observamos uma concentração de trabalhos na Região Sudeste (30), 

especialmente no estado de São Paulo (18), seguidos da Região Sul (18), da 

Região Nordeste (6) e da Região Centro-oeste (4). Foi identificado apenas uma 

(1) publicação na região Norte, no estado do amazonas: uma dissertação de 

mestrado, entitulada por “União homoafetiva e sua proteção jurídica: um 

„novo‟ modelo de família”, da área do Direito, cujo objetivo foi analisar as 

uniões homoafetivas, no contexto do Direito de Família. 

Pautados nas estratégias de pesquisa de base feminista, consoante 

Haraway (1995), atribuímos relevância não somente ao produto final dos 

textos encontrados, mas a rede de elementos que se configuram como 

condições de possibilidade para que estes se desenvolvam. Daí a visibilidade 

que damos neste texto para, por exemplo, a região e estado do Brasil em que 

a pesquisa foi publicada e a área do conhecimento em que o trabalho foi 

produzido. Esses, e outros elementos, enfatizam nossa preocupação com o 

caráter localizado e parcial do conhecimento produzido por esses trabalhos. 

Diante desta proposta, Medrado et al (2011) sugere que o material de análise 

da revisão de literatura deve ser problematizado em seus caminhos, 
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ferramentas, utensílios e interesses daqueles/as que produzem tais 

informações.  
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Gráfico 03: Número de publicações científicas sobre casamento homossexual por 
área do conhecimento , Brasil (1999-2012). 

Como ilustrado no gráfico anterior, percebe-se uma concentração de 

trabalhos no campo do Direito. O número de textos identificados nesta área 

do conhecimento é superior à soma de todos os demais vindos de outros 

campos do saber. Em geral, a literatura científica no campo do Direito, 

situada nos trabalhos identificados nesta revisão, apreende o casamento 

homossexual como uma nova modalidade de família presente na 

contemporaneidade que o ordenamento jurídico deve oferecer proteção legal 

integral. Os métodos empregados visam avaliar, de forma instrumental, a 

viabilidade jurídica das uniões homossexuais, ou seja, examinam-se os códigos 

e prescrições na forma de aparatos legais como a Constituição Federal, o 

Código Civil e inclusive o Código Penal como alicerce para as análises 

produzidas. São levantados também os possíveis efeitos jurídicos das uniões 

homoafetivas, como adoção, patrimônio, partilha de bens e herança. 

Buscamos problematizar esse olhar. Entendemos que o foco necessita 

ser ampliado no sentido de questionar não somente os códigos legais como 

também a rede de significados, poderes e práticas que tornam possíveis a 

emergência de questões como a exclusão ou inclusão do casamento 

homossexual desses códigos. 
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Nesta perspectiva, Marcelo Araújo (2010) postula que os dispositivos 

jurídicos são construções sociais na medida em que leis e direitos não são 

universais, mas estão conectados a contextos sociais específicos. Tomando 

como referencial teórico para essa afirmação o filósofo John Searle, quanto 

ao aspecto da ontologia dos objetos do mundo social, Araújo (2010) indaga 

sobre o que torna possível a existência do direito e as condições que o tornam 

legítimo, questionando o estatuto ontológico do direito. Isso significa que, não 

é suficiente avaliar a qualidade do direito a partir de parâmetros morais, mas 

esses mesmos parâmetros, por sua vez, tem de ser caracterizados também em 

termos de construtos sociais.  

Araújo (2010) procura mostrar que “a mesma teoria que explica a 

existência do direito positivo explica também a existência dos parâmetros 

morais por meio dos quais poderíamos avaliar o direito positivo” (p.173). 

Acredita-se que leis e direitos são sempre criações humanas.  

Do ponto de vista da nossa indagação sobre o tema, a avaliação de leis 

e códigos legais pode não ser suficiente em si mesma para compreendermos a 

controvérsia sobre o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo 

sexo, pelo menos tomando como referência os textos publicados no campo do 

Direito. Talvez precisemos colocar em xeque o porquê do movimento em prol 

casamento homossexual, nenhum questiona o próprio casamento como uma 

instituição em sua acepção idealizada de idealização do amor romântico, 

problematização especialmente produzida pelo feminismo da década de 1980. 

Ou talvez precisemos nos debruçar sobre como o casamento homossexual se 

tornou em nossa cultura uma questão de direito.    

Tendo em vista as restrições da produção no campo do Direito, 

passaremos a analisar a literatura em ciências humanas. Assim, o gráfico a 

seguir ilustra o número de trabalhos por tipo de produção e área do 

conhecimento segundo o nosso recorte, que será tomado como o nosso corpus 

de leitura. 
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Lembramos que esta escolha é inevitavelmente arbitrária e 

metodológica, tendo em vista os objetivos desta revisão de literatura 

específica e o objeto que ela deseja investigar.  
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Gráfico 04: Número de publicações científicas sobre Número por disciplina, em 
Ciências Humanas, Brasil (1999-2012). 

Observamos um maior número de trabalhos nas áreas da Sociologia e 

dos Estudos Feministas. A categoria Interdisciplinar compreende uma 

dissertação cuja área do conhecimento é denominada de Interdisciplinar em 

Ciências Sociais e uma tese Interdisciplinar em Ciências Humanas. Em Ciências 

Políticas e Linguística foi encontrado apenas um texto em cada uma. 

O trabalho circunscrito no campo da linguística foi considerado 

relevante devido sua abordagem das identidades homossexuais numa 

perspectiva discursiva, tendo o fio condutor do discurso jurídico como 

construtor e desconstrutor dessas identidades. A partir de uma leitura 

Foucaultiana, o texto analisa os sujeitos que o discurso jurídico produz, a 

partir do enfoque nas uniões homoafetivas.  

A partir dessa breve apresentação, abordaremos a seguir, de modo mais 

detalhado.  
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1.1.4. Regulações e conquistas de direitos na trajetória do reconhecimento 

das relações afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. 

Embora se tenha a referência do Projeto-Lei 1.151-A, de 1995, como 

momento em que desponta a discussão jurídica da união entre homossexuais 

no Brasil, Rala (1999), comentando sobre Trevisan (1986) em sua dissertação 

de mestrado, nos adverte que antes desta data já se fazia menção a pessoas 

homossexuais nos textos legais. 

O autor cita, por exemplo, que em meados de 1823 a 1830 quando 

vigorou a Constituição do Império, embora não criminalizado, o tema já era 

abordado. Outro evento relevante aconteceu em 1937, período em que se 

discutia a reformulação do Código Penal Brasileiro – que entraria em vigor em 

1940, quando a classe médica brasileira reivindicava que fosse incluído um 

capítulo específico neste código sobre os homossexuais. Porém se fazia 

menção a estes como criminosos em potencial – pessoas que a qualquer 

momento poderiam cometer “atos libidinosos”, cuja obrigação do Estado seria 

segregá-los do convívio social por se tratarem de indivíduos perniciosos à 

sociedade. 

Rala (1999) lembra que, embora essas medidas não tenham sido 

aprovadas para a composição do Código Penal de 1940, trouxeram uma série 

de restrições para a vida de pessoas que possuíam ou disseminavam a 

liberdade dessas práticas sexuais, que passaram a ser vistas como ofensivas à 

moral e aos bons costumes. 

Contribuindo na busca de caminhos e possibilidades para a 

transformação de como a sociedade encara e lida com a homossexualidade, o 

movimento social LGBT é um dos principais vetores nessa direção. Como bem 

destaca Márcia Arán (2003), comentando sobre Fabre (1999), desde a 

descriminalização, passando pela despatologização, até o reconhecimento 

legal das relações homossexuais, as reivindicações do movimento social LGBT 

segue um percurso que vai desde a “saída da homossexualidade do código 

penal até a sua entrada no código civil” (p.405). 
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Conforme descreve, em sua tese de doutorado, o cientista político e 

pesquisador Gustavo Santos (2011), em análise processo de construção 

democrática no Brasil, o embrião dos movimentos sociais LGBT começa a se 

desenvolver em meados do final da década de 70 e início da década de 80 

quando ativistas homossexuais começam a se organizar no sentido de requerer 

o direito à livre expressão da sexualidade. O autor observa também que a 

despeito da coerção do regime militar, os movimentos sociais promovem 

grande resistência e se consolidam como elementos fundamentais no processo 

de transformações e mudanças políticas no país.  

É importante destacar que, segundo Dagnino, Oliveira e Panfichi 

(2006)7, essa movimentação acontece concomitante ao momento de transição 

política no país, quando as lutas sociais no Brasil logravam o fim do regime 

militar e as primeiras eleições presidenciais ocorriam no país estreitando as 

relações entre sociedade civil e o Estado. Seguindo esse argumento, Gustavo 

Santos (2011) acrescenta que os movimentos de liberação homossexual se 

utilizam desse mote para levantar suas pautas de reivindicação. 

No ano de 1987, instalou-se a Assembléia Constituinte, formada por 

deputados e senadores responsáveis pela elaboração da nova constituição, 

cuja principal demanda do movimento homossexual foi a inclusão do termo 

“orientação sexual” na gama de tipos de discriminações não permitidas 

previstas pelo código. Sendo que, devido à atuação de setores conservadores, 

a demanda do movimento não logrou sucesso e o termo “orientação sexual” 

foi rejeitado no texto final. Todavia, apesar dos vetos de grupos 

conservadores a promulgação da Constituição de 1988 representou um enorme 

avanço nos direitos civis, políticos e sociais no Brasil, como bem destaca 

Santos (2011). 

                                         
7
 Embora este texto não tenha sido identificado através das fontes mencionadas anteriormente, 

consideramos-o de grande relevância para complementar e enriquecer a discussão proposta neste 

momento da análise. Além disso, como destacamos no início deste capítulo, baseados em Luna (2009), 

durante a revisão da literatura podemos acessar outros textos buscando referências citadas em artigos já 

encontrados. 
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De acordo com os textos analisados, na década de 1990, o debate do 

movimento homossexual se rearticula no sentido de retomar a discussão sobre 

a união homossexual. Em 1995, a deputada Marta Suplicy apresenta à Camara 

dos Deputados o Projeto-Lei 1.151-A que disciplina a união civil entre pessoas 

do mesmo sexo. Durante sua tramitação no Congresso Nacional discursos que 

se posicionam favoravelmente e outros que se opõem à sua aprovação foram 

ouvidos, cujos sentidos produzidos pelas linhas argumentativas para se 

posicionar sobre as práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo priorizam, 

segundo Rala (1999), (1) as causas da homossexualidade como eixo 

organizador – considerando argumentações que tem por base o discurso 

religioso da “vontade de Deus”, os que têm por base as determinações da 

natureza ou do que “é natural” como referencial para o que é certo e, por 

fim, as que se baseiam na escolha pessoal e nas determinações sociais e 

psicológicas, numa perspectiva da medicalização da sexualidade; e (2) a linha 

argumentativa da desqualificação moral – pelo horror intrínseco à pratica 

sexual entre pessoas do mesmo sexo e pela piedade (deslocada) da “situação 

dos homossexuais”, principalmente explícita pela faceta do sofrimento dos 

indivíduos nesta condição sexual. 

De acordo com Rala (1999), o texto do Projeto-Lei passou por uma série 

de modificações, sendo apresentado em três versões. As alterações finais 

apresentadas na última versão produzem, no primeiro momento, um 

distanciamento de qualquer ideia que remeta à casamento ou união estável, 

fazendo com que uma Parceria Civil Registrada se torne apenas um contrato 

com finalidades patrimoniais, sendo que, algumas vezes, os parceiros sejam 

mencionados apenas como “contratantes”, ou seja, não se cria nenhuma 

entidade familiar para fins de proteção do Estado.Além disso, essas 

alterações, produzem também um recorte de gênero que prioriza o debate 

acerca das relações compostas por casais de homens. Os casais de mulheres 

não são mencionados explicitamente, pois o masculino normalmente é 

entendido como contemplando todos os gêneros. Por fim, essas alterações 

resultam na negação de qualquer possibilidade de casais de pessoas do mesmo 

sexo criarem ou educarem uma criança. Na época, autor do voto, o Deputado 
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Roberto Jefferson, tendo em vista o posicionamento do Sr. Cláudio Pérsio de 

Carvalho Leite, médico psiquiatra e psicanalista, acha por bem incluir 

explicitamente a proibição de adoção, tutela e guarda de crianças e 

adolescentes, mesmo que o Estatuto da Criança e do Adolescente não gere 

esta proibição. 

Rala considera assim que mesmo o Projeto-Lei 1.151-A/95 não tendo 

logrado aprovação, a existência do mesmo contribuiu para que os debates em 

torno do tema versado fosse discutido no Congresso Nacional Brasileiro e 

concomitantemente alcançasse a sociedade brasileira através de diversos 

canais midiáticos, desencadeando um debate nacional sobre o assunto. 

Em relação a não aprovação deste Projeto-Lei, Mello (1999), em sua 

tese de doutorado, considera ainda que: 

A partir da apresentação do Projeto de Lei n° 1.151/95, na 
Câmara dos Deputados, a luta dos homossexuais pelo 
reconhecimento de sua cidadania e direitos humanos alcançou 
um novo patamar na cena política nacional. Se até então os 
debates acerca do eventual direito de gays e lésbicas a não 
discriminação por orientação sexual restringiam-se às esferas do 
trabalho, da moradia, do lazer e do acesso a bens e serviços, 
entre outras, com a apresentação do referido Projeto setores 
expressivos da sociedade brasileira associam-se em um inédito 
debate acerca da prerrogativa de gays e lésbicas usufruírem de 
direitos humanos e de cidadania ínsitos ao âmbito da 
conjugalidade e da parentalidade (MELLO, 1999. p.316). 

A partir de observações como essas é que podemos dimensionar os 

impactos - na sociedade, na política e no cotidiano das pessoas - da 

disseminação de uma cultura machista e heterossexista. A ostentação de um 

modelo ideal de relacionamento pautado no formato heterossexual e numa 

ordem heteronormativa contribui para a aversão a outras experiências que 

não estejam enquadrados nessa norma. Os que subvertem este modelo 

institucionalizado de relação são rotulados de desviantes e/ou anormais. 

Neste sentido, Mello (1999) registra ainda que os entraves presentes nos 

debates acerca do projeto de Parceria Civil Registrada evidenciam “uma 

reivindicação de direitos que implicava o questionamento da norma 
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heterocêntrica que desde sempre estruturara os pressupostos éticos, morais e 

legais relativos à família” (p.315). Ainda segundo o autor: 

 

Embora as discussões acerca da conjugalidade 
homossexual desconheçam especificidades de gênero, 
referindo-se, indistintamente, a casais de homens e de 
mulheres, uma especificidade de gênero mostra-se 
particularmente relevante na compreensão dos rumos 
tomados pelos debates, a partir da apresentação do 
Projeto de Lei n° 1.151/95: enquanto sua autora é uma 
mulher e feminista, a possibilidade de sua efetiva 
aprovação está a depender dos homens, os quais 
constituem maioria absoluta no Congresso Nacional, assim 
como nos núcleos dirigentes das instituições religiosas, 
cujos pressupostos morais via de regra estruturam os 
posicionamentos contrários assumidos (p.321-322). 

Levando em consideração que o Congresso Nacional não progredia, 

vários casais buscaram e obtiveram, no legislativo, pareceres favoráveis ao 

reconhecimento de suas uniões. Até que o Supremo Tribunal Federal (STF) 

concede parecer favorável às uniões entre pessoas do mesmo sexo que se 

configuravam como estáveis, possibilitando inclusive a conversão em 

casamento. 

 

1.1.5. O STF reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar. 

Embora os textos encontrados nesta revisão de literatura não tenham 

analisado em profundidade o incidente crítico8 do reconhecimento da união 

estável homoafetiva pelo STF, buscaremos explorar esse evento, a fim de 

fornecer ao leitor um panorama atual no Brasil sobre o tema tratado nesta 

dissertação que nos ajudará a compreender melhor as análises empreendidas 

                                         
8 Segundo Galindo (2002), incidentes críticos são eventos-chave que podem ilustrar aspectos 
que se deseja investigar, funcionando como possibilidades de micro-análises para entrever 
processos de construção de sentido sobre um dado fenômeno. 
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nos capítulos seguintes. Em princípio, consideramos importante mencionar os 

elementos sociais e jurídicos que tornam o evento do STF um marco no debate 

sobre união entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. 

A Constituição da República Federativa do Brasil , promulgada em 1988, 

em seu artigo 226, afirma que “a família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado” sendo que “para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar” (BRASIL, 1998). Paulo e Alexandrino (2011) observam que, a partir 

da análise do texto completo do artigo 226, a constituição admite três 

possibilidades de arranjos familiares cobertos pelas mesmas proteções do 

Estado: (1) a constituída pelo casamento civil ou religioso (com efeitos civis); 

(2) a constituída pela união estável, sendo que entre homem e mulher e; (3) a 

constituída por quaisquer dos pais e seus descendentes. 

A partir da presença de outras9 conformações familiares e sociais, 

também denominadas de uniões concubinas ou famílias paralelas, o direito se 

vê impulsionado a reconhecer esses vínculos, conferindo-lhes legitimidade 

civil, social e patrimonial (BAY, 2011). Todavia, essas uniões concubinas, ou 

mais comumente chamadas de uniões estáveis, tinham legitimidade apenas 

entre casais formados por pares heterossexuais. 

O STF iniciou, no dia 4 de maio de 2011, o julgamento conjunto da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) No 4277 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) No 132, em que se discute a 

possibilidade de considerar a união entre pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar. Após o relator do caso, ministro Carlos Ayres de Britto, 

julgar procedentes as duas ações, fora dada uma pausa no julgamento que 

retomou seu desenvolvimento no dia seguinte. 

                                         
9 Embora o autor utilize o termo “novas”, no texto original, preferimos adotar a terminologia 
“outras”, pois a primeira palavra destacada reflete algo que é recente ou que é visto pela 
primeira vez. Entretanto, os diversos arranjos conjugais, assim como as relações entre 
pessoas do mesmo sexo, figuram historicamente desde tempos remotos, não se configurando, 
de todo, como uma novidade, ainda que sua visibilidade possa ser considerada recente. 
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Em 05 de Maio de 2011, o STF se reuniu para julgar a ADI 4277 e a ADPF 

132, reconhecendo por unanimidade a união estável entre pessoas do mesmo 

sexo como entidade familiar, atribuindo-lhes os mesmos direitos que casais 

heterossexuais também teriam se em união estável. Os ministros Celso de 

Mello, Cesar Peluso Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Marco Aurélio 

de Mello e Ricardo Lewandowsky e as ministras Carmem Lucia Antunes Rocha 

e Ellen Gracie acompanham o voto do relator no sentido de julgar 

procedentes a ADI 4277 e a ADPF 132, segundo relata Bunchaft (2012). 

