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RESUMO

Esta tese de doutorado é um estudo sobre o processo de construção da
cidadania nas relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira, a partir dos anos
setenta. A singularidade e a diversidade dessas relações podem ser construídas a
partir da perspectiva de sua produção e da perspectiva da relação de poder dos
sujeitos envolvidos.
Na construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais, emergem alguns
elementos substantivos: os movimentos sociais, as ações governamentais, as
invenções científico-tecnológicas, a legislação em vigor e as propostas em
tramitação no Congresso Nacional. A legislação e as propostas foram objeto de uma
investigação empírica. Nesse processo alguns marcos são fundamentais: o
surgimento, na segunda metade da década de setenta, de um significativo
movimento de mulheres, com destaque para o movimento feminista, bem como a
legalização do divórcio. Nos anos oitenta, destacam-se a emergência do movimento
homossexual, a formulação de políticas públicas para a mulher e a promulgação da
nova Constituição Brasileira, afirmadora de novos pactos na sociedade e,
especificamente, nas relações de gênero e familiares. Na década de noventa,
avanços científico-tecnológicos são aprofundados e difundidos, propiciando
mudanças nas práticas e valores referentes à sexualidade, relações afetivo-sexuais
e reprodução humana, além da regulamentação de dispositivos constitucionais.
Como limites e contradições nesse processo histórico de construção da
cidadania nas relações afetivo-sexuais, evidenciam-se a situação de exclusão social
no país e a ação de determinadas forças sociais e políticas, ambas restritivas da
ampliação e da efetivação de direitos sexuais e reprodutivos. A formulação e a
implantação de políticas públicas de sexualidade/reprodução, a partir de uma ética
pública, configuram uma possibilidade real de garantia de tais direitos.
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ABSTRACT

This doctoral thesis is a study about the citizenship building process taking
place inside affection and sexual relationships in Brazilian society since the
seventies. The peculiarity and diverseness of these relationships may be understood
from the perspectives of its creation and the power connections among the
individuals involved in.
Along this citizenship building process some important elements can be
highlighted: its associated social movements, the Brazilian government policy
making, the new technological procedures and scientific discovering, the present
legislation and its change proposals which are being now discussed in the National
Congress - in particular, both legislation and its change proposals were the aim of an
empirical investigation. In considering all these elements together with the citizenship
building process, it is possible to establish a chronological division, identifying the
following specific periods: (i) The second half of the seventies which witnessed the
first appearance of women strong gathering efforts, pointing out the feminist
movement, as well as the divorce legalization. (ii) The eighties in which must be
emphasized the homosexual movements emergence and the women oriented public
policies. It was also important the promulgation of the 1988 Constitution for its legal
enforcement towards equality improvement in gender and family relationship. (iii) The
nineties, bringing technological progress and scientific discoveries, impelled real
changes on the values concerning sexuality and human reproduction.
The social environment of poverty and the behavior of some political actors
restrict the development and implementation of sexual and human reproduction
rights. Thus, the thinking and implementation of public policies related to sexuality
and human reproduction, according to a public ethics, play the essential role of
warranting such rights.
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RÉSUMÉ
Je vous presente cette thése de doutorat dont le sujet s´agite du process de
construction de la citoyenneté dans les relations afeto-sexuelles au milieu de la
societé brésiliènne des les années soixante-dix. La singularité et la diversité des ces
relations peut être vue à partir de la perspective de son production et encore de la
perspective des relations de pouvoir entre les sujets entourés.
À propôs du process de construction de la citoyenneté dans les relations
afeto-sexuelles on observe quelque elements substantives: les mouvements sociaux,
les actions governamentales, les découverts cientifique-technologique, la législation
en vigueur et les projets envoie d´être procedure dans Le Congrès Nacional. La
législation et les projets sont object d´une recherche. Dans ce process, il y a quelque
points que peuvent être considerés fondamentals. Le surgiment, dans la deuxième
moitié des années soixante-dix d´un mouvement bien signifié des femmes,
spécialement le mouvement féministe, comme aussi la légalisation du divorce.
Pendand les années quatre-vingt, il est important souligner le surgiment d´un
mouvement homosexuel, la formulation des Politiques Publique pour les femmes, et
la promulgation de la nouvelle Constitution Brésiliènne, qui vient consolideé les
nouveaux alliance dans la societé et, spécifiquement dans les relations de genre et
de familles. Pendant les années quatre-vingt-dix les avances cientifiquestechnologiques sont approfundés et diffusés. Comme résultat les changements des
pratique et du valeur par rapport à la sexualité, aux rélations afecto-sexuelles et la
réproduction humaine, au delá la régulamentation de dispositives constitutionaux.
Les limites et les contradictions dans Le process historique de construction de
la citoyenneté das les relations afecto-sexuelles est évident la situation d´exclusion
social dans le pays, comme l´action des quelques forces sociaux et politiques; les
deux sont restritives d´agrandissement el de l´éfetivation des droits sexuels et
reprodutives. La formulation et l´implantation de Politiques Publiques sur la
sexualité/reproduction, au début d´un éthique publique, nous montre une possibilité
réel d´une garantie de ceux droits.
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APRESENTAÇÃO

Esta Tese de Doutorado é um espaço criado para analisar o processo de
construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira
contemporânea. Constitui um requisito para a conclusão do Curso de Doutorado,
iniciado no Departamento de Sociologia da UnB, em março de 1994, em regime de
dedicação exclusiva.
Os dois primeiros anos do curso foram dedicados à realização das disciplinas
e à elaboração do Projeto de Tese, sendo que, em novembro de 1995, ocorreram o
Exame de Qualificação e a defesa do mesmo.
No terceiro ano do curso, foram feitos ajustes e revisões ainda no próprio
projeto, sendo a mais expressiva a reorientação da pesquisa empírica - não mais
dirigida aos programas sociais governamentais voltados direta ou indiretamente para
as relações afetivo-sexuais, como previsto no Projeto inicial -, com seu
redirecionamento para a investigação da legislação vigente e das propostas em
tramitação no Congresso Nacional. Essa mudança decorreu de discussões, leituras
e reflexões realizadas, as quais permitiram apreender um significado mais vasto da
legislação e das propostas legislativas para a construção da cidadania nas relações
afetivo-sexuais.
No quarto e último ano, o investimento foi concentrado na elaboração da
Tese, propriamente dita, e, por isso mesmo, foi o ano mais difícil: o de defrontação
com as limitações de todos os tipos, mas, também, com os recursos e as
potencialidades existentes.
Este trabalho vincula-se estreitamente à minha Dissertação de Mestrado,
“Relações

Amorosas:

Uma

Incursão

Sociológica

no

Processo

Amoroso”,

apresentada ao Departamento de Sociologia da UnB, em agosto de 1992. Na
Dissertação, a perspectiva adotada foi a de analisar a feição sociológica de uma
modalidade específica das relações afetivo-sexuais, a das relações amorosas.
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Na presente tese, o objetivo é construir uma perspectiva sociológica da feição
pública das relações afetivo-sexuais e, por conseguinte, pensar cidadania e políticas
públicas nesse contexto específico. Ou seja, refletir sobre direitos sexuais e, em
conseqüência, sobre direitos reprodutivos, e, paralelamente, sobre as formas de o
Estado e a sociedade garanti-los e assegurá-los a todos. Nessa medida, a tese
constitui uma ampliação e um aprofundamento da dissertação anteriormente
apresentada.
Desejo que este trabalho possa contribuir para uma maior visibilidade e
compreensão da construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais na sociedade
brasileira, configurada como um processo histórico, e, essencialmente político, onde
as forças e os movimentos sociais emergem como seus interlocutores privilegiados.
De algum modo, procurei “estranhar o familiar” – as relações afetivo-sexuais,
tão presentes no cotidiano e no imaginário dos sujeitos – e “tornar familiar o
estranho”, cidadania e políticas públicas no âmbito das relações afetivo-sexuais.

1

INTRODUÇÃO

Esta tese tem como campo de estudo a sexualidade humana e suas
conexões com os processos de construção da cidadania e de elaboração de
políticas públicas. A sexualidade humana, diferentemente da dos demais animais,
não é pautada por instintos e comportamentos geneticamente programados. Ao
contrário, é uma construção eminentemente sócio-cultural e, por conseguinte,
apresenta conformações, valores e significados próprios de determinados tempos
históricos, de segmentos sociais específicos e de trajetórias individuais particulares.
Para efeitos da presente análise, a sexualidade humana será considerada em
sua feição de libido direta, não reprimida e não sublimada.1 Assim, as relações de
libido indireta, que se atualizam nas relações de amizade, familiares e em práticas
referentes aos mundos do trabalho, da política, da cultura, do lazer e da religião não
se situam no universo ora proposto. Entretanto, mesmo o campo da sexualidade em
sua feição de libido direta é extremamente amplo e complexo, demandando novas
delimitações.
Nesse sentido, restringe-se a investigação às relações afetivo-sexuais
interpessoais e duais, abstraindo, conseqüentemente, manifestações sexuais
diversas, como a de um consigo mesmo (onanismo), as “perversões” como pedofilia
e zoofilia, as experiências de sexo grupal e o “sexo virtual” (por telefone e por
computador). A exclusão dessas manifestações sexuais se explica na medida em
que, no fenômeno do onanismo, o sujeito prescinde do outro corporificado; nas
“perversões”, as partes (adulto-criança, ser humano-animal) não se equivalem; nas
experiências coletivas mais amplas que dois, o um e o outro se dissolvem em
múltiplos corpos; e nos diversos tipos de “sexo virtual”, a “intimidade sexual”
prescinde do corpo do outro, transformado exclusivamente em palavra/texto, falado
e/ou escrito. A interação afetivo-sexual para esta análise refere-se, portanto, à
1

Sigmund Freud, referência clássica sobre o estudo da sexualidade, constrói uma noção abrangente de
sexualidade para referir-se ao comportamento manifestamente sexual e aos prazeres sensoriais, presentes desde o
nascimento nos seres humanos. Em Psicologia de Grupo e a Análise do Ego (1921), demarca a diferença entre
relações de amor sexual, consideradas de libido direta, e as demais, consideradas de libido indireta.
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relação entre dois sujeitos singularizados, mediante a construção de uma intimidade
sexual/corporal.
Ocorre que, colada à noção de libido, encontra-se a noção de afeto, daí a
nomeação conjugada de relação afetivo-sexual (Rodrigues, 1992). A libido é
traduzida em termos de pulsões que se exprimiriam nos registros da representação
(pensamento consciente e inconsciente) e do afeto (sentimento e emoção),
constituindo este a expressão qualitativa da energia pulsional e de suas variações
(Andrade: 1991 e 1988; Lapanche e Pontalis: 1986). A noção de afeto construída
pela psicanálise abrange, portanto, todos os sentimentos e emoções e, assim,
admiração, amor, ciúme, inveja, ódio, medo, angústia, repulsa são considerados
como afetos, diferentemente da compreensão do senso comum, quando tal
nomeação é usada apenas para os sentimentos e emoções socialmente definidos
como “positivos”.2
As relações afetivo-sexuais, por sua vez, podem ser abordadas a partir de
múltiplas dimensões. A dimensão fisiológica aponta para o intercurso sexual em
diversas feições (oral, anal, vaginal); a dimensão psíquica alude a processos
intersubjetivos presentes nas relações afetivo-sexuais, como os de identificação,
idealização, depreciação e repulsa; a perspectiva sócio-cultural refere-se à
singularidade e à diversidade das relações afetivo-sexuais e aos valores que
circulam em tais relações, bem como às mudanças e transformações que ocorrem
nestas relações e na sociedade; e a perspectiva política aponta, particularmente,
para as relações de poder que se expressam nas relações afetivo-sexuais. Na
medida que o presente trabalho circunscreve-se ao campo das mediações entre
relações afetivo-sexuais e cidadania e políticas públicas, as perspectivas sóciocultural e política são as privilegiadas, ainda que contrapontos com conteúdos
biológicos/fisiológicos e, particularmente, psíquicos, sejam esclarecedores, sendo
eventualmente utilizados.

2

Para o investimento na construção de uma teoria psicanalítica do afeto, a partir de elementos da obra freudiana,
ver Andrade (1991, 1988) e Green (1982).
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A conexão das relações afetivo-sexuais com cidadania e políticas públicas
advém da necessidade e da importância de se pensar a esfera erótico-amorosa
como uma instância própria da existência, a partir dos processos de secularização e
de racionalização das sociedades e, assim, atentar para processos específicos que
transcorrem em seu âmbito.
Entretanto, apesar de uma crescente publicização e autonomização das
relações afetivo-sexuais, e da maior ou menor centralidade dessas relações no
cotidiano dos sujeitos (conferida e vivenciada pelos próprios sujeitos), constata-se
um escasso desenvolvimento teórico-conceitual no seu estudo. As perspectivas
sociológica e política privilegiaram categorias, conflitos, processos, relações e
formas sociais outras – particularmente aquelas referentes aos mundos do trabalho,
da prática política e do Estado –, evidenciando-se um reduzido investimento na
análise das relações afetivo-sexuais, em termos de sua construção enquanto um tipo
de relação social e de poder, com estrutura, dinâmica e historicidade próprias.

Por outro lado, tampouco a discussão sobre cidadania e políticas públicas, no
âmbito da Academia, tem abrangido as relações afetivo-sexuais. As reflexões sobre
cidadania têm se circunscrito a outras esferas da existência humana, bem como a
determinados segmentos sociais que traduzem situações generalizadas de exclusão
social. A vivência da sexualidade tem sido comumente compreendida como uma
questão pessoal e privada de cada sujeito, à exceção de determinados fenômenos,
como a prostituição infanto-juvenil (particularmente em casos de prostituição forçada
e de exploração de menores), o estupro, incluindo o incestuoso (principalmente
quando as vítimas são crianças e adolescentes), e, mais recentemente, a
proliferação do HIV/AIDS. No entanto, o exercício da sexualidade, embora se
diferencie de outras necessidades básicas dos sujeitos, como educação, saúde,
moradia, alimentação, transporte, vestuário, cultura, lazer, etc., integra a
cotidianidade de uma forma ímpar, constituindo um espaço idealizado de prazer e
um espaço real, não apenas de gratificações, mas, também, de dores, de violências,
de conflitos e de desigualdades, emergindo, conseqüentemente, como uma
problemática social e da maior relevância.
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A situação de marginalidade que ocupam as relações afetivo-sexuais no
âmbito da reflexão sociológica sobre cidadania e políticas públicas limita a
consideração, por um lado, de profundas necessidades e interesses dos indivíduos
e, por outro, de vastos significados culturais e ideológicos, entre outros, que circulam
no âmbito da esfera erótico-amorosa e da interação afetivo-sexual. Todavia, as
relações afetivo-sexuais são das mais expressivas, à medida que põem em contato,
além de posições sociais, idéias, projetos, valores e afetos, os próprios corpos
marcados de história, de trajetórias individuais e coletivas. A expressividade dessas
relações - pelas gratificações e conflitos que desencadeiam, pelos valores e
normatizações que lhes acompanham – demanda a sua análise como relações de
amplos significados, entre os quais, o de produção de singularidades (individual e
coletiva) e o de relação de poder. Se, por um lado, as relações afetivo-sexuais são
passíveis de expressar o comprometimento e a negação da cidadania, por outro,
constituem, também, espaço e movimento, continente e conteúdo, para a sua
afirmação e aprofundamento.
É nessa medida que se elege como objeto da presente tese o processo de
construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira
contemporânea. Busca-se, em um nível geral, contribuir para o desenvolvimento do
estatuto sociológico das relações afetivo-sexuais e para a compreensão da
expressão e do exercício da sexualidade como direito de cidadania e objeto de
políticas públicas. Em um nível mais específico, pretende-se contribuir para a
compreensão da cidadania no âmbito das relações afetivo-sexuais nas últimas três
décadas no Brasil, bem como resgatar a importância e o significado da legislação
brasileira e das propostas em tramitação no Congresso Nacional referentes à
sexualidade e relações afetivo-sexuais para a construção da cidadania nessas
relações e para a consolidação de políticas públicas específicas.
Alguns marcos merecem ser explicitados. O primeiro refere-se à delimitação
da análise da construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais ao contexto de
modernidade, dado que a noção de cidadania é especialmente conformada a partir
do século XVIII, consolidando-se nos séculos XIX e XX. Com base nessa
representação e nos processos que lhes são correspondentes, e mediante recursos
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teórico-interpretativos, é possível promover um deslocamento dos conteúdos da
cidadania para a esfera erótico-amorosa. A idéia de contemporaneidade é
incorporada como um tempo recente e atual, referida basicamente às últimas três
décadas do século XX, quando se evidencia, sobremaneira, a singularidade e a
diversidade das relações afetivo-sexuais, apresentando contornos próprios frente a
outras esferas da existência e internamente, entre as próprias modalidades de
relação.
O segundo marco refere-se à análise do processo de construção da cidadania
contextualizado na sociedade brasileira contemporânea, considerada a partir dos
anos setenta. A consideração de um contexto social particularizado possibilita uma
compreensão mais aprofundada do processo, permitindo elencar alguns de seus
elementos expressivos, seja em âmbito estatal, como a legislação e as ações
governamentais, seja em âmbito societário, como as práticas política e científicotecnológica. A análise privilegiada conferida à legislação decorre da condição de
universalidade que lhe é peculiar e da centralidade que ocupa na vida social, como
instância reguladora das relações, dos processos, das práticas e das instituições
sociais. Nessa medida, a legislação se constitui como alvo de aprovações, de
contestações e de amplos questionamentos, ou seja, como um espaço privilegiado
de luta política e de expressão de diversos projetos societários.
O presente trabalho foi realizado a partir de vários eixos. Por um lado,
incorpora reflexões de diversos autores como mediadores de referências teóricas
mais amplas, a exemplo das teorias da Modernidade, da Ação Comunicativa, da
Democracia/Cidadania, da Subjetividade/Inconsciente, as quais não constituem, por
si mesmas, objeto da tese. Por outro lado, desenvolve um diálogo com uma
produção teórica/acadêmica específica sobre sexualidade e relações afetivosexuais. Particularmente no que tange à realidade brasileira e de forma subsidiária,
reúne informações sobre a questão em pauta, a partir de matérias de jornais de
grande circulação, a exemplo da Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Correio
Brasiliense e Jornal de Brasília. Por fim, realiza uma análise, a partir de uma
investigação empírica, da legislação brasileira (Constitucional e Ordinária), a partir
dos anos setenta, e dos projetos em tramitação no Congresso Nacional, até abril de
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1997, ambos referentes à sexualidade, relações afetivo-sexuais e reprodução. Esses
procedimentos visam construir algumas condições para se pensar, especificamente,
a cidadania nas relações afetivo-sexuais, na perspectiva de sua constituição como
uma questão de políticas públicas.3
Como ficará evidenciado ao longo do trabalho, esta investigação privilegia a
seleção e a utilização de alguns conceitos, sustentando-se, fundamentalmente, em
um trabalho artesanal, visando combiná-los, transformá-los e deslocá-los para
construir uma interpretação sociológica própria. A esta referência básica,
acrescenta-se uma perspectiva interdisciplinar, mediante a consideração e a
interlocução com uma produção científica/acadêmica não apenas de cunho
sociológico e político, mas também antropológico, psicanalítico, histórico e filosófico.
Algumas rupturas colocam-se como especialmente significativas: a) a
desnaturalização das relações afetivo-sexuais, mediante sua compreensão como
relação social de poder e, conseqüentemente, locus de dominação, negociação e
entendimento de vastos interesses e necessidades, e relação social de produção de
singularidades - própria e alheia - e, conseqüentemente, locus de individualização e
desindividualização dos sujeitos; b) a desmistificação dessas relações, recuperando,
por um lado, sua dimensão de realidade frente ao imaginário e, por outro, sua
dimensão de conflito frente ao projeto idealizado de harmonia, plenitude e
complementaridade; e, c) a publicização e a politização dessas relações, mediante o
seu tratamento para além de uma dimensão íntima e privada, referente aos sujeitos
em particular, recuperando-se uma dimensão pública das relações afetivo-sexuais,
concernente ao Estado e à sociedade em geral.
No contexto desta investigação, elege-se a categoria sujeito, em suas
dimensões político-jurídica e sócio-psicológica.4 No entanto, considerando-se a
“vastidão dos sujeitos”, particularmente na contemporaneidade, e, principalmente, a

3

As referências teórico-metodológicas que norteiam esta análise, apresentadas nesta Introdução, serão retomadas
e aprofundadas nos capítulos que se seguem.
4
Salem (1992) observa que a categoria moderna de indivíduo, exige, além da dimensão jurídica - indivíduo
portador de direitos originários e inalienáveis -, uma outra dimensão, nomeada de psicológica, que abrange a
esfera da subjetividade, da singularidade, de um mundo interno, considerada como mais um desdobramento da
difusão do individualismo.
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necessidade de correspondência com o objeto da tese, privilegia-se tais dimensões
no contexto específico da esfera erótico-amorosa. Assim, mediante uma abstração
teórica, trabalha-se com as noções do sujeito erótico-amoroso (sujeito individual no
contexto da interação afetivo-sexual); da forma casal, díade, par (sujeito coletivo,
fruto da interação afetivo-sexual entre dois sujeitos); e do sujeito político organizado
(movimentos sociais e organizações não-governamentais voltados diretamente para
a esfera erótico-amorosa). A escolha da categoria sujeito, em detrimento da
categoria indivíduo, mostra-se pertinente neste estudo, na medida que propicia uma
melhor conjugação das dimensões de subjetividade e de ação política, sem
descartar, paralelamente, a existência de constrangimentos externos e internos,
postos em evidência pelas Ciências Sociais e pela Psicanálise, respectivamente.
A presente tese estrutura-se em cinco capítulos, afora a Introdução e as
Considerações Finais. O Capítulo I aborda a especificidade e as transformações das
relações afetivo-sexuais em contexto de modernidade e de contemporaneidade.
Abrange análises sobre alguns elementos constitutivos da modernidade, a exemplo
dos processos de racionalização e de secularização, e dos valores do universalismo,
do individualismo e da cidadania, os quais foram conformados, concomitantemente,
como excludentes em relação ao feminino. Abrange, também, uma reflexão sobre a
internacionalização da questão da sexualidade/direitos sexuais, a partir do fenômeno
da mundialização.
O Capítulo II constitui um contraponto, mediante uma reflexão sobre a
singularidade e a diversidade das relações afetivo-sexuais. A partir dessa reflexão,
elege-se a perspectiva da produção das relações afetivo-sexuais e a perspectiva da
relação de poder para a construção de uma tipologia das relações afetivo-sexuais
em contexto de contemporaneidade.
O Capítulo III abre a análise sobre a especificidade da realidade brasileira,
mediante a reflexão sobre as relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira
contemporânea, abrangendo discussões sobre as transformações em curso e sobre
alguns elementos expressivos de cidadania nas relações afetivo-sexuais: os sujeitos
políticos organizados, as ações governamentais e as invenções científico-

8

tecnológicas. Como contraponto a estes elementos, são evidenciados alguns dados
sobre sexualidade, relações afetivo-sexuais e reprodução na sociedade brasileira.
O Capítulo IV aprofunda a análise sobre a realidade brasileira, enfocando
mais detalhadamente, mediante uma pesquisa de campo, outro elemento expressivo
no processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais: a legislação
produzida nas últimas três décadas e as proposições em tramitação no Congresso
Nacional referentes à sexualidade, relações afetivo-sexuais e reprodução.
Por fim, o Capítulo V desenvolve uma reflexão geral sobre as conexões entre
cidadania e políticas públicas no âmbito das relações afetivo-sexuais, e, em
particular,

na

sociedade

brasileira.