O evento do STF teve repercussão nacional e foi amplamente divulgado 

em diversos meios de comunicação. Contudo, embora negligenciados até 

aquele momento pelas instâncias do legislativo, os arranjos conjugais estáveis 

formados por pessoas do mesmo sexo já estavam presentes na sociedade 

brasileira muito antes de adentrar no cenário dos debates jurídicos. 

De acordo com dados do IBGE, publicados nos Resultados Preliminares 

do Universo do Censo Demográfico (BRASIL, 2010). O Nordeste é a segunda 

região do Brasil com maior número de uniões conjugais cujas pessoas são do 

mesmo sexo: cerca de 12.000 casais. No município de Recife, capital de 

Pernambuco, esse número é de aproximadamente 500.  O Brasil registra 

aproximadamente 60.000 casos desse formato de conjugalidade formal. 

Mesmo diante desse expressivo número, o relacionamento entre 

pessoas do mesmo sexo ainda se apresenta, na sociedade ocidental 

contemporânea, como uma controvérsia moral. Outra questão que devemos 

problematizar é que tais rótulos se colocavam a serviço de uma 

marginalização de relações que possam vir a se conformar, promovendo 

hierarquizações entre as que podem ser reconhecidas pela lei e as demais.  

Conforme mencionado, os votos e posicionamentos dos ministros foram 

unanimemente favoráveis ao reconhecimento da união entre pessoas do 

mesmo sexo como entidade familiar, atribuindo-lhes os mesmos direitos que 

casais heterossexuais também teriam se em união estável. Os textos 
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encontrados neste levantamento sobre o incidente do STF trazem as seguintes 

considerações. 

Segundo a descrição de Bunchaft (2012)10, no voto do ministro Carlos 

Ayres de Britto, estão presentes sentidos sobre família deslocados do requisito 

heteronormativo e que prescindem de quaisquer formalidades cartorárias, 

celebrações civis ou liturgias religiosas. A autora traz também o conceito de 

família para o ministro Luiz Fux, para o qual, dever-se-ia enfatizar nesse 

debate a proteção dos direitos fundamentais. Fazendo eco à leitura 

constitucional, diante do entrave presente no artigo 226 deste código, que 

menciona o casamento “entre homem e mulher”, o ministro Celso de Mello o 

declara parcialmente contraditório tendo em vista o princípio da igualdade. 

É importante referir que embora não seja objetivo desta dissertação 

analisar em profundidade os discursos dos ministros do STF na discussão sobre 

a união estável homoafetiva, consideramos relevante trazer recortes dos 

comentários sobre alguns deles para que possamos compreender sentidos 

sobre conjugalidade e família produzidos por esses discursos. 

Por fim, mesmo que no âmbito do Legislativo não se observem avanços 

(SANTOS, 2011) os posicionamentos dos ministros revelam a potencialidade do 

judiciário para contemplar as uniões entre pessoas do mesmo sexo e 

desconstruir dispositivos heterossexistas institucionalizados, combatendo a 

invisibilidade social dessas relações (BUNCHAFT, 2012), cuja existência 

independe de construções jurídicas (LOREA, 2006). 

Outro considerável avanço, nessa questão, aconteceu no dia 14 de maio 

de 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução n. 175, 

determina aos cartórios a obrigatoriedade de celebração de casamento civil 

ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo 

                                         
10 Embora tenhamos desconsiderado os textos das ciências jurídicas, em virtude do recorte de 
nosso objeto e do olhar que gostaríamos de produzir sobre ele, utilizamos esse artigo pela 
escassez de texto que explorassem o evento do STF e por considerarmos relevantes as 
análises produzidas pela autora. 
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sexo. De acordo com essa resolução, o cartório que se recusar, poderá sofrer 

penalidades administrativas. 

Todavia, tendo em vista as oposições que tais resoluções e decisões 

ainda encontram através de uma gama líderes religiosos representando grupos 

conservadores - como a bancada evangélica no parlamento nacional que de 

forma deliberada propõem reverter tais decisões –, militantes e operadores do 

direito apontam para a necessidade de uma lei específica que verse sobre 

essa questão. Porém, na visão de Lorea (2006), a criação de uma lei 

específica para regular o casamento de homossexuais, diferentemente do 

casamento de heterossexuais, incorre na constatação legal da discriminação. 

Nas palavras do autor: 

Imaginemos que se pretendesse estabelecer no Brasil um 
modelo de casamento para as pessoas brancas e outro 
para pessoas negras. É evidente que tal projeto de lei não 
seria aprovado, por ser flagrantemente discriminatório. 
[...] Se essa espécie de registro – ou algum outro modelo 
de parceria civil – for interpretada como alternativa gay 
ao casamento heterossexual, traduz-se em uma inequívoca 
discriminação (p.494). 

A literatura mostra que grupos conservadores, majoritariamente 

baseados numa perspectiva fundamentalista religiosa, tem se posicionado 

contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e outros 

direitos orientados para LGBT. Interessante reafirmar que esses grupos 

fundamentalistas, embora compreendam a maioria, não representam o 

uníssono da opinião de todos os grupos religiosos de base cristã11, pois, como 

apontam recentes estudos etnográficos, há comunidades neopentecostais que 

propõem a flexibilização do discurso religioso sobre sexualidade e acolhem 

fiéis independente de orientação sexual, conforme Natividade (2010), 

Maranhão Filho (2011) e Weiss de Jesus (2012). 

                                         
11 Embora exista uma institucionalização do discurso religioso anti-homossexualidade que está 
inserida numa certa ordem e regularidade, o mesmo não é tão homogênea, sendo possível 
identificar variações nesta formação discursiva. 
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Todavia, os posicionamentos mais conservadores ainda ameaçam 

veementemente tanto a expressão da livre orientação sexual, como 

promovem na sociedade e na cultura um senso de juízo moral que se propõe a 

classificar entre o que é certo e errado no que tange a homossexualidade, 

fomentando posicionamentos homofóbicos e de intolerância à diversidade 

sexual e levantando barreiras à sessão de direitos aos homossexuais. 

Tendo em vista esta questão e por acreditar que a resolução do CNJ 

não encerra essa discussão, o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) e a 

deputada federal Érika Kokay (PT-DF) protocolaram na Câmara dos Deputados 

um projeto de lei que pretende garantir o direito ao casamento civil entre 

pessoas do mesmo sexo no Brasil a partir da revisão dos termos “entre homem 

e mulher” presente no artigo 226 da Constituição Federal. Atualmente o 

projeto se encontra na fase de coleta de assinaturas para uma Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC)12. 

Mesmo diante da percepção de que atualmente no Brasil o 

reconhecimento jurídico da união entre pessoas do mesmo sexo seja uma 

conquista de direitos, segundo a perspectiva da autora feminista Judith 

Butler, devemos olhar com mais cautela o fato de se requerer o 

reconhecimento jurídico dessas relações. Para Butler (2003), a reivindicação 

pelo casamento figura numa forma de submissão à norma da 

heterossexualidade compulsória, pois o casamento é uma instituição que foi 

conformada a partir do modelo de relação heterossexual tradicional – 

indissolúvel, apenas entre duas pessoas, cuja finalidade é a procriação e a 

regulação patrimonial. 

Sob esse olhar, a união homossexual formalizada pelo Estado pode 

desencadear numa hierarquia de relações afetivo-sexuais onde o casamento – 

nos moldes tradicionais - seria o único reconhecido e instituído como modelo 

a ser seguido. Em consequência, uma nova norma pode ser estabelecida, tão 

opressora quanto a anterior, pois demandaria que todas as pessoas devessem 

                                         
12 Mais informações: http://casamentociviligualitario.com.br/. 
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se adequar, desconsiderando o desejo de solteiros, não monogâmicos, não 

interessados em casamento ou  ainda os que desejarem construir suas 

relações fora dos moldes marcadamente materiais pré-existentes. O que faz 

da questão uma problemática é que tais rótulos podem ser usados  a serviço 

de uma marginalização dessas outras relações, promovendo hierarquizações 

entre as que podem ser reconhecidas pela lei e as demais, prescrevendo as 

relações afetivo-sexuais entre homossexuais. 

Outro aspecto importante é que as mudanças na legislação não 

contemplam a conjugalidade de Travestis e Transexuais, que não tem sua 

identidade de gênero contemplada pelo discurso jurídico. Por exemplo, se 

uma transexual feminina resolve casar com um homem heterossexual, ela será 

tratada como mulher heterossexual e formalizará sua união como homem e 

mulher ou será tratada como homem – por ter sido registrado como tal ao 

nascer – registrando sua união como homoafetiva? Tendo em vista esses 

entraves é que se deve assegurar o acesso ao casamento, para aqueles e 

aquelas que desejarem, a todas as pessoas independente de sua orientação 

sexual. Assegurando, nesse aspecto, o exercício pleno da cidadania sexual 

(RIOS, 2006) de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

 

1.1.6. Considerações sobre a revisão da literatura 

A despeito de todo o tempo que foi dedicado a esta revisão de 

literatura, debruçado sobre teses de doutorado, dissertações de mestrado e 

artigos, entendemo-la ainda por seu caráter de incompletude. Não se trata de 

invalidá-la, mas de reconhecer seus limites.  

Por outro lado, visibilizamos as suas potencialidades no sentido de 

problematizar conceitos cristalizados que, segundo Rala (1999), muitas vezes, 

são tomados como pressupostos na elaboração de leis ou ainda políticas 

públicas que buscam contemplar LGBT. Faz-nos entender como as 

conjugalidades homossexuais são produzidas discursivamente por magistrados, 
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militantes, religiosos e parlamentares, sendo estes discursos mediados por 

trabalhos acadêmicos. 

Assim, este trabalho pode ser considerado como uma prática discursiva 

que adere à área estratégia de desenvolvimento de um discurso científico 

conformado para contribuir com uma sociedade livre do preconceito e da 

homofobia, que se coaduna com o direito à livre expressão da sexualidade e 

ressignificação do conceito de família. 

Abordamos neste capítulo os preâmbulos de uma questão central no 

atual debate sobre direitos sexuais no Brasil. Tendo em vista que o tema 

exposto é pauta de discussão de movimentos sociais e campos 

interdisciplinares do conhecimento, esta pesquisa potencializa ainda as 

produções híbridas que se alimentam do encontro entre a produção 

acadêmica e a militância política.  

Além disso, conforme Santos (2011), pesquisas como a nossa são 

potencialmente democratizantes e emancipatórios dos direitos sexuais à 

medida que promovem uma equiparação simbólica, através da desconstrução 

de representações culturais, garantindo uma equidade não somente do ponto 

de vista objetivo do direito.  

Em certa medida, pode também fazer circular repertórios que 

problematizam convenções sociais, hora naturalizadas, que inviabilizam a 

possibilidade de uma inteligibilidade social e cultural das diversidade de 

arranjos conjugais, familiares e parentais. Tem o papel também de visibilizar 

uma parcela da população, historicamente marginalizada, contribuindo para 

que  a mesma possa ter garantido o direito de autonomia para fazer as 

próprias escolhas. 

 O exercício dessa revisão também nos ajudou a perceber que esse 

debate sobre casamento entre homossexuais, está longe de se esgotar. E é 

bom que seja assim, para que não caiamos em soluções simples para questões 

cuja complexidade sobrepuja pragmáticas opiniões que se materializam em 

simplórias conclusões, insuficientes para abarcar toda a pluralidade dessas 
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relações. Além disso, embora o casamento civil entre homossexuais seja uma 

possibilidade no Brasil, o seu reconhecimento social ainda está aquém do 

necessário para uma sociedade livre do preconceito e da discriminação. Como 

objeto de pesquisa, ele se configura como relevante no momento atual, em 

que novas práticas culturais e ordens simbólicas começam a ser 

reconfiguradas. 

1.8.1. Objetivos da pesquisa 

Neste sentido, a presente pesquisa teve por objetivo analisar repertórios 

sobre o reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo 

produzidos com participantes da 11ª Parada da Diversidade de Pernambuco. 

Para tanto, buscou-se, como objetivos específicos: 1) analisar posições 

favoráveis e contrárias a esta forma de união, e 2) analisar os argumentos 

produzidos pelos interlocutores, a partir dos quais organizam-se repertórios 

em jogo.  
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2. REVISITANDO O CONCEITO DE REPERTÓRIOS 

 

 O material discursivo que constitui o corpus de análise de nossa 

pesquisa é aqui compreendido como uma prática discursiva, produzida no 

encontro entre pesquisadores/as e entrevistados/as, no contexto da Parada 

da Diversidade. É um produto, portanto, coproduzido a partir do qual 

pretendemos dar visibilidade a repertórios sobre questões relativas ao campo 

dos direitos sexuais. 

  Para tanto, é necessário, situarmos, antes, a compreensão que 

compartilhamos sobre linguagem e sobre os conceitos de práticas discursivas e 

repertórios discursivos. 

 

2.1. Sobre linguagem como prática discursiva 

Em meados do século XX, a linguagem passou a ter grande relevância 

como instrumento de configuração da realidade, influenciando o 

entendimento sobre a natureza do conhecimento em diversos campos de 

conhecimento como a filosofia e as outras ciências humanas. Esse destaque 

dado a um novo desempenho da linguagem ficou conhecido como “giro 

linguístico” (IBÁÑEZ, 2004). 

Thomaz Ibáñez (2004) nos rememora que a partir dos trabalhos de John 

Austin, embasado por filósofos como Ludwig Wittgenstein, uma nova função 

teórica e metodológica é postulada para a linguagem. Essa, que até o 

momento vinha sendo compreendida como canal de exteriorização de 

pensamentos e ideias, ou seja, como forma de representar o mundo interno 

do sujeito, ganha centralidade, ou ainda torna-se condição, para o exercício 

do próprio pensamento. Como o autor menciona, o mundo não poderia ser 

reduzido às ideias que fazemos dele, mas habitaria nos enunciados que a 

linguagem nos permite construir sobre ele.  



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 38 

Essa visão reforça o caráter performativo da linguagem, ou seja, a 

qualidade que determinados enunciados linguísticos tem de influenciar na 

construção da realidade. Nas palavras de Ibáñez (2004), “certos enunciados 

constituem literalmente „atos de linguagem‟ à medida que sua enunciação é 

inseparável da modificação ou da criação de um estado de coisas que não 

poderia surgir independentemente dessa enunciação” (p. 33-34). 

A linguagem constitui-se, nessa perspectiva, como instrumento de ação 

no mundo, como modo de construção de enunciados que dão forma à 

“realidade” 13. Nessa perspectiva, onde a linguagem “produz coisas”, as 

respostas produzidas pelos participantes da 11ª Parada da Diversidade de 

Pernambuco são relevantes para este trabalho enquanto material de análise, 

pois sendo compreendidas como prática discursiva, como tal, produzem 

sentidos os quais são foco de interesse para a nossa análise. 

Dado a natureza do estudo e dos procedimentos empregados na 

pesquisa é importante ressaltar que nossa análise recai menos no processo 

(dinâmica) que caracteriza o processo de produção de sentidos e mais no 

conteúdo, expresso na forma de repertórios. Nas palavras de Spink e Medrado 

(1999): 

Podemos definir, assim, práticas discursivas como 
linguagem em ação, ou seja, as maneiras a partir das quais 
as pessoas produzem sentidos e se posicionam em relações 
sociais cotidianas. As práticas discursivas têm como 
elementos constitutivos: a dinâmica, ou seja, os 
enunciados orientados por vozes; as formas, que são os 
speech genres); e os conteúdos, que são os repertórios 
interpretativos (p.45, grifos dos autores). 

Em nossa pesquisa, tais repertórios serão produzidos a partir da 

organização do conteúdo por sua similaridade, observando-se tanto 

consonâncias como contradições.  

                                         

13 Em consonância com os pressupostos construcionistas, sempre que nos referirmos à 
realidade, neste trabalho, referenciamos a uma “realidade aspeada”, como instância 
concebida dependendo da forma como se produz conhecimento sobre ela, ou seja, algo que 
não é concebível pré-discursivamente. 
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Conforme supracitado, essa nova abordagem influenciou diversas áreas 

de conhecimento, desde a filosofia até outros campos de saber das ciências 

humanas, sendo um deles o movimento construcionista.  

Em Psicologia social, esse campo adota esse olhar sobre a linguagem 

como proposta teórica e metodológica, pois reconhece sua condição de 

possibilidade para a construção da realidade. Além disso, segundo Mello et al. 

(2007), fomentou o aparecimento de novas formas de investigação e 

possibilidades de realizar pesquisa, pois oferece uma perspectiva crítica no 

processo de construção do conhecimento. Importante mencionar que, embora 

o construcionismo não tenha se originado na Psicologia, exerce forte 

influencia nesta disciplina. 

Castañon (2004) menciona os pressupostos ontológicos e 

epistemológicos do construcionismo social que fomentam o posicionamento 

científico nessa abordagem: (1) construtivismo social; (2) anti-realismo 

ontológico; (3) pessimismo epistemológico; (4) anti-fundacionismo; (5) anti-

representacionismo; (6) irregularidade do objeto; (7) fragmentação teórica; 

(8) não-neutralidade do conhecimento científico; (9) retroalimentação 

teórica; (10) pragmatismo epistemológico, e (11) anti-metodologismo. 

Apesar de não constituir objetivo desta dissertação produzir uma 

profunda discussão sobre esses fundamentos, consideramos importante 

pontuá-los, pois, eles apontam  para incompatibilidade do construcionismo 

social à atividade do modelo científico tradicional. Em síntese, nas palavras 

de Castañon (2004): 

[O construcionismo] propõe então modificações estruturais 
na esfera de alcance e nos métodos da Psicologia Social. 
Afirma que o esforço para construir leis gerais de 
comportamento social é equivocado. [...] A pesquisa 
deveria assumir como meta unicamente o levantamento 
de fatores que potencialmente possam influenciar o 
comportamento sob certas condições, para estimar a 
importância desses fatores em um certo período de tempo 
(p.70). 



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 40 

Embasados no referencial do construcionismo social e pautados pela 

linguagem em uso, Spink e Medrado (1999) propõem a produção de sentidos 

no cotidiano como recurso para análise das práticas discursivas. As práticas 

discursivas são o processo pelo qual as pessoas, através do mecanismo da 

linguagem em uso, produzem sentidos. Para os autores: 

O sentido é uma construção social, coletivo e interativo, 
através do qual as pessoas – na dinâmica das relações 
sociais historicamente datadas e culturalmente localizadas 
– constroem os termos a partir das quais compreendem e 
lidam com os fenômenos à sua volta. (p.41). 

Nesse sistema, o conceito de dialogia é central no encadeamento da 

produção de sentidos. Spink (2000) explica que no momento de interação, que 

extrapola a presença física, diversas vozes se interanimam mutuamente, 

através do endereçamento de enunciados de falantes e ouvintes, promovendo 

um diálogo.  

Neste decurso, são acionados dispositivos linguísticos, chamados de 

repertórios interpretativos, que consistem em elementos básicos na 

construção dos enunciados. 

 

2.2. Os repertórios interpretativos e a produção de sentidos. 

Spink e Medrado (1999) afirmam que repertórios são elementos 

essenciais utilizados pelas pessoas para construir versões acerca de ações e 

outros fenômenos presentes à nossa volta, são recursos importantes no 

processo de construção de sentidos que atribuímos ao mundo. 

Consoantes com pressupostos construcionistas, conforme proposto por 

Gergen (1973), no processo de produção de conhecimento, Spink e Medrado 

(1999) observam também que os repertórios não estão alheios aos conteúdos 

históricos, eles são construídos na interface dos chamados “tempo longo, 

tempo vivido e tempo curto”. Na definição dos autores, o tempo longo 

corresponde aos conteúdos culturais e antecede a vivência do sujeito, o 
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tempo vivido diz respeito às experiências da pessoa durante a sua existência, 

ou seja, no curso de sua história pessoal e, por fim, o tempo curto que se 

refere ao “contexto interacional” ao “tempo do aqui-agora”, é o momento 

onde acontece o diálogo face a face entre os interlocutores. Portanto, é 

importante enfatizar que todos esses estão imbricados na construção dos 

repertórios utilizados pelas pessoas para dar sentido ao mundo. 

Os repertórios são elementos constitutivos das práticas discursivas. 

Dado o conceito, entendemos que as narrativas dos interlocutores dessa 

pesquisa, abordadas neste trabalho como práticas discursivas, foram 

utilizados repertórios interpretativos de diversas naturezas, sendo relevantes 

para o objetivo deste estudo os relativos ao reconhecimento da união entre 

pessoas do mesmo sexo. 

 Além disso, consideramos o pressuposto epistemológico o qual situa o 

nosso olhar sobre essas respostas, como pesquisadores, enquanto localizado e 

parcial, característica de uma perspectiva construcionista de abordagem 

feminista, consoante Haraway (1995). 

 

2.3. Os repertórios em análise 

Os estudos em psicologia social sobre a função da linguagem e as 

práticas discursivas tornaram-se solo fértil para o desenvolvimento de 

ferramentas metodológicas como a análise do discurso, desenvolvido por 

autores como Keneth Gergen, Rom Harré, John Shotter, Johnathan Potter e 

Margareth Wetherell. 

Para Potter e Wetherell (1996), a análise do discurso implica 

essencialmente no desenvolvimento de conjecturas sobre os propósitos e 

efeitos da linguagem, através da observação das funções e variabilidades que 

permeiam a sua construção. Na visão de ambos, o termo construção é 

apropriado, pois guia o analista para os recursos linguísticos preexistentes que 

guiam essa construção. 
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No texto “a análise do discurso e a identificação dos repertórios 

interpretativos”, Jonathan Potter e Margaret Wetherell (1996) introduzem 

termos chaves da análise do discurso, tais como: função, construção, variação 

e repertórios interpretativos. A função, segundo esses, é um conceito 

utilizado pelo analista do discurso tanto para situações de fácil identificação, 

pois exemplifica o discurso como uma prática social em si mesma, orientada 

em direção à ação, isto é, as pessoas fazem coisas com seu discurso: 

acusações, perguntas, justificativas. 

É possível atribuir com relativa facilidade uma função para uma 

determinada expressão. Por exemplo, por “Eu vos declaro marido e mulher” 

têm-se claro que a função dessa expressão é oficializar o casamento entre um 

homem e uma mulher. Porém, na maioria dos casos, as funções das 

expressões não estão diretamente disponíveis para estudo. Podemos pensar a 

função dessa mesma frase, por exemplo, como um recurso de efeito 

ideológico que legitima o poder de um grupo em uma sociedade – o poder do 

juiz ou do padre de, pela fala, instituir o casamento14.  

As pessoas produzem diferentes versões dependendo do contexto 

funcional. Sendo assim, parece ser o estudo da variabilidade uma ferramenta 

interessante para chegar às funções de um discurso analisado. Os autores 

postulam que os falantes proporcionam perspectivas inconsistentes, variadas, 

em constante mudança, a respeito de seus mundos sociais. Isto é, uma mesma 

frase pode ter múltiplas funções em diferentes contextos, sendo essa mesma 

variabilidade, essa inconstância, um objeto de estudo, ao invés da constante 

busca por padrões e por “um discurso”. Por exemplo, qual é “o” discurso dos 

cristãos sobre a conjugalidade homossexual. Ao invés disso, busca-se 

visibilizar o seu caráter polissêmico e variável. 

                                         
14 Daí o trocadilho no título desta dissertação. Quando trocamos a expressão “marido e 
mulher” pelas reticências, ampliamos as possibilidades da função desta frase que, através dos 
poderes conjurados ao estado ou a um líder religioso, tem legitimado o padrão 
heteronormativo de conjugalidade entre homem e mulher.  
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O conceito de construção é importante, pois lembra ao analista do 

discurso que o que será analisado, no nosso caso as respostas as entrevistas 

semi-estruturadas, foi fabricado a partir de recursos linguísticos preexistentes 

com características próprias. Ressaltam também que certos recursos 

linguísticos serão escolhidos pelos interlocutores em detrimento de outros. Em 

síntese, relembra que o discurso está direcionado para a ação e que ele 

“constrói” nossa realidade.  

A última ferramenta analítica conceituada no texto é o repertorio 

interpretativo. Os repertórios interpretativos são descritos como elementos 

essenciais que os falantes utilizam para construir suas versões. Um repertório 

interpretativo é constituído por uma restrita gama de termos usados de 

maneira estilística e gramatical específica e são identificados por um padrão 

recorrente no conteúdo de certos materiais.  

Esses são uma estratégia para analisar a inconsistência presente nos 

dados coletados. Não se propõem estáveis. Esse aspecto se reveste de 

relevância à nossa análise. Diferentes repertórios podem coexistir, sem que 

esses sejam excludentes entre si. Sob esse referencial, em oposição às 

representações, repertórios não se propõem a ser um consenso, mas oferecem 

a possibilidade de observar diversidades, permanências, rupturas e 

contradições no discurso, como sugere Medrado (1998). 

Esta perspectiva contribuiu particularmente no olhar que lançamos 

sobre as respostas dos nossos/as entrevistados/as. Pois, embora tenhamo-las 

compreendido em um determinado grupo, por questões puramente 

operacionais para que a análise se tornasse mais exequível, admitimos que 

repertórios de naturezas diferentes as constituem, entendendo que muitas 

dessas respostas poderiam ser circunscritas em mais de uma categoria. 

Vale ressaltar também que, em nossas análises, a organização de 

repertórios constitui-se também um recurso discursivo para facilitar a 

visibilização de questões que dialogam com os objetivos desta pesquisa e com 

controvérsias identificadas na revisão da literatura.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como dito anteriormente, esta dissertação tem por objetivo geral 

analisar repertórios sobre o reconhecimento legal do casamento entre pessoas 

do mesmo sexo produzidos com participantes da parada da diversidade de 

Pernambuco. 

Este estudo compreende um recorte da pesquisa mais ampla sobre 

política, violência e direito sexuais, que se insere no projeto de pesquisa 

sobre produção de sujeitos e regimes de verdade no Movimento LGBT: 

memória, política e estética em Recife, Belém e Barcelona, coordenado pelo 

Prof. Dr. Benedito Medrado.  

 Mas, antes de apresentar o desenho metodológico da nossa pesquisa, é 

necessário apresentar informações relevantes sobre as Paradas da 

diversidade, como evento político particular. 

 

3.1. As Paradas da diversidade e seu caráter privilegiado como lócus para 

pesquisas sobre diversidade sexual. 

Consideradas como as mais expressivas manifestações políticas de 

massa do início dos anos 2000 (CARRARA; RAMOS; CAETANO, 2003), as paradas 

da diversidade são profícuas fontes de investigação no que se refere a 

atitudes e práticas de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis e Transexuais. 

Tendo em vista a pluralidade de formas em que se expressam os 

marcadores sociais experimentados por LGBT - como as segmentações 

geracionais de classe e identitárias – a amplitude de alcance do evento 
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favorece a abordagem dessa população na sua expressão mais diversa 

(MEDRADO, 2013). 

Observa-se na literatura que é tomado como marco inicial das 

manifestações de rua com fins de celebração e luta por direitos dos 

homossexuais, o evento ocorrido em São Francisco, no ano de 1970, que teve 

por objetivo relembrar o conflito entre a polícia e os frequentadores do bar 

Stonewall Inn ocorrido no ano anterior, 1969, em Nova York. Esses 

ajuntamentos se tornaram cada vez mais recorrentes e ficaram conhecidos 

mundialmente como as Paradas do Orgulho Gay (CORRÊA, 2012). 

No Brasil, tem ocorrido com periodicidade anual e se multiplicado nas 

principais cidades brasileiras, sendo incorporadas aos seus ciclos anuais das 

grandes festas e manifestações públicas (CARRARA et al, 2007). Dada a 

dimensão e a importância que ganhou na mídia brasileira, têm-se visibilizado 

as manifestações ocorridas no Sudeste do país, com foco especial na Parada 

da Diversidade de São Paulo. 

Segundo Tiago Corrêa (2012), esta constatação pode também ser 

percebida na literatura, pois a produção bibliográfica sobre as Paradas do 

Orgulho Gay denotam a concentração de estudos que fazem referência à 

Parada de São Paulo. Observa-se também o predomínio de pesquisas oriundas 

da região Sudeste e, em comparação, uma rarefação de pesquisas no Norte e 

Nordeste, embora esse tipo de evento já aconteça há algum tempo nessas 

regiões. 

Importante mencionar também que as paradas da Diversidade não são 

os únicos movimentos político-culturais voltados à população LGBT em nosso 

país. Medrado (2013) indica a existência de outro movimento cultural de 

cunho político no Norte do país que embora pouco visibilizado possui amplo 

impacto local. A Festa da Chiquita, por exemplo, que acontece desde 1976 em 

Belém, no estado do Pará, é uma manifestação cultural especialmente voltada 

para a comunidade LGBT que vive na capital paraense e em regiões 

circunvizinhas. A festa já faz parte do calendário de comemorações religiosas 
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da cidade e acontece durante o período de comemorações do Círio de Nazaré, 

manifestação tradicional religiosa que acontece anualmente na cidade, o que 

atribui um caráter polêmico ao evento. A festa da Chiquita é uma evidência d 

existência de outras expressões político-culturais no Brasil, assim como as 

Paradas da Diversidades. 

Outro fator colocado em xeque é o caráter político das Paradas da 

Diversidade, tendo em vista o seu aspecto festivo e carnavalesco, como 

afirma Correa (2012). No tocante a essa questão, o autor rebate uma 

acusação feita às paradas: a de que se tratam apenas de carnaval, portanto 

uma festa despolitizada. Correa (2012) ressalta que a visibilidade promovida 

por esses eventos, devido ao grande contingente que reúnem, tem servido 

como evidência para a necessidade de se discutir sobre políticas públicas que 

atendam melhor às necessidades específicas dessa parcela da sociedade. 

Discussão que vem sendo desenvolvida por meio de dois eixos: a discriminação 

e a saúde dessa população. O primeiro eixo engloba formas diversas de 

violência na categoria “homofobia”; o segundo a partir do debate sobre a 

Aids. 

 

3.1.1. Sobre a Parada da Diversidade de Pernambuco. 

Em Pernambuco, a primeira edição da Parada da Diversidade ocorreu 

em 2002, tendo como tema “Homossexuais, homens e mulheres: todos com 

direitos”. Foram mobilizadas, naquele ano, cerca de 4.000 pessoas, segundo 

os organizadores do evento. No ano seguinte, 2003, de acordo com a mesma 

fonte, este número foi ampliado, alcançando uma margem de 10.000 pessoas. 

Nas edições seguintes, o quantitativo de participantes foi crescendo 

significativamente, de modo que em 2004, mais de 18.000 pessoas 

participaram do evento, em 2005, este número foi bem maior, chegando a 

25.000 participantes, e. no ano de 2006, foram cerca de 40.000 participantes. 

Em edições mais recentes, temos observado uma participação mais expressiva 
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da população no evento, destacando-se os anos de 2010 e 1011, que tiveram 

uma média de 200 mil e 500 mil participantes, respectivamente. 

No ano de 2012, o movimento social LGBT de Pernambuco, com o apoio 

de instancias do governo, estava organizando ações de enfrentamento à 

homofobia a partir de ações na capital e no interior do estado, tendo em vista 

a situação particular da violência homofóbica nesse contexto. Esse foco 

político justifica o tema explorado neste ano, cujo slogan foi assim definido: 

"Democracia em todos os cantos: vamos cantar um Pernambuco sem 

homofobia". Esse tema foi construído durante uma oficina realizada pelo 

Fórum LGBT de Pernambuco, momento em que estive presente, como 

participante. 

 

3.2. Sobre a pesquisa “Política, violência e direitos sexuais”. 

Uma primeira edição desta pesquisa, foi realizada em 2006, pela 

primeira vez em Recife, com a participação de 791 interlocutores/as, durante 

a quinta edição da Parada da Diversidade de Pernambuco. Nesta ocasião, o 

evento acontecia ainda na Avenida Conde da Boa Vista. No ano seguinte, em 

2007, em sua sexta edição, o evento passou a ser realizado na Avenida Boa 

Viagem, localizada na orla do bairro homônimo, conhecido tradicionalmente 

como bairro nobre da capital pernambucana. Segundo Medrado (2013) esta 

mudança, negociada com tensão entre o movimento social e a gestão local. A 

mudança atribuiu ao evento mais visibilidade. 

A segunda edição, foco de interesse desta dissertação, ocorreu em 

2012, quando foram realizadas 652 entrevistas estruturadas com os/as 

participantes do evento. Essas entrevistas aconteceram durante o evento 

supracitado, no dia 16 de setembro de 2012, e foi realizada pelo Núcleo de 

Pesquisas em Gênero e Masculinidades (GEMA/UFPE)15, o Instituto Papai16 e os 

                                         
15 Fundado em 1998, o Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades (Gema/UFPE) tem 
por objetivo desenvolver ensino, pesquisa e extensão universitária, a partir do enfoque 
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grupos que integram o Fórum LGBT de Pernambuco17 em parceria com o 

Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/UERJ)18.  

Neste ano, o objetivo da pesquisa mais ampla foi conhecer opiniões, 

atitudes e práticas dos/as participantes da Parada da Diversidade sobre 

conjugalidade e parentalidade, sobre sexualidade e saúde, sobre mobilização 

política, direitos, violência e discriminação vividas por lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais devido à sua orientação sexual ou 

identidade de gênero, assim produzir algumas informações sobre o perfil 

sócio-econômico dos mesmos.  

Em sua realização, esperamos que os resultados da pesquisa e sua 

análise sirvam para ampliar nosso conhecimento sobre alguns aspectos das 

condições de vida da população LGBT no estado. Essas análises se destinam a 

subsidiar ações e políticas de defesa e de ampliação dos direitos sexuais, em 

Pernambuco e no Brasil. 

Essa dissertação abordará informações sobre o reconhecimento legal da 

união entre pessoas do mesmo sexo produzidas nesta segunda edição 

pernambucana da pesquisa “Política, violência e direitos sexuais”.  

                                                                                                                        
feminista de gênero, atuando no campo da saúde e direitos humanos, especialmente em 
temas relativos aos direitos sexuais e reprodutivos.. Mais informações: http://gema-
ufpe.blogspot.com.br/ 

16 O Instituto PAPAI é uma ONG, fundada em 1997, que atua com base em princípios 
feministas e tem como missão promover cidadania com justiça social, contribuindo para a 
garantia dos direitos humanos, em prol da eliminação de desigualdades e da afirmação da 
diversidade, atuando com homens, a partir da perspectiva feminista e de gênero.  Mais 
informações: http://institutopapai.blogspot.com.br/ 

17 O Fórum de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) de Pernambuco, 
fundado em Recife em abril de 2004, é uma articulação política dos movimentos sociais que 
atua na defesa dos direitos humanos, que reúne a sociedade civil organizada e ativistas 
independentes, sem distinções de orientação sexual, gênero, identidade de gênero, 
religiosas, classes, étnico-raciais, ideológicas, geracionais ou partidária. Mais informações 
http://flgbtpe.blogspot.com.br/ 

18 O Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/UERJ), criado em 
2002, compõe o Programa de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade e Saúde do 
Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo 
produzir, organizar e difundir conhecimentos sobre a sexualidade na perspectiva dos direitos 
humanos, buscando, assim, contribuir para a diminuição das desigualdades de gênero e para o 
fortalecimento da luta contra a discriminação das minorias sexuais na região. Mais 
informações: http://www.clam.org.br/ 
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Nos tópicos a seguir, apresentaremos os caminhos e estratégias 

metodológicas utilizadas nas etapas que precederam a produção de 

informações em campo, bem como o processo de desenvolvimento da 

pesquisa durante o evento. 

 

3.3. Sobre a seleção dos pesquisadores. 

Durante os encontros do Gema/UFPE, que acontecem de forma 

sistemática, semanalmente, foi deliberada uma comissão de três pessoas que 

seriam as garantidoras de que os objetivos pudessem ser atingidos dentro do 

cronograma previsto. Eu fui uma dessas pessoas. A seleção da equipe de 

pesquisadores/as foi uma das atividades que estava sob a supervisão dessa 

equipe. 

O processo de recrutamento iniciou através da produção e divulgação 

de um edital de convocação, disponibilizado no site do Instituto Papai, nas 

listas de e-mail de pesquisadores/as vinculados/as e parceiros do GEMA, e em 

redes sociais. O documento elaborado contemplava os objetivos e 

metodologia prevista para a pesquisa, as instruções e critérios de seleção, 

assim como os benefícios para os selecionados. A participação na pesquisa foi 

voluntária, portanto, não houve remuneração pela realização das entrevistas, 

mas houve disponibilização de ajudas de custo tanto para o treinamento, 

quanto para o dia do trabalho de campo. Foram fornecidos certificados tanto 

para o treinamento como para a participação na pesquisa. 

Considerando o quadro de atribuições e necessidades para a realização 

das entrevistas, foram elegidos como critérios principais de seleção: a) 

experiência prévia em pesquisas desta natureza, e; b) familiaridade com 

espaços de sociabilidade LGBT. Sobre este segundo aspecto, compreendemos 

que esta vivência possibilitaria, embora não pudesse garantir, uma melhor 

exequibilidade da pesquisa, principalmente quanto à abordagem e tratamento 

com os/as interlocutores/as. Essas informações foram coletadas na ficha de 

inscrição que, além de dados gerais, buscava entender (1) qual a proximidade 



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 50 

que o candidato possuía com o Movimento LGBT e com as Paradas e (2) por 

que o mesmo desejava participar da pesquisa.    

A busca de pesquisadores/as superou as expectativas, alcançando um 

número de 274 inscrições. Entre as pessoas que participaram da seleção 

estavam estudantes (de graduação e/ou pós-graduação), docentes, militantes 

e outras pessoas que tinham apenas interesse ou curiosidade com a temática. 