Aos

cinco

capítulos,

seguem-se

as

Considerações Finais, no intuito de promover sínteses, articulações e perspectivas
em torno do processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais na
sociedade brasileira contemporânea.
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CAPÍTULO I - RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS
MODERNIDADE E DE CONTEMPORANEIDADE

EM

CONTEXTO

DE

Neste capítulo inicial pretende-se realizar uma reflexão sobre relações afetivosexuais em contexto de modernidade e de contemporaneidade, sustentada em
quatro pontuações. Na primeira seção, busca-se evidenciar as mediações entre
contexto

de

modernidade

e

cidadania

e

subjetividade,

dimensões

estas

fundamentais para a compreensão do objeto da presente tese. Na segunda,
estabelece-se as mediações entre modernidade e cultura patriarcal, que, além de
qualificar as dimensões de cidadania e subjetividade, aportam elementos
substantivos para a análise das relações afetivo-sexuais e suas transformações. Na
terceira, procura-se analisar as transformações nas relações afetivo-sexuais na
modernidade e na contemporaneidade e, por fim, na quarta, levanta-se alguns
elementos que apontam para a construção do entendimento mundial dos direitos
sexuais e reprodutivos como direitos humanos.
Enquanto as duas primeiras seções têm por objetivo mapear alguns
processos que fundamentam o campo específico das relações afetivo-sexuais,
objeto da terceira seção, a última alude às perspectivas e horizontes de
entendimento

dessas relações em

contexto

de

contemporaneidade e

de

mundialização.

1. Modernidade, Cidadania e Subjetividade
Max

Weber

constitui

a

referência

clássica

sobre

modernidade,

compreendendo-a como o resultado do processo de racionalização ocorrido no
Ocidente, desde fins do século XVIII, e traduzida em duas dimensões: a
modernização da sociedade e a modernização da cultura. Conforme sintetiza
Rouanet:
“... Weber compreende a modernização social pela
diferenciação da economia capitalista e do Estado moderno. A
empresa capitalista supõe a existência de força de trabalho
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formalmente livre e um tipo de organização racional da
produção baseado no cálculo contábil e na utilização técnica de
conhecimentos científicos. O Estado moderno se organiza com
base num sistema tributário centralizado, num poder militar
permanente, no monopólio da legislação e da violência e
principalmente numa administração burocrática racional.
A modernização cultural é o processo de racionalização das
visões do mundo e especialmente da religião. Em
conseqüencia desse processo, vão se diferenciando esferas
axiológicas (Wertsphären) autônomas, até então embutidas na
religião: a ciência, a moral e a arte (...) as três esferas são
funcionais para o processo de modernização social, mas
muitas vezes entram numa relação tensa entre si e com os
subsistemas da sociedade” (1987a: 231-232)
O autor destaca, assim, os efeitos do processo de racionalização para Weber:
no eixo social, uma “perda de liberdade”, fruto da burocratização do Estado e da
economia,

e,

no

eixo

cultural,

uma

“perda

de

sentido”,

decorrente

do

“desencantamento” das visões do mundo tradicionais.5
Especificamente sobre o paradigma da secularização, Pierucci (1997)
problematiza seus significados, ressaltando o vigor e a atualidade do mesmo, que
aponta para o declínio da religião, como força articuladora da “coesão do corpo
social” e “matriz cultural totalizante”, expresso na perda do seu espaço e poder no
aparelho de Estado, no espaço público e nas diversas dimensões da vida cotidiana,
e, concomitantemente, no deslocamento da religião para a esfera privada-íntima.
Nessa medida, o processo de secularização se conformaria não apenas como
busca, mas, igualmente, como “garantia de liberdade religiosa para todos”, e a
pluralidade das manifestações religiosas na contemporaneidade constituiria não
apenas resultado, mas, também, fator de secularização.
Jürgen Habermas desenvolve a reflexão sobre modernidade como núcleo de
sua teoria da Ação Comunicativa, introduzindo novos elementos. O autor faz a
distinção entre mundo sistêmico e mundo vivido, distinguindo os processos de
modernização societária (processos de racionalização dos subsistemas da economia

5

A atualidade de Max Weber é singular e inúmeros são os estudos sobre sua obra, bem como as análises sobre
suas reflexões, comparativamente às de autores clássicos e contemporâneos, destacando-se as análises de
Colliot-Thélène (1995), sobre Weber e Marx, e as de Souza (1997, 1995), sobre Weber e Habermas.
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e do poder) e de modernidade cultural (processos de diferenciação e de
autonomização das “esferas de valor”). Como patologias da modernidade, destaca:
por um lado, a dissociação entre a razão instrumental - própria do mundo sistêmico,
conformado pelo Estado e pelo mercado - e a razão comunicativa, própria do mundo
vivido, conformado pelas esferas da ciência, da moral e da arte; e, por outro, a
colonização do mundo vivido pelo mundo sistêmico.6
Como

observa

Rouanet,

Habermas

constrói

o

conceito

de

razão

comunicativa, enquanto um conceito ampliado de razão, baseado na relação entre
sujeitos, e referido não apenas às proposições acerca do mundo objetivo das coisas,
mas, também, às proposições acerca do mundo social das normas e do mundo
subjetivo das vivências e emoções. Nesse medida, constitui um conceito processual
de racionalidade, visando a um entendimento mútuo entre os participantes, que só
se torna possível com o advento da modernidade. Sobre a constituição da razão
comunicativa - mediante a diferenciação das três esferas, a objetiva, a social e a
subjetiva - e sua dissociação da razão instrumental, discorre Rouanet:
Nesse momento [diferenciação das esferas], o indivíduo
adquire pela primeira vez condições de agir autonomamente,
sem o peso inibidor da religião e da autoridade, secular ou
religiosa: as ações passaram a ser coordenadas segundo os
critérios de racionalidade inerentes ao processo comunicativo,
e não mais segundo determinações heterônomas. Foi esse o
enorme benefício derivado da racionalização cultural, iniciado
com a modernidade.
Ocorre que, simultaneamente com a racionalização cultural,
começou a verificar-se a racionalização social, na esfera do
Estado e da economia. Essas esferas passaram a ser regidas
por uma dinâmica crescentemente automática, segundo uma
lógica própria, que prescinde da coordenação comunicativa das
ações: na essência, é o processo de burocratização, que
submete a suas regras tanto a administração pública quanto a
empresa capitalista. Surge assim, paralelamente com a
racionalidade comunicativa, que se dá no mundo vivido, uma
intensificação sem precedentes da racionalidade instrumental,
radicada na esfera sistêmica”. (1987a: 340)
6

Jürgen Habermas estabelece um diálogo com importantes expressões da teoria sociológica, como Max Weber,
Talcott Parsosns e a Escola de Frankfurt. Sobre Modernidade e Ação Comunicativa, ver Habermas (1994, 1987)
e alguns estudiosos de sua obra, destacando-se Souza (1997, 1995), Freitag (1993a, 1993b, 1989,), Freitag e
Rouanet (orgs.:1990) e Rouanet (1987a).
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Sobre o processo de expansão da racionalidade sistêmica e a colonização do
mundo vivido, analisados por Habermas, na atualidade, Rouanet (1987a) destaca o
seu caráter tendencial, à medida que existiriam “grandes reservas de racionalidade
comunicativa” para fazer frente ao movimento expansionista da ação instrumental e
da racionalidade sistêmica. Observa que tais reservas dão sustentação, dentre
outros, aos atuais movimentos de protesto, destacando os movimentos ecologista,
pacifista e feminista. Ressalta, ainda, o que é admitido pelo próprio Habermas, o não
estabelecimento de condições para a construção de uma ação comunicativa pura
nas circunstâncias contemporâneas: a ausência de violência e a participação de
todos os interessados.
Na discussão sociológica e filosófica sobre modernidade, Rouanet (1993)
introduz elementos de ordem psicanalítica.7 A partir de Freud - que constrói a noção
de mal-estar da civilização, para referir-se ao desconforto dos indivíduos que devem
conter suas pulsões sexuais e agressivas a fim de viver em sociedade -, formula a
noção de mal-estar na modernidade, que, a seu ver, se traduziria, especificamente,
como um ressentimento contra o Iluminismo, por não ter cumprido sua promessa de
emancipação da humanidade. Destaca três elementos básicos no projeto Iluminista
de civilização que, por sua vez, fornece os contornos à modernidade: racionalismo
(libertação do mito, crítica da religião e da tradição e fé na razão e na ciência),
individualismo (libertação da tutela do coletivo e afirmação e valorização do
indivíduo) e universalismo (formulação de postulados universalistas sobre a natureza
humana e combate aos preconceitos que impedem a integração de todos os seres
humanos). Observa que, na atualidade, assiste-se a uma contestação teórica e
prática de cada um desses elementos, mediante: a associação da razão e da ciência
com dominação; o culto ao irracionalismo e ao misticismo; o solapamento do
indivíduo via conformismo e massificação; a nostalgia do aconchego comunitário; os
pluralismos linguagueiros e particularismos nacionais, étnicos e religiosos; entre
outros.

7

O presente texto foi republicado na Revista Brasileira de Psicanálise, vol. XXXI, nº 1, 1997, tendo
desencadeado um debate com a psicanalista Liana Albernaz de Melo Bastos. Os textos de ambos os autores, bem
como a correspondência trocada entre eles, constam da referida publicação.
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O autor confere uma posição estratégica à psicanálise, tanto por ser parte da
modernidade e parte do Iluminismo, quanto por dispor de categorias e instrumentos
privilegiados de análise que possibilitam compreender os limites do próprio projeto
Iluminista, bem como o mal-estar moderno.
Aludindo à base racionalista e à valorização da ciência pela psicanálise,
Rouanet observa que o racionalismo da psicanálise é muito especial, em virtude da
consciência da precariedade da própria razão: por um lado, a razão associa-se aos
processos secundários da vida psíquica (reino da energia ligada, onde se dão as
atividades do pensamento), os quais são “descendentes” dos processos primários
(domínio da energia livre); por outro, a razão constitui uma atividade por excelência
do Ego, o qual opera conscientemente de forma precária, sendo “em grande parte
um monarca nominal, cujos poderes são limitados por três `tiranos´: a realidade, o
Superego e o Id” (1993: 45). Assim, coloca-se a vulnerabilidade da razão às
regressões, podendo ser levada a gravitar em torno dos processos primários e a
funcionar segundo os automatismos do prazer-desprazer.
Destacando como o desafio maior da sociabilidade construir “integração sem
desindividualização”, Rouanet observa que, bem ou mal, as sociedades modernas
conseguiram combinar os direitos do indivíduo com os interesses coletivos. No
entanto, sob certas condições, a regressão ao homogêneo e ao indiferenciado
também é possível, mediante a anulação da psicologia individual pela psicologia
coletiva. E observa:
“Todas as características da psicologia de massas - o
desaparecimento da individualidade, a uniformidade de
pensamentos e emoções, o predomínio da afetividade e de
conteúdos inconscientes - tudo isso corresponde a atividades
mentais arcaicas, como as que devem ter prevalecido na horda
primitiva. Toda massa é uma ressurreição da horda. Assim
como o homem primitivo sobrevive no civilizado, a horda
primordial sobrevive em cada massa contemporânea. O
homem-massa se reintegra no clã dos irmãos e no fascismo
volta a submeter-se à autoridade do Pai. São condições
semelhantes às que prevalecem no holismo contemporâneo.”
(1993: 47).
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Quanto à tendência do processo civilizatório de agrupamento dos humanos
em famílias, tribos, nações e em direção a uma comunidade mundial, o qual é
conduzido por Eros, Rouanet (1993) recupera o realismo da psicanálise, que aponta
para as possibilidades e, até mesmo, as probabilidades das regressões, em virtude
da natureza pulsional do ser humano, que, a todo momento, propicia a emergência
de forças que levam ao racismo, ao nacionalismo, à guerra, traduzindo a fragilidade
do mesmo processo civilizatório.
Por fim, o autor ressalta caber à psicanálise fazer um uso público de sua
razão, distinguindo, como afirma ter feito Freud, entre as privações pulsionais
exigidas de todos os homens e as exigidas de apenas alguns grupos de homens,
estas com o fim de manter as desigualdades sociais e a exploração. Destacando
como forma ideal e adulta de regulamentação pulsional a que se realiza pela razão
ou inteligência8, ainda que carregada de precariedades, pois sujeita a todas as
regressões apontadas, Rouanet conclui:
“Mas nada disso afasta a psicanálise de sua fidelidade ao
mundo moderno. Ela aposta no Iluminismo, sabendo que pode
perder a aposta. A felicidade é virtualmente impossível, mas
temos que agir como se ela pudesse ser alcançada. (...)
A psicanálise, em suma, tem um pacto com a modernidade, e
por isso não pode deixar de ser iluminista, mas conhece a
indomesticável natureza pulsional do homem, e por isso não é
otimista”. (1993: 52-53).
Constituída na virada do século XIX, a psicanálise possibilita, assim, a
problematização do indivíduo, como sujeito todo poderoso, dono de seu psiquismo e
de seu “destino”. Ao construir as bases da psicanálise, enquanto teoria, método de
investigação e procedimento terapêutico, Freud atualiza a reflexão sobre as
possibilidades e os limites que cercam as ações individuais e coletivas,
evidenciando-as como “prisioneiras” do inconsciente (campo mais vasto no

8

Para a discussão sobre razão e paixão, ver Kelh (1989) e Rouanet (1987b), que apontam para a noção de razão
sábia, a qual dialoga com as pulsões.
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psiquismo), ao mesmo tempo em que recupera a dimensão de potência do ser
humano, em contraposição aos extremos de impotência e de onipotência.9
Se as reflexões sobre a conformação da modernidade são, em maior ou
menor medida, convergentes e acumulativas a partir de várias perspectivas, as
reflexões sobre a caracterização da contemporaneidade apresentam posições de
entendimento diferenciadas. Enquanto Jürgen Habermas e Sérgio Paulo Rouanet
consideram o projeto da modernidade inconcluso mas realizável, não reconhecendo
rupturas substantivas que apontariam para o esgotamento do contexto de
modernidade, Boaventura de Souza Santos, constata a impossibilidade de
realização do projeto de modernidade dentro de seus próprios marcos, identificando
duas promessas não cumpridas pela modernidade: a democracia e a superação das
desigualdades. Por sua vez, autores como Jacques Derrida e Jean-François Lyotard
investem no sentido de qualificar a contemporaneidade como um tempo pósmoderno, demarcado como substancialmente diverso da modernidade, destacando
os elementos de ruptura e descontinuidade entre modernidade e pós-modernidade,
consideradas como dois tempos, dois estilos e duas sensibilidades.10
Embora a discussão sobre contemporaneidade, enquanto expressão da
modernidade ou da pós-modernidade, seja de grande importância - tanto por traduzir
o esforço de se pensar o tempo atual, de analisá-lo mediante recursos intelectuais e
procedimentos científicos, o que por si só reafirma a dimensão de racionalidade,
quanto por afirmar o desejo de compreensão do próprio tempo histórico, constituindo
as diversas reflexões entendimentos totalizantes do processo societário -, não
constitui o cerne do presente trabalho, o qual se circunscreve ao processo de
construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira
contemporânea.
A partir do contexto de modernidade são conformadas as noções de sujeito
de direitos (indivíduo jurídico) e de sujeito de desejos (indivíduo psicológico),
apontando assim, para a conexão entre cidadania e subjetividade. Essas noções
9

Loreto (1995-97) observa que a potência é a qualidade da mente, constituindo a onipotência e a impotência
dissociações da potência. Enquanto a onipotência aponta para a atribuição de recursos e capacidades ilusórias, a
impotência alude a um bloqueio de capacidades reais e efetivas, tornando-as não disponíveis.
10
Para algumas sínteses sobre o pós-moderno, ver Rezende (1993), J. Santos (1991) e R. Oliveira et alii (1990).
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são retocadas na contemporaneidade, seja mediante a maior autonomização e
radicalização dos sujeitos, seja mediante seu esvaziamento e fragmentação.
Paradoxalmente, esses processos parecem não se excluir na esfera eróticoamorosa, apresentando mediações que ficarão em evidência no decorrer do
trabalho.
Nas reflexões sobre cidadania e subjetividade, Birman demarca distinções,
observando que, enquanto a categoria de sujeito de direito reporta à idéia de
cidadania, que se sustenta em um quadro referencial político e social, os conceitos
de sujeito do inconsciente, de desejo e de pulsão têm como referência o campo
teórico da psicanálise, que introduz, desde A interpretação dos sonhos (1900), de
Freud, uma representação sobre a subjetividade “efetivamente inédita na
modernidade”.
“Com efeito, a psicanálise constituiu uma concepção de
subjetividade que marcou a sua ruptura decisiva com a
concepção de indivíduo, constituída no século XVIII. Pela
concepção do indivíduo o sujeito se identificaria com os
campos da consciência e do eu, regulando entre a razão e a
vontade. (...)
Entretanto, a concepção psicanalítica de sujeito implicou no
seu descentramento inicial do campo da consciência e
posteriormente do campo do eu, rementendo pois o sujeito
para o registro do inconsciente. Com isso, o sujeito do desejo é
o sujeito do inconsciente, fundado no Outro e nas pulsões.
Desta maneira, o sujeito se funda nas regulações simbólica e
econômica, sendo marcado pois pela alteridade e pelos
impasses da regulação pulsional. (1994: 165)
Sobre a articulação entre sujeito de direito e sujeito de desejo, Birman
observa que o último teve como condição histórica de possibilidade a constituição do
primeiro, quando se institui, na tradição ocidental, a sociedade igualitária e as
modernas formas de democracia – a cidadania instituída para a individualidade -,
tendo como referências, as revoluções americana e francesa e a Declaração dos
Direitos do Homem, marca da modernidade. Tal consideração “implica em enunciar,
como seu desdobramento teórico, que a regulação do sujeito do desejo, nas suas
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possibilidades e nos seus impasses, implica na permanência e nas oscilações do
sujeito do direito” (1994: 166).
Assim, a modernidade ocidental caracteriza-se, para o autor, pelo surgimento
do sujeito do desejo, que teve no sujeito do direito a sua condição de possibilidade,
sendo a psicanálise um saber essencialmente ocidental.
Salem (1992), por sua vez, desenvolve a reflexão nos marcos da distinção
entre indivíduo jurídico e indivíduo psicológico e das tensões entre ambos.11 Destaca,
inicialmente, Dumont, que formula como tese central a oposição entre individualismo
(como “encarnação da ideologia ocidental moderna”) e holismo (como “padrão
ideológico predominante nas sociedades tradicionais”), e Macpherson, com sua tese
sobre o “individualismo possessivo”, que se reporta à concepção do indivíduo como
proprietário de sua própria pessoa e capacidades, além de independente em relação
às vontades alheias. A autora constata, então, a insuficiência de ambas as teses
para a apreensão da categoria moderna de indivíduo, dado que “estando presas ao
espaço político e econômico, estão também vinculadas a uma visão formalista e
juridicista de indivíduo como possuidor de direitos e deveres” (1992: 63), dificultando
a representação do sujeito moderno, no que diz respeito a uma qualidade
fundamental, sua dimensão “interna” ou “psicológica”.
A autora introduz a noção de uma “despossessão subjetiva”, a partir dos
estudos de Gauchet & Swain, - enquanto “premissa de que há uma instância no
interior do próprio sujeito que o constrange às expensas de sua vontade e
consciência” (1992: 62) –, considerando-a como a “coluna vertebral” que sustenta a
representação do indivíduo psicológico. Gauchet & Swain localizam a tese da
despossesão subjetiva já entre os primeiros alienistas, vindo a ser expressa,
posteriormente, no conceito freudiano de inconsciente.
Observando que a noção de indivíduo psicológico, bem como a concepção de
uma “despossessão subjetiva” que lhe sustenta, só ganha sentido e inteligibilidade

11

Considerando os diversos autores mencionadas por Salem, indica-se o texto da autora para as respectivas
referências bibliográficas.