Todas as fichas de inscrição, com os dados dos/as pesquisadores/as, foram 

salvas para formação de um banco de dados. Todos os dados gerais foram 

registrados em uma planilha eletrônica a fim de facilitar o gerenciamento das 

informações nas etapas subsequentes. 

Baseados nos critérios previamente estabelecidos foram 

selecionados/as 50 pesquisadores/as externos (que não faziam parte do 

Núcleo de pesquisa) para continuar no processo, que seria complementado na 

atividade de treinamento. Além desses, foram convocados 11 

pesquisadores/as integrantes do Gema/UFPE, que voluntariamente desejaram 

participar da realização das entrevistas. Para acompanhar o processo de 

realização da pesquisa, foram escolhidos/as supervisores, os quais foram 

definidos/as por indicação do coordenador da pesquisa e da comissão de 

seleção. Os/as pesquisadores/as não-selecionados também foram contatados, 

através de e-mail, agradecendo o interesse na participação na pesquisa. 

 

3.4. Sobre o treinamento da equipe. 

Tendo em vista os princípios éticos no tratamento das pessoas 

entrevistadas e a importância das informações que seriam produzidas, a 

participação nesta etapa era imprescindível para a continuidade do/a 

pesquisador/a no processo. Aqueles/as que não participaram do treinamento 

integral foram automaticamente excluídos/as da pesquisa e não foi aceita 

participação parcial. A procura pela pesquisa foi tão expressiva que havia 

pessoas assistindo ao treinamento na espera de alguma desistência para que 

pudessem ser remanejadas. 
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O treinamento durou cerca de quatro horas e aconteceu na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no anfiteatro do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). A programação compreendeu (a) 

apresentação da equipe responsável, dos/as supervisores/as de campo e 

dos/as pesquisadores/as selecionados/as, (b) explanação sobre informações 

gerais da pesquisa, (c) exercício de realização da entrevista em sistema role-

play, (d) revisão do instrumento, (e) instruções gerais. 

A aplicação do roteiro em sistema role-play, consistiu num exercício 

realizado entre todos/as os/as participantes , em dupla, em que um dos/as 

participantes assume o papel de pesquisador/a e o/a outro/a de 

pesquisado/a. Esse momento proporciona verificar a necessidade de possíveis 

ajustes no instrumento de pesquisa, bem como a familiarização dos/as 

entrevistadores/as com o instrumento. Após esse momento, realizamos uma 

revisão da entrevista, lendo-o questão a questão. 

Consideramos importante ressaltar que o roteiro final utilizado (ver 

apêndice 01) baseou-se no modelo utilizado anteriormente, na pesquisa de 

2006 (CARRARA et al, 2007), o qual por sua vez, foi pautado em outros 

instrumentos utilizados em pesquisas da mesma natureza, realizadas 

anteriormente em outras cidades do Brasil, como no Rio de Janeiro (CARRARA 

et al, 2005) e em São Paulo (CARRARA et al, 2006). A partir desse modelo, 

os/as pesquisadores/as do Gema realizaram uma aplicação piloto, cuja 

finalidade seria a adaptação do mesmo ao contexto ao qual ele seria 

utilizado. Para tal, o mesmo foi aplicado pelos/as pesquisadores/as do grupo 

de pesquisa no hall externo do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE, 

considerado local de socialização LGBT entre os estudantes da universidade. 

As questões que emergiram foram levadas à reunião do grupo, discutidas e, 

então, foram realizados pequenos ajustes considerados relevantes. Somente 

após esta etapa,  que ocorreu alguns dias antes do treinamento, as entrevistas 

foram finalizadas e levadas para a pré-aplicação coletiva. 

É importante destacar que reconhecemos a produção de instrumentos 

de pesquisas como um processo dialógico, portanto co-construído entre os/as 
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pesquisadores/as. Este exercício de testagem gerou também ricos debates 

sobre o uso de termos mais adequados e, especialmente, sobre a dificuldade 

em construir um roteiro de entrevistas que contemplasse a diversidade de 

possibilidades dentro no nosso campo. Além disso, percebemos o quão 

limitado é um instrumento desta natureza, dada a restrição das opções de 

respostas, mas também da própria escolha das perguntas, que muitas vezes, 

expressam vieses em sua formulação, uma vez que as opções de respostas 

oferecidas são construídas pelos/as pesquisadores/as, que partem de outras 

produções científicas relacionadas, como também de suas concepções e 

expectativas em relação ao tema e à população em questão. Certamente, as 

alternativas construídas não contêm todas as possibilidades de respostas. 

Após o exercício de role play e revisão do instrumento, seguimos para 

as orientações gerais que permeiam a atividade da pesquisa. Foram lidas e 

dialogadas, em conjunto, as seguintes orientações19 para os/as 

pesquisadores/as: 

 O sucesso da pesquisa depende em grande medida da produção das 

informações, uma vez que as etapas subsequentes dependem da 

qualidade das informações produzidas e de seu registro correto no 

roteiro impresso. A atenção e o cuidado do/a pesquisador/a 

voluntário/a junto aos/às entrevistados/as é um aspecto central desta 

pesquisa. Todas as dúvidas durante o trabalho de campo e após o 

preenchimento dos roteiros devem ser dirigidas ao/à supervisor/a de 

campo. A seguir apresentamos algumas orientações que ajudam a 

facilitar a boa relação entre entrevistador e entrevistado. Sendo assim, 

o entrevistador/a deve: 

 Manter-se sempre identificado, usando a camiseta e dispondo seu 

crachá em posição bem visível. Lembre-se, você estará em operação de 

campo, representando diferentes instituições; 

 Ler integralmente e pausadamente todas as perguntas, respeitando a 

ordem em que aparecem no roteiro; 

                                         
19 O texto foi mantido no seu formato original quanto à sua linguagem, tempo e modo verbal. 
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 Caso o(a) entrevistado(a) tenha dificuldade de entender uma pergunta, 

auxilie-o(a) repetindo a pergunta de um jeito mais fácil, sem induzi-

lo(a) à resposta. Ofereça-se para repetir, se for necessário, mas nunca 

explique a pergunta; 

 Quando a pergunta contiver várias alternativas de resposta, o(a) 

entrevistador(a) deve ler pausadamente cada opção permitindo que 

o(a) entrevistado(a) compreenda todas elas (exceto nos casos em que 

as perguntas contiverem a orientação impressa “espere a resposta”); 

 Observar atentamente as orientações impressas no instrumento, tais 

como “marque apenas uma opção” ou “pule para a pergunta tal” etc. e 

verificar ao final da entrevista se o roteiro está totalmente preenchido; 

 Procurar interagir “naturalmente” com o entrevistado(a), olhando para 

ele(a) e demonstrando de algum modo que está entendendo o que 

ele(a) quer dizer (por exemplo, balançar a cabeça ou emitir sons de 

assentimento, como “hã-hã”, a cada pergunta respondida); 

 Interromper o(a) entrevistado(a) só quando ele(a) já estiver se 

estendendo sobre coisas que não têm a ver com a pesquisa. A 

interrupção deve ser cuidadosa e cordial, e se ser for possível deve 

tentar retomar alguma coisa que o(a) entrevistado(a) falou 

anteriormente para trazê-lo de volta às perguntas; 

 Estar atento às respostas dos/as entrevistados/as. Isto ajudará 

equívocos com filtros e pulos das questões; 

 Anotar no corpo do instrumento qualquer informação sobre a aplicação 

que considerar relevante; 

 Usar letra legível. Não usar caneta. Apenas lápis e borracha. Marque 

sempre com X; 

 Pedir ao/à entrevistado/a que assine o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, lendo-o, antes, junto com ele/a. Explique que é um 

procedimento padrão e que tem o objetivo de deixar bem claro que ele 

não é obrigado a fazer a entrevista, mas que gostaríamos muito de 

contar com sua ajuda; 
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 Lembrar de registrar o código da entrevista também no Termo de 

Consentimento. 

Os/as pesquisadores/as também foram orientados/as quanto ao que 

deveriam evitar: 

 Esboçar reações ou opinar sobre as respostas do/a entrevistado/a; 

 Emitir sinais de surpresa, decepção ou contrariedade (franzir as 

sobrancelhas, por exemplo); 

 Olhar o relógio ou fazer alguma outra coisa que mostre pressa; 

 Comentar assuntos pessoais antes de acabar a entrevista; 

 Discutir com o/a entrevistado/a. 

Ao final, definimos as equipes que iriam compor o trabalho de campo. 

Cada supervisor/a ficou responsável por um grupo de cinco ou seis pessoas, 

escolhidas através de sorteio. Além disso, foi combinado o horário e local de 

encontro de toda a equipe, para o dia de realização da pesquisa. 

 

3.5. Sobre o trabalho de campo. 

No dia da Parada da Diversidade de Pernambuco, que aconteceu em 16 

de setembro de 2012, a equipe de supervisores/as e pesquisadores/as chegou 

bem cedo ao local da concentração (momento que antecede a passeata), na 

área externa do Parque Dona Lindú, ponto turístico da cidade do Recife, 

localizado na orla da praia de Boa Viagem. O fato de existir um ponto fixo 

para concentração e a passeata em seguida facilitou o trabalho da equipe de 

campo. Assim, o grupo não precisaria se deslocar durante o desenrolar do 

desfile, como acontece em outros estados onde a passeata antecede a 

concentração para o show de encerramento. 

Este ponto foi estabelecido como o ponto de apoio da coordenação e 

dos supervisores. Assim, os/as entrevistadores/as poderiam se distribuir e 

quando completassem o número de três ou quatro entrevistas realizadas, 



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 55 

poderiam retornar para o/a seu/sua supervisor/a conferir e validar (ou não) 

as entrevistas. Atuei nesta etapa da coleta como supervisor de campo. 

Os/as supervisores/as reuniram-se e ficaram neste espaço da 

concentração a fim de serem mais facilmente localizados pelos/as 

pesquisadores/as que transitavam por diversos espaços em que acontecia a 

parada, para diversificar o perfil dos/as entrevistados/as. Os/as 

supervisores/as revisavam os roteiros preenchidos no mesmo momento em 

que recebiam do/a pesquisador/a, validavam (ou invalidavam) a entrevista e 

davam a devolutiva no mesmo momento. Eram observadas se todas as 

perguntas eram respondidas, respeitando as sessões que exigiam pulos; se o 

Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) estava assinado, e; se as 

informações estavam claras. Caso fosse possível ao/à pesquisador/a retornar 

para o/a entrevistado/a e corrigir a informação incompleta, a entrevista 

poderia ser revalidado, caso contrário, seria descartado. 

A programação do evento iniciou às 9h, no palco do Parque Dona Lindú, 

com uma orquestra de frevo, ritmo típico do estado, continuando com a 

apresentação de cantores e cantoras regionais. Aconteceram também falas 

políticas e homenagens às pessoas que contribuíram naquele ano com 

militância LGBT no estado de Pernambuco. 

Desde muito cedo, no início da programação, já era possível encontrar 

pessoas chegando para o evento. Estavam presentes também pessoas que 

trabalhavam nos quiosques da praia e outros vendedores informais. Na 

abordagem das entrevistas, essas pessoas foram evitadas, tendo em vista que 

o público da pesquisa eram as pessoas que vieram para participar da parada. 

Uma vez que a “amostra” é não probabilística do tipo “por 

conveniência”, não foi estipulado qualquer tipo de cota. Os critérios definidos 

foram:  estar presente no evento político-cultural em questão; ser maior de 

dezoito anos, e; expressar desejo de participar voluntariamente da pesquisa. 

Contudo, visando potencializar o levantamento de dados desta população 

específica, os/as entrevistadores/as foram orientados no sentido de (a) 
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diversificar ao máximo o público a ser entrevistado, não se limitando a sexo, 

idade, condição socioeconômica ou raça/etnia; (b) abordar diferentes locais 

da concentração, evitando, assim, focalizar o(s) mesmo(s) grupo(s); e, por 

fim, (c) espaçar a realização das entrevistas ao longo do tempo de duração da 

concentração, não correndo o risco de entrevistar apenas os primeiros a 

chegarem ao local.   

Às 13h, 11 trios elétricos começaram a desfilar, conduzindo a multidão 

de cerca de 300 mil pessoas20 pela Avenida Boa Viagem. As atividades da 

pesquisa foram encerradas em meados das 14h, devido a saída dos trios 

elétricos que inviabilizavam a continuidade das entrevistas, pois os/as 

pesquisadores/as passaram a ter mais dificuldades na abordagem dos/as 

interlocutores/as. Finalizado período de aplicação, que durou até cerca das 

13 horas, foram validados no total 652 entrevistas, que posteriormente foram 

divididos entre a comissão organizadora para codificação, organização, 

tabulação e construção de banco de dados, para que fosse dada continuidade 

ao processo de análise. 

 

3.6. Informações sobre o reconhecimento da união entre pessoas do 

mesmo sexo. 

O roteiro utilizado para a realização das entrevistas, estava dividido em 

cinco blocos temáticos, os quais eram antecedidos por três questões gerais 

que investigavam (1) se o entrevistado já havia participado antes da Parada; 

(2) os motivos que o levaram a estar lá, e; (3) com qual categoria relacionada 

à sexualidade este mais se identificava. No total, compunham o roteiro 41 

questões, incluindo as que versavam sobre aspectos socioeconômicos. A 

                                         
20 Segundo dados divulgados pela polícia militar de Pernambuco, através da mídia local. 
Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-
urbana/2012/09/16/interna_vidaurbana,396835/parada-da-diversidade-reune-300-mil-
pessoas.shtml> Acesso em 17 fev. 2014. 
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maioria das questões era de múltipla escolha, e apenas cinco eram 

discursivas. 

Dentre as questões discursivas, a de número 27 versava sobre o objeto 

de investigação desta dissertação. O texto da referida questão diz: “sobre o 

projeto de Parceria Civil, que reconhece o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, você é:...”. Havia duas opções de resposta: “contra” e “a 

favor”. Invariavelmente, tendo respondido a alternativa “a” ou “b”, o/a 

entrevistado/a era impelido a justificar sua resposta. O registro escrito era 

feito pelo/a pesquisador/a diretamente no roteiro da entrevista, a partir das 

respostas dadas pelos/as entrevistados/as. Este ano, os heterossexuais foram 

também convidados a manifestarem suas opiniões sobre o projeto de lei, 

tendo em vista que no ano de 2006, quando a pesquisa foi realizada pela 

primeira vez em Recife, esse público não foi entrevistado (CARRARA et al., 

2007). 

Foram, então, produzidas 652 respostas como justificativas de 

posicionamentos tanto favoráveis quanto contrários ao projeto de Parceria 

Civil, sobre as quais nos debruçamos, para analisar os “repertórios” que são 

utilizados para a construção desses discursos. Além da construção, buscamos 

também analisar as funções e variações presentes nesses discursos. 

 

3.7. Desafios e cuidados metodológicos. 

Assim como em outras pesquisas semelhantes, realizadas 

anteriormente, devemos reconhecer que, mesmo tomando todos os cuidados 

metodológicos mencionados no decorrer deste capítulo, as informações que 

serão apresentadas não advém de uma amostra probabilística e devem ser 

tratados com cautela quanto a possíveis generalizações. Importante também 

lembrar que “embora apontem para certas tendências, não se pode a partir 

delas tirar conclusões definitivas sobre a população que participa da 

manifestação e muito menos sobre a comunidade de gays, lésbicas, travestis e 

transexuais” de Pernambuco (CARRARA, RAMOS e CAETANO, 2003. p.07-08).  
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Nessa perspectiva, encontramo-nos consoante com Donna Haraway 

(1995) quando argumenta a favor de “uma doutrina e de uma prática da 

objetividade que privilegie a contestação, a desconstrução, as conexões em 

rede e esperança na transformação dos sistemas de conhecimento e nas 

maneiras de ver” (p.24). Sob esse olhar, situamos o nosso conhecimento 

dentro de uma objetividade corporificada, ou objetividade feminista, que se 

refere a um corpo teórico reconhecível, que possui um nome, que reivindica 

um lugar, que atua dialogicamente e que se constrói nessa relação. 

Por fim, ressaltamos que este trabalho não se propõe a estabelecer 

certezas acerca do tema pesquisado, que, por sua vez, cristalizem-se em 

verdades finais. De certo modo, entendemos que o conhecimento científico e 

acadêmico fazem aparecer versões que produzem efeitos de verdade, mas 

desejamos que essas verdades transitórias sejam comprometidas com a dúvida 

e com a mudança. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Inicialmente, apresentamos a seguir algumas informações gerais que 

nos ajudam a situam como os 652 entrevistados se apresentaram, quando 

abordados pelos/as pesquisadores/as, em termos de estado conjugal, 

cor/raça, grau de instrução e idade. 

Vale ressaltar que a exposição de gráficos visa aqui, sobretudo, ilustrar 

as formas de organização que propusemos para apresentar nossos 

interlocutores e suas respostas. Ou seja, tais números não são tomados aqui 

de forma reificante, mas talvez como figurativos, ou seja, imagens que 

produzem mais do que re-apresentam a diversidade que caracteriza este 

grupo e a polissemia de suas respostas. 

 

Fem.

56%

Masc.

41%

NR

3%

 
Gráfico 05: Sexo aos nascer, conforme auto-declarado pelos/as entrevistados/as 
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Gráfico 06: Orientação sexual auto-declarada pelos/as entrevistados/as 
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Gráfico 07: Cor/raça auto-declarada pelos/as entrevistados/as, segundo 

categorização do IBGE 
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Gráfico 08: Faixa etária auto-declarada pelos/as entrevistados/as 
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Gráfico 09: Grau de instrução  auto-declarado pelos/as entrevistados/as 

 

Gráfico 10: Estado conjugal auto-declarada pelos/as entrevistados/as 

 

Os/as entrevistados/as, como figurado nos gráficos acima, apresentam-

se diversos, do ponto de vista do que denominamos de “estado conjugal”. 

Particularmente, em relação à cor ou à raça, seguindo a definição do IBGE, a 

maior parte dos/as entrevistados/as classificou-se como “pardo” (47%). O 

número daqueles/as que se declararam “branco” foi de 27%. As pessoas de cor 

“preta” configuram 17% dos/as entrevistados/as, percentual notadamente 

maior do que o encontrado pelo Censo 2010 para a cidade do Recife (7,6%).  
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Há uma proporção ligeiramente maior de pessoas que autodeclararam 

do sexo feminino e as jovens também predominaram na Parada da Diversidade 

de Pernambuco. Em relação à faixa etária, 61,7% dos/as entrevistados/as 

tinham até 29 anos, 20,9% tinham entre 30 e 39 anos e 17,3% tinham 40 anos 

ou mais. Também, os/as entrevistados/as revelaram um alto nível de 

instrução. 30,6% haviam chegado ao ensino superior (incompleto, completo, 

mestrado e doutorado) e 58,7% afirmou frequentar ou estar frequentando o 

ensino médio (incompleto e completo). Apenas 9,7% tinham cursado apenas o 

ensino fundamental. 

Diante disso e tendo em vista as primeiras aproximações às respostas 

produzidas, buscando facilitar o entendimento e a visualização, apresentamos 

o gráfico abaixo que ilustra a opinião das entrevistadas e dos/as 

entrevistados/as sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo21, aquelas e 

aqueles que expressaram opinião favorável ou desfavorável, que não opinaram 

e que optaram não responder a essa questão. Consideramos importante 

mencionar que embora demos a conhecer o quantitativo das respostas, o 

nosso olhar privilegiará a observação sobre a diversidade das respostas. 

 

Gráfico 11: Posicionamento dos/as entrevistados/as sobre o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo. 

 Num total de 652 entrevistas realizadas, o gráfico mostra que a maioria 

das pessoas ouvidas pela pesquisa se disseram “a favor”: 584 ou 89,5%. As que 

                                         
21 É desta forma que é mencionada na pergunta do roteiro. 
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são “contra”, 37 ou 5,7%, representam menor número. Há também as que 

decidiram pela opção “não conheço o suficiente para opinar”, 21 ou 3,3% e as 

que não responderam, 10 ou 1,5%. 

Anteriormente, em 2005, quando a pesquisa “política, violência e 

direitos sexuais” aconteceu em Recife, junto aos participantes da 5ª Parada 

da Diversidade de Pernambuco, esse debate era recente no parlamento 

nacional e ainda não havia a decisão do STF. Esta mesma questão foi 

suscitada, apontando os seguintes resultados. A grande maioria das pessoas 

que participaram das entrevistas (88%) foram favoráveis a sua aprovação. Os 

791 entrevistados incluíam homens e mulheres homossexuais e bissexuais, 

homens e mulheres heterossexuais e trans (travestis e transexuais). Apenas 

4,6% se mostraram contra e 5,3% disseram não conhecer o suficiente para 

opinar (CARRARA et al., 2007). 

 

Gráfico 12: Posicionamentos dos/as entrevistados/as sobre o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo por sexualidade agregada. 
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 Como podemos observar no gráfico acima, foram as mulheres bissexuais 

que mais se mostraram favoráveis ao projeto (96,6%), seguidas pelos homens 

homossexuais (94,8%) e pelas mulheres homossexuais (92,8%). O que acontece 

de forma semelhante na ocasião da pesquisa em 2006, onde as mulheres 

bissexuais apareciam também como mais favoráveis (95,9%), seguidas pelos 

homens bissexuais (94,3%) e pelas mulheres homossexuais (92,9%). Cabe 

destacar ainda, que o grupo em que mais respondentes declararam discordar 

do projeto foi o de homens bissexuais: 17,1% disseram-se contra, seguidos por 

10% das trans. Em 2006, o grupo das trans era o que mais se colocava 

contrário (8,6%). 

Contudo, no caso dessa pesquisa, buscamos não somente identificar a 

opinião dos/as entrevistados/as – se eram favoráveis ou contrárias – mas 

analisar as formas de se falar sobre o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo, tomando o reconhecimento legal como contexto. O ponto de partida 

para a análise dessas práticas discursivas são os enunciados produzidos em 

uma pergunta aberta da entrevista da pesquisa mais ampla mencionada 

anteriormente pelos participantes da parada, o que dizem e como se 

posicionam diante disso, focando os repertórios que constituem essas falas. 

O trabalho com repertórios prioriza três elementos de análise, que 

contextualizados ao nosso objeto podem ser entendidos desta maneira: 

construção (quais os repertórios sobre casamento são produzidos e/ou 

reproduzidos), função (os discursos produzidos legitimam ou desestabilizam 

normas sociais) e variabilidade (contradições no discurso) (MEDRADO, 1998; 

BORGES, 2008).  

Para a construção dos repertórios, buscamos o sentido geral que o 

enunciado produz. Entendendo que as categorizações tem uma finalidade 

didática, admitimos, todavia, o caráter polissêmico dos enunciados e que 

muitos deles poderiam estar em mais de uma das categorias produzidas, 

priorizando ,assim, a ideia geral que o enunciado nos comunicava. 
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Todas as respostas, que estavam tabuladas no programa estatístico 

SPSS, versão 20, foram lidas juntamente com outro pesquisador e outra 

pesquisadora do Gema/UFPE.22 A partir das nossas impressões sobre as 

opiniões que líamos, íamos atribuindo nomes, expressões ou frases que 

abarcassem minimamente a complexidade daquelas informações tentando 

fornecer um título à cada grupo de respostas. Até o fim da leitura das falas, 

novas categorias surgiram, outras tiveram seu nome modificado e outras 

foram condensadas em uma única, a fim de que produzíssemos certa 

homogeneidade dentro da heterogeneidade de sentidos atribuídos. 

Após esta etapa, realizada no grupo menor (eu, Josimar e Lis), 

apresentamos o produto ao grupo maior (componentes do projeto 

diversidade23 e pesquisadores convidados associados ao Gema/UFPE), numa de 

suas reuniões periódicas. Diante das contribuições dos que estavam ali 

presentes, mudanças foram sendo realizadas tanto na nomeação dos 

repertórios como na forma como observá-los. Por exemplo, o repertório que é 

apresentado com o nome de “benefício próprio”, antes era chamado de 

“argumento auto-referente”. Mudanças como estas foram realizadas a fim de 

facilitar a compreensão e/ou sintetizar da melhor forma o conteúdos das 

respostas abarcadas por cada repertório. 

Sendo assim, apresentamos a seguir os repertórios sobre o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo produzidos pelos participantes da 11ª parada da 

diversidade de Pernambuco através da pesquisa política, violência e direitos 

sexuais. 

                                         
22 Josimar Souza e Lis Daniele 

23 É como denominamos internamente o projeto “Produção de sujeitos e regimes de verdade 
no Movimento LGBT: memória, política e estética em Recife, Belém e Barcelona”, 
coordenado pelo Prof. Dr. Benedito Medrado, orientador dessa dissertação e que tem por 
objetivos: 1) identificar prevalências e mudanças em características sociopolíticas e em 
padrões de violência e discriminação contra LGBT em Recife e Belém, a partir de informações 
produzidas em duas edições da Parada da diversidade/orgulho LGBT nestas cidades; 2) trilhar, 
por meio de observações e memórias, percursos que caracterizam a organização de eventos 
político-culturais voltados à população de LGBT em Belém, Recife  e Barcelona como 
estratégia para identificação de jogos de verdade e dispositivos de fabricação de sujeitos 
LGBT a partir de contextos político-culturais distintos. Mais informações: http://gema-
ufpe.blogspot.com.br/ 
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Figura 01. Configuração de repertórios produzidos a partir da formulação de 
posicionamentos contrários e/ou favoráveis ao casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. 

4.1. Posicionamentos favoráveis ao casamento. 

Conforme vimos no gráfico 11, apresentado anteriormente, 584 (ou 

89,5%) dos 652 entrevistados se posicionaram “a favor” quando perguntados 

sobre o projeto de Parceria Civil. Conforme gráfico abaixo, 555 pessoas 

justificaram suas respostas, apresentando argumentos e opiniões. As respostas 

foram subdivididas em dez grupos em função do repertório que enunciavam. 

Esses repertórios são apresentados abaixo e detalhados de forma mais 

pormenorizada nos tópicos que se seguem. 

Gráfico 13: Frequência de repertórios produzidos para formulação de argumentos 

favoráveis ao casamento 
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Quanto aos motivos utilizados para justificar a concordância com o 

tema da parceria civil por LGBT, são apresentados, inicialmente, sob a forma 

de posições favoráveis à iniciativa, tendo por base argumentos relativos à 

igualdade e garantia de direitos (43%), autonomia da pessoa (14,4%), 

igualdade e normalidade (11,8%), casamento como ideal de felicidade (8,7), 

benefício próprio (7,2%), amor como justificativa (4,3%), estratégia de 

enfrentamento ao preconceito (3,4%), solidariedade ao outro (1%) e o 

casamento como meio de constituir família (1%).  

4.1.1. Igualdade e garantia de direitos 

 Frases como “porque os direitos civis são de todos os cidadãos” (76)24, 

“pelos direitos iguais” (80), Igualdade de direitos (383), “O direito tem que 

estar à disposição de quem quer, embora eu não queira casar (366), “Porque 

não é justo constituir junto e a família tomar” (465), “todos tem direitos 

iguais independente de orientação sexual” (550), ilustram algumas das 

possibilidades existentes dentro do grupo de respostas do repertório que 

denota igualdade e garantia de direitos.  

Este repertório, que circunscreve o maior número de respostas que 

enfatizam o direito a igualdade entre as pessoas diante do aspecto legal. Os 

enunciados ressaltam a máxima de que todos são iguais perante a lei. Uma 

expressiva quantidade de entrevistados enuncia frases simples e curtas como 

“direitos iguais (504, por exemplo)” ou “igualdade de direitos” (86725, por 

exemplo). Interessante destacar que outras respostas também demonstram o 

aspecto da igualdade entre as pessoas, mas a partir de outros aspectos como 

gênero, sexualidade e até numa perspectiva religiosa – foram categorizadas 

em outro grupo e serão pormenorizadas posteriormente. Nesta, porém, o 

aspecto da lei é o balizador para produzir um discurso igualitário no que cerne 

                                         
24 Corresponde ao número da entrevista. 

25 Apesar de termos alcançado a marca de 652 entrevistas válidas, foram produzidas e 
numeradas cerca de 1.000 cópias do roteiro, onde cada equipe, de cada supervisor de campo 
recebeu um conjunto de 100 roteiros. Por isso apareceram entrevistas numeradas desde 01 
até a centena que vai de 900 até 999. 
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o gozo dos direitos civis. Afinal, “os mesmos direitos para todos e todas” 

(324). 

Não somente a igualdade de acesso, independente se por um casal 

heterossexual ou homossexual, este grupo de respostas também enfatiza a 

necessidade de garantir o que já foi conquistado pelos casais no decorrer de 

suas vidas conjugais. Para alguns entrevistados o casamento deve ser 

aprovado “por causa dos bens” (517) ou para garantir a “herança e direitos ao 

parceiro” (538) ou “porque quando a pessoa morre a família quer os bens” 

(726). 

Lembremos que a garantia da sucessão de bens, o acesso a assistência 

saúde tendo o parceiro como beneficiário tem sido fio condutor da 

reivindicação dos direitos civis cedidos a LGBT desde a década de 1990, 

através do Projeto Lei 1.151-A, como mencionado no primeiro capítulo desta 

dissertação. De acordo com o cenário político, as pautas do casamento e da 

criminalização da homofobia disputaram o topo das agendas do movimento 

social LGBT na busca por legitimidade e reconhecimento do estado. 

Todavia, o reconhecimento legal da união entre pessoas do mesmo sexo 

nem sempre foi a pauta principal do movimento LGBT no Brasil. Na década de 

1980, outras questões eram prioritárias na mobilização por direitos dos 

homossexuais como a desconstrução de uma ideia patologizada da 

homossexualidade. 

Gustavo Santos (2011) nos recorda que a retirada do termo 

homossexualidade do código de doenças utilizado pelo Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), em 1987, é uma iniciativa 

que exemplifica, no Brasil, um movimento já presente em outras instâncias de 

abrangência mundial, como na Organização Mundial de Saúde. O autor 

observa ainda que na década de 1980, percebe-se uma nova fisionomia do 

ativismo homossexual no Brasil que, ao invés de visibilizar o caráter marginal 

e transgressor da homossexualidade – característica dos grupos homossexuais 

da década anterior, busca estrategicamente denotar ao tema um aspecto 
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“mais limpo” e aceitável socialmente. Sobre essa questão, Simões e Facchini 

(2009) rememoram que nesse momento as principais reinvindicações do 

movimento giram em torno da garantia de direitos civis em detrimento a 

demanda pela não discriminação.  

Nesse cenário, emerge o debate sobre o reconhecimento da união entre 

pessoas do mesmo sexo no Brasil entre os ativistas homossexuais. Todavia, 

faz-se importante mencionar que esse tema não se configurava ainda como 

uma das pautas de reivindicação. Essa estratégia foi empregada pelo fato de 

que a união homossexual fosse um tema que desencadeasse uma resistência 

bastante voraz dos grupos conservadores, o que poderia gerar grandes 

problemas para os pretendidos avanços na conquista por direitos civis naquele 

momento. 

A própria negação da ideia do casamento foi uma das estratégias 

utilizadas na tentativa de aprovação do Projeto Lei 1.151-A, pois, a 

possibilidade da legalização da união entre duas pessoas do mesmo sexo 

provocava frenesi nas instancias mais conservadoras e desencadeou forte 

oposição da bancada evangélica. 

Dentro dessa mesma discussão, é interessante mencionar que o direito 

ao casamento civil reverbera também na aquisição de deveres que devem ser 

cumpridos, mas esse não tem sido discutidos com a mesma intensidade que os 

direitos. 

 

4.1.2. Autonomia da pessoa 

Os argumentos configurados neste repertório se organizam a partir da 

ideia de que deve ser garantido ao ser humano o direito à autonomia de 

escolha, do poder de decidir sobre as questões que dizem respeito a sua 

própria vida, inclusive a escolha de seus parceiros. 
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Alguns exemplos são: “Acho que o sentimento e querer de duas pessoas 

é questão privada” (2), “Porque a pessoa tem o direito de ter suas escolhas 

respeitadas” (86), “todo mundo tem o direito de escolher sua opção e viver 

sua vida” (340), “Cada um deve ter o direito de se relacionar com quem 

quiser” (620), “As pessoas devem ser felizes da forma que se sentem bem” 

(621), “O mundo é livre e cada um faz suas escolhas” (781), “cada um faz o 

que gosta e o que tiver vontade” (834). 

Curioso observar, nas respostas das entrevistas 86 (“Porque a pessoa 

tem o direito de ter suas escolhas respeitadas”) e 340 (“todo mundo tem o 

direito de escolher sua opção e viver sua vida”), por exemplo, a questão da 

sexualidade parece surgir como escolha sobre si.  Contradizendo o discurso da 

militância que historicamente demonstra a preferência pelo uso do termo 

orientação sexual em detrimento ao termo escolha ou opção sexual, como 

podemos observar no comentário de Santos (2011): 

A expressão orientação sexual foi alvo de uma ampla discussão travada 
entre ativistas e acadêmicos. Termos como “preferência sexual” ou 
“opção sexual” eram utilizados de forma relativamente intercambiável 
pelos militantes homossexuais. Estes termos traziam em si certo 
sentido de fluidez e contingência da sexualidade, o que poderia 
remeter à ideia da homossexualidade enquanto uma “escolha pessoal”, 
passível de ser alterada. Optou-se então por utilizar a expressão 
“orientação sexual” (p.94). 

Essa escolha pode ser tratada como uma manobra estratégica no 

sentido de desconstruir a estigmatização atribuída ao termo “opção”. Tendo 

em vista que esse termo remete à ideia de escolha, este seria usado por 

grupos conservadores para rotular a homossexualidade como um desvio e que, 

consequentemente, dentro dessa lógica, devesse ser corrigido. Produzindo um 

argumento que visa deslegitimar a vivência homossexual em seu caráter de 

equidade à heterossexualidade. 

Ou seja, ao mesmo tempo que essas falas podem remeter à autonomia,  

podem também reforçar um sentido de fixidez da homossexualidade. É 

importante mencionar também que a assunção de categorias que exprimam a 

produção de identidades coletivas (FACCHINI, 2005) ou o uso de termos que 

denotem certo essencialismo, ou seja, que deslocam a autonomia do sujeito 
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da centralidade e situe, por exemplo, a experiência de vida homossexual 

quase como algo causal é uma estratégia de ação política na reinvindicação 

por direitos. 

Esse “essencialismo estratégico”, termo cunhado originalmente pela 

autora feminista Gayatri Spivak, refere-se a um tipo de solidariedade 

temporária para efeitos de ação social (VALE DE ALMEIDA, 2009) ou ainda a 

adoção de uma prática fincada na ficção naturalizante das identidades como 

meio para a obtenção de direitos (MISKOLCI, 2010), ou seja, o uso político de 

termos com a proposta de inverter o sentido de dominação que esses 

suscitam. 

Todavia, ambos os autores alertam para uma possível política de 

normalização, pois ao lançar mão da aglutinação das pessoas em categorias 

como lésbica, gay ou trans o movimento tenderia a exibir uma visão mais 

higiênica da homossexualidade, que para ser aceita socialmente deveria se 

enquadrar nos ditames da heteronormatividade, o qual se refere à  prescrição 

de atitudes normalizadoras tanto para heterossexuais como para 

homossexuais. Essa poderia ser uma armadilha que, para obter 

reconhecimento social e direitos cedidos pelo estado agiria em detrimento do 

reconhecimento das subjetividades. 

Visões paradoxais coexistem nas produções que se retroalimentam 

entre o fazer acadêmico e a militância fabricam pontos de aproximação e 

distanciamentos que são temas de discussão até hoje. O repertório seguinte, 

igualdade e normalidade, oferece outras contribuições dentro dessa temática. 

 

4.1.3. Igualdade e normalidade 

 Respostas taxativas como “igualdade” (342) ou “todos somos iguais” 

(717) e outras como “porque o casamento homoafetivo é tão legítimo quanto 

o heteronormativo” (79), “o casamento não deve ser um privilégio dos 

heterossexuais” (80), ou ainda “a união do mesmo sexo é normal” (321) 
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evidenciam a ideia do caráter de igualdade entre as relações homossexuais e 

as relações heterossexuais para os/as entrevistados/as, pautados não apenas 

diante do aspecto legal. 

Na opinião destes entrevistados as relações entre pessoas do mesmo 

sexo devem ser reconhecidas, porque estão no mesmo patamar de 

normalidade que as relações heterossexuais. Obviamente, este padrão de 

normalidade não inclui todo tipo de relacionamento entre pessoas do mesmo 

sexo e não faz menção a qualquer tipo de relação heterossexual. Podemos 

observar essa ideia na resposta da entrevista 20, “se eles viverem juntos e 

tiverem uma vida normal como casal, por que não?”. Provavelmente, esta 

ideia de vida normal como casal obedece a determinados critérios permeados 

pelos padrões da heteronormatividade, como a monogamia, a coabitação e o 

ideal da indissolubilidade do matrimônio. Tendo essas tensões em vista, 

entendemos a necessidade de se problematizar a ideia de igual e de normal. 

Situando teoricamente o debate, Joan Scott (1999) aponta algumas 

problematizações possíveis no que se refere à formulação do conceitos de 

igualdade e diferença e remete ao que a autora chama de solução simples 

para problemas difíceis. Considera ainda que quando se parte de uma 

categoria (igualdade, por exemplo) fica implícita a negação ou repressão de 

tudo aquilo que não condiz com essa mesma categoria, pois certamente duas 

pessoas do mesmo sexo que se relacionam são iguais e/ou diferentes em 

muitos aspectos. Eleger uma dessas características para inferir aproximações 

sem levar em conta outros distanciamentos é ser reducionista quanto à 

complexidade da experiência de cada indivíduo. Há de se convir que além de 

experimentar igualdades, casais do mesmo sexo também experimentam a 

diferenças. 