18

em contexto de um universo individualista, Salem aponta para as descontinuidades
e as tensões entre as representações do indivíduo jurídico e do indivíduo
psicológico, as quais se referem à polaridade autopossessão/despossessão de si, e
à oposição entre independência/dependência em relação ao “outro”. E explica: “De
fato, deve-se considerar que a tese da `despossessão subjetiva´ não é da ordem da
mera negatividade: ela impõe a premissa de que, exatamente por ser (ou estar)
destituído de si, o indivíduo psicológico está na dependência de um outro para
aceder a si próprio”, conduzindo esta mesma premissa ao “reconhecimento da
`ilusão´ de um sujeito auto-referido e autocontido” (1992:72).
Salem demarca diferenças entre as concepções de “despossessão subjetiva”
e as de subjetividade, incorporadas pelas Ciências Sociais12. No que se refere a
Georg Simmel, destaca a sua preocupação com a realidade ou o espaço “interno”,
elencando alguns conceitos-chaves em sua obra, como “inner-self”, “cultura
subjetiva”, “cultivo interior”, “individualismo qualitativo”. Sobre o pensamento do
sociólogo alemão, conclui que o indivíduo psicológico em Simmel, uma vez
socialmente produzido, converte-se em uma “mônoda psicológica”, em um sujeito
introspectivo e consciente, livre e autodeterminado, capaz de erigir um abrigo íntimo
como proteção aos “outros”.
Quanto a Michel Foucault, Salem observa que o mesmo tangencia a questão
em suas análises do poder disciplinar e da “fabricação” do sujeito, constatando
coincidências entre as suas teses e o tema da “despossesão subjetiva”, tratado por
Gauchet & Swain. Ambos postulam uma “dissociação entre indivíduo e liberdade ou
posse de si” e, também, pressupõem a presença de um “outro” no retorno à razão
e/ou na busca da “verdade”. Como diferenças, Salem destaca que Foucault,
colocando-se no plano dos fatos, localiza a emergência do indivíduo exclusivamente
a partir de dispositivos disciplinares, enquanto Gauchet & Swain, referindo-se mais
ao domínio das representações, incorporam a noção do indivíduo como valor já
presente na ideologia ocidental.

12

Para uma análise sistemática sobre a tematização da subjetividade nas Ciências Sociais e no pensamento social
brasileiro, ver M.I.Almeida (1966).
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Sobre a constituição do sujeito, em Foucault, exclusivamente a partir de
práticas de dominação, Rouanet (1987a: 227) recupera suas últimas reflexões,
quando destaca, igualmente, os saberes novos, sobre o corpo e a sexualidade,
como instrumentos de libertação, disponíveis para uma livre utilização pelos sujeitos.
Ainda a respeito da reflexão sobre a articulação entre subjetividade e
cidadania, destacam-se outras referências nas Ciências Sociais. Boaventura de
Souza Santos, a partir de uma perspectiva diferente das anteriores, aponta
igualmente para uma tensão entre as duas noções, que percorreria toda a
modernidade, observando:
“Para além das ideias de autonomia e de liberdade, a
subjectividade envolve as ideias de auto-reflexividade e de
auto-responsabilidade, a materialidade de um corpo (real ou
fictício, no caso da subjectividade jurídica das “pessoas
colectivas”), e as particularidades potencialmente infinitas que
conferem o cunho próprio e único à personalidade. Ao consistir
em direitos e deveres, a cidadania enriquece a subjectividade e
abre-lhe novos horizontes de auto-realização, mas, por outro
lado, ao fazê-lo por via de direitos e deveres gerais e
abstractos que reduzem a individualidade ao que nela há de
universal, transforma os sujeitos em unidades iguais e
intercambiáveis no interior de administrações burocráticas
públicas e privadas, receptáculos passivos de estratégias de
produção, enquanto força de trabalho, de estratégias de
consumo, enquanto consumidores, e de estratégias de
dominação, enquanto cidadãos da democracia de massas. A
igualdade da cidadania colide, assim, com a diferença da
subjectividade, tanto mais que no marco da regulação liberal
essa igualdade é profundamente selectiva e deixa intocadas
diferenças, sobretudo as da propriedade, mas também as da
raça e do sexo que mais tarde vão ser os objectos centrais das
lutas igualitárias”. (1996: 240)
Outra perspectiva própria é a desenvolvida por Alain Touraine (1996,1994),
que recupera a emergência, o desenvolvimento e a potencialização da dimensão de
subjetividade no contexto de modernidade, frente a dimensão de racionalidade,
comumente a mais considerada. Propondo redefinir a modernidade como a relação
carregada de tensões entre razão e sujeito, o autor associa a dimensão de
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subjetividade à esfera da ação e da prática política, conectando à idéia de sujeito a
noção de indivíduo transformado em ator, em agente capaz de transformar sua
situação, ao invés de reproduzi-la.
Essa perspectiva é convergente com a noção de sujeito político analisada por
Pinto (1992, 1987), referenciada à situação da mulher, tanto em um plano individual
quanto coletivo, via movimento feminista. A autora observa que o investimento na
construção de uma teoria do sujeito político advém das limitações de se considerar a
posição na luta política como fruto da posição de classe ou de papéis adquiridos
pelos agentes em estruturas específicas. Propõe pensar a constituição dos sujeitos
políticos a partir de cadeias de significados socialmente construídos, o que “implica,
por um lado, na incorporação de significados construídos historicamente e, por outro,
na negação de qualquer determinação apriorística”. (1987:47)
A partir dos processos de racionalização, secularização, universalização e
individualização, pode-se pensar o que aportam especificamente para a esfera
erótico-amorosa e para as relações afetivo-sexuais, as quais se inserem de forma
privilegiada no campo da subjetividade, por concentrar as dimensões do imaginário,
do desejo, do inconsciente. Se esses processos abrem, efetivamente, para a
emergência da esfera erótico-amorosa com contornos próprios na modernidade, é,
essencialmente a partir do contexto de contemporaneidade, que se conforma a idéia
de que tal esfera e as relações afetivo-sexuais que lhes são correspondentes
situam-se, não apenas no campo da subjetividade, mas, igualmente, no campo da
cidadania.
O contexto de modernidade e de contemporaneidade produz/reafirma
singularidades na esfera erótico-amorosa: a construção do sujeito erótico-amoroso,
sujeito individual que estabelece interações afetivo-sexuais, mediante processos
conscientes e inconscientes, produzindo ou não o sujeito coletivo cristalizado sob a
forma casal/díade/par; e o sujeito político organizado, fruto da associação de sujeitos
individuais em prol de mudanças e conquistas no âmbito da esfera erótico-amorosa,
a exemplo do movimento feminista, do movimento homossexual e de organizações
de direitos humanos.
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Algumas analogias entre os processos em curso na sociedade e nas relações
afetivo-sexuais podem ser estabelecidas. Em correspondência ao processo de
secularização da sociedade, Pierucci fala em “secularização do sexo” para referir-se
à “valorização da sensação erótica, do cultivo consciente do gozo sexual, essa outra
força produtora de sentido e de `salvação intramundana´, grande valor deste mundo,
o mais vital de todos os valores" (1997:24)
Por outro lado, os processos “irracionais”, de regressão da razão, apontados
como possibilidades para a humanidade, mostram-se condensados na esfera
erótico-amorosa, considerada, aliás, como das mais vulneráveis aos mesmos. Esses
processos se traduzem nas possibilidades das relações afetivo-sexuais serem
pautadas exclusivamente pelo princípio do prazer, de transformarem-se em espaço
privilegiado para as pulsões agressivas e da díade ser constituída como uma
reedição da fusão primeira entre a mãe e a criança.
Entretanto, se a esfera erótico-amorosa e as relações afetivo-sexuais
constituem espaços para o desencadeamento de processos “irracionais”,
constituem, na mesma medida, espaços de racionalidades, seja na feição de ação
comunicativa, mediante argumentação e contra-argumentação visando o
entendimento mútuo entre os sujeitos, seja na feição de ação instrumental e
estratégica, dirigida a uma finalidade específica, independentemente do acordo entre
as partes envolvidas. Ambas as possibilidades inserem-se tanto em âmbito privado,
das interações interpessoais, quanto em âmbito público, mediante a lógica do
mercado, as ações de Estado, as invenções científico-tecnológicas e as práticas dos
sujeitos políticos organizados, voltadas diretamente para a luta no âmbito da
sexualidade e da reprodução humana.
Por fim, é interessante ressaltar que, se, por um lado, a constituição do sujeito
de direitos, que paulatinamente consolida seus direitos civis, políticos e sociais, abre
para a constituição do sujeito psicológico/de desejo e para a expansão e
complexificação do mundo interno através da reflexividade, o sujeito psicológico/de
desejo, por sua vez, abre novos horizontes, propiciando a constituição de sujeitos
políticos organizados, com discurso e ação política voltados para a ampliação de
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direitos civis, políticos e sociais a fim de encamparem a esfera sexual e reprodutiva.
O discurso e a ação política coletivos emergem a partir de situações de privação, de
discriminação, de opressão e de violência a que os sujeitos individuais estão
submetidos na esfera erótica-amorosa, ou seja, no mundo real, dos afetos e das
normas referentes à sexualidade e à reprodução.

2. Modernidade e Cultura Patriarcal
Se é fato que a modernidade sustenta-se na noção de sujeito de direito, base
da idéia de cidadania – emergindo, posteriormente, a noção de sujeito de desejo,
base da idéia de subjetividade -, paradoxalmente, a modernidade, enquanto
processo social e histórico, também se estrutura tendo como base valores e relações
patriarcais. Esta dupla sinalização – direitos iguais e universais e, ao mesmo tempo,
direitos diferentes (desiguais) para homens e mulheres - carrega tensões,
evidenciando as limitações e as contradições dos processos de racionalização e dos
valores da universalidade e da individualidade.
No entanto, com o campo reflexivo que se abre na modernidade e o
conseqüente entendimento sobre a legitimidade das necessidades e dos interesses
dos indivíduos, e com a conquista dos direitos civis e políticos e sua ampliação, a
modernidade propicia, a partir de suas próprias bases, o questionamento e a revisão
dos valores e relações patriarcais que lhe subjazem.
Sobre a base patriarcal da modernidade, Badinter (1986) realiza reflexões que
transpõem o entendimento do patriarcado enquanto regime e poder paternos,
considerando-o não apenas como um sistema de opressão sexual (poder marital),
mas, também, como expressão de um sistema geral de poder, sustentado em uma
teologia, que comanda a relação dos próprios homens entre si. Conforme a autora,
é, nessa medida, que se explica o fato de que os primeiros golpes contra o
patriarcado tenham sido dados pelos homens, e não pelas mulheres. Tratava-se de
destruir o poder político absoluto do soberano, antes de combater o poder familiar do
pai. Assim, os homens se empenharam em construir novas sociedades, livres e
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igualitárias, excluindo as mulheres de direitos conquistados, a exemplo do direito ao
voto, à instrução, à proteção no local de trabalho.
O questionamento da religião como esteio de estruturação das sociedades
tradicionais tem como uma de suas expressões o processo de laicização do Estado.
Nesse processo, Badinter (op.cit.) destaca dois movimentos, a Reforma Protestante
e a Revolução Francesa: enquanto a primeira, ainda que referida apenas às
coações eclesiásticas, significou o esforço inicial de laicização do Estado, a
Revolução Francesa afirma-se, mesmo, como uma recusa de Deus, tendo os países
católicos desencadeado um processo de laicização mais tardia em relação aos
países protestantes, embora mais radical.
A autora destaca a importância e os desdobramentos do “novo ideal de
liberdade, de igualdade e de fraternidade” para o rompimento das conexões entre
rei, Deus e pai, ressaltando que, mesmo tendo sido as mulheres suas últimas
beneficiárias, a Revolução Francesa introduziu uma “subversão ideológica”, pondo
fim ao poder imposto pela graça de Deus e, consequëntemente, à idéia de
superioridade natural de Um sobre o Outro.
Com relação ao longo questionamento e ao abalo do sistema patriarcal,
Badinter constata:
“O combate levado durante dois séculos pelos democratas foi,
sem contestação, a causa primeira da queda do sistema
patriarcal. Mas não foi sua razão suficiente. Foram as
mulheres, aliadas aos mais justos dentre eles, que
penosamente acabaram o trabalho. Precisaram de quase dois
séculos para fazer com que pais e maridos admitissem que
elas eram “Homens” como todo mundo: os mesmos direitos
deviam se aplicar aos seus companheiros e a elas próprias;
juntos, eles deviam partilhar os mesmos deveres.
A evidência, finalmente reconhecida, traz pesadas
conseqüências. Não apenas porque põe fim a uma relação de
poder entre os sexos, várias vezes milenar, mas sobretudo
porque inaugura uma nova distribuição, que obriga repensar a
especificidade de cada um. “ (1986: 168)
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Sobre as relações de gênero, Badinter observa que nos últimos vinte anos as
modificações foram radicais, ficando aniquiladas as “três pilastras do patriarcado” na
maior parte do mundo ocidental: o fim da divisão sexual do trabalho, a conquista das
mulheres do controle de sua reprodução (mediante o direito à contracepção e ao
aborto) e a superação da sua condição de objeto de troca entre homens.
Retomando a reflexão sobre a noção e o processo de constituição do sujeito
de direito na modernidade, constata-se uma convergência de entendimentos que
aponta para a Revolução Francesa como momento fundamental da construção do
conceito de cidadania. No entanto, a reflexão de que o mesmo se funda na exclusão
do elemento feminino, refletindo, assim, as tensões e contradições do próprio
conceito, não tem a mesma solidez, sendo motivo de investigação e interpretação
por Bonacchi e Groppi (org.:1995).
Groppi destaca como questionamentos clássicos e mais expressivos da
exclusão do feminino os textos de Olympe de Gouges - Declaração dos direitos da
mulher e da cidadã, redigido em 1791 - e de Mary Wollstonecraft - Vindication of the
rights of woman, escrito em 1792 -, os quais representam, respectivamente, “a mais
orgânica crítica contemporânea ao pretenso universalismo da Declaração dos
direitos do homem e do cidadão” e “um protótipo das afirmações e reivindicações
das mulheres em termos de direito”. (1995: 12)
Para a compreensão da exclusão do feminino na construção do significado de
cidadania, Groppi busca elementos na dimensão relacional envolta nessa
construção, observando:
“Com efeito, a noção de cidadania - que reveste um caráter
símbólico central na Revolução Francesa - não só não leva em
conta o elemento feminino no momento constitutivo, mas se
define e se constrói em oposição a ele. Não se trata então de
uma simples “remoção” da diferença feminina do imaginário
dos modernos pensadores políticos, como sublinhou Adriana
Cavarero. Parece antes uma necessária e consciente expulsão
de um sujeito feminino que serve para confirmar por oposição a
identidade de um sujeito masculino, que procura para si mesmo
novas definições e novas relações, uma vez liberto do arbítrio
do antigo soberano e exatamente no momento em que deve
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definir seu próprio papel num campo social e político em vias
de renovação. Se o caráter constitutivo do termo cidadão em
oposição ao de súdito reside em sua participação ativa na
esfera pública, no curso da Revolução ele se reforça em
oposição à passividade da esfera doméstica e privada que
compete às mulheres”. (1995: 18)13
A exclusão das mulheres da esfera pública, de resto, remonta à Antiguidade
clássica, como observado por Rossi-Doria (1995), que destaca duas interdições
básicas: a impossibilidade de a mulher ser indivíduo e, portanto, cidadão, na medida
em que pertencia à esfera privada, e a de poder representar e constituir herdeiros.
Trata-se, portanto, de pontuar as contradições e limitações dos valores caros
ao projeto iluminista de civilização (racionalismo, individualismo e universalismo),
base de sustentação da modernidade e da noção de cidadania, e de constatar que
as importantes rupturas que se processam em nível mais amplo das relações e das
sociedades tradicionais não se propagandeiam para o âmbito das relações privadas
e familiares.
Visando compreender essa conformação, Pateman analisa as conexões entre
o contrato social e o contrato sexual, este negligenciado pelos teóricos, tanto os
clássicos quanto os contemporâneos, que analisam o contrato social. Na perspectiva
da autora:
“O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual
é uma história de sujeição. O contrato original cria ambas, a
liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição
da mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade
civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da
história, que revela como o direito patriarcal dos homens sobre
as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é
universal - é um atributo masculino e depende do direito
patriarcal. (...) O pacto original é tanto um contrato sexual
quanto social: é sexual no sentido de patriarcal - isto é, o
contrato cria o direito político dos homens sobre as mulheres-,
e também sexual no sentido do estabelecimento de um acesso
sistemático dos homens aos corpos das mulheres. (...) O
contrato está longe de se contrapor ao patriarcado; ele é o
meio pelo qual se constitui o patriarcado moderno”. (1993: 1617)