Sob esse olhar, entender ou fazer leituras de sujeitos como iguais ou 

diferentes em sua totalidade a partir de uma ou outra categoria de análise, 

como gênero ou sexualidade, pode perder de vista outras nuances da 

complexidade humana.  
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Outra ideia relacionada a este repertório e que tem sido utilizada para 

nomear as relações entre homens e mulheres é a do “casamento entre 

iguais”. Encontramos, nessa ideia, uma metáfora utilizada para associar duas 

pessoas que se unem por serem iguais. Entretanto, o quesito ou categoria que 

se utiliza para denominar um e outro como iguais é a sua orientação sexual.  

Contudo, embora haja problematizações filosóficas e teóricas na 

formulação dos conceitos relacionados à igualdade e diferença, o 

posicionamento estratégico dos mesmos faz sentido quando se aplica a um 

contexto específico. Luis Mello (2005) afirma que, quando a finalidade é a 

superação das exclusões sociais, culturais políticas e econômicas, legítima é a 

reinvindicação da igualdade, quando a diferença inferioriza, assim como 

legítima é a reinvindicação do direito à diferença, quando a igualdade 

descaracteriza. O autor destaca ainda que a conquista da igualdade deve 

respeitar a pluralidade. 

Fazendo eco a esta afirmação, a autora feminista Joan Scott (1999) 

localiza a díade “igualdade versus diferença” como possíveis princípios 

organizadores que possibilitam uma ação política no campo da mudança 

social.  

Scott (1999) defende que  “precisamos de uma teoria que seja útil e 

relevante a uma prática política” (p. 203). No entanto, a autora alerta que 

essa pode ser uma solução simples para um problema de ampla complexidade, 

na medida em que as teorias devem possibilitar pensarmos em termos de 

pluralidades e diversidades contrapondo unidades e universalidades.  

Propomos, pautados em Avtar Brah (2006), pensar em termos de 

interseccionalidade, onde não se afirma que uma categoria individual é 

internamente homogênea, reconhecendo que esta mesma categoria não dá 

conta de abarcar a ampla gama de especificidades de um grupo, no caso, 

LGBT. 

É o que acontece com a nomenclatura de “casamento gay”. Não se leva 

em consideração, por exemplo, que apesar de gays (que por si só, já se 
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configura como categoria identitária) essas pessoas podem ser brancas, 

pardas, negras, classe média, classe popular, alto ou baixo nível de 

escolaridade, etc. De acordo com Brah (2006), gênero, raça e classe atuam 

como marcadores da diferença social. No entanto, elege-se uma qualidade 

que se torna absoluta para nomear a união, desconsiderando todas as demais 

nuances. Mais do que casamento gay, é o casamento entre pessoas. 

No quesito da equidade baseada na normalidade, reinvindicada na fala 

das nossas e dos nossos/as entrevistados/as, expressa no apoio ao casamento 

entre pessoas do mesmo sexo “porque é normal” (930) observamos também o 

desejo de se perceberem enquadrados dentro de um modo de vida entendida 

como normal. Para exemplificar esse aspecto, chamamos atenção para a 

seguinte fala: “Se eles viverem juntos e tiverem uma vida normal como casal, 

por que não?” (20). Chama a atenção principalmente o quanto esses ideais 

podem ser opressores à medida que prescrevem modos de ser que possam ser 

considerados normais e consequentemente aceitáveis. 

Miskolci (2009) alerta que essa ideia de normalidade é produzida 

discursivamente, de forma arbitrária, nos discursos de campos de saber 

dominantes. Nas palavras do autor: 

A sexualidade tornou-se objeto de sexólogos, psiquiatras, 
psicanalistas, educadores, de forma a ser descrita e, ao mesmo 
tempo, regulada, saneada, normalizada por meio da 
delimitação de suas formas em aceitáveis e perversas. Daí a 
importância daquelas invenções do século XIX, a 
homossexualidade e o sujeito homossexual, para os processos 
sociais de regulação e normalização (p. 153). 

Além da necessidade que se questionar a naturalização das demandas e 

obrigações sociais no quesito da conjugalidade, o autor ressalta também que 

essas expectativas derivam do pressuposto da heterossexualidade, que foi 

sempre compreendida como natural e fundamento da sociedade pelos saberes 

hegemônicos. Observamos, por exemplo, a própria criação da categoria da 

homossexualidade que surge, através do discurso médico, como patologizada 

(MISKOLCI, 2007). 
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Sendo assim, torna-se latente a problematização não apenas dos 

modelos impostos, mas dos pressupostos que os sustentam dentro de uma 

lógica excludente e hierarquizante.   

 

4.1.4. Casamento como ideal de felicidade e amor como justificativa 

 Os enunciados que ilustram o repertório que dá destaque ao casamento 

como ideal de felicidade são: “porque todo mundo tem direito de ser feliz” 

(350), “pois o que importa é ser feliz” (564), “todo mundo tem o direito de 

ser feliz” (234), “se gostam, tem que ser felizes” (746), “todo mundo tem 

direito de ser feliz com quem quiser” (42), “ser feliz não tem a ver com o 

sexo” (54). 

 A ideia apreendida nessas respostas é a de que o casamento é um, se 

não o , requisito necessário para a felicidade conjugal de um casal. A ideia 

relacionada ao casamento está diretamente ligada ao ideal de felicidade. 

 Diferente de quando se começou a discutir sobre o reconhecimento 

legal do casamento homossexual na década de 90, cujos aspectos latentes 

utilizados como argumentos favoráveis e que justificavam a sua aprovação no 

Congresso Nacional eram os aspectos relacionados ao patrimônio e herança 

(RALA, 1999; MELLO, 2005). 

Atualmente observamos um movimento onde aspecto afetivo desta 

relação é destacado, é o que observamos com a frequente substituição do 

termo homossexual pelo homoafetivo26. Em contrapartida, deve-se observar 

que essa substituição pode sombrear a presença da sexualidade na relação 

entre dois homens ou mulheres. O que pode representar uma forma velada de 

preconceito, à medida que, na tentativa de se apresentar à sociedade um 

                                         
26 O termo homoafetivo, ou homoafetividade, foi cunhado pela ex-desembargadora e atual 
presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Maria Berenice Dias, e visava 
salientar a questão do afeto como parte constitutiva dos laços conjugais entre homossexuais e 
passando a ser utilizado pelas instancias do direito que possuem aproximações com o debate 
sobre diversidade sexual. 
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modelo mais aceitável dessa relação, faz-se uma assepsia dos aspectos que 

possam suscitar rejeição. Ou seja, a forma como a homossexualidade é 

apresentada pode reforçar o preconceito ao invés problematizá-lo. 

Por exemplo, Lenise Borges (2008) analisou possibilidades de 

legitimação e transgressão nos repertórios sobre lesbianidade em uma novela 

exibida em uma emissora de grande audiência no Brasil e observou que a 

forma como acontecem os processos de assimilação (legitimação/aceitação) 

da temática da lesbianidade na mídia televisiva se abstêm de provocar as 

desestabilizações das normas sociais e modelos hegemônicos. 

Por outro lado, João Ricard Silva (2014) observa que as questões ligadas 

ao afeto atualmente têm adquirido visibilidade ao se tratar da relação 

homossexual quando circunscrito no campo político e do Direito.  

O amor e a vontade de família saem do patamar filosófico para 
assumir um lugar que também é político. Não é por acaso que 
os fundamentos do amor romântico passaram a ser utilizados 
pelo Direito para dizer que o afeto deve ser considerado como 
um princípio jurídico (p.60). 

O autor menciona que termos como “direito à felicidade” e “amor 

familiar” são utilizadas por diversas instâncias do Direito. Para João Ricard 

Silva (2014) a própria conjugalidade homossexual está atravessada 

internamente por essas questões, num jogo de negociação entre conflitos 

pessoais e demandas sociais, o que reverbera, por exemplo, na decisão desses 

casais de reconhecerem legalmente as suas uniões por meio do casamento. 

Em nossa pesquisa, destacamos outro repertório que também faz uso do 

argumento baseado no afeto para conferir legitimidade à relação 

homossexual. Por meio de argumentos como “qualquer forma de amor vale a 

pena” (235), “o amor independe de raça, cor, religião e orientação sexual” 

(246) ou “o amor não tem sexo” (173), esses entrevistados apresentam a 

presença do afeto, nomeado de amor, como balizador para a legitimidade 

legal dessas relações. 



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 77 

Ou seja, para esses entrevistados e, assim como observamos na 

literatura, para o debate sobre o reconhecimento legal do casamento entre 

pessoas do mesmo sexo a afetividade vem alçando um lugar de protagonismo, 

em detrimento à secularização das questões de patrimônio. De uma forma ou 

de outra esperamos que, independente da via que se utilizar, Lésbicas, Gays, 

Travestis ou Transexuais possam alçar o lugar de equidade na sociedade pelo 

qual militam em seu cotidiano. 

 

4.1.5. Benefício próprio e solidariedade ao outro 

A observação desses dois repertórios é interessante à medida que 

podemos observar as aproximações e distanciamentos produzidos pelo diálogo 

entre eles. 

Para os/as entrevistados/as que se pautam pelo benefício próprio, o 

casamento deve ser aprovado pelo simples fato de que será um direito que 

eles estão interessados e que se beneficiarão diretamente. “Porque sou uma 

dessas pessoas” (547), “porque sou gay e quero casar” (501), “porque se eu 

quiser casar eu poderei” (756), “porque um dia eu vou querer casar” (777). 

Por outro lado, para outros/as entrevistados/as, embora o 

reconhecimento da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo não seja um 

beneficio direto para eles mesmos, são favoráveis tendo em vista que o 

benefício alcançará amigos, parentes ou conhecidos os quais estes se 

solidarizam. Seis pessoas produziram respostas nesse sentido, que são “a favor 

porque tenho amigos casados” (315), Se eles querem casar (106), “porque 

tenho um primo que vive nessa situação” (548), “conheço pessoas que fizeram 

e apóiam” (526), “na minha família tem um casal de lésbicas e eu as apoio” 

(515)  e “pelos direitos dos outros” (263). 

Chama a atenção muitas dessas respostas é que, embora muitas dessas 

pessoas não estejam ligadas diretamente a nenhuma organização política que 

luta pelos direitos dos homossexuais, apresentam uma militância evidenciada 
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nas ações do seu cotidiano, seja em benefício próprio seja em favor de algum 

familiar ou amigo. 

Desse modo, percebemos o quanto a existência de muitos homossexuais 

é marcada por ações cotidianas que se traduzem em reivindicação por 

legitimidade. Por conseguinte, aqueles e aquelas que constituem sua rede de 

relações, por vezes, tem sido solidárias à sua ideologia. Sua existência é 

política. 

 

4.1.6. Estratégia de enfrentamento ao preconceito. 

Para esses entrevistados, a aprovação do casamento diminuiria o 

preconceito contra os homossexuais, pois os colocaria em patamar de 

igualdade em relação aos heterossexuais.  “Porque vai dar mais espaço para 

os gays na sociedade” (727), “pra acabar o preconceito, todos tem direito” 

(233), “as pessoas não podem ser discriminadas pela sua sexualidade” (84), 

“para mostrar a sociedade que podemos ficar juntos” (153), “porque através 

disso, nós somos reconhecidos” (835). 

Consoante essa ideia o parlamentar Jean Wyllys (2012), idealizador do 

Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que pretende viabilizar o casamento 

civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, considera a legalização do 

“casamento civil igualitário”27 como uma estratégia, em certa medida, de 

enfrentamento à homofobia, pois considera que o reconhecimento do 

casamento civil para LGBT rompe uma barreira histórica e cultural que 

considera os homossexuais cidadãos de segunda categoria. Posicionamentos 

como esses evidenciam que, além de efeitos no discurso dos/as 

entrevistados/as sobre instancias de seu cotidiano, o reconhecimento legal da 

união entre LGBT pode ser utilizado como instrumento de ação no campo 

político.  

                                         
27 Título da campanha liderada pelo parlamentar. Mais informações: 
<http://casamentociviligualitario.com.br> 
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Sobre esse aspecto, teóricas feministas nos ajudam a fomentar essa 

discussão ao problematizar a dicotomia construída historicamente entre 

público e privado. Para Mesquita e Aras (2012), por exemplo, a problemática 

nessa distinção foi identificada desde a década de 60, e desponta a partir de 

uma importante reflexão dos movimentos feministas concentrado em torno da 

afirmação de que o “pessoal é político”. Para as autoras, essa afirmação se 

sedimentou como questionamento profundo e dinamizador capaz de provocar 

mudanças na configuração de conceitos políticos e históricos. 

Assim, tendo em vista o fazer científico como uma estratégia possível 

de ação política, à medida que oferece questionamentos e propõe a 

reconstrução ou releitura de questões naturalizadas, esta pesquisa contribui 

diretamente para potencializar as produções que se retroalimentam do 

encontro entre o fazer acadêmico e a militância. 

 

4.2. Posicionamentos contrários 

Como observamos no gráfico 11, encontramos 37 pessoas que se 

pronunciaram contra a legalização da união homossexual. Cujas respostas 

foram agrupadas em seis repertórios descritos no gráfico abaixo. 

4
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Outros/Não opinou

Homossexualidade não é família

Contra o casamento

A sociedade não está preparada

Casamento é para procriação, entre homem e

mulher.

"Não é certo"

Motivo religioso (Contra)

Gráfico 14: Frequência de Repertórios produzidos para formulação de argumentos 

contrários ao casamento. 
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Observamos também acima as posições contrárias, cujos argumentos 

ressaltam respectivamente a ideia de que: esta união não é “certa” (27%), 

casamento é para a procriação (13,5%), a sociedade não está preparada 

(8,1%), contra o casamento em si (5,4%) e a homossexualidade não é família 

(2,7%). Como o número de respostas que opinaram contra possuem um 

quantitativo reduzido em relação às favoráveis, decidimos apresentar todas 

elas. Há ainda destaque para posições que adotam a religião como matriz de 

pensamento, configurando-se, contraditoriamente, posições favoráveis (1%) e 

contrárias (32,4%). Essas serão apresentadas de forma mais pormenorizada no 

tópico específico. 

4.2.1. Casamento é para procriação, entre homem e mulher e Contra o 

casamento 

Esses dois repertórios contrários são apresentados juntos, pois a 

discussão teórica em relação a ambos se aproximam em muitos pontos. Isso 

evidencia como os argumentos que constroem os repertórios formam uma 

rede complexa e que dificilmente poderão ser sempre vistos de forma isolada. 

Quanto as respostas encontradas que enfatizam a ideia de que 

casamento é para procriação, entre homem e mulher, e que constroem este 

repertório  foram: “Não tem nada a ver. Casamento só entre homem e 

mulher” (787), “Não pode ter filho. Em caso de adoção, como fica a cabeça 

da criança?” (26), “o casamento ficou para o homem e para a mulher, não há 

necessidade de se expor” (104), “acho que não vai dar certo, casamento com 

aliança só entre homem em mulher” (446), “casamento é para homem e 

mulher, juntou já está bem demais, não precisa casar” (836). 

No que se refere ao repertório que enfatiza que é contra o casamento 

em si, encontramos duas respostas que constroem esta categoria: “Sou contra 

o casamento para qualquer pessoa” (967), “Para ficar junto não precisa ser 

casado” (748).  

Consoante as ideias supracitadas, Butler (2003) escreve: 
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Esses pontos de vista podem se conectar de diversas maneiras; uma 
delas consiste em sustentar que a sexualidade deve se prestar às 
relações reprodutivas e que o casamento, que confere estatuto legal à 
forma de família, ou, antes, é concebido de modo a dever assegurar 
essa instituição, conferindo-lhe esse estatuto legal, deve permanecer 
como o fulcro que mantém essas instituições em equilíbrio (p. 221). 

Butler toca em dois aspectos relevantes à nossa discussão: a 

reprodução como finalidade a que se destinam as relações de parentesco e; o 

casamento enquanto instituição que formaliza e ao mesmo tempo produz 

efeito de legitimidade para os vínculos. 

Sob esse olhar, o casamento é uma estratégia para a manutenção do 

status quo social da família heterossexual ao receber do discurso jurídico o 

reconhecimento. 

Segundo a autora, requerer a legalização da relação não-heterosexual 

figura uma forma de submissão à norma regulatória que coloca nas mãos do 

Estado o direito de eleger o que pode ser viável, ou não, ao sujeito enquanto 

possibilidade para suas relações afetivas. Nesta perspectiva, o sujeito cede ao 

Estado um direito que lhe é imanente. Assim, as subjetividades e 

relacionamentos que se poderiam supor como privados, tornam-se objetos do 

exercício do poder (ROSE, 1998). 

Há também o risco de interpretarmos, a partir de então, que o 

casamento é a melhor opção para gays e lésbicas, estabelecendo um novo 

modelo ao qual se deve adequar, desconsiderando o desejo de solteiros, não 

monogâmicos, não interessados em casamento ou ainda os que desejarem 

construir suas relações fora dos moldes pré-existentes (BUTLER, 2003). 

Estabelecendo esta possibilidade como uma norma, o que é encarado como 

inovador torna-se uma nova forma de conservadorismo. 

Outrossim, estender a lógica do casamento aos pares homossexuais 

estáveis permite um enquadre desta relação no modelo de família. Foulcault 

(1988) chama atenção para o “dispositivo de aliança” que se organizaria em 

torno de um sistema que define o permitido e o proibido, o prescrito e o 



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 82 

ilícito, sendo relevante para a manutenção deste dispositivo  o vínculo entre 

parceiros com status definido.  

Em consonância com essas idéias, Preciado (2011) propõe que a 

reinvidicação ao casamento, à adoção e à transmissão do patrimônio 

contribuem para o ideal de nomalização e a integração dos gays e das lésbicas 

na cultura heterossexual dominante. 

Entretanto, identificamos autores que fazem referência a outras 

configurações na dinâmica dessas relações indo além do modelo padronizado 

de convivência, cuja coabitação parcial se apresenta como um exemplo de 

possibilidade para casais que se ressentem do modelo de “juntar as 

escovinhas”, dividir o teto, despesas, dentro de uma lógica de enquadramento 

típico heterossexual (PAIVA, 2007). De uma forma ou de outra, chama a 

atenção os caminhos possíveis na construção desta relação. 

 

4.2.2. A sociedade não está preparada e não é certo 

As falas a seguir exemplificam esse repertório: “Penso na sociedade 

criada” (508), “Ainda não estamos preparados para isso” (05), “A sociedade 

ainda não está pronta” (138). Este argumento, de que a sociedade não estaria 

preparada para aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem sido 

utilizado para produzir uma resistência à aceitação de que esse tema seja 

encarado com naturalidade entre as pessoas que constroem essa mesma 

sociedade mencionada. 