13

Groppi faz referência ao texto de Cavarero, A. Il modello democratico nell’orizzonte della differenza sessuale.
Democrazia e diritto, n. 2, p. 221-42, 1990.
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Pateman destaca, assim, que o contrato social e o contrato sexual não são
dois contratos distintos, o primeiro referido à esfera pública e o segundo à esfera
privada, mas sim que o direito patriarcal propaga-se por toda a sociedade e que o
contrato original cria a sociedade civil patriarcal em sua totalidade.
Paradoxalmente, embora o contexto de modernidade, originalmente, reafirme
estruturas e valores patriarcais, no seu desenvolvimento, consolida valores e acolhe
práticas que subvertem aqueles. Essa “subversão” é considerada como expressão
das circunstâncias da pós-modernidade por Vaitsman, que, em análise sobre as
relações afetivo-sexuais na contemporaneidade, argumenta:
“... ao romper com a dicotomia entre público e privado atribuída
segundo o gênero, as mulheres desafiaram a metanarrativa
patriarcal legitimadora de um dos pilares da hierarquia sexual
na sociedade moderna. Com isto, enunciaram a problemática
do “outro” ao nível das relações de gênero. A incredulidade em
relação às metanarrativas também atingiu as relações no
casamento e na família, quando as mulheres colocaram em
xeque a concepção de uma natureza feminina cujo lugar social
era exclusivamente o mundo privado. Estas transformações
afetaram decisivamente a estrutura patriarcal da família
conjugal moderna, pois, quando homens e mulheres passaram
a se definir como iguais e autônomos, sua estabilidade tornouse frágil, uma vez que dependente dos desígnios da
individualidade.” (1994: 22).
Qualificando modernidade e individualismo em contexto familiar, Vaitsman
destaca que a hierarquia e a divisão social do trabalho que impossibilitavam o
exercício da liberdade e da igualdade pelos dois sexos, consistiram exatamente na
forma de estruturação da família conjugal moderna e individualista. E, como
implicação teórica, constata que “o individualismo, embora surgindo como um
conjunto de valores universalistas, conformou-se concretamente como um
individualismo patriarcal, legitimando as relações hierárquicas entre homens e
mulheres, nas esferas pública e privada”. (1994: 33)
Assim, pode-se considerar que, enquanto a noção de “individualismo
patriarcal” é própria da modernidade, a partir da contemporaneidade é possível
pensar a noção de individualismo em um sentido efetivamente mais universal. A
conquista dos direitos à instrução formal, ao trabalho remunerado e ao voto das
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mulheres demarcaram a luta dos movimentos de mulheres até meados do século
XX. No entanto, é nas últimas três décadas que o questionamento atinge níveis mais
profundos, à medida que adentra, crescentemente, a dimensão da subjetividade,
fazendo emergir tensões nas relações de gênero que não podem mais ser mantidas
submersas.
As tensões e revisões subseqüentes decorrem do questionamento, dentre
outros: da subordinação do feminino ao masculino; da fixação do feminino nas
funções de esposa e de mãe; da desvalorização e da coisificação do feminino,
enquanto objeto sexual, objeto de trabalho sem remuneração e objeto de
reprodução humana; da repressão e do controle da sexualidade feminina. Ou seja, o
sujeito psicológico/de desejo feminino radicaliza as demandas do sujeito de direito
feminino. Este, mediante uma luta política organizada, integra cada vez mais a
cidadania no espaço público e, paralelamente, força a distensão do próprio sentido
de cidadania para a dimensão intersubjetiva, para a esfera privada, para as relações
interpessoais.
Com essa contribuição específica, os movimentos de mulheres resgatam o
processo de construção da cidadania não apenas como processo coletivo e
histórico,

mas,

também,

de

ordem

pessoal,

que

conecta

elementos

de

responsabilidade social e histórica e elementos de responsabilidade individual na
vida cotidiana. O discurso feminista alerta, assim, para a idéia de que a construção
da cidadania é diária, em cada gesto, em cada interação e, por conseguinte, para a
idéia de que o movimento de conquista é indissociável do movimento de sua
manutenção: se o primeiro se expressa em grandes marcos coletivos ou individuais,
só se mantém através do segundo, que é cotidiano e corriqueiro na existência.
Por outro lado, se o movimento feminista emerge, por excelência, como um
movimento mundial de questionamento da exclusão das mulheres da cidadania,
bem como dos valores e relações patriarcais, os grupos de homens - iniciativas mais
recentes e restritas a algumas sociedades, como a estadunidense e a canadense, e
a alguns países da América Latina - começam também a dar suas contribuições¨,
conforme destaca Nolasco (org.,1995 e 1993). Tais grupos, em uma feição
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terapêutica ou comunitária, fundam-se em uma dimensão de reflexividade, a
exemplo do feminismo das últimas décadas, em torno de um “mal-estar” específico,
no caso, da condição e representação masculina. Segundo o autor, a pauta de
discussão e reflexão desses grupos centra-se, basicamente, na relação de
paternidade, na expressão da sexualidade masculina e na manifestação da violência
masculina.
Sobre as tensões e ambivalências na relação de filiação/paternidade, Boechat
(1995) observa que o mito do parricídio, analisado por Freud no Totem e Tabu, é
antecedido pelo mito do filicídio, apontando ambos para a constante competição que
envolve o masculino. Quanto à vivência da sexualidade, Trevisan (1997) destaca
dois grandes fantasmas que sobrevoam a sexualidade masculina, a impotência
sexual e a homossexualidade. E em relação à violência, diversos estudos enfatizam
o envolvimento do masculino com a violência, grupal e interpessoal, e neste caso,
especificamente a violência contra a mulher.
Os grupos de homens começam, assim, a conformar um discurso que
também questiona as práticas e as representações do masculino dominantes na
sociedade e reivindica a vivência de sensibilidades, expressividades, autenticidades
e afetividades, até então consideradas como prerrogativas do feminino. Ou seja, o
masculino, sob a sua própria ótica, inicia a construção de um discurso sobre a
opressão de gênero, colocando-se como um “interlocutor interessado” no diálogo
sobre a questão, proposto desde a década de sessenta pelo movimento feminista.
O fato é que a contemporaneidade - entendida enquanto radicalização da
modernidade ou como tempo pós-moderno, de releitura da modernidade - promove,
concretamente, a desterritorialidade das posições e dos significados do feminino e
do masculino, ainda que de formas e intensidades variadas, segundo contextos
sócio-culturais e segmentos sociais específicos. Ao suspender as fixações de gênero
e promover deslocamentos, ampliam-se os canais de comunicação entre homens e
mulheres, potencializando-se as possibilidades de encontro e, também, de
desencontro, ambas próprias da condição humana.
Sobre as origens das diferenças sexuais, Yannoulas (1994) analisa alguns
modelos básicos de interpretação: enquanto o modelo essencialista aponta para
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uma impossibilidade teórica de sua superação, dado que a diferença inscreve-se na
natureza dos seres humanos, a perspectiva racionalista aponta para a possibilidade
teórica da superação dessas diferenças, através da eliminação da dominação
patriarcal. A autora destaca uma terceira linha interpretativa, denominando-a de
pluralista, a partir das reflexões de Françoise Collin, na segunda metade dos anos
80, baseada em categorias desenvolvidas por Hannah Arendt.14 Nesta perspectiva, a
luta feminista se localizaria no campo ético-político, conjugando a “igualdade de
direitos e o direito às diferenças”. Yannoulas conclui, então:
“O feminismo pluralista procura encontrar soluções ou
alternativas para as questões colocadas pelo essencialismo, o
racionalismo e a modernidade, mas a partir do próprio projeto
moderno. Assim, incorpora, em um diálogo contínuo, a
igualdade e as diferenças, sem negá-las; circula nas disciplinas
sem confundi-las; valoriza e despreza o patrimônio em um
constante jogo dialético. Pluralidade e diálogo são as suas
chaves.”(1994: 16)
O questionamento das relações autoritárias e assimétricas sustentadas no
significado das diferenças sexuais emerge de maneira mais radical na
contemporaneidade, sob a forma teórico-prática de problematização do gênero e
das relações de gênero, estruturadas com base na representação de distintas
racionalidades, afetividades e sexualidades para o masculino e para o feminino.
Evidencia-se, assim, que as noções de sujeito de direito e de sujeito de desejo
emergentes no contexto de modernidade ganham significado especial quando
reportadas à dimensão de gênero, onde circulam distintas e desiguais práticas e
representações para o feminino e o masculino.
Estas tensões e contradições adquirem especial relevo no âmbito da esfera
erótico-amorosa. Se as noções abstratas de sujeito de direito e sujeito de desejo
constituem referências para as relações afetivo-sexuais, propiciando o ensejo de
relações igualitárias, bem como a legitimidade de vastas pulsões a que os sujeitos
14

As referências bibliográficas à Françoise Collin são várias, razão pela qual remete-se ao texto original. Quanto
à Hannah Arendt, Yannoulas refere-se à Condição Humana.
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estão submetidos, os valores e conteúdos patriarcais, que circulam, em maior ou
menor medida, na sociedade, reforçam, por sua vez, as hierarquias, as
desigualdades e as opressões no âmbito das relações afetivo-sexuais.
Estas duas grandes sinalizações da modernidade – cidadania/subjetividade e
cultura patriarcal – não tardam em evidenciar paradoxos e incompatibilidades,
impondo

a

necessidades

de

revisões,

as

quais

são

promovidas,

tanto

individualmente, pelos sujeitos no âmbito de suas relações interpessoais, quanto
coletivamente, pelas diversas forças sociais e políticas no âmbito societário. Nas
últimas três décadas, traduzidas como expressão maior da contemporaneidade, têm
se afirmado e difundido os valores da cidadania e da subjetividade, em detrimento
dos valores patriarcais e de suas noções correspondentes, de superioridade do
masculino, de afirmação de hierarquias nas relações de gênero e de não eqüidade
social, política e jurídica entre homens e mulheres.

3. Relações Afetivo-sexuais e Modernidade/Contemporaneidade
A possibilidade da constituição das relações afetivo-sexuais a partir da livre
escolha individual dos sujeitos envolvidos constitui a grande mudança inaugurada
em contexto de modernidade. Até então, se a união conjugal expressava uma
aliança entre famílias - o casamento vinculava-se essencialmente à formação de
uma descendência e à transmissão do patrimônio -, é com a afirmação da noção de
cidadania que os sujeitos começam a traçar, paulatinamente, mesmo que
condicionados socialmente e à mercê de dimensões inconscientes, o próprio
“destino” afetivo-sexual, assumindo gosto, interesse e projeto afetivo-sexual próprio,
independentemente de seu núcleo familiar de origem. Ou seja, é no contexto de
modernidade, de conquista de direitos civis e políticos consubstanciados na noção
de cidadania, que as relações afetivo-sexuais assumem a configuração de
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interações entre sujeitos individuais, transpondo as interações entre sujeitos
coletivos-familiares.15
As “histórias de amor”, antes um campo da ordem da exceção, da não
institucionalização, adentram o cotidiano dos sujeitos, difundindo-se como vivência
legítima para todos. Com a legitimidade da construção do sujeito coletivo casal, a
partir da escolha individual dos parceiros, a díade torna-se independente e singular
frente aos sujeitos coletivos familiares dos envolvidos nas relações afetivo-sexuais.
Essa mudança deixa para trás formas históricas de amorosidade. Na
Antigüidade Clássica, o amor grego envolvia as posições de ativo/amante e
passivo/amado, que se tornavam nomeações exclusivas e fixas para cada um dos
envolvidos. Referenciava-se, principalmente, à relação entre homens de diferentes
gerações. O amor cortês, dos trovadores, referido a um homem e a uma mulher, não
se realizava como relação amorosa de fato; essencialmente platônico e fortemente
referido ao imaginário dos sujeitos envolvidos, tinha como forma basilar a situação
de interdição, uma vez que a amada era uma mulher casada. O amor-paixão,
também envolvendo o homem e a mulher, enquanto representação histórica
associa-se à transgressão, expressa na relação amorosa extraconjugal ou na
relação amorosa construída em oposição às fortes interdições sociais e familiares. O
amor romântico, por sua vez, expresso no casamento por amor (entre o homem e a
mulher), é tipicamente uma produção moderna, que começa a afirmar-se a partir do
séc.XVIII.16
Referenciadas a estas estruturas amorosas, singularizam-se histórias (de
personagens mitológicos e literários e de sujeitos reais), transformadas em
“patrimônio histórico” do mundo ocidental, conforme estudo de Pellegrini e Abramo
(1994). Tais histórias se destacam por sua densidade, dramaticidade e beleza. No
plano mitológico, pode-se salientar Isis e Osíris - conformando o primeiro casal
15

Para uma história singular da relação homem-mulher, da “Idade das Cavernas à Era dos Motéis”, ver Novaes e
Lobo (1996) e para um estudo detalhado do sexo na história, ver Tannahill (1983).
16

Para análises aprofundadas sobre as formas históricas de amor no Ocidente, ver Gay (1990, 1988), MacFarlane
(1990), Rougemont (1988), Flandrin (1988), Vainfas (1986), Ariès e Béjin (orgs.,1985), Rousselle (1984),
Foucault (1980) e, especificamente, na atualidade, Catonné (1994). Para estudos de cunho sociológico sobre as
relações eróticas e amorosas, ver Giddens (1993), Simmel (1993, 1973), Alberoni (1987, 1986), Michel (1983),
Kruithof (1978), Duro (1976) e as análises clássicas de Schelsky (1968) e Goode (1959).
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cultuado pelos humanos na trajetória dos mitos; Cupido e Psique; Piramo e Tisbe;
Ceix e Alcione. Na literatura, destacam-se Tristão e Isolda/Anônimo - considerada a
primeira história de amor-paixão na literatura ocidental; Dom Quixote e Dulcinéia, em
Dom Quixote da la Mancha, de Miguel de Cervantes; Werther e Carlota, em Werther,
de Goethe; Romeu e Julieta, de William Shakespeare – publicado, originalmente, em
1597, expressando, pela primeira vez, a idéia de que a união matrimonial fosse fruto
de uma atração amorosa de indivíduos; Alexandre Dumas e Marie Duplessis, em A
Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho; Carmen, de Prósper Merimé;
Firmina e Florentino, em O Amor em Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marques.
Na literatura brasileira, destacam-se Paulo Osório e Madalena, em São Bernardo, de
Graciliano Ramos; Nacibe e Gabriela, em Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge
Amado; Riobaldo e Diadorim, em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa; e
Cléo e Daniel, de Roberto Freire.
Na vida real, são referências as relações de Abelardo (1.079-1142) e Heloísa
(1.101-1.169) - considerada a primeira história de amor-paixão documentada do
mundo ocidental - Stendhal e Mathilde, Simone de Beauvoir e Sartre, Neruda e
Matilde, Zelda e Scott, Emma Goldman e Ben Reitman, Salomé e Rilke, Rosa
Luxemburo e Hogiches, Lilia Brik e Maiakóvski, Guiseppe e Anita Garibaldi, Goethe
e Cristiane Vulpius, John Lenon e Yoko, Henry e June, e, no Brasil, Lampião e Maria
Bonita, Pagu e Oswaldo de Andrade, Luz del Fuego e Hélio.
As histórias de amor tendem a apresentar constrangimentos externos como
obstáculo ao desenvolvimento da relação, em decorrência do estado civil, da classe
social, da cultura, da conjuntura política, da etnia/raça e, no limite, da finitude
humana dos parceiros envolvidos. Algumas evidenciam, sobremaneira, as
interdições internas, como o sentimento extremado de ciúme e de posse, geralmente
culminando na morte da figura feminina, a exemplo das narrativas em Otelo,
Carmem e São Bernardo, e, na vida real, dos assassinatos diários de mulheres,
praticados por (ex)maridos, (ex)companheiros, e (ex)namorados. As histórias
cultuadas são de casais heterossexuais e algumas transformam-se em arquétipos
de relações afetivo-sexuais, a exemplo das relações construídas por Simone de
Beauvoir e Jean Paul Sartre e por John Lenon e Yoko Ono.

33

O amor romântico, típico da modernidade, conecta atração erótica e
conjugalidade. No entanto, o casamento tem, também, uma longa história. Conforme
Ariès (1985a, 1985b) e Vainfas (1986), a união nupcial sancionada com atos
religiosos começa no séc. IX, ascendendo o matrimônio a sacramento da Igreja, nos
séc. XII e XIII. A partir do séc. XII, e principalmente do Concílio deTrento, no séc.
XVI, enfatiza-se a natureza pública e institucional do casamento. Igreja e,
posteriormente, Estado, consolidam a instituição do casamento, inserindo-a no
campo da cultura escrita e do espaço público. A institucionalização do casamento
por amor (amor-romântico) rompe com as situações de amor dentro do casamento
(amor-reserva) e de amor fora do casamento (amor-paixão), bastante difundidas até
então. Ariès identifica a monogamia e a indissolubilidade como características do
casamento, observando que a última não se instaura com o poder eclesiástico, dado
que a tendência à estabilização do casamento já havia surgido em Roma, antes da
influência do cristianismo.
A partir da Idade Moderna, o Estado passa a ser a instância formalizadora
dos contratos de conjugalidade, ocorrendo uma aliança entre Estado-Igreja que
promove a existência de um casamento no religioso e um no civil. Conforme o
contexto cultural e histórico e a especificidade dos segmentos sociais variam a
importância e a predominância do casamento civil ou religioso. Mesmo com a
institucionalização em curso, esta não atinge todas as práticas de conjugalidade, a
exemplo do concubinato e das uniões livres. Segundo Catonné (1994), o Código
Napoleônico, no séc. XIX, organiza, exemplarmente, a instituição conjugal como
instrumento de dominação masculina.
Conforme destaca Duro (1976), com a progressiva secularização das
sociedades ocidentais e cristãs, o argumento dos teólogos perde força, passando os
médicos a atuar como moralistas laicos, condenando toda sexualidade não
matrimonial. O primeiro testamento médico data do séc. XVII, uma mistura religiosa
e sanitária, onde a sexualidade não monogâmica era vista como nociva à saúde
física, bem como os excessos pré e extraconjugais. O matrimônio era, portanto, um
meio de naturalizar a relação sexual e satisfazer o “instinto” de reprodução. O autor
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observa, ainda, que o cristianismo tem sido a religião mais ascética, a mais
rigidamente restritiva à sexualidade humana, vendo no matrimônio um mal menor.
Assim, o amor romântico, em sua origem, é associado ao casamento, mas
além disso, conforme caracteriza Giddens (1993), associa-se aos valores do “único”
e do “eterno”. O amor romântico se cristaliza como processo sócio-cultural que
permite unir, no casamento, as vivências de desejo e de prazer, paralelamente aos
compromissos de constituir família e prole. Conforme análises de MacFarlane
(1990), a Inglaterra se constitui como o berço, não apenas da ideologia individualista
e da revolução industrial, mas, também, do casamento por amor.
A institucionalização do casamento por amor e a conseqüente redução das
interdições sociais produzem significativos desdobramentos em todo o mundo
ocidental, particularmente a partir da segunda metade do séc. XX. Com a
dissociação cada vez maior entre sexualidade e reprodução humana, por um lado, e
a institucionalização do divórcio, por outro, a feição do casamento como coabitação
dos parceiros passa a assentar-se cada vez mais na satisfação que a relação
proporciona ou pode proporcionar a ambos os amantes. Em fins do século,
proliferam

as

uniões

livres,

com

suas

regulamentações

privadas,

independentemente do gênero, do estado civil, da procriação e da orientação sexual
dos parceiros envolvidos.
Mello propõe uma importante reflexão sobre o “amor romântico”, a partir de
duas correntes opostas de investigação antropológica: a que vincula a experiência
do amor romântico ao mundo ocidental e, por conseguinte, o seu particularismo; e a
que considera o amor romântico como experiência universal. Embora filie-se à tese
da especificidade da noção de amor elaborada no mundo ocidental, a autora busca
“preencher o vazio conceitual” relativamente às experiências amorosas em
sociedades não-ocidentais, através da elaboração de dois conceitos: “o de amor
domesticado, intrinsecamente relacionado aos valores individualistas no sentido
dumontiano do termo, e o de amor disciplinado ligado à visão de mundo holista”.
(1994: 04). Utiliza a noção de selvageria para “o caráter arbitrário e irracional da
paixão amorosa”, o qual deve ser disciplinado ou domesticado. E distingue:
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“Disciplinado quando a selvageria é considerada
como
devendo ser necessariamente contida a fim de que a vida
social seja possível e as responsabilidades a elas
concernentes cumpridas. E domesticado quando ela é
glorificada em sua arbitrariedade e irracionalidade incontrolada,
como promotora de auto-realização e engrandecimento
pessoal, mesmo que estes se dêem às custas dos deveres e
das lealdades político-familiares, ocorrências apreendidas não
como fonte de destrutividade mas de integração social”.
(1994:4).
Segundo a autora, a domesticação, presente no amor cortês e no amor
paixão, apresentaria sua conformação mais refinada no amor romântico.
No que tange à dinâmica da interação afetivo-sexual enquanto relação de
poder, Mello (1994) realiza uma discussão sobre a universalidade da opressão
feminina, colocada pelas teorias feministas dos anos 60/70, e sobre as mudanças a
partir de meados dos anos oitenta, com a emergência de perspectivas que passam a
trabalhar com as diferenças nas formas de opressão feminina, bem como com os
poderes femininos não percebidos. Na perspectiva da universalidade da opressão, o
questionamento refere-se às possibilidades de construção da relação amorosa em
bases igualitárias, apontando para a dimensão da opressão feminina que subjaz ao
“caráter mistificador ilusório do amor romântico” e para a possibilidade de sua
superação apenas em condições especiais, a exemplo da relação entre “pessoas
realizadas” ou em circunstâncias igualitárias, produzidas pela revisão dos
estereótipos de gênero.
Giddens aborda, igualmente, os significados do amor romântico para além de
sua expressão sócio-cultural, recuperando sua dimensão política, ao observar que:
“As idéias sobre o amor romântico estavam claramente
associadas à subordinação da mulher ao lar e ao seu relativo
isolamento do mundo exterior. Mas o desenvolvimento de tais
idéias foi também uma expressão do poder das mulheres, uma
asserção contraditória da autonomia diante da privação. Para
os homens, as tensões entre o amor romântico e o amour
passion eram tratadas separando-se o conforto do ambiente
doméstico da sexualidade da amante ou da prostituta.”(1993:
54).
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Segundo o autor, o amor romântico projeta-se em dois sentidos: sustenta-se
no “outro” e em sua idealização, por um lado, e em um curso de desenvolvimento
futuro, por outro. Constata, no entanto, que, na época atual, “os ideais de amor
romântico tendem a fragmentar-se sob a pressão da emancipação e da autonomia
sexual feminina” (1993: 72). Nesse sentido, aponta para as transformações no amor
romântico, na contemporaneidade, e introduz os conceitos de “relacionamento puro”,
“amor confluente”, “sexualidade plástica” e “sexualidade episódica” para referir-se às
mudanças em curso.
Conforme observa Giddens, instaura-se um conflito entre a idéia do amor
romântico e a do “relacionamento puro” - expressão importante da reestruturação da
intimidade – o qual se refere “a uma situação em que se entra em uma relação social
apenas pela própria relação, pelo que pode ser derivado por cada pessoa da
manutenção de uma associação com outra, e que só continua enquanto ambas as
partes considerarem que extraem dela satisfações suficientes, para cada uma
individualmente, para nela permanecerem” (1993: 68-69). Para muitos, o casamento
tem assumido esta forma.
Já a noção de “amor confluente” construída por Giddens, refere-se a “... um
amor ativo, contingente, e por isso entra em choque com as categorias `para
sempre´ e `único´ da idéia do amor romântico. (...) Quanto mais o amor confluente
consolida-se em uma possibilidade real, mais se afasta da busca da `pessoa
especial´ e o que mais conta é o `relacionamento especial´”. (1993: 72)
Emergem, assim, duas diferenças da maior importância, as quais se
conectam. A mudança de rumo “da pessoa especial”, base do amor romântico, para
“relacionamento especial”, base do amor confluente, que, por sua vez, possibilita o
descentramento da alteridade em prol da própria interação, que não ganha nenhuma
“garantia” por princípio, e tem que ser reafirmada cotidianamente.
É nessa medida que a noção de amor confluente, ancorada na intimidade, na
troca, na negociação cotidiana, pode confrontar dois grandes tabus no campo
amoroso: a não exclusividade sexual e a homossexualidade. Giddens observa:
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“Diferentemente do amor romântico, o amor confluente não é
necessariamente monogâmico, no sentido da exclusividade
sexual. O que mantém o relacionamento puro é a aceitação,
por parte de cada um dos parceiros “até segunda ordem”, de
que cada um obtenha da relação benefício suficiente que
justifique a continuidade. A exclusividade sexual tem um papel
no relacionamento até o ponto em que os parceiros a
considerem desejável ou essencial. (...)
“... assim como o relacionamento puro em geral, o amor
confluente
não
tem
ligação
específica
com
a
heterossexualidade. As idéias de romance têm-se estendido ao
amor homossexual, demonstrando, também, certa influência
sobre as distinções de feminilidade e masculinidade
desenvolvidas entre parceiros do mesmo sexo (...). O amor
confluente, embora não necessariamente andrógeno, e ainda
talvez estruturado em torno da diferença, presume um modelo
de relacionamento puro em que é fundamental o conhecimento
das peculiaridades do outro. É uma versão de amor em que a
sexualidade de uma pessoa é um fator que tem de ser
negociado como parte de um relacionamento.” (1993: 74)
Giddens apresenta, ainda, duas outras noções: a de “sexualidade plástica”,
para referir-se basicamente à sexualidade não-reprodutiva, aquela que rompe com a
associação entre sexualidade-reprodução, tendo sua maior expressão nos
relacionamentos homossexuais; e a de “sexualidade episódica”, para referir-se ao
fenômeno, não recente, das aventuras sexuais, as quais não apontam para um
curso de futuro. Especificamente sobre a “sexualidade episódica”, Giddens observa
que, quando os encontros episódicos não são expressão de compulsividades ou
estratégias de controle, constituem “explorações das possibilidades oferecidas pela
sexualidade plástica. Desta perspectiva, mesmo sob a forma de contatos impessoais
e passageiros, a sexualidade episódica pode ser uma forma positiva da experiência
do cotidiano”. (1993:162). E, nessa medida, destaca o autor: “A sexualidade
episódica pode ser habitualmente um modo de se evitar a intimidade, mas também
oferece um meio de promovê-la ou de elaborá-la”. (op.cit.:163)
Articulando-se os diversos conceitos de Giddens, constata-se que a
contemporaneidade abre a perspectiva de construção de relacionamentos puros,
relacionamentos onde a confiança é desenvolvida com base na intimidade e na
eqüidade, e referidos não apenas à esfera erótica e amorosa. Especificamente na

38

esfera erótico-amorosa, a contemporaneidade abre para a expressão da
sexualidade plástica (que implica mutualidade e rompe com a conexão com a
reprodução), em suas possibilidades de amor confluente (que pressupõe
individualidade, autonomia, igualdade e negociação das partes mediante a
construção de intimidades) e de sexualidade episódica (traduzida em termos de
transitoriedade e de múltiplas aventuras sexuais). O autor aponta, também, para a
noção de emancipação sexual, que implica autonomia e “consistiria na integração da
sexualidade plástica com o projeto reflexivo do eu” (1993: 212).
Em contraste com o amor confluente, Giddens destaca o relacionamento codependente - vínculo psicológico a um parceiro envolto por algum tipo de
compulsividade – e o relacionamento fixado, quando o próprio relacionamento tornase o objeto do vício. Ambos aludiriam a uma “reflexividade inversa”
Giddens insere a dimensão de identidade sexual e de gênero em um projeto
reflexivo do eu – interrogação contínua do passado, do presente e do futuro -,
amplamente difundido na atualidade, através de terapias e manuais de auto-ajuda e
dos meios de comunicação de massa. Constata que, nas sociedades de alta
reflexividade, emerge uma abertura em relação à auto-identidade e ao corpo, o que
propicia o questionamento dos estereótipos de gênero e da heterossexualidade.
Por fim, associando democracia e autonomia (capacidade de auto-reflexão e
autodeterminação dos indivíduos), autodesenvolvimento e relações livres e iguais,
limitação constitucional do poder, responsabilidade pública, espaço de discussão,
direitos e deveres substantivos e não apenas formais, o autor observa:
“A democratização da esfera privada está atualmente não
apenas na ordem do dia, mas é uma qualidade tácita de toda
vida pessoal que está sob a égide do relacionamento puro. A
promoção da democracia no domínio público foi, de início,
primordialmente um projeto masculino - do qual as mulheres
afinal conseguiram participar, sobretudo através da sua própria
luta. A democratização da vida pessoal é um processo menos
visível, em parte justamente por não ocorrer na área pública,
mas suas implicações são também muito profundas. É um
processo em que, de longe, as mulheres desempenharam o
papel principal, ainda que no fim os benefícios alcançados,

39

assim como na esfera pública, estejam abertos a todos.”
(1993: 201)
No que tange à vida pessoal, Giddens estabelece a indissociabilidade entre
democracia e relacionamento puro - expresso não apenas nas relações sexuais,
mas, também, nas relações de parentesco e de amizade -, considerando-o como a
fonte estrutural da promessa de democracia. Sustentado na autonomia, na
realização bem-sucedida do projeto reflexivo do eu, no relacionamento de modo
igualitário e respeitoso com outras pessoas, o relacionamento puro possibilita a
distinção entre o desenvolvimento de potencialidades e as ameaças, bem como
contribui para configurar os limites pessoais nos relacionamentos. Como um ideal
emancipatório da democracia, Giddens destaca que o relacionamento puro não
comporta violências e pressupõe, como mecanismo básico, um “contrato móvel”,
que cria a discussão aberta sobre a natureza do próprio relacionamento,
possibilitando as negociações em torno de sua continuidade ou dissolução.
Dessas reflexões depreende-se que o mesmo contexto de modernidade que
abre para a possibilidade de escolha no campo erótico-amoroso abre, também, para
a sua reversibilidade, a partir de processos reflexivos. A possibilidade de romper
com a noção de “eternidade”, presente no amor romântico e expressa na frase
paradigmática “até que a morte nos separe”, aponta diretamente para o
reconhecimento da dimensão conflitiva que adentra, de forma crescente, as relações
amorosas, e para o enfrentamento da finitude da “história de amor”, que tem que ser
velada pelos sujeitos sobreviventes. Constata-se, assim, a distensão de conflitos,
historicamente enraizados nas relações entre empregadores e empregados,
governantes e governados, para o campo do privado e da intimidade, mediante o
confronto entre distintas subjetividades, interesses, desejos, projetos.
Por outro lado, o defrontar-se com a finitude das relações faz com que os
sujeitos, sobreviventes, sejam impelidos a desabsolutizá-las e a construir outras
histórias, em correspondência com suas pulsões libidinais e com o princípio de
realidade.
Ainda sobre a possibilidade de relações igualitárias em contexto de
conjugalidade, Catonné (1994) destaca a década de setenta como um marco para
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as relações afetivo-sexuais, por constituir-se como o tempo de acolhimento da idéia
de igualdade de direitos entre os parceiros, no âmbito do privado e das relações
interpessoais. As mudanças nesse sentido foram realizadas com a intervenção dos
movimentos feministas em todas as partes do mundo, e articulam-se com a luta dos
movimentos homossexuais e sua respectiva reivindicação de garantia do direito à
livre orientação sexual e de igualdade jurídica e social entre casais homossexuais e
casais heterossexuais. A reivindicação de igualdade entre ambos os casais significa
a transposição do sentido naturalista e biológico da noção de casal (composto por
um macho e uma fêmea) e a recuperação de sua feição psicológica e social.
O fato é que o contexto de modernidade coloca a possibilidade histórica de
construção da liberdade, igualdade, justiça e fraternidade, no âmbito específico das
relações afetivo-sexuais, uma vez que, em tese, pode libertar os sujeitos da
compulsão (via processos reflexivos), bem como da tradição e de “destinos prétraçados”

por

forças

e

representações

sociais

dominantes,

mediante

o

questionamento individual e coletivo baseado no direito à livre escolha e nas
liberdades individuais. Por outro lado, esse mesmo tempo que abre para imensas
possibilidades subjetivas, produzindo estímulos massificantes de toda ordem e
natureza, pode gerar atordoamentos e esvaziamentos nos sujeitos, que, sem dúvida,
vêem ampliadas suas responsabilidades pessoais de eleger, de construir e de
aprofundar gostos, valores, projetos individuais e coletivos.
As conquistas no contexto das relações afetivo-sexuais se processam
mediante algumas rupturas fundamentais ao longo dos últimos três séculos.
Primeiro, a ruptura entre sexualidade-reprodução e linhagens familiares, ocorrida
nos séculos XVIII e XIX, transpondo a noção do indivíduo como mera extensão da
família. Em seguida, duas outras, consolidadas no século XX: a ruptura entre
sexualidade e reprodução, que aponta para a legitimidade do prazer sexual, e a
dissociação entre casamento e indissolubilidade, que abre para a possibilidade do
recomeço e da reconstrução dos projetos amorosos.
Assim, afirma-se a liberdade e a autonomia dos sujeitos: para escolher
individualmente seus parceiros; para realizar uniões/casamentos e, também,
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separações/divórcios; para vivenciar a sexualidade descolada da reprodução
humana (seja em decorrência da difusão dos métodos contraceptivos ou da
regulamentação crescente da interrupão da gravidez); para vivenciar a condição de
maternidade/paternidade biológica fora do contexto matrimonial e, mais
recentemente, descolada da própria relação sexual (através da reprodução
assistida); e para realizar, legitimamente, a sexualidade descolada da união
consensual e do casamento e, também, descolada de “histórias de amor”.
Por fim, está se prenunciando uma nova ruptura para o século XXI: a da
correspondência imediata entre sexo-sexualidade-gênero (fêmea/passivo/mulher e
macho/ativo/homem), que, se, por um lado, já constitui, de fato, uma expressão da
contemporaneidade na esfera erótico-amorosa, por outro, ainda carece de
institucionalização e de reconhecimento de direitos.
Sobretudo na esfera erótico-amorosa e no campo das relações afetivosexuais, os sujeitos interagem a partir de um sexo (corpo) feminino ou masculino,
que contém e expressa vastos conteúdos. Tais corpos constituem “matéria bruta”
para elaborações culturais, transformando-se, assim, em corpos simbolizados,
“banhados” (por dentro e por fora) de significados e de formas apropriadas e
desapropriadas de sentir, de pensar e de agir. Produz-se, então, a construção dos
gêneros a partir do corpo sexuado - produção ideológica carregada de interdições,
de desigualdades e de opressões por gênero, a qual vem sendo combatida,
questionada e revista, particularmente nas últimas décadas. Já a sexualidade, por
sua vez, constitui-se como esfera própria - a exemplo das relações de trabalho, das
práticas política e religiosa -, referindo-se à inserção do sujeito na ordem do desejo,
sujeito este que se insere mediante um sexo e um gênero femininos ou masculinos.17
Albuquerque (1987) e Caligaris (1997) alertam, assim, para a não associação
imediata dessas subdimensões da diferenciação sexual: sexo (esfera biológica),

17

Freud observa que o corpo é o primeiro elemento de percepção do mundo e, nessa medida, distintas
morfologias registram distintas impressões no desenvolvimento psíquico e na formação da personalidade. A
respeito de suas teorias sobre sexualidade feminina (Algumas Conseqüencias Psíquicas da Distinção Anatômica
entre os Sexos – 1925, Sobre a Sexualidade Feminina – 1931 e A Feminilidade – 1932) e sexualidade
heterossexual (Três Ensaios sobre Sexualidade – 1905 e A Dissolução do Complexo de Édipo – 1924), Mitchel
(1988) e McDougall (1977), respectivamente, fornecem importantes contrapontos.
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sexualidade (ordem do desejo) e gênero (representação social do sexo).
Particularmente com a expansão das subjetividades e com os processos de
desterritorialização do feminino e do masculino, a ruptura da correspondência entre
sexo-sexualidade-gênero torna-se evidente. Assim, embora os sujeitos estejam
fixados no campo do biológico - e mesmo nesse campo os avanços da ciência e da
tecnologia já possibilitam a mudança de sexo -, nas dimensões de sexualidade e de
gênero, os sujeitos, independentemente do sexo, podem circular entre sexualidades
ativas e passivas, homo, hetero ou bissexualidades, como também podem circular
entre os gêneros feminino e masculino, tendo como exemplos paradigmáticos a
alternância e a combinação de gêneros, expressas, respectivamente, no travestismo
e na androginia.
Os fenômenos da cirurgia para mudança de sexo e da troca de registro civil,
da parceria entre pessoas do mesmo sexo e do travestismo expressam,
exemplarmente, a ruptura da correspondência imediata entre sexo-sexualidadegênero, nos termos até então dominantes. Tais fenômenos, amplamente
respaldados na subjetividade dos sujeitos, são transformados em projetos
suscetíveis de reconhecimento na dimensão de cidadania, mediante a luta de
sujeitos políticos individuais e coletivos, os quais, através de reivindicações que lhes
dizem respeito diretamente, introduzem questionamentos mais amplos para todo o
conjunto societário, a respeito dos dilemas e das fronteiras entre os direitos
individuais e os limites do coletivo. Essas questões têm sido enfrentadas e
regulamentadas por poucas sociedades e deverão ser difundidas e aprofundadas
nas próximas décadas, tendo em vista os princípios de democracia e de liberdades
individuais que norteiam a maioria das nações.

4. Relações Afetivo-sexuais e Internacionalização
A partir das reflexões desenvolvidas nas seções anteriores, pode-se
considerar que as relações afetivo-sexuais, na contemporaneidade, apontam para
duas dimensões substantivas. A primeira refere-se à diversificação e visibilidade das
expressões de sexualidade e de formas de interação afetivo-sexuais, e a segunda
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alude à politização e publicização do privado, da intimidade, a ponto de as nações
assumirem e ampliarem ações específicas nas questões de sexualidade, de
relações afetivo-sexuais e de reprodução biológica e social.
A politização e a publicização das relações afetivo-sexuais se expressam em
ações coletivas conformadas a partir dos conflitos e das contradições no campo do
privado e das relações interpessoais. A transformação da intimidade nas relações
afetivo-sexuais em questão social, de Estado e da sociedade, e, mais ainda, em
questão de foro mundial, das nações e da humanidade, produzindo a elaboração de
agendas públicas nacionais e internacionais, resulta diretamente da emergência de
novos sujeitos políticos organizados - diferentes dos tradicionais partidos, sindicatos,
movimentos estudantis, comunitários e religiosos -, a exemplo do movimento
feminista, do movimento homossexual e de organizações não-governamentais de
defesa dos direitos humanos, de luta contra a AIDS, de saúde e sexualidade, ou
seja, de práticas políticas.
A transformação da sexualidade e da reprodução humana em questões
nacionais e internacionais, na contemporaneidade, processa-se, essencialmente,
mediante a sua formulação como direitos sexuais e reprodutivos, seja em âmbito dos
Estados-nação, seja em âmbito de fóruns internacionais. Em ambos os casos, esse
entendimento aponta para a compreensão dos direitos sexuais e reprodutivos como
direitos humanos universais. Nesse sentido, faz-se importante retroceder na luta
civilizadora pelos Direitos Humanos.
As primeiras Cartas de Direitos Humanos têm origem na Inglaterra e na
França, em 1776 e 1789, respectivamente, com validade para os cidadãos dessas
nações. No entanto, particularmente a Revolução Francesa passa a constituir-se
como um referencial para a humanidade. A partir dessas duas Cartas e de seus
significados, a luta pela conquista de direitos se expande e se aprofunda em todo o
mundo. Marshall (1967) analisa tal processo, no contexto europeu, distinguindo a
conquista de direitos civis (de pensamento, de integridade física, de ir e vir, de
propriedade), de direitos políticos (de organização e de voto) e de direitos sociais
(educação, saúde, moradia, etc.), como conquistas dos séculos XVIII, XIX e XX,
respectivamente.
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Segundo a doutrina das gerações de direitos, os direitos civis e políticos, fruto
das revoluções liberais, são considerados como direitos de primeira geração e os
direitos econômicos e sociais, associados aos movimentos e lutas socialistas, como
de segunda geração. Como direitos de terceira geração, são considerados o direito
à paz, à autodeterminação (que implicou no processo de descolonização), ao
desenvolvimento, ao patrimônio comum da humanidade (Lindgren Alves, 1996;
Lafer, 1995a; Benevides, 1994). Bobbio (1992) destaca, ainda, as exigências que
apontariam para os direitos de quarta geração, referidos à pesquisa biológica e ao
patrimônio genético de cada indivíduo.
Com relação à construção da doutrina dos direitos humanos, Rouanet
observa:
“.. uma coisa é a origem, que pode ser particularista, como foi o
caso da doutrina dos direitos humanos, nascida num contexto
de classe, e outra é a validade, que pode ser universal (...) Não
se trata, portanto, de desqualificar essa doutrina invocando
contra ela as circunstâncias de sua biografia: qualquer que seja
sua gênese, ela é hoje uma conquista irreversível da espécie.
Mas justamente por isso é importante levar a sério o núcleo de
verdade da tese que considera essas liberdades meramente
formais: elas são de fato formais para aqueles que não têm a
capacidade material de desfrutá-las. Até certo ponto, foi a
crítica de Marx (na Questão Judaica). Ele não denunciou a
doutrina dos direitos humanos por ser diabólica, como os
contra-iluministas Bonald e De Maistre, mas por ser parcial. O
que estava em jogo era a proposta de estender a todo o gênero
humano a emancipação conquistada apenas para uma classe.
Nesse sentido, a doutrina foi criticada, não por ser iluminista,
mas por ter sido infiel a um dos postulados básicos do
Iluminismo: a universalidade. A batalha para estender a todos o
uso dos direitos humanos ainda não está ganha. É uma batalha
iluminista, que não pode ser travada sem uma crítica do
Iluminismo institucionalizado, que recusa as condições
concretas para a universalização desses direitos, em nome do
espírito do Iluminismo, que não encontrará repouso enquanto
esse objetivo não for alcançado” (1987a: 205).
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No entanto, é apenas em 1948, com a criação da Organização das Nações
Unidas - ONU, que diversas nações assumem o compromisso conjunto de
elaboração e observação da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Assinase o primeiro pacto de intenção e compromisso mundial, estabelecendo-se, assim, o
germe para se pensar e construir uma cidadania mundial. Este movimento vai sendo
reafirmado mediante a assinatura de inúmeros pactos, declarações e convenções
internacionais. A Declaração Universal, aprovada por 48 votos a favor e 8
abstenções (vários países encontravam-se, ainda, sob o domínio colonial), afirmou,
além dos direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais.
Posteriormente, a Declaração foi completada com a elaboração de dois Pactos, um
sobre Direitos Civis e Políticos e outro sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, adotados a partir de 1966, sendo que, apenas em 1976, foi reunido o
número suficiente de ratificações para colocar em vigência esses Pactos. Com a
Declaração de 1948 e os dois Pactos subseqüentes, consuma-se, segundo Lafer
(1995b), o projeto de uma Carta Internacional dos Direitos Humanos.
Nesse processo, no último quartel do século, a condição feminina desponta
como uma problemática a ser enfrentada mundialmente, em face da exclusão das
mulheres da representação e da condição de cidadania. As nações, através de
governos e de organismos da sociedade civil organizada, elaboram planos e
desenvolvem ações buscando enfrentar as privações, discriminações e opressões a
que as mulheres foram submetidas. A I Conferência Mundial das Nações Unidas
sobre a Mulher realizou-se no México, em 1975, seguindo-se a II, em Copenhagem,
em 1980, a III, em Nairobi, em 1985, e a IV Conferência, em Pequim, em 1995.
Como um desdobramento direto da primeira Conferência Mundial foi
elaborada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação à
Mulher, em 1979, a qual destaca as discriminações em várias áreas, sem, no
entanto, abranger a questão da violência, incorporada, afinal, em 1993, quando da
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena, com a
Declaração contra a Violência à Mulher (Barsted:1995).18 Observa-se, entretanto,