Podemos observar também que o mesmo possui outros problemas em 

sua construção. Primeiramente, quem enuncia este argumento desloca a ideia 

do preconceito e da discriminação de si mesmo para um suposto outro 

nomeado de sociedade. Mas quem compõe a sociedade se não nós mesmos? Se 

não aquelas e aqueles que enunciam tais argumentos? 
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Ao analisar os enunciados encontrados nesse quesito, remetemo-nos a 

análise de Richard Miskolci (2007) sobre pânicos morais e formas de controle 

social exercido pela pressuposição da ideia construída historicamente de um 

medo coletivo por trás da rejeição social a gays e lésbicas. Para o autor, a 

luta pelo reconhecimento da parceria entre pessoas do mesmo sexo, ou 

casamento gay, termos utilizados pelo autor, exemplifica na 

contemporaneidade como nossa sociedade é capaz de renegociar padrões 

normativos sobre práticas sexuais. 

 Milkolci (2007) chama de pânicos morais o mecanismo de resistência e 

controle da transformação social. O autor descreve o casamento gay a partir 

desse conceito: 

O casamento gay se tornou uma possibilidade que evoca 
temores com relação à sobrevivência da instituição em seu 
papel de mantenedor de toda uma ordem social, hierarquia 
entre os sexos, meio para a transmissão de propriedade e, 
principalmente, valores tradicionais. Assim, se a rejeição ao 
casamento gay reside neste pânico da mudança social, isso se 
dá porque nossa sociedade construiu historicamente a imagem 
de gays como uma ameaça ao status quo (p.104). 

Sob esse olhar, o casamento gay suscita tamanha resistência, pois 

desestabiliza questões basilares sustentadas pelo modelo de família 

tradicional.Essa ojeriza social direcionada à homossexualidade se reflete nas 

respostas do repertório que nomeamos de “não é certo”. No parágrafo abaixo 

podemos observar outras falas que ilustram esse repertório. 

“Não é correto” (918), “Não pode ter a liberdade de casar” (724), 

“Acho uma nojeira” (761), “Não acha correto” (56), “Não acha certo” (260), 

“Não acho certo” (212), “não tenho nada contra, mas não aceito” (461) 

“Porque acho isso uma grande putaria” (637), “Porque os próprios gays que 

fazem palhaçada” (500). 

Essa sentença curta e taxativa que nomeia esse repertório, retirada do 

texto de algumas das falas, evidencia a naturalização da negação à 

homossexualidade, à medida que os/as entrevistados/as não apresentam 

argumentos para justificar as questões que os levam a ser opostos ao 
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casamento para essas pessoas. Um/a dos/as entrevistados/as é contra 

simplemente “porque discorda da homosexualidade” (500). 

 

4.3. Religião, uma dinâmica controversa: posições favoráveis e contrárias. 

A religião é um aspecto relevante da vida social brasileira. Nos anos 

1990/2000, foi identificado o declínio da população católica e o aumento 

progressivo da adesão às igrejas evangélicas, especialmente nas periferias e 

centros urbanos. Do mesmo modo, crescia o número dos que se identificavam 

como “sem religião”. Resultados de novas pesquisas (DATAFOLHA, 2013) 

sugerem o aumento da migração religiosa, a pluralização dos vínculos e 

pertencimentos e persistência da queda do catolicismo. Esse cenário indica a 

vitalidade religiosa de nosso país.  

Esse aspecto se torna relevante para a nossa análise, pois como afirma 

Giumbelli (2005), a religião se configura como matriz de posicionamentos e 

como força de intervenção social. Esses posicionamentos revestem-se de 

importância para o nosso trabalho, pois em muitos momentos tiveram 

influencia nas questões políticas que envolvem a legalização do casamento 

homossexual. 

Embora o reconhecimento da união homossexual tenha sempre 

encontrado fortes oposições em grupos conservadores de cunho religioso com 

uma visão tradicional sobre família e casamento, encontramos em nossa 

pesquisa entrevistados que mencionaram motivos religiosos tanto para apoiar 

tal união como para negá-la. Essa contradição nos chamou atenção e nos fez 

produzir as seguintes articulações. 

Quanto aos posicionamentos favoráveis que se fundamentam 

ideologicamente na religião podemos citar, por exemplo que, para o 

entrevistado de número 946, “todos foram criados por Deus, portanto todos 

podem. Para o entrevistado do entrevista 603, “o destino quem sabe é Deus, 

por isso não tenho nada contra”. 
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Percebe-se que o campo religioso, no diálogo com a homossexualidade, 

produz sentidos nem sempre harmoniosos, com ocorrência de contradições, 

tendo em vista que o mesmo argumento – o religioso – fora usado para 

promover um discurso igualitário e, ao mesmo tempo, como veremos nesta 

pesquisa, para promover o discurso do ódio e da intolerância. 

Percebemos também permanências e rupturas nesses discurso, tendo 

em vista o surgimento de alternativas religiosas que elaboram uma 

hermenêutica própria contrastando com a propagada regulação das religiões 

cristãs. Em contrapartida ao conservadorismo hegemônico no universo 

evangélico, as igrejas inclusivas são um fenômeno recente no Brasil e chama 

atenção pela compatibilização de condutas não heterossexuais e cristianismo 

(MUSSKOPF, 2004; MARANHÃO FILHO, 2011; WEIS DE JESUS, 2012; 

NATIVIDADE, 2010; 2013). 

Atualmente essas iniciativas de vertente evangélica, em um sentido 

mais global, vêm construindo sua imagem na esfera pública a partir da 

rejeição de sua vinculação à ideia de “igreja gay”, passando a aderir ao rótulo 

de “igreja inclusiva”. Segundo Natividade (2013), o aparecimento desse tipo 

de alternativa religiosa acompanha processos sociais que compreendem a 

pressão política dos grupos LGBT por reconhecimento e legitimidade e a 

pluralização das demandas e dos sujeitos de direitos nesse campo discursivo. 

As comunidades inclusivas se destacam como movimento plural no interior do 

qual debates e práticas relacionadas à construção da cidadania e dos direitos 

de lésbicas, gays, travestis e transexuais também se configuram como pauta 

de discussão. Neste sentido, Roger Raupp Rios (2006) conclui que, devido às 

pautas de reivindicação dos movimentos sociais LGBT, os conceitos de 

democracia e cidadania têm sido constantemente revistos e ampliados, 

abrangendo os mais diversos setores da vida individual e coletiva. 

Antes mesmo da existência das igrejas lideradas por pastores e 

ministros que assumem publicamente uma identidade homossexual, 

Natividade (2010) aponta a existência de movimentos anteriores que 

apresentavam um discurso favorável a inclusão de homossexuais em cultos 



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 86 

cristãos. Em meados dos anos 1990, a Igreja Presbiteriana Unida de 

Copacabana, no Rio de Janeiro, o pastor (heterossexual) Nehemias Marien, 

realizou cerimônias religiosas de bênção a casais homoafetivos e, em diversas 

ocasiões, participou de fóruns e debates nos quais proferiu um discurso que 

conferia à homossexualidade um caráter positivo. A instituição também se 

destaca pela participação em eventos como a Parada do Orgulho GLBT. Com a 

preocupação política de colaborar para a desconstrução do preconceito contra 

os homossexuais, celebrou o Culto do Orgulho Gay durante cinco anos, em 

data próxima ao dia 28 de junho, conhecido como Dia do Orgulho Gay. Além 

disso, envolveu a militância em atividades de prevenção e também em fóruns 

que discutiam temas como religião e orientação sexual. 

Por outro lado, muitos ainda são os posicionamentos que se opõem de 

forma bastante vigorosa à homossexualidade. Em nossa pesquisa encontramos 

respostas como as abaixo que ilustram repertórios que circulam na sociedade 

que fomentam posicionamentos opostos aos direitos sexuais para LGBT. 

“A religião cristã é contra” (639), “devido à crença religiosa” (503), 

“porque não tem como ter filho, não vai ter a bênção de Deus” (789), “já fui 

evangélica e isso não é bíblico e não é de Deus” (16), “Deus uniu o homem à 

mulher, apenas” (50), “por questões religiosas” (200), “pois é contra os 

princípios cristãos” (252), “Deus não colocou dois homens ou duas mulheres 

no mundo para casar” (207), “Não é coisa de Deus” (238), “porque é 

ensinamento de Deus, estão passando dos limites” (464), “não precisa se 

casar, a igreja é sagrada” (847), “casar deve acontecer como Deus deixou” 

(830). 

Temos observado a presença da religião na política, na mídia, no 

espaço público, principalmente no tocante a discussão sobre direitos sexuais. 

Chamo atenção especial às sucessivas propostas de reconhecimento da união 

entre pessoas do mesmo sexo, que diversas vezes encontrou obstáculos e 

resistências por parte de grupos conservadores de base religiosa que se 

articulam politicamente e se inserem no Congresso Nacional e ocupam cargos 
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públicos no poder legislativo defendendo uma bandeira abertamente contra 

LGBT.  

Temos visto a participação de lideranças de matrizes religiosas como 

atores políticos nas instâncias decisórias do país, haja vista a atuação da 

bancada evangélica no Parlamento e a eleição do deputado e pastor Marco 

Feliciano (PSC) como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

(CDHM) da Câmara dos Deputados, em março de 2013. Embora tenha deixado 

o cargo em dezembro do mesmo ano, pautado num discurso conservador sobre 

homossexualidade, militou explicitamente para tolher a cessão de direitos 

que beneficiam diretamente a população LGBT. Nesse cenário, percebe-se 

também a emergência de grupos religiosos organizados, até mesmo, tentando 

promover retrocessos legais em direitos já garantidos28. 

Esses eventos do cotidiano indicam a emergência de discursos sobre 

religiões cristãs e homossexualidade na cena pública. Neste particular, torna-

se fundamental a realização de estudos que possam acompanhar, analisar e 

refletir sobre as vulnerabilidades sociais, associadas a sexualidade das 

pessoas/cidadãos, e as formas como estas sexualidades são construídas pelas 

instituições públicas, como a igreja. 

Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas 

que possam analisar em profundidade os diálogos que se retroalimentam entre 

religião e diversidade sexual, tendo como objetivo a transformação e o 

questionamento dos posicionamentos que negativam a possibilidade de acesso 

à direitos humanos. 

                                         
28

 Em junho de 2013, Silas Malafaia, o deputado Marco Feliciano (PSC-SP), ambos pastores de 
igrejas evangélicas convencionais, e o deputado católico Jair Bolsonaro, acompanhado de um 
grupo de cantores e cantoras gospel, lideraram a “Marcha pela Família Tradiconal” que reuniu 
católicos e evangélicos para protestar abertamente contra o reconhecimento legal da união 
entre pessoas do mesmo sexo e outros direitos já garantidos ou na iminência de serem 
aprovados que garantem a cidadania da população LGBT. Entre os principais alvos das 
manifestações estava o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que prometeu 
agilizar a tramitação do projeto que criminaliza a homofobia. 
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Além disso, é importante enfatizar que alguns entrevistados costuraram 

seus argumentos favoráveis ao casamento, o fato da família ser constituída 

por meior do rito do casamento, utilizando expressões como: “Acho que pode, 

para que se possa constituir família” (310), “todos tem o mesmo direito e 

capacidade de ter família” (722), “independente do sexo uma pessoa pode 

constituir família”(133), “todo mundo tem direito de construir sua família” 

(911). 

Esses enunciados ilustram os argumentos que circulam sobre a 

conjugalidade homossexual de que existe um modelo de como é ser uma 

família. Obviamente, tal modelo carrega uma gama de requisitos cujo rito do 

casamento se enquadra. Esses discursos invisibilizam e negam a legitimidade 

de casais que não buscam o reconhecimento legal para as suas uniões, mas 

que estão presentes no cotidiano. 

Por outro lado, na resposta “formar uma família assim é complicado” 

(774), que constrói o repertório contrário “homossexualidade não é família”, 

é possível observarmos a permanência dos modelos tradicionais de família 

produzidos e reproduzidos segundo padrões hegemônicos que distam do que 

podemos encontrar no cotidiano. 

Sobre esse aspecto, Berenice Bento (2012) argumenta que: 

A idealização da família com divisões binárias das tarefas a partir das 
diferenças sexuais (ao homem a rua, à mulher o lar), a imagem do lar 
como espaço de conforto espiritual, lócus interdito aos conflitos e às 
disputas, são idílicos que guardam pouca conexão com a realidade e 
que têm como função restringir a noção de família aos marcos da 
heterossexualidade (p. 275). 

 A existência de um modelo ideal de relacionamento pautado no 

formato heterossexual, ou seja, homem e mulher, fomenta posicionamentos 

contrários a outros formatos que não atendam a esses critérios sociais para a 

sua legitimidade. Buscando questionar esses pressupostos, trazemos o debate 

desenvolvido por autoras e pesquisadoras pautadas numa abordagem 

feminista. 
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Assim, Gayle Rubin (1993), antropóloga e referência nos estudos 

feministas, inaugura o termo e o conceito de sistema sexo/gênero, a fim de 

compreender de que forma os “produtos da atividade humana” - suas 

relações, sistemas econômicos, arranjos conjugais e parentais, experiências 

sociais de homens e mulheres, o lugar da sexualidade na sociedade etc. – são 

biologicamente naturalizados em categorias sexuais como homem e mulher. 

No texto “o tráfico de mulheres: notas sobre a „economia política‟ do 

sexo”, a autora faz uma (re)leitura crítica das teorias de autores como Marx, 

Engels, Levi-Strauss, Freud e Lacan e suas proposições sobre sistemas 

econômicos, parentais e sexuais, analisando como foram se construindo os 

papéis e posições sociais que hora são atribuídos ao masculino e ao feminino, 

por vezes naturalizados, que sugerem uma pré-condição biológica intrínseca 

ao seu sexo que,de forma não arbitrária, localizam os indivíduos dentro desses 

marcadores. 

Em termos conceituais, Rubin (1993) sugere que por sistema de 

sexo/gênero pode ser entendido como “um conjunto de arranjos através dos 

quais a matéria-prima biológica do sexo e da procriação humanas é moldada 

pela intervenção humana e social e satisfeita de forma convencional” (p.5). 

Esse conceito, como lembram Medrado e Lyra (2008), reafirma a necessidade 

de uma dissociação de prescrições e práticas sociais imputadas a homens e 

mulheres de pré-condições biológicas.   

Rubin (1993), baseada em Engels29 (1987), nos ajuda a pensar a família 

nos moldes heterossexuais (homem, mulher e filho/s e/ou filha/s), enquanto 

função social e primordialmente econômica a continuação da espécie, a 

produção da vida, a saber, da classe trabalhadora. Ou seja, a família 

                                         
29“A origem da família, da propriedade privada e do estado”,embora seja uma obra já 
amplamente revista por estudos mais recentes que apontam seus limites, é citada nesse 
trabalho por ser uma leitura de referência para o nosso tema. Além disso, agrega o elemento 
sexualidade na teoria social de Marx que até então considerava a opressão sexual apenas 
como um subproduto do capitalismo. 
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tradicional emerge enquanto discurso que produz efeito de verdade a fim de 

suportar um sistema econômico vigente, o capitalismo. 

A partir de dados antropológicos, Rubin (1993, p.5), em suas próprias 

palavras, afirma que... 

... tais necessidades [da sexualidade e da procriação] não são 
satisfeitas em nenhuma forma „natural‟, o que vale também para a 
necessidade de alimentar-se. Fome é fome, mas o que se considera 
comida é culturalmente determinado e obtido. [...] Sexo é sexo, mas o 
que se considera sexo é igualmente determinado e obtido 
culturalmente. 

Assim, como propõe Nogueira (2003), gênero e/ou sexo não se têm, 

mas se fazem. Sob esse olhar, evitamos os efeitos normativos que se apoiam 

no discurso biológico naturalizante que cristaliza o modelo de conjugalidade e 

família tradicionais. 

Entretanto, essas conformações familiares vêm passando por diversas 

transformações que acompanham o deslocamento progressivo da atividade 

social, onde o aparecimento de arranjos afetivo-sexuais diferentes dos 

padrões vigentes abre precedente para uma maior liberdade na formatação de 

sistemas conjugais e parentais. Pois, ainda segundo Rubin (1993), sistemas de 

parentesco são formas observáveis e concretas de sexualidade socialmente 

organizada, atua como uma materialização do sistema sexo/gênero, portanto 

configuram-se como prolífica fonte de estudos para a temática deste 

trabalho. 

A autora também se debruça sobre autores como Freud e Lacan para 

compreender como a sexualidade contribui para a organização do campo do 

sexo e gênero a partir da experiência edipiana. Por exemplo: estabelecendo 

um diálogo entre os postulados sobre os sistemas de parentesco de Strauss e a 

teoria edípica. Rubin sugere uma estreita relação entre ambos quando afirma 

que os sistemas de parentesco configuram-se como um conjunto de regras que 

governam a sexualidade, enquanto a fase edipiana é a assimilação dessas 

mesmas regras e tabus, ou seja, é um circulo que se retroalimenta e que a 

linha condutora se pauta no desejo orientado pela heterossexualidade. Dentro 
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dessa lógica, a submissão da mulher (devido ao lugar que se inscreve o menino 

e a menina no Édipo) e a negação da livre expressão da sexualidade (devido a 

obrigatoriedade da heterossexualidade) são “verdades” que se constroem 

dentro dessa rede de significados. 

Apesar de sua prolífera contribuição, o texto da Gayle Rubin retoma um 

dado momento histórico dos estudos feministas, da década de 70 e 80, em 

que o conceito gênero era pensado como culturalmente construído e utilizado 

como categoria alternativa para o determinismo biológico que estava 

implícito ao termo sexo. Todavia, atualmente, até mesmo a fixidez do 

conceito de gênero e a suposição da existência de um sujeito prévio atrelado 

ao termo sexo são problematizados. Autoras contemporâneas que trazem 

outros elementos pertinentes à nossa discussão. 

Sandra Azeredo (2010) sugere que teorizar sobre o conceito de gênero 

pode implicar numa “encrenca” (trouble) à medida que podemos domesticar 

o conceito através das normas acadêmicas. Ao invés disso, a autora, em 

consonância com a visão de Judith Butler, propõe que não basta apenas 

entender gênero enquanto uma construção, mas as condições e relações de 

poder em que este emerge enquanto produz e/ou regula sujeitos. Outrossim, 

a questão não é apenas como o sexo constrói culturalmente o sexo, mas 

“através de que normas reguladoras é o próprio sexo materializado” (p. 176). 

Butler (2010b) concebe gênero como performático, sendo produzido 

através da repetição de atos estilizados e reiterados pela experiência. Assim, 

“o fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele não 

tem status ontológico separado dos vários atos que constituem sua realidade” 

(p.194). A autora sugere que uma “produção disciplinar do gênero” está a 

serviço de uma coerência entre este o sexo e o desejo, encontrada no ideal da 

ficção reguladora da heterossexualidade, onde não há espaço para as 

descontinuidades encontradas nos contextos bissexuais, gays e lésbicos. 