18

Nesse texto, Barsted faz um balanço do Direito Internacional frente ao Movimento de Mulheres, bem como do
processo de preparação e realização das Conferências da ONU.
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que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação à
Mulher não foi, ainda, ratificada por vários países. A esta, seguiu-se a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher,
aprovada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, em
junho de 1994.
No entanto, é na década de noventa que se processam saltos significativos
através da realização de Conferências sucessivas, que não apenas reafirmam as
conquistas anteriores como as ampliam. Destacam-se a Conferência Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro (antecedida pela
Conferência de Estocolmo, de 1972); a Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos, em 1993, em Viena (antecedida pela Conferência de Teerã, em 1968); a
Conferência sobre População e Desenvolvimento, em 1994, no Cairo (antecedida
pelas Conferências do México, em 1984, e de Bucareste, em 1974); a primeira
Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social, realizada em Copenhague, em
1995; e a Conferência Mundial sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz, em 1995, em
Pequim (Lindgren Alves,1996; Correa e Gouveia,1995). Estas conferências
expressam o estabelecimento de acordos mundiais entre as nações sobre temas de
interesse da humanidade, podendo-se, assim, considerar esse movimento de final
de século como uma das feições do processo de globalização.19
Sobre a Agenda Social da ONU, que engloba basicamente as conferências da
década de noventa, Lindgren Alves constata:
“...ao procurar estabelecer de maneira não-impositiva,
consensualmente, diretrizes inter e intra-Estados para toda a
humanidade, a Agenda Social - que muito se aproxima da ação
comunicativa com vistas ao estabelecimento de uma ética
discursiva, conforme o modelo de Habermas - subscreve a
19

O processo de globalização tem sido recorrentemente analisado enquanto processo eminentemente de caráter
econômico, que diz respeito à expansão da forma capitalista e à estruturação do mercado internacional, segundo
bases de grandes oligopólios, paralelamente à exclusão e à marginalização de vastos segmentos humanos e de
formas alternativas de produção, comercialização e consumo. Por outro lado, colada à dimensão de caráter
econômico, destacam-se as dimensões de desenvolvimento da ciência e tecnologia eletrônica, expressa na
produção de computadores, e de circulação da informação. A par desses sentidos originários, alguns autores têm
investigado o processo de globalização a partir de suas múltiplas dimensões, a exemplo de Giddens (1996), Ortiz
(1996) e Ianni (1996, 1994). Na presente análise, procura-se deslocar sentidos constitutivos da noção de
globalização - expansão e intensificação das relações sociais em nível planetário e estabelecimento de normas
mínimas de convivência global - para a esfera própria da sexualidade e das relações afetivo-sexuais.
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crença numa razão universal. Oferece, assim, uma alternativa
racional e concreta, de escopo universal e não-padronizador,
aos particularismos retrógrados e às tendências centrífugas da
“pós-modernidade”,
procurando
conferir
um
sentido
humanístico, mas não necessariamente individualista, às
tendências globalizantes da época contemporânea. Estas,
como se tem visto, deixadas por conta da economia, do
mercado, dos fluxos de capital e da tecnologia, interligam,
esmagam ou excluem, mas não unem”. (1996: 65)20
Desde a Rio-92, a ONU ampliou os canais de participação da sociedade nas
Conferências, ao incorporar nas negociações sobre temas de interesse global, além
da representação dos Estados nacionais, a representação de organizações nãogovernamentais, produzindo-se “um novo desenho da diplomacia e das relações
internacionais”, segundo Corral (s/d: 36). Das Conferências - desenvolvidas, no
plano oficial, com representação governamental dos países, e, no chamado fórum
paralelo, com as organizações não governamentais e os movimentos sociais dos
diversos países - emergem Declarações Políticas e Plataformas de Ação, acordos,
orientações e referências internacionais para todos os países, a serem ratificados
em âmbito nacional, pela aprovação dos respectivos Executivos e Legislativos . 21
A Conferência Internacional sobre os Direitos Humanos, em 1993, constitui-se
como

referência

basilar,

reafirmando,

por

consenso,

a

universalidade,

a

indivisibilidade, a interdependência e o inter-relacionamento das três gerações de
direitos, conforme destaca Lafer:
“Em síntese, Viena, dada a sua representatividade
(compareceram 171 Estados, foram acreditadas 813
organizações não-governamentais, mobilizaram-se 2.000
organizações não-governamentais no Fórum Paralelo das
ONG’s), afirmou os direitos humanos como tema global e,
como tal, ingrediente da governabilidade do sistema mundial e
da legitimidade dos Estados que o integram. Consagrou, assim,
a legalidade da preocupação internacional com sua promoção
e proteção. Ensejou, portanto, uma nova vis directiva,
20

Sobre Habermas, Lindgren Alves insere nota remetendo a Rouanet, Sergio P., “Ética discursiva e ética
iluminista”, in Mal-estar na modernidade. São Paulo, Companhia das Letras, 1993, pp. 214-54.
21
Para uma análise histórica das relações entre soberania e cidadania, ver Habermas (1995); para uma concepção
multicultural de direitos humanos, ver B. Santos (1997); para a especificidade dos direitos humanos na América
Latina, particularmente em sua feição de direitos sociais, ver Faria (1994); para as conexões crescentes entre
direitos humanos e ambientalismo, ver Viola e Nickel (1994); e para uma análise das mulheres
sem/pelos/perante os direitos humanos, ver Jelin (1994).
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conferindo um conteúdo ético às relações internacionais ao
domesticar e limitar o alcance da soberania no trato da
cidadania. (...) É nesse espaço político que o ponto de vista
ético da humanidade está se tornando realizável, oferecendo
possibilidades para limitar o subjetivismo das soberanias
defendido pela tradição realista que remonta a Maquiavel e a
Hobbes e para ir além dos interesses mais concretos dos
Estados, que o modelo grociano explica”. (1995a: 147)
Especificamente no que diz respeito ao movimento de mulheres nessa
Conferência, o grande slogan foi “Os direitos das mulheres são direitos humanos”.
Como contribuição específica do movimento, foi levada a discussão sobre a
violência que circula em âmbito privado e nas relações interpessoais entre homens e
mulheres, tendo sido a mesma incorporada no documento final, conforme se segue:
“A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos enfatiza
particularmente a importância de se trabalhar no sentido de
eliminar todas as formas de violência contra as mulheres na
vida pública e privada, de eliminar todas as formas de assédio
sexual, exploração e tráfico de mulheres, de eliminar
preconceitos sexuais na administração da justiça e de erradicar
quaisquer conflitos que possam surgir entre os direitos da
mulher e as conseqüências nocivas de determinadas práticas
tradicionais ou costumeiras, do preconceito cultural e do
extremismo religioso. A Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos apela à Assembléia Geral para que adote o projeto
de declaração sobre a violência contra a mulher e insta os
Estados a combaterem a violência contra a mulher em
conformidade com as disposições da declaração....” (Carta de
Viena, 1993: 51-52)
As discussões sobre sexualidade e relações afetivo-sexuais ocorridas
inicialmente na Conferência de Viena e referidas à condenação dos abusos e da
violência sexual e doméstica, têm continuidade e aprofundamento nas Conferências
subseqüentes: a Conferência sobre População e Desenvolvimento, em 1994, no
Cairo; e a Conferência Mundial da Mulher, Desenvolvimento e Paz, em 1995, em
Pequim.

Assim,

começam

a

ser

gestados

e,

paralelamente,

difundidos

entendimentos mais compartilhados sobre sexualidade e reprodução humana como
contextos de sociabilidade específicos. No entanto, tal processo enfrenta
resistências, expressas no fato de que, no Cairo, 18 Estados, incluindo a Santa Sé,
registraram reservas à Plataforma de Ação aprovada, enquanto em Beijing, mais de
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40 delegações registraram ressalvas ao texto aprovado - Santa Sé, os países sobre
os quais têm influência mais direta e os países muçulmanos (Lindgren Alves:1996).
O Programa de Ação do Cairo foi o primeiro documento a acolher e explicitar
a expressão “direitos reprodutivos” e o direito ao planejamento familiar, tendo
introduzido, paralelamente, a idéia do aborto inseguro (realizado por pessoa sem
capacitação e/ou em ambientes sem condições adequadas) como um grave
problema de saúde pública.22 Esta Conferência é considerada como uma vitória das
mulheres, conforme destaca Corrêa:
“No Cairo, em agosto de 94, a agenda das mulheres alterou
radicalmente uma premissa fundamental da teoria de
desenvolvimento dos anos 60 e 70: a de que é preciso
controlar a população para assegurar o desenvolvimento. O
Plano de Ação do Cairo reconhece que o melhor caminho para
se chegar à transição demográfica no plano global é a melhoria
da qualidade de vida, e no interior desta nova agenda é preciso
assegurar igualdade entre homens e mulheres, estabelecer
programas efetivos de saúde reprodutiva, reconhecer a
sexualidade como um tema de desenvolvimento e centrar a
atenção para a responsabilidade masculina com relação à
sexualidade, fecundidade e apoio na criação dos filhos”. (s/d:
30)
Já a Conferência de Pequim, que reuniu 183 países e mais de 5.000 ONGs,
reafirma os direitos reprodutivos alcançadas no Cairo e consagra, pela primeira vez,
a configuração dos direitos sexuais. O documento elaborado nas pré-conferências e
que chegou à Conferência, sob reserva, acolhia explicitamente o termo “direitos
sexuais”. Após as negociações, vigorou a seguinte redação final, expressa no
parágrafo 97 da Plataforma de Ação:
“Os direitos humanos das mulheres incluem o direito de terem
controle e decidirem livre e responsavelmente sobre questões
relacionadas a sua sexualidade, incluindo saúde sexual e
reprodutiva, livre de coerção, discriminação e violência.
Relações igualitárias entre mulheres e homens em matéria de
relações sexuais e reprodução, incluindo total respeito pela
integridade
da
pessoa,
requerem
mútuo
respeito,
consentimento e responsabilidade compartida no que se refere

22

Sobre a Conferência de Cairo, ver Barsted (1996) e Correa et alii (1994).
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ao comportamento
Berquó;1995:05).

sexual

e

suas

consequências”

(in

Com relação especificamente ao aborto, tema dos mais polêmicos, a
Conferência avança relativamente à anterior, recomendando na Plataforma de Ação
(parágrafo 107, letra k) a revisão da legislação punitiva sobre o mesmo, no sentido
da sua descriminalização, acolhendo a idéia de que as mulheres não devem ser
criminalizadas por tal prática.
O processo de preparação da Conferência de Pequim foi dos mais
expressivos, produzindo grandes articulações e negociações como antecedentes
para a interlocução mundial, tanto em âmbito dos Estados quanto em nível dos
continentes.23 Vargas destaca o caráter impulsor do espaço internacional para a
construção de novas perspectivas de cidadania nacionais e internacionais, a qual
aponta para a consolidação da sociedade civil internacional, e constata:
“Ello es válido para todas las mujeres, pero quizá
especialamente para mujeres que en sus países tienen más
dificultades para articularse y para tener visibilidad y
reconocimiento. Mujeres que de alguna forma, en estos
espacios internacionales, complementan y complejizan su
visión ciudadana, ya sea porque sus reivindicaciones y
propuestas son reconocidas como legítimas por la mayoría de
las vertientes, en lo público (aunque subsistan prejuicios en lo
íntimo), o por su confrontación-negociación con el Estado que
las escucha y les otorga, aunque sea en letra, en
recomendaciones, un explícito reconocimiento”. (1995: 177).
A

autora

destaca,

igualmente,

a

complexidade

maior

da

lógica

internacionalista do movimento de mulheres e o fato de que a arena internacional
propicia o descolamento das identidades fixas - as indígenas, as jovens, as
portadoras de necessidades especiais, as negras, as lésbicas, entre outras fortes
identidades que emergem no movimento -, em decorrência do intenso diálogo,
confrontação e intercâmbio com a diversidade múltipla.

23

Muitas foram as reflexões e avaliações produzidas no contexto preparatório e pós-Beijing. Como referências
sobre o processo preparatório, ver o Dossiê sobre a 4º Conferência Mundial da Mulher, Estudos Feministas, vol.
3, n. 1, 1995, e as publicações Beijing 1995, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Pequim’95, do
Centro Feminista de Estudos e Assessoria, bem como matérias em diversos boletins desta instituição. Para
análises que incluem os resultados da Conferência, ver Libardoni (1996), Berquó (1995), Machado (1995) e
Schumaher (1995).
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Conforme Abramovay (1995), as questões polêmicas na Conferência,
traduzidas pelos famosos colchetes - reservas levantadas pelas delegações nas
reuniões preparatórias para serem negociadas durante a Conferência -, giraram, já
no processo preparatório, em torno das noções de “gênero”, “desenvolvimento
sustentável”,

“eqüidade”, “família”, “direitos reprodutivos”, e temas referentes à

sexualidade no contexto da educação.
No que tange às reservas ao conceito de gênero, Machado explica que as
desconfianças e as críticas referenciam-se a dois aspectos básicos: o primeiro,
porque a noção de gênero se descolaria da idéia de masculino e de feminino
pensados em termos das relações heterossexuais, e, nessa medida, incluiria as
orientações homossexuais e todas as outras formas de sexualidade não
exclusivamente heterossexuais; e o segundo, porque desconstruiria a idéia de
mulher, sustentada a partir da dimensão biológica. Esses dois aspectos, destaca a
autora, apontariam para um terceiro, que seria o entendimento do desrespeito à
família, representada a partir da união do sexo masculino e do sexo feminino, e
considerada, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, como “a
unidade grupal natural e fundamental da sociedade que requer a proteção da
sociedade e do Estado” (1995: 417).
Ávila destaca dois adversários tradicionais mais evidentes na luta pela
igualdade, desenvolvimento humano e cidadania das mulheres, nos foros
internacionais: as Igrejas (a Igreja Católica romana e os islâmicos fundamentalistas)
e os Controlistas, “integrados ao setor mais amplo dos neoliberais, defensores de
um modelo de desenvolvimento em que prevalecem os interesses econômicos sobre
as necessidades e os direitos das pessoas”(s/d: 42)
Pode-se constatar, assim, que a esfera erótico-amorosa é bastante
evidenciadora das tensões entre as nações, expressando diretamente conflitos de
ordem político-cultural, sob a feição do confronto entre laicidade e particularismos e
fundamentalismos de fundo religioso. Em relação à Cúpula Mundial sobre o
Desenvolvimento Social de Copenhague, centrada na pessoa humana e nas noções
de igualdade e eqüidade - realizada em março de 1995, com a participação de 185
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países e, portanto, anterior à Conferência da Mulher, realizada em novembro do
mesmo ano -, Lindgren Alves, apesar de ressaltar a positividade dos resultados,
coloca como preocupante as dificuldades para consegui-los:
“Inconformados com os resultados das Conferências de Viena
e do Cairo, especialmente com esta última, os governos que
haviam registrado reservas e declarações interpretativas aos
respectivos documentos finais, reabriram nas negociações de
Copenhague todas as questões para eles duvidosas, como se
os esforços de conciliação e acomodação daquelas
conferências tivessem sido em vão, e como se os documentos
delas emergentes fossem letra morta. Mais uma vez a Santa
Sé e os países islâmicos procuraram fazer desaparecer os
temas da saúde reprodutiva, dos meios de prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis, da família em suas
diversas formas, da não-discriminação de gênero e da
igualdade de direitos entre os sexos. Mais uma vez, ainda, os
fundamentalistas religiosos, respaldados por governos
ditatoriais e de países de tradição não-liberal, procuraram
inserir nos textos em discussão linguagem que sobrepunha o
relativismo ao universalismo dos direitos humanos, e que
reinstaurava o conceito absolutista de soberania como escudo
a práticas domésticas inaceitáveis no direito internacional.”
(1995: 158)
Nas diversas Conferências Mundiais, observa-se que a noção de direitos
reprodutivos ganha maior legitimidade que a noção de direitos sexuais, o que
significa, entre outros aspectos, a dificuldade de entendimento de que a sexualidade
apresenta história e curso próprios, independentemente da reprodução humana. No
entanto, o descolamento dessas duas expressões da condição humana (sexualidade
e procriação) - mediante as práticas e representações de vastos segmentos, os
quais têm na sexualidade um campo próprio, autônomo e específico de
manifestação, um direito e uma escolha, um campo de prazer e de gratificação
existencial e, paralelamente, um campo de expressão ética – têm forçado a
construção de novas representações, na esfera mundial. Na questão dos direitos e
da saúde, tanto sexual quanto reprodutiva, os movimentos de mulheres e as
organizações não-governamentais voltadas para a referida temática, em todo o
mundo, constituíram as referências substantivas.
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A articulação das diversas considerações aqui apresentadas aponta para a
idéia de espraiamento da noção de cidadania para o âmbito das relações afetivosexuais, na contemporaneidade – no nível societário e no âmbito das relações
internacionais -, a qual é mediatizada por dois processos específicos no plano das
representações e dos valores: a revisão e a crítica da noção de cidadania,
conformada originalmente a partir da exclusão do feminino; e a ampliação do
significado de cidadania para incorporar, além dos tradicionais direitos civis, políticos
e sociais, a dimensão de subjetividade, da qual emerge a noção de direitos
subjetivos e de foro íntimo, enriquecendo, por sua vez, a idéia de liberdades
individuais.
A construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais, enquanto um
processo social e histórico típico da contemporaneidade, carrega múltiplos
significados, entre os quais se pode destacar, com especial relevo, a construção do
privado e da intimidade como dimensão pública e socialmente legítima, que passa a
disputar espaços e sentidos com outras esferas da vida, como o trabalho e a prática
política. A emergência e a visibilidade da esfera erótico-amorosa e das relações
afetivo-sexuais, bem como dos sujeitos políticos organizados voltados para essas
questões, expressam e reafirmam outros desdobramentos, como a descentralização
das relações de trabalho enquanto instância produtora de identidade, e da prática
política referenciada a classes sociais e a partidos políticos, enquanto sujeitos
exclusivos de transformação histórica.
No âmbito do contexto internacional, a distensão da noção de cidadania para
as relações afetivo-sexuais verifica-se, concomitantemente, à crescente perda de
influência da Igreja Católica sobre os Estados-nação: enquanto a primeira passa a
buscar os países muçulmanos como aliados essenciais para a reafirmação de
valores que lhe são caros, a grande maioria dos Estados-nação, cada vez mais,
assume efetivamente sua condição de laicidade, para, a partir daí, pensar e construir
referências éticas para a humanidade.
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CAPÍTULO II – SINGULARIDADE E DIVERSIDADE DAS RELAÇÕES AFETIVOSEXUAIS NA CONTEMPORANEIDADE
No capítulo anterior, procedeu-se a uma análise abrangente das relações
afetivo-sexuais, em termos de sua conformação histórica, desenvolvimento e
perspectivas, a partir de um contexto de mundialização. No presente capítulo, buscase analisar a singularidade e a diversidade das relações afetivo-sexuais em contexto
de contemporaneidade e construir uma tipologia dessas relações, a partir de duas
perspectivas básicas: a da produção das relações afetivo-sexuais e a da relação de
poder.
A partir da noção de relações afetivo-sexuais como relações que apresentam
uma combinação singular entre sexualidade direta e múltiplas afetividades, bem
como de suas diferenciações internas, apontadas de forma preliminar por Rodrigues
(1992) - relação amorosa, encontro erótico, “amizade colorida”, estupro e
prostituição - pode-se avançar na reflexão sobre relações afetivo-sexuais e construir
uma primeira classificação com base no núcleo de seus significados.
Nesse sentido, emergem três tipos básicos de relação afetivo-sexual: a)
interação afetivo-sexual e, concomitantemente, relação de violência (estupro,
estupro incestuoso, abuso e assédio sexual – “objeto forçado” de prazer); b)
interação afetivo-sexual e, concomitantemente, relação de trabalho, mediante a
prestação/compra de serviços sexuais (prostituição – “objeto remunerado” de
prazer); e c) interação afetivo-sexual “pura” – no sentido de que transcorre
exclusivamente a partir da escolha recíproca, ocupando os parceiros iguais e
simultâneas posições na relação.
Apenas nessa terceira modalidade há a nomeação exclusiva de relação
afetivo-sexual. Nas duas primeiras, a relação afetivo-sexual divide seus conteúdos
com as nomeações concomitantes de relação de violência, baseada no
constrangimento, na ameaça e na força, e de relação de comercialização/mercado,
baseada na prestação e compra de serviços sexuais. De forma correspondente,
apenas na modalidade de relação afetivo-sexual “pura” os parceiros envolvidos têm
a mesma nomeação, que é dual, simultaneamente, amante e amado, sujeito
amoroso
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e objeto amoroso. Nas duas outras modalidades, a nomeação é diferenciada e
exclusiva para cada sujeito, posto que, suas posições assim o exigem:
agressor/vítima e cliente/profissional do sexo. As distintas nomeações dos tipos de
relação afetivo-sexual, bem como dos sujeitos envolvidos em cada tipo, expressam e
apontam para a conformação de distintos vínculos entre os sujeitos.
Assim, enquanto as relações de violência e de comercialização/mercado
sexual expressam formas unilaterais de “acesso” de um sujeito ao outro, à medida
que o agressor escolhe a vítima e o/a cliente escolhe o/a profissional do sexo, a
relação afetivo-sexual “pura” expressa uma forma bilateral de acesso entre dois
sujeitos, ambos escolhendo-se, simultânea e mutuamente. Nas duas primeiras
situações, a autonomia é exclusiva a um dos parceiros, sendo o outro coisificado e
erigido à condição de objeto “forçado” ou “remunerado” de prazer. No entanto,
mesmo entre essas duas situações, as diferenças são também substantivas, à
medida que a relação de violência constitui a própria negação do pacto/contrato
entre as partes, enquanto a relação de comercialização/mercado pressupõe o
acordo por parte do/a profissional do sexo e do/a cliente quanto à prestação e
compra do serviço sexual.
A comparação entre os três tipos de relação afetivo-sexual possibilita, então,
traçar a singularidade de cada um e, conseqüentemente, constatar que, embora haja
a presença de elementos comuns - como a manifestação da libido direta acoplada a
conteúdos afetivos que redundam em complexos específicos de afetividadessexualidades -, o distanciamento entre os tipos levantados, em termos de seus
significados sócio-culturais e intersubjetivos, é suficientemente expressivo para
distingui-los como fenômenos diversos, aludindo à necessidade de um tratamento e
de uma investigação específicos para cada tipo.
A importância dessa primeira diferenciação das relações afetivo-sexuais
reside no fato de que o estudo aqui proposto refere-se à construção da cidadania,
basicamente, no tipo de relação afetivo-sexual “pura”, dispensando-se doravante,
esta adjetivação.
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A cidadania nas relações afetivo-sexuais está obviamente mutilada em
contextos de violência sexual, apontando, de partida, para o reconhecimento de que
a noção de cidadania nas relações afetivo-sexuais pressupõe a garantia da livre e
recíproca escolha entre os parceiros envolvidos.
Já quanto à consideração da noção de cidadania no contexto de relações
afetivo-sexuais comercializadas, a questão é polêmica, não apresentando
consensualidade. Enquanto alguns entendimentos partem do princípio de que a
“comercialização do corpo”, mediante a prestação/compra de serviços sexuais, é
constitutivamente comprometedora da noção de cidadania, outros entendimentos
ressalvam que o comprometimento da cidadania pode ocorrer nesses contextos,
mas não em decorrência da atividade per si e, sim, em decorrência da sua não
regulamentação social, que produz a marginalização e a discriminação dos/as
trabalhadores/as do sexo, que, diga-se de passagem, não recaem sobre a clientela
de tais serviços, além de favorecer a possibilidade de exploração e perseguição
dos/as profissionais do sexo, por parte de indivíduos e grupos de mercados ilícitos
(redes de prostituição e de tráfico de drogas) e/ou vinculados e investidos do poder
de polícia.
A relação afetivo-sexual de escolha recíproca e de iguais posições dos
parceiros constitui a forma mais disseminada de vivência da sexualidade – em sua
feição de libido direta, de cunho interpessoal e dual - e um projeto social
amplamente reconhecido. No entanto, o campo dessas relações, por sua vez,
apresenta novas diferenciações e singularidades, as quais apontam para novas
contradições e conflitos. Dois aspectos são particularmente evidenciadores dos
últimos.
O primeiro refere-se à pluralidade das relações afetivo-sexuais. Se, por um
lado, as diversas modalidades de relações afetivo-sexuais expressam múltiplas
subjetividades, por outro, em âmbito societário, a diversidade das relações afetivosexuais se transmuta em hierarquizações, onde umas são mais valorizadas que
outras, e algumas são estigmatizadas e discriminadas. O segundo refere-se à
dinâmica interativa dos sujeitos nas relações afetivo:sexuais. Se, por um lado, as
relações afetivo-sexuais conformam um projeto democrático de interação social (por
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respaldar-se na livre escolha, na reciprocidade, e em posições equivalentes), por
outro, podem também expressar opressões e desigualdades, das mais sutis às mais
evidentes.
Antes de trabalhar a diversidade das relações afetivo-sexuais, pelo menos
duas ressalvas merecem ser apresentadas sobre as efetivas condições de escolha
recíproca e de igualdade de posições dos parceiros nessas relações. A primeira é a
de que, embora a constituição de tais relações seja baseada na livre escolha e na
reciprocidade, a sua reprodução nem sempre transcorre nesses marcos, podendo
processar-se mediante mecanismos de constrangimento, coação e chantagem. A
segunda refere-se às iguais posições ocupadas pelos parceiros. Se ambos,
enquanto sujeitos amorosos, têm o poder de eleger e de destituir o outro da posição
de objeto amoroso, dispondo ambos, paralelamente, do poder do eleito como objeto
amoroso, estes mesmos poderes são diferenciados, à medida que os sujeitos
apresentam características, recursos, concepções e estratégias diversas, sendo
singulares quanto à conformação e manifestação de suas subjetividades.
A par dessas ressalvas, as relações afetivo-sexuais diferenciam-se, seja no
tocante às características dos sujeitos envolvidos, seja no que diz respeito às
características da relação propriamente dita. A partir das características dos sujeitos
envolvidos pode-se elencar critérios ou dimensões, tais como: a idade-geração, o
gênero, a etnia-raça, a condição social, cultural e econômica, a orientação sexual e
o estado civil. No entanto, para o objeto proposto nesta tese, torna-se mais
significativo diferenciar as relações afetivo-sexuais a partir de seus elementos
intrínsecos e de elementos de sua contextualização sócio-cultural e política.
Nesse sentido, duas perspectivas são privilegiadas: a da produção das
relações afetivo-sexuais e a da relação de poder dos sujeitos envolvidos. A partir
dessas perspectivas, pode-se construir uma tipologia das relações afetivo-sexuais,
destacando-se as características específicas dos sujeitos envolvidos, à medida que
forem condicionantes/determinantes para a construção da mesma.
Com relação à tipologia proposta, duas orientações básicas merecem ser
ressaltadas. A primeira diz respeito à sua construção a partir de camadas de
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significados, que vão se distendendo e se complexificando. Inicialmente, trabalha-se
com as características internas das relações, acrescidas de conteúdos afetivos,
normativos e valorativos (dimensão sócio-cultural) e, em um segundo momento,
considera-se os processos interativos que transcorrem nas relações, apontando para
a dimensão ético-política. A segunda orientação refere-se à consideração dos
significados intersubjetivos próprios conferidos pelos sujeitos envolvidos em
articulação com os significados socialmente atribuídos às formas de relação afetivosexual e às formas de interação dos sujeitos. Assim, procura-se pensar as relações
afetivo-sexuais como um tipo de conformação objetiva do social, sob a forma casal,
díade, par, e, também, enquanto expressão da subjetividade de seus integrantes,
construídas a partir de trajetórias individuais e/ou coletivas.24

1. Perspectiva da Produção das Relações Afetivo-Sexuais
Inicialmente, as relações afetivo-sexuais podem ser distinguidas em duas
grandes e extremadas modalidades, referenciadas a um aspecto intrínseco de sua
constituição: relações produzidas a partir da circulação dos parceiros, aqui
nomeadas de encontro erótico, e relações produzidas a partir da fixação dos
parceiros, nomeadas de relação amorosa.25 Alguns contrastes e mediações podem
ser estabelecidos entre ambas.
O encontro erótico é destituído de vínculos afetivos expressivos para os
parceiros envolvidos. Por constituir-se como uma interação pontual e fragmentada, o

24

A articulação das análises das formas objetivas e das suas representações e significados, intersubjetivos e
societários, significa um esforço de combinar uma abordagem de cunho mais estrutural, como a realizada por
Bourdieu et alii (1975), com uma abordagem de feição compreensiva, a exemplo de Weber (1983, 1974) e
Outhwaite (1985), no intuito de transpor a polaridade entre estrutura e ação dos sujeitos. Por outro lado,
significa, também, a tentativa de levar em conta o referencial da noção de representação social (Durkheim: 1971)
conjuntamente com o da noção de subjetividade, conforme M.I.Almeida (1996), Touraine (1996, 1994) e Birman
(1994).
25
Com especificidade no âmbito da produção das relações afetivo-sexuais, pode-se destacar, também, a “amizade
colorida”, interação afetivo-sexual que não se configura como relação amorosa e tampouco como encontros
isolados. Esta modalidade pode resultar, literalmente, da relação de amizade articulada com o encontro erótico;
da reprodução regular do encontro erótico, envolvendo os mesmos parceiros; e do esgotamento da relação
amorosa enquanto tal e manutenção da interação sexual dos/as parceiros/as. Por ser uma modalidade mediada e
muito particular, não é objeto da presente análise. Segundo Velho (1986), a amizade colorida constitui um tipo
de relação cada vez mais valorizado nas camadas médias urbanas, intelectualizadas e psicanalizadas.
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encontro erótico produz o “casal instantâneo”, um coletivo que pressupõe
exatamente a sua não reprodução a partir dos mesmos sujeitos. A relação amorosa,
por sua vez, expressa uma interação afetivo-sexual substantiva para os/as
parceiros/as envolvidos/as, produzindo a forma “casal regular”. Esta relação
pressupõe a sua reprodução a partir dos mesmos sujeitos, implicando,
consequentemente, em desenvolvimento e aprofundamento da interação. Assim,
enquanto o encontro erótico, por sua base constitutiva, alude à diluição e
esvaziamento da dimensão de alteridade e da constituição da forma casal, a relação
amorosa (re)afirma exatamente os dois elementos, alteridade e casal, à medida que
possibilita construir a singularidade própria e alheia, bem como a cristalização da
relação e do casal, fenômenos que são constitutivamente processuais. Essas
modalidades podem ser associadas aos fenômenos do amor romântico/amor
confluente e da sexualidade episódica, analisados por Giddens (1993).
Em decorrência da estrutura da relação no encontro erótico, o investimento
psíquico no outro e na própria relação são diminutos, reduzindo-se, assim,
sensivelmente, as possibilidades de frustrações e de dores provenientes da
interação afetivo-sexual, exatamente o oposto do que tende a ocorrer na relação
amorosa. Embora ambas possam constituir-se como relação de gratificação
existencial, apontam, entretanto, para posições diferenciadas de “amante/amado”,
que adquirem um sentido pontual e restrito, no encontro erótico, e um sentido mais
amplo e articulado, na relação amorosa. Assim, as noções de sujeito eróticoamoroso (amante) e de objeto erótico-amoroso (amado), conformadas na
reciprocidade e na simultaneidade, no contexto das relações amorosas adquire
densidade, por pressupor o desencadeamento de um processo amoroso, no qual a
singularidade e a essencialidade, de um e de outro, vão sendo construídas. 26
O amor sexual que, segundo Freud (Mal Estar da Civilização –1930),
proporciona a mais intensa experiência de prazer, fornecendo um modelo para a
busca de felicidade, é o que também responde, quando da perda do objeto amoroso,

26

As considerações sobre relações amorosas estão amplamente referenciadas em Rodrigues (1992), que as
analisa como relações sociais e de poder, concentrando-se no processo amoroso propriamente dito.
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por um dos sofrimentos maiores e pelos sentimentos de desamparo e infelicidade do
ser humano.
É nessa medida que a relação amorosa radicaliza a tensão básica do
processo amoroso, qual seja: se a posição de sujeito amoroso é autoconstruída, a
posição de objeto amoroso é uma prerrogativa conferida pelo outro. 27 Esta tensão
singular – o poder de eleger e de destituir o outro tem fonte no próprio sujeito, mas a
condição de ser eleito configura-se como um poder alheio – produz um
desdobramento, não menos especial. Um tem todo e apenas o poder de findar a
relação (destituindo o outro da posição de objeto amoroso), mas o poder de dar
continuidade e aprofundamento a mesma (mediante a autoreprodução enquanto
sujeito amoroso e a manutenção do outro enquanto objeto amoroso) é poder de dois
e tem que ser dividido. Na relação amorosa, a alteridade é, por conseguinte, uma
dimensão tão fundante da relação quanto a própria identidade.
O projeto da relação amorosa sustenta-se em dois grandes mitos: o “mito do
absoluto” (sentimento de plenitude e de transcendência da relação e da díade frente
a

qualquer

condicionamento

social

e

histórico)

e

o

“mito

da

complementaridade/fusão” (supressão da “falta” e produção de unicidade,
particularmente referenciada a um masculino e um feminino, em virtude de sua base
biológica).
Por outro lado, a relação amorosa apresenta uma “história” que se compõe de
início (fase propícia para o desencadeamento de processos de identificação e
idealização); seu oposto, esgotamento e finitude (fase trágica que ocorre por decisão
de um ou de ambos os parceiros, ou ainda, no limite, em decorrência da finitude
existencial da condição humana); e um tempo de duração/desenvolvimento, onde

27

A noção de “objeto amoroso” em termos psicanalíticos, adotada neste trabalho, não tem a priori conteúdos de
subordinação, passividade, despersonalização, coisificação ou instrumentalização. A depender da conformação
de relações concretas, os membros da díade, quer na posição de sujeito amoroso, quer na de objeto amoroso, são
passíveis de sujeitar e, por conseguinte, de sujeição.
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um e outro vão construindo e afirmando sua própria singularidade e construindo a
singularidade alheia.28
Entre as relações afetivo-sexuais, principalmente as relações amorosas
conformam um campo privilegiado não apenas de prazer e cumplicidade no existir,
mas, também, de conflitos, dores e violências. O processo amoroso possibilita
evidenciar algumas figuras, no sentido dado por Barthes (1984), de “corpo do
enamorado em movimento”. Entre elas, pode-se destacar a “festa” (um somatório de
prazeres anunciado pela presença do ser amado) e a “cena” (a troca de
contestações recíprocas, interminável, pois cada um busca obter a “última palavra”).
Destaca-se, ainda, a “queixa”, analisada por Gregori (1993a, 1989), somatório de
todas as frustrações e machucados provocados pelo outro, sendo a eficácia da
queixa proporcional à sua capacidade de envolver o ouvinte.
Apesar das diferenciações e contrastes entre o encontro erótico e a relação
amorosa, evidenciam-se, também, mediações entre ambos. Tanto o encontro erótico
quanto a relação amorosa sustentam-se na dimensão de erotismo, de atração e de
ligação dos parceiros. A noção de Eros (Deus do Amor na mitologia grega) aponta
para o princípio de ligação e de reunião, de formação de unidades maiores e de sua
conservação. Foi construída como par antitético da noção de Tânatos (Deus da
Morte), que aponta para o princípio de separação e desagregação. Estas noções
correspondem, respectivamente, às pulsões de vida (pulsões sexuais e de autoconservação) e de morte, construídas por Freud, em Além do Príncípio de Prazer
(1920). Assim, as noções de libido, eroticidade e pulsão de vida são todas
convergentes, podendo ou não conter uma natureza sexual. No caso em questão, a
natureza sexual é um elemento constitutivo tanto do encontro erótico quanto da
relação amorosa.
O encontro erótico e a relação amorosa constituem expressões ímpares de
troca e compartilhamento de experiências, em um contexto social massificado,
apresentando-se como contrapontos à mercantilização reinante no processo
28

Para análises dos movimentos de identificação e de idealização típicos da iniciação amorosa, ver Vilhena
(1991), Kehl (1987) e Freud (Psicologia de Grupo e Análise do Ego – 1921), e de esgotamento da relação
amorosa, ver Nicolaci-da-Costa (1987), Velho (1986), Caruso (1986) e Freud (Luto e Melancolia – 1917).
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societário maior. A partir dessa base comum – eroticidade e não mercantilização - é
que o encontro erótico é passível de ser transformado em relação amorosa, na
medida que se reproduza a partir dos mesmos parceiros, numa perspectiva de
continuidade e de aprofundamento. Assim, a relação amorosa também se constitui a
partir da eroticidade, e o encontro erótico, por sua vez, contém um potencial de
relacionamento amoroso. Apesar destas mediações, o interesse maior é o de
construir tais modalidades como “tipos ideais” e nessa medida, aguçar ao extremo
suas diferenças.
Enquanto a modalidade de encontro erótico apresenta uma grande
homogeneidade interna, o mesmo não ocorre quanto à modalidade de relação
amorosa, que apresenta diferenciações no tocante aos significados intersubjetivos e
societários. A par de significados convergentes para os parceiros envolvidos, a
contextualização do encontro erótico e das relações amorosas, com a incorporação
de elementos valorativos e normativos, enriquece a análise das relações afetivosexuais, podendo-se atribuir significados específicos para cada uma das
modalidades, bem como para as diversas feições da relação amorosa. Esses
significados podem ou não ser compartilhados pelos sujeitos, que dependendo dos
rumos e níveis de reflexividade própria, ou do “projeto reflexivo do eu”, conforme
nomeia Giddens (1993), reafirmam, contestam e subvertem tais significados. Assim,
os significados próprios, privados e intersubjetivos atribuídos pelos sujeitos às suas
relações

afetivo-sexuais

podem

ser

confrontados

com

os

significados

e

representações sociais predominantes.
A eleição e o privilegiamento, nesta análise, de alguns significados sócioculturais básicos constituem um recurso para, novamente, aguçar as diferenças
entre as duas modalidades, desta feita, desdobrando a relação amorosa em suas
várias objetivações. Assim, reafirma-se a modalidade de encontro erótico, sendo
atribuído a mesma o significado de espaço de desregulamentação afetivo-sexual. A
modalidade de relação amorosa, por sua vez, pode ser desmembrada nas seguintes
feições e respectivos significados: namoro, espaço de socialização afetivo-sexual;
casamento/união consensual, espaço de institucionalização afetivo-sexual; e relação
amorosa homossexual e relação amorosa extraconjugal, espaços de contestação
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afetivo-sexuais. Em todas essas modalidades afetivo-sexuais a dimensão de gênero
emerge com substancialidade, dado que os corpos não são assexuados, e a partir
do sexo diferenciado, emergem representações culturais do feminino e do
masculino, as quais conformam práticas, valores e relações de gênero na sociedade.
O encontro erótico constitui a expressão maior da desregulamentação no
âmbito das relações afetivo-sexuais. Enquanto interação afetivo-sexual de caráter
restrito, fragmentado, efêmero, superficial, enfim, encontro sem articulação e
aprofundamento, expressa a convergência ocasional e efêmera de projetos sexuais
e afetivos individuais. Nessa modalidade, conta, sobretudo, cada um, e o encontro
demanda, objetivamente, a presença física dos parceiros/as
A “negociação” da interação no encontro erótico é feita de início e como um
todo, em correspondência com a conformação momentânea da interação. Na
medida que inexiste o casal regular e permanente, inexiste o seu esgotamento. A
produção do “casal”, por ser pontual e instantânea, ainda que regular e recorrente na
rotatividade, não se institucionaliza. Daí emerge um grande paradoxo do encontro
erótico: é uma história sem história, um encontro sem despedida, uma trama (a
trajetória dos sujeitos) sem urdidura (a reprodução da relação). 29
Como valores que podem circular no projeto do encontro erótico, encontramse desde o culto ao acaso, ao inusitado, ao transitório, à aventura; a oportunidade, a
pluralidade; até o culto à individualidade, à liberdade, à autonomia, à independência.
A partir do acordo básico - implícito ou explícito - da não reprodução da
interação a partir dos mesmos parceiros e do que isso acarreta, em termos de
esvaziamento de conseqüências, responsabilidades e compromissos de um em
relação ao outro, pode-se pensar o encontro erótico como espaço de
desregulamentação afetivo-sexual. Nessa medida, constitui um verdadeiro “território
livre”, onde vale tudo, não havendo lugar para constrangimentos provenientes de
orientação sexual, de estado civil, de ordem sócio-cultural, étnico-racial, entre outros.
29