Circunscrevendo em nosso debate, os conceitos em questão contribuem 

para questionarmos um dos principais pressupostos que sustentam a ideia de 
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uma heterossexualidade compulsória: a reprodução enquanto finalidade 

exclusiva das relações sexuais. Pressuposto que inviabiliza simbolicamente a 

relação entre pessoas de mesmo sexo e legitima enquanto norma a 

heterossexualidade. 
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5. MAIS DO QUE CONCLUIR... POSICIONAR-SE 

 

Diante de nossas análises e da diversidade de repertórios identificada, 

faz-se necessário posicionar-nos em relação ao tema, afinal, o relacionamento 

entre pessoas do mesmo sexo ainda se apresenta, na sociedade ocidental 

contemporânea, como uma controvérsia moral, suscitando posições favoráveis 

e contrárias ao seu reconhecimento público e legal e a ostentação de um 

modelo ideal de relacionamento pautado no formato heterossexual, contribui 

para a construção da negativa de outros formatos que não estejam 

enquadrados nessa norma. 

Os que subvertem o modelo institucionalizado de relação afetiva-

sexual-conjugal são rotulados de desviantes e/ou anormais. O que faz da 

questão uma problemas para o campo das ciências humanas e sociais é que 

tais rótulos se colocam a serviço de uma marginalização dessas relações, 

promovendo hierarquizações entre as que podem ser reconhecidas pela lei e 

as demais. 

Nossas reflexões pretenderam muito mais fornecer questionamentos do 

que respostas, tanto para problematizar a estagnação de categorias 

universalizantes, como promover tensões em algumas das convenções sociais, 

hora naturalizadas, que inviabilizam a possibilidade de uma inteligibilidade 

social e cultural de outras configurações de relacionamento, especialmente as 

que acontecem entre pessoas do mesmo sexo. 

Entretanto, os vínculos afetivos e sexuais tem se construído para além 

da norma biológica e do reconhecimento jurídico. Por um lado, segundo 

Butler (2003), essas relações funcionam de acordo com regras não 

formalizáveis e embora a legalização do casamento entre parceiros de mesmo 

sexo seja uma das bandeiras dos movimentos sociais, requerer a legalização 

da relação não-heterosexual figura uma forma de submissão à norma 



PAZ, R. D. S | “Eu vos declaro...”: repertórios sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 
participantes da Parada da Diversidade de Pernambuco. 

 

 94 

regulatória que coloca nas mãos do Estado o direito de eleger o que pode ser 

viável, ou não, ao sujeito enquanto possibilidade para a formatação de seus 

arranjos conjugais. 

Por outro lado, posições conservadoras ainda ameaçam a expressão da 

livre orientação sexual, assim como promovem na sociedade e na cultura um 

senso de juízo moral que se propõe a classificar entre o que é certo e errado 

no que tange a homossexualidade, fomentando posicionamentos homofóbicos 

e de intolerância à diversidade sexual e levantando barreiras à cessão de 

direitos aos homossexuais. 

Diante dessa tensão, em que de um lado estão os formadores de 

opiniões buscando entender em que medida a reinvindicação da legalização 

do casamento gay pode instituir uma regra que marginaliza as relações que 

não estão inscritas na norma do casamento e, por outro lado, as objeções 

homofóbicas ao matrimônio e aos direitos cedidos ao público LGBT, podemos 

lançar mão da questão colocada por Butler (2010a), quando, diante desse 

contraponto, propõe a seguinte reflexão: “como poderíamos opor à homofobia 

sem abraçar a norma do matrimônio como o acordo social mais exclusivo ou 

mais profundamente valorizado para as vidas sexuais queer?” (p. 19, tradução 

nossa). 

A diversidade no contexto dos arranjos conjugais cujos parceiros são do 

mesmo sexo figuram historicamente desde tempos remotos e estão presentes 

no cotidiano, em diferentes configurações, até o presente. Sendo assim, as 

outras possibilidades de uniões homoafetivas que se conformarem no 

cotidiano em paralelo às demandas, acontecimentos, ações, etc. na sociedade 

em diálogo com a produção acadêmica presentes em novas pesquisas sobre o 

tema é que poderão oferecer alternativas para a resolução dessa 

problemática.
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Apêndice 01 

Roteiro de entrevistas estruturadas com participantes da  
16ª Parada da Diversidade de Pernambuco, em Recife.  

 

 



 

 

 

POLÍTICA, VIOLÊNCIA 
E DIREITOS SEXUAIS 
11ª Parada da Diversidade de Pernambuco 

 

PESQUISA PARADA 2012 
 

 
O Fórum de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de 
Pernambuco, o Instituto PAPAI e universidades do Rio de Janeiro e 
Pernambuco (UERJ, UCAM e UFPE) estão realizando uma pesquisa para 
conhecer as opiniões e as experiências dos participantes da Parada sobre 
Políticas, Direitos e Sexualidade. O roteiro é anônimo e as informações irão 
contribuir para ampliar o conhecimento sobre a comunidade LGBT. 

Nº  

   

 

Questões Gerais 
 

Nº Entrevistador(a) |____|____|      Nº Supervisor(a) |____|____| 

01. Você já participou de alguma Parada da diversidade ou de Orgulho LGBT antes desta? 

1 sim            2 não            99 NL/NR 

02. Você veio à Parada por quê? [marque apenas uma] 

   1 por curiosidade/diversão  

   2 para que os homossexuais tenham mais direitos 

   3 por solidariedade com amigos(as)/parentes homossexuais 

   4 para paquerar 

   5 outra |_________________________________________________________________________| 

 99 NR 
03. Com relação à sua sexualidade, com qual dessas categorias você mais se identifica?[marque apenas uma] 

    1 gay 

    2 lésbica 

    3 travesti 

    4 transexual 

    5 bissexual 

    6 entendido(a) 

    7 homossexual 

    8 heterossexual  vá p/ pergunta 25 

    9 outra |_______________________________________________________________________| 

  10 nenhuma 

  99 NS/NR 

Bloco I - Conjugalidade/Parentalidade.  
Agora vou fazer algumas perguntas sobre seus relacionamentos afetivos e familiares. 

04. Atualmente, você está [leias as opções e marque apenas uma] 

   1 sozinho(a)  vá para a pergunta 07 

   2 ficando  

  3 namorando  

  4 casado 

  5 outro |__________________________________________________| 

99 NS/NR 



 

 

05. Com quem? 

    1 gay 

    2 lésbica 

    3 travesti 

    4 transexual 

    5 bissexual 

    6 entendido(a) 

    7 homossexual 

    8 heterossexual 

    9 outra |_________________________________________________________________________| 

  10 nenhuma 

  99 NS/NR 

06. Há quanto tempo vocês estão juntos? 

    1 menos de 1 ano 

    2 de 1 a 3 anos 

    3 de 4 a 5 anos 

    4 de 6 a 10 anos 

    5 mais de 10 anos 

  99 NS/NR  

07. Em relação ao seu último(a) ou atual namorado(a) ou parceiro(a), onde vocês se conheceram? [espere a 

resposta] 

   1  bar, boates ou festas gays 

   2  bar, boates ou festas hetero 

   3  casa de amigos 

   4  em grupo religioso 

   5  local de estudo/trabalho 

   6  em locais de pegação (saunas, banheiros, salas de vídeo, sex shops) 

   7  em locais públicos (rua, shoppings, praças, parques, praia, clubes) 

   8  na Internet/Disk-Amizade 

   9  na Parada 

  10 outra? Qual |_______________________________________________________| 

  99  NS/NR 
08. Atualmente você reside: 

 1  sozinho(a) 

 2  com companheiro(a)/parceiro(a) 

 3  com amigo(a)(s) 

 4  com familiares 
 5  outro |________________________________________________________________| 

99 NR 

09. Em relação aos seus(suas) parceiros(as), você prefere que eles(elas) sejam: 

IDADE 

1 mais novos que você 

  

2 mais velhos 

 

3 mesma faixa etária 

 

4 indiferente 

 

99 
NS/NR 



 

 

INSTRUÇÃO 

1 mais instruídos que você 

 

2 menos instruídos 

 

3 mesmo nível de instrução 

 

4 indiferente 

 

99 
NS/NR 

NÍVEL ECONÔMICO 

1 mais ricos que você  

  

2 mais pobres 

 

3 mesma faixa de renda 

 

4 indiferente 

 

99 
NS/NR 

COR 

1 mais escuros que você  

   

2 mais claros 3 mesma cor/raça 

 

4 indiferente 

 

99 
NS/NR 

ATRIBUTOS DE GÊNERO 

1 mais masculinos que você  

   

2 mais femininos  3 assim como você 

 

4 indiferente 

 

99 
NS/NR 

10. Você tem filhos? [pode marcar mais de uma] 

  1 sim, de um relacionamento heterossexual anterior 

   2 sim, de uma relação sexual eventual (produção independente) 

   3 sim, adotei legalmente  

   4 sim, peguei para criar (adoção informal) 

   5 sim, meu/minha parceiro/a tem filhos que considero como meus 

   6 sim, outro modo. Qual? |___________________________________________________________________| 

   7 não 

 99 NS/NR 

 

Bloco II – Sexualidade/Saúde. Agora vou fazer algumas perguntas sobre sexualidade e saúde. 

 11. Você já assumiu sua sexualidade para: [pode marcar mais de uma] 

  1 familiares 

  2 amigos 

  3 colegas de trabalho  

  4 colegas de escola/faculdade  

  5 profissionais de saúde (médico, psicólogo, etc.) 

  6 outras pessoas. Quais? |___________________________________________________________________| 

  7 ainda não me assumi 

99 NR 
12. Você já fez o teste do HIV? 

  1 nunca fiz e não tenho vontade de fazer 

  2 nunca fiz, mas tenho vontade de fazer 

  3 fiz uma vez 

  4 fiz algumas vezes. Quantas? |____|____| 

  5 faço periodicamente 

99 NS/NR 

 



 

 

 

Somente para TRANSGÊNEROS Somente para MULHERES 

Somente para HOMENS 
e Transgêneros 
MASCULINOS 

13. Você usa ou já usou hormônios ou 
silicone? 

  1 sim  

  2 não  vá para a pergunta 17 

99 NR 

14. Você já recebeu orientações sobre 
cuidados no uso do silicone ou hormônios? 
[pode marcar mais de uma] 

  1 nunca recebi 

  2 sim, de serviço ou profissional de 

saúde 

  3 sim, de grupos de militância/ONGs 

  4 sim, de outra travesti ou transexual 

  5 sim, de outra fonte. Qual? 

|____________________________| 

99 NR 

15. Você já foi ao ginecologista? 

1 nunca fui 

2 fui uma vez 

3 fui algumas vezes 

4 vou todo ano 

5 outra periodicidade.  

       Qual? |________________| 

99 NR 

 

16. Você já foi a algum 
serviço de saúde do 
homem? 

1 nunca fui 

2 fui uma vez. 

3 fui algumas vezes 

4 vou todo ano 

5 outra periodicidade.  

       Qual? 
|_______________| 

99 NR 

 

 

Bloco III – Mobilização, Direitos e Violência.  
As próximas perguntas serão sobre participação, direitos e discriminação. 
17. Você participa ou já participou de algum movimento social como os que vou ler abaixo? [pode marcar mais de 
uma]  

  1 associação de moradores 

  2 sindicato(s)  

  3 partido político 

  4 grupo(s) religioso(s) 

  5 ONG 

  6 movimento estudantil 

  7 movimento homossexual 

  8 movimento feminista 

  9 outros |________________________________________________________________________________| 

10 nunca participou 

99 NS/NR 

18. Na sua opinião, existe algum político, em Pernambuco ou no Brasil, que apóia a causa GLBT? 

   1 sim. Qual? (anote os dois primeiros) |________________________________________________| 

   2 não  

 99 NR 

19. Você conhece alguma lei, ou projeto de lei, em Pernambuco ou no Brasil, que beneficie gays, lésbicas, 
travestis, transexuais ou bissexuais? 

 1  sim. Qual? |_______________________________________________________________________|  

 2  não  

99 NR 

20. Devido à sua sexualidade [ou identidade de gênero], você já sofreu algumas das discriminações 
que vou ler? 



 

 

1- Não ter sido selecionado ou ter sido demitido do emprego 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

2- Ter recebido tratamento diferenciado ou ter sido impedido de entrar em 
comércio/locais de lazer 1 sim 2 não 

99 

NR/NL 

3- Ter sido mal atendido(a) em serviços de saúde ou por profissionais de saúde 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

4- Ter sido marginalizado(a) por professores ou colegas na escola/faculdade 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

5- Ter sido excluído(a) ou marginalizado(a) de grupo de amigos ou vizinhos 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

6- Ter sido excluído(a) ou marginalizado(a) em ambiente familiar 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

7- Ter sido excluído(a) ou marginalizado(a) em ambiente religioso 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

8- Ter sido impedido de doar sangue 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

9- Ter sido maltratado por policiais ou ter sido mal atendido em delegacias 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

21. Devido à sua sexualidade [ou identidade de gênero], você já sofreu alguma das agressões que vou ler? 

1- Agressão física 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

2- Agressão verbal/ameaça de agressão 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

3- Boa noite Cinderela 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

4- Violência sexual 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

5- Chantagem ou extorsão 1 sim 2 não 
99 

NR/NL 

Se assinalou somente uma, pule para 22 
Se respondeu “não” em todas as alternativas, pule para a pergunta 25 

 
22. Qual foi a agressão mais grave ou mais marcante [no caso de mais de um tipo de agressão]:  

  1 agressão física  

  2 agressão verbal/ameaça  

  3 boa noite Cinderela  

  4 violência sexual  

  5 chantagem ou extorsão 

99 NS/NR 



 

 

 

23. Onde ocorreu esta agressão? [espere a resposta] 

    1 casa  

    2 trabalho 

    3 escola/faculdade  

    4 estabelecimento comercial 

   5 local público (rua, shoppings, praças, parques, praia) 

    6 outro |___________________________________________________________________________| 

  99 NR/NL 

24. O autor desta agressão era homem ou mulher?   

    1 homem     2 mulher      99    NR 

25. O que essa pessoa era sua? 

   1 amigo(a)s/conhecido(a)s     

   2 parceiro(a) 

   3 ex-parceiro(a) 

   4 familiares  

   5 colegas de escola/ faculdade 

 

   6 colegas de trabalho 

  7 vizinho(a)           

  8 policial  

  9 professor 

 10 chefe 

 

 11 funcionário público 

 12 funcionário do setor privado 

 13 desconhecido(s) 

14 profissionais de saúde 

 15 outro |_________________| 

99 NR/NL 
 

26. Você relatou este fato para [pode marcar mais de uma] 

  1 polícia/delegacia/190 

  2 Ministério Público 

  3 ONGs/grupos de militância LGBT.   

        Qual? 
|________________________________________| 

  4 imprensa 

 5 amigos 

 

 6 familiares 

 7 Disque Denúncia 

8 outros 

|_______________________________________| 

 9 não relatou 

99 NR/NL 

 

Bloco IV - Gostaria de pedir sua opinião sobre dois temas  
que vêm sendo discutidos atualmente no Brasil. 
27. Sobre o projeto de Parceria Civil, que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo, você é: 

    1 A favor. Por quê?  

|________________________________________________________________________| 

   2 Contra. Por quê?  |_____________________________________________________________________| 

    3 Não conheço o suficiente para opinar 

   99 NR 

 
28. Sobre gays, lésbicas, transgêneros ou bissexuais terem/criarem filhos, você é: 

    1 A favor. Por quê? |_____________________________________________________________________| 

    2 Contra. Por quê?  

|_______________________________________________________________________| 

    3 Não conheço o suficiente para opinar. 

   99 NR 

Bloco V - Perfil Sócio-Econômico  
Para finalizar, vou fazer algumas perguntas sobre seu perfil sócio-econômico. 

29. Qual é a sua idade? |___|___| anos 

30. Qual é a sua cor ou raça? |________________________________________________| 



 

 

31. Qual a sua cor ou raça na seguinte classificação do IBGE? [atenção, leia as opções] 

  1 branca               2 preta                  3 parda                4 amarela                 5 indígena             99 

NS/NR 

32. Em que religião você foi criado? [pode marcar mais de uma] 

  1 católica 

  2 evangélica. Qual? |______________________________________________| 

  3 espírita/kardecista 

  4 umbanda   

  5 candomblé 

  6 nenhuma 

  7 outra.Qual? |_______________________________________________________| 

99 NS/NR 

33. Atualmente, qual a religião ou culto que você frequenta? [pode marcar mais de uma] 

  1 católica 

  2 evangélica. Qual? |_____________________________________________________| 

  3 espírita/kardecista 

  4 umbanda  

  5 candomblé  

  6 nenhuma  

   7 outra.Qual? |_________________________________________________________________| 

99 NS/NR 

 34. Qual seu nível de instrução? [espere a resposta e classifique depois] 

  1 sabe ler e escrever 

  2 ensino fundamental incompleto  

  3 ensino fundamental completo 

  4 ensino médio incompleto 

  5 ensino médio completo 

  6 ensino superior incompleto  

  7 ensino superior completo 

  8 mestrado/doutorado (em andamento ou concluído) 

99 NR 

35. Atualmente você frequenta alguma escola de primeiro, segundo grau ou universidade? 

   1 sim               2 não               99NR 

36. Você atualmente: [marque apenas uma, a principal fonte] 

   1 exerce atividade remunerada Qual/quais|__________________________________________| 

   2 recebe benefício, pensão, aposentadoria ou bolsa de estudo 

   3 não trabalha nem recebe benefício 

 99 NS/NR 

37. Onde você reside?  

  1 no Brasil.      Estado: |____________________________________________________________| 

                               Cidade: |____________________________________________________________| 
                               Bairro:  |____________________________________________________________| 

   2 fora do Brasil. Qual o País? |_______________________________________________________| 

  99 NR 



 

 

38. Qual o veículo que você usou para vir para a Parada? [apenas para quem reside fora de Recife]  

  1 ônibus        2 avião           3 carro            4 Outro. Qual? |_________________________________| 

99 NR 

39. Onde você ficou hospedado durante esses dias? [apenas para quem reside fora de Recife]  

  1 Hotel          2 Casa de amigos       3 Outro. Qual? |____________________________________|             

99 NR 

40. Com que sexo você foi registrado ao nascer?  1 feminino         2 masculino               99 NR 

 

AGRADECER A PARTICIPAÇÃO 

41. Você concordaria em participar de uma conversa mais demorada sobre os temas desta entrevista? Esta 
conversa seria agendada com você em local da sua escolha e seu nome mantido em sigilo (anotar nome e 
telefone contato em folha anexa).  

1 sim               2 não 

 

 