A metáfora trama/urdidura é desenvolvida por Lipietz (1989) no contexto do relacionamento amoroso e dos
processos de acumulação capitalista e de transformação dos bairros urbanos. Tais exemplificações são
trabalhadas como formas que se reproduzem apesar e através de suas contradições, a partir da teoria da
regulação.
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Pelo fato primordial do encontro erótico não apresentar continuidade e
tampouco produzir um casal regular, constitui um tipo de manifestação igualmente
não regulamentável, sendo reduzido socialmente à esfera das práticas sexuais. Para
os parceiros envolvidos, o encontro erótico pode ser vivenciado tanto como uma
mera prática individual, quanto em maior ou menor medida, como uma forma de
interação com o outro, a mais desregulamentada possível.
Em análise específica sobre o “ficar com”, enquanto um código de
relacionamento entre os jovens, Chaves (1994, 1993) destaca como seus princípios
básicos a prevalência do momento, a falta de compromisso, a negação do outro na
sua singularidade e a inexistência do “antes” e do “depois”. O “ficar com” pode ser
considerado como uma versão light do encontro erótico, à medida que a intimidade
sexual em suas amplas possibilidades não necessariamente é vivenciada pelos
parceiros.
Segundo a autora, o “ficar com” constitui o átomo da relação amorosa, no
sentido de sua menor forma. O entendimento aqui proposto, no entanto, visa
esgarçar os sentidos que acompanham ambos os projetos, delimitando seus
contornos que apontam, não apenas para diferenças, mas para oposições - dado
que o encontro erótico/”ficar com” se sustenta na não exclusividade dos/as
parceiros/as e na dissociação da sexualidade de um forte vínculo afetivo e a relação
amorosa exatamente no inverso - ainda que ambos os projetos sejam passíveis de
mediação e transfiguração.
O encontro erótico, assim, coloca-se como a modalidade mais distanciada da
representação e expectativa social que atribui predominantemente ao feminino a
vivência da sexualidade em bases de exclusividade e colada a um intenso e
profundo vínculo afetivo, ou seja, a uma história de amor. À medida que o feminino é
socializado para estabelecer conexões entre sexualidade e histórias de amor e o
masculino socializado exatamente para a sua desconexão, em termos genéricos, se
poderia pensar que o feminino tem mais intimidade com a relação amorosa e o
masculino com o encontro erótico, havendo maior expectativa, por parte do feminino,
de que o encontro erótico possa vir a desenvolver-se no rumo da relação amorosa.
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Já o namoro constitui a expressão institucionalizada da socialização afetivosexual. É representado como um processo de iniciação afetivo-sexual entre
parceiros de diferentes sexos e desimpedidos, com a característica de apresentar
um reduzido compromisso e responsabilidade entre as partes envolvidas. Processo
essencialmente aberto - onde os parceiros se experimentam para descobrir
afinidades de sentimentos, de emoções, de interesses e projetos -, é posto e
socialmente aceito que a qualquer momento o namoro pode acabar, ficando os
sujeitos “livres” para recomeçar tudo de novo. Cada um pode vivenciar múltiplos
namoros, sucessivos e, no limite, paralelos, sendo a expectativa social, e dos
sujeitos em particular, que um deles redunde em casamento, no sentido de um
compromisso estável e de um projeto “de vida a dois”. Ou seja, o namoro é
considerado como o processo pré-conjugal por excelência.
Nessa medida, é tido como o processo típico dos jovens e dos solteiros, uma
vez que a expectativa social é de que os adultos já estejam posicionados como
casados ou vivendo em união consensual e, no limite, em uma das posições que
lhes sucede em vida, separados ou viúvos.
O processo do namoro entre adolescentes tende a ser “fiscalizado” em maior
ou menor monta e, em virtude de valores patriarcais que continuam em circulação,
as jovens são particularmente controladas em suas vivências amorosas. Também
em maior ou menor medida, os processos de namoro envolvendo parceiros de
diferentes condições sócio-econômicas, culturais e etnico-raciais são passíveis de
constrangimentos sociais. Igualmente ocorre nos casos em que o feminino
apresenta idade mais avançada que o masculino, mas não quando a situação é
inversa. Os namoros envolvendo sujeitos do mesmo sexo e sujeitos casados são
discriminados e estigmatizados e, nessa medida, expressam, exemplarmente, o
significado de contestação no âmbito das relações amorosas.
Se, por um lado, é fato que todo casamento ou união consensual tem a
história de namoro que lhe antecede, o namoro enquanto um tipo de vivência
amorosa, na maioria das vezes, não acaba em conjugalidade e sim em separação.
Dependendo da história do namoro e da biografia dos sujeitos envolvidos, o seu
esgotamento produz afetos solitários ou compartilhados, transparentes ou
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misturados e de difícil determinação, profundos ou leves. Sentimentos de perda,
angústia, tristeza, medo, raiva, vingança, alívio, satisfação, liberdade e tranqüilidade
tendem a manifestar-se ou a ser contidos ou, ainda, a combinar-se em formas
criativas e paradoxais.
Em contraponto à representação social do namoro como um processo de
socialização afetivo-sexual e de pré-conjugalidade, encontram-se sujeitos que
subvertem esses sentidos, construindo seus próprios significados. Assim, alguns
sujeitos vivenciam o processo do namoro, principalmente quando este se prolonga e
aprofunda no tempo, como uma relação fortemente institucionalizada, assumindo o
casal de namorados a feição de “como se casados fossem”. Conta para os sujeitos,
portanto, a intersubjetividade, com o significado de expressiva institucionalização
atribuído ao vínculo amoroso.
Da mesma forma, encontram-se sujeitos que subvertem o sentido do namoro
como um meio para a construção da conjugalidade, vivenciando-o como um fim em
si mesmo, destituído de uma conjugalidade por vir. Esse significado intersubjetivo
próprio advém da exclusão da conjugalidade, enquanto coabitação e constituição de
patrimônio em comum, de seus projetos individuais. Comumente esses sujeitos já
vivenciaram

experiência/s

anterior/es

nesse

sentido,

encontrando-se

separados/divorciados/viúvos e, no mais das vezes, com filhos havidos em outra/s
parceria/s.
Já a conjugalidade, de direito ou de fato, traduzida no casamento/união
consensual, expressa a institucionalização no âmbito das relações afetivo-sexuais.
Representado como vínculo estável e de expressivo compromisso entre o feminino e
o masculino, constitui a forma mais valorizada de vivência da relação amorosa, e
com muito mais força para o feminino, entre outros aspectos, porque ainda é
considerada como o espaço legítimo para a procriação, apesar de ser crescente a
procriação fora do casamento e de os avanços da ciência estarem tornando
dispensável para a procriação, o contato entre o corpo feminino e o corpo masculino.
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Com mais vigor que no processo de namoro, a homogamia tende a ser a
norma, observando Piscitelli (1989) que a compatibilidade de condições sociais é o
critério definidor de um igual. A autora analisa histórias de amor/casamento antigas,
que, transgredindo a homogamia, romperam com a repressão. É interessante
observar que, se, por um lado, verificam-se constrangimentos sociais para o
casamento/união consensual, no sentido da escolha de parceiros e parceiras do
mesmo nível sócio-econômico e cultural, por outro, a ruptura com a homogamia
também tende a ser cultuada, valorizando-se a “força do amor”, que passa a ser
motivo de orgulho generalizado.
A representação do casamento/união consensual pressupõe a coabitação do
feminino e do masculino, a intimidade compartilhada e o investimento no futuro e
sustenta-se nos valores da “fidelidade” (exclusividade afetivo-sexual) e da
eternidade. No entanto, o desejo de que a união “dê certo” - o que significa, na
representação social, que o casamento/união consensual tenha vida longa e, de
preferência, tão longa quanto a vida dos próprios parceiros - contrasta com o
aumento significativo das separações e divórcios, em todo o mundo. O término do
casamento/união consensual, pelo nível de institucionalização adquirida, tende a
processar-se com grandes tensões e conflitos: os parceiros são transformados em
objetos de disputa, como também os filhos havidos da união, e, ainda, o patrimônio
acumulado.
Por outro lado, a representação social do casamento/união consensual como
relação de forte institucionalização afetivo-sexual pode ser subvertida por alguns
sujeitos, que constroem para si significados distanciados daquele. Alguns conjugam
com o casamento a vivência de relações extraconjugais, nas feições de sexualidade
comercializada, de encontros eróticos, ou, ainda, de relação amorosa, inserindo-se,
no último caso, em um projeto de relações paralelas.
A representação dominante é de que as vivências afetivo-sexuais
extraconjugais, nas feições acima mencionadas, são incompatíveis com a
conjugalidade. No entanto, alguns sujeitos subvertem, também, essa representação,
dispondo-se a construir a conjugalidade em moldes de uma relação aberta a
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vivências afetivo-sexuais com terceiros, acordado em comum e com validade para
ambos os parceiros, para o masculino e para o feminino.
Ainda em âmbito intersubjetivo, observa-se que o casamento/união
consensual pode transpor o vínculo amoroso que lhe deu origem e assumir uma
feição exclusivamente instrumental, no sentido do interesse da reprodução da
relação exclusivamente como um projeto coletivo de constituição e cuidado da prole
e/ou de conservação e ampliação do patrimônio, ou ainda por motivações outras,
como as de ordem financeira, de status social, de comodidade e de segurança
individuais.
Por fim, a relação amorosa homossexual e a relação amorosa extraconjugal
expressam significados de contestação afetivo-sexual, uma vez que, pela
representação social dominante, o casal, fruto de vínculos substantivos para os
parceiros, é constituído de um feminino e um masculino, ambos encontrando-se
livres e desimpedidos. Nessa medida, os casais homossexuais e extraconjugais, em
uma feição de namoro, e, mais ainda, em uma feição de forte institucionalização,
“como se casados fossem”, são casais socialmente discriminados e estigmatizados.
Essas duas feições de relação amorosa se, por um lado, apresentam
convergências, por outro, apresentam, também, distanciamentos. O caráter de
manifestações contestatórias, independentemente deste sentido ser compartilhado
pelos sujeitos envolvidos em tais relações, emerge à medida que sujeitos políticos
organizados elaboram discursos e reivindicações próprias sobre ambas.
No que tange às relações homossexuais, o movimento homossexual, em
âmbito internacional, reivindica o direito à institucionalização, mediante registro civil
da parceria entre pessoas do mesmo sexo. O maior questionamento recai sobre a
figura do Estado que, na perspectiva desses movimentos, não pode impedir a
legalização da união afetivo-sexual entre pessoas livres, que se escolhem
mutuamente. Quanto às relações extraconjugais, o entendimento é de que tais
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relações constituem uma questão de foro íntimo e de regulamentação privada das
partes envolvidas, não cabendo ao Estado normatizá-las.30
No contexto das relações homossexuais, a dimensão de gênero ganha
proporções significativas. A homossexualidade feminina apresenta mais histórias de
relação amorosa que a homossexualidade masculina, estando esta, historicamente
associada aos âmbitos do encontro erótico e da prostituição, os quais não produzem
sujeitos coletivos institucionalizados. Reafirma-se, portanto, no campo das relações
homossexuais, a maior socialização do feminino para a vivência de histórias de
amor.
No entanto, o que se configura como novo, nas sociedades ocidentais e
abertas à reflexividade, é, por um lado, a mudança de práticas e valores,
particularmente dos gays, ao expressarem e assumirem o desejo de construir
relações amorosas e, por outro, o desejo de homossexuais (gays, lésbicas e
travestis) e de transexuais de conquistarem a institucionalização de suas relações
amorosas, mediante a legalização e o registro civil da parceria entre pessoas do
mesmo sexo. A luta pelo reconhecimento da conjugalidade homossexual e, por
conseguinte, do namoro homossexual decorre da condição de discriminação e
marginalização de ambos os processos.
A interdição, pelo Estado e pela sociedade, da constituição de casais
envolvendo gays, lésbicas, travestis e transexuais é muito significativa. Ou seja, os
sujeitos até podem vivenciar sua homossexualidade individualmente, mas não
podem produzir coletivos, essencialmente o sentido de família, o qual seria
reservado apenas para a união entre sujeitos de diferentes sexos, em tese um casal
potencialmente apto à reprodução biológica e social.31

30

No Brasil, o figura do crime de adultério ainda persiste no Código Penal, embora esteja em franco desuso.
Ardaillon e Debert (1987) e M.Corrêa (1983) analisam os crimes de homicídos cometidos contra mulheres, sob o
argumento de “legítima defesa da honra”, sendo comum o (ex) marido ou o (ex) companheiro ser absolvido
pelos tribunais. A partir dos anos oitenta, a justiça brasileira começou a considerar que o adultério, real ou
imaginário, não constitui motivo para a prática de assassinatos de mulheres. Para uma análise das mudanças na
representação da mulher nos processes de família, ver Pimentel et alii (1993).
31
Para algumas reflexões sobre homossexualidade, ver Parker e Barbosa (1996), Ariès (1985c) e Pollak (1985).
Sobre homossexualidade feminina, comumente menos investigada, ver Netto (1995), Portinari (1989) e Mott
(1987). Quanto às relações homossexuais e contexto familiar, L. Almeida (1993) propõe o estudo das
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Esta representação é bastante difundida, a despeito da evidência e da
constatação de que as instituições da família e do casamento já se descolaram da
procriação,

bem

como

da

possibilidade

de

dissociação

entre

a

maternidade/paternidade biológicas e o exercício das funções materna e paterna,
mediante processos de adoção, os quais se constituem em uma alternativa concreta
para inúmeros sujeitos e casais.
Observa-se, assim, a força do imaginário social, que reserva a relação
amorosa e o contrato conjugal para sujeitos de sexos diferentes e a interdita para
sujeitos do mesmo sexo. Para estes, apenas a sexualidade expressa ora na
comercialização de serviços sexuais, ora nos encontros eróticos fragmentados e
instantâneos. Essa representação, assentada na exclusão afetivo-sexual e instalada
tão profundamente na subjetividade de grandes segmentos sociais e de movimentos
organizados, a exemplo dos promovidos pela Igreja Católica, significa um contradito
da cidadania nas relações afetivo-sexuais.
No entanto, novamente, os sujeitos envolvidos em relações amorosas
homossexuais subvertem o sentido dominante e vivenciam, objetivamente, seus
processos de namoro e de conjugalidade, ainda que não reconhecidos socialmente.
Quanto à relação extraconjugal, e a exemplo das relações homossexuais, nas
feições de sexualidade comercializada ou de encontro erótico são menos
ameaçadoras na representação social, por não produzirem a cristalização da forma
casal. No entanto, este já não é o caso da relação amorosa extraconjugal (de
namoro ou de vínculo mais forte), dado que produz a forma casal, ainda que
circunscrita ao âmbito interpessoal. Assim, a relação amorosa extraconjugal tende a
tornar-se marginal frente ao forte vínculo do casamento/união consensual, sendo o
último reconhecido como a institucionalização primeira e socialmente excludente de
qualquer outra relação.
Novamente a questão do gênero traz elementos substantivos. A relação
extraconjugal para o masculino (estável ou casual) já teve seu auge de

representações sociais acerca da construção de famílias por sujeitos homoeroticamente inclinados, incluindo o
exercício da paternidade e da maternidade.
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institucionalização, sendo mesmo um complemento da chamada família patriarcal.
No entanto, principalmente a partir dos anos setenta, com o movimento feminista e o
questionamento da dupla moral sexual, as relações afetivo-sexuais paralelas ao
casamento são, em tese, socialmente condenadas tanto para o masculino quanto
para o feminino, reconhecendo-se, para ambos, iguais direitos e interdições. Ainda
assim, na prática, a relação extraconjugal, seja na feição de encontro erótico, seja na
de relação amorosa, é considerada uma transgressão maior e mais grave para o
feminino, quando ocupa a posição de cônjuge “infiel”, antes uma prerrogativa
apenas do masculino.
A chamada vivência triangular - que, de fato, não é compartilhada a três,
sendo mais oportuno nomeá-la de relação paralela - assume, via de regra, grande
dramaticidade para os sujeitos envolvidos, como analisa Goldenberg (1990). Poucas
são as situações onde o cruzamento de vínculos é aberto e assumido pelos sujeitos
que se envolvem nessas relações, tendendo a relação paralela, particularmente em
relação ao casamento ou à união consensual, a ficar encoberta, clandestina. No
entanto, não raro acontece de a relação extraconjugal “estável” ser descoberta pelo
cônjuge excluído, sendo motivo de rompimentos (da relação conjugal ou da relação
extraconjugal) ou eventuais composições que garantam a manutenção de ambas as
relações.
Os sujeitos envolvidos em relações amorosas extraconjugais também acabam
por subverter o sentido de suas relações, negadas e destituídas de existência social.
Burlam as normas e vivenciam suas relações nas “brechas” e nas “frestas”,
sustentando-as e reproduzindo-as, enquanto namoro ou forte vínculo baseado na
não-coabitação. Também em virtude de valores patriarcais, tende a ser mais comum
o feminino ocupar a posição estigmatizada de “a outra”.
Ainda como diferenças entre as duas modalidades de contestação, relações
amorosas homossexuais e relações amorosas extraconjugais, pode-se destacar o
peso das interdições sociais respectivas e os questionamentos postos por cada uma.
Assim, pode-se considerar que, enquanto a interdição à transparência e visibilidade
da relação homossexual tende a ser predominantemente social, a mesma interdição
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quanto à relação extraconjugal tende a ser da ordem interpessoal, sendo colocada
já, de início, por um ou por ambos os parceiros envolvidos. Ou seja, as relações
homossexuais defrontam-se, prioritariamente, com as interdições sociais, enquanto,
as relações extraconjugais defrontam-se, prioritariamente, com as interdições do
parceiro excluído. As restrições à visibilidade dessas relações, sejam originárias
predominantemente de cunho societário ou interpessoal, verificam-se à medida que
a transparência e a publicização acarretam “custos” e, no limite, reposicionamentos
dos sujeitos envolvidos.
Quanto aos questionamentos desencadeados, ambas são contestadoras dos
mitos que circulam no imaginário amoroso. Enquanto as relações amorosas
homossexuais confrontam o mito da complementaridade entre o feminino e o
masculino, amplamente sustentado em bases biológicas, as relações amorosas
extraconjugais confrontam o mito da união absoluta entre dois. Enquanto a relação
homossexual abre para um outro tipo de complementaridade, que assume feições
de reciprocidade, a relação extraconjugal abre para a pluralidade afetivo-sexual,
expressando a vasta subjetividade de sujeitos erótico-amorosos. Enquanto o mito da
complementaridade começa a ser desmontado em todo o mundo, o segundo se
mantém forte, a partir do desejo generalizado dos sujeitos de serem protagonistas
de histórias exclusivas e publicizáveis.

2. Perspectiva da Relação de Poder
Por fim, uma outra camada de significados pode ser acrescida às anteriores,
aludindo às relações de poder que se estabelecem nas relações afetivo-sexuais.
Nesta análise, as relações de poder são compreendidas como constitutivas de todas
as relações sociais e, por conseguinte, também das relações afetivo-sexuais. Ocorre
que a noção de poder foi originariamente concebida como relação de
dominação/exploração, a partir de relações assimétricas entre trabalhadores e
capitalistas, homens e mulheres, pais e filhos. Ou seja, a partir de poderes desiguais
em virtude da condição de dependência financeira, jurídica, emocional e, mesmo,
física, de um dos pólos em relação ao outro. No entanto, a partir das perspectivas de
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Hannah Arendt sobre “discurso e ação”, e de Jürgen Habermas sobre “ação
comunicativa”, pode-se pensar a noção de relação de poder também como
construção do diálogo e do entendimento. (Arendt, 1995; Freitag e Rouanet, 1990;
Freitag, 1989; Lafer 1988, 1979)
A noção de relação de poder nas relações afetivo-sexuais conecta-se,
intimamente, com o fenômeno da reprodução da relação, tornando-se visível,
fundamentalmente, nas relações de socialização (namoro), de institucionalização
(casamento/união consensual) e de contestação afetivo-sexuais (relação amorosa
homossexual e relação amorosa extraconjugal), as quais produzem a configuração
de casais regulares.
A reprodução dessas relações, a partir dos mesmos parceiros, transcorre, por
um lado, mediante processos de “cultura amorosa” - apontando para a capacidade
dos/as parceiro/as de negociar afetos, valores e projetos através de sua expressão,
combinação e transformação - e, por outro, também por processos de
constrangimento, chantagem, cooptação, dominação e violência. É nessa medida
que a relação pode assumir as feições extremadas de simetria política – onde se
valoriza e se exercita a negociação e o entendimento, a partir das necessidades e
interesses de ambas as partes - e de assimetria política, caracterizada por
mecanismos de dominação/subordinação, na medida que a relação se reproduz a
partir de imposições de um e/ou de outro, com resistências, ou não, de um e/ou de
outro. A especificidade da relação de poder nas relações amorosas, sob a feição de
dominação/subordinação, aponta para a possibilidade de circulação dos parceiros
entre os dois pólos da relação.
À medida que a relação transcorre a partir do diálogo e da negociação,
afirma-se como produtora de individualização, de um e de outro. Sob a feição de
relação de dominação/subordinação, por sua vez, afirma-se exatamente como
negadora e/ou comprometedora dos processos de individualização.
A relação amorosa, em quaisquer das feições aqui apontadas, também é
passível de produzir desindividualização, de uma forma radical, mediante processos
simbióticos, onde os sujeitos acabam destituídos e alienados dos próprios gostos,
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referências e perspectivas ou impedidos de construí-los. Sobre o processo de
simbiose, essencialmente de fundo psíquico, e que paira sobre os sujeitos nas
diversas fases do processo amoroso - início, desenvolvimento e esgotamento -,
Vilhena (1991) observa que a constituição de um “nós” psíquico provoca, muitas
vezes, a impossibilidade da fala do sujeito na primeira pessoa do singular. A autora
destaca que a “ilusão grupal”, na díade e na família, corresponde a uma fusão de
psiques primitivas ainda não individualizadas, observando-se em todos os grupos
em alguma fase de seu desenvolvimento. O desejo ilusório de encontrar/reencontrar
o objeto capaz de dar completude narcísica é indicado pela autora como um dos
fundamentos da constituição do casal, expectativa esta que o outro não pode
atender.
A relação simbiótica, enquanto fenômeno típico do processo amoroso, a partir
do esvaziamento recíproco e consensual de individualidades, também alude ao
comprometimento

e

negação

da

individualização,

sendo,

nessa

medida,

convergente com a relação de dominação/subordinação.
Os processos de negociação/entendimento, de dominação/subordinação e de
simbiose se evidenciam, se acumulam e se cristalizam no transcorrer da relação. No
primeiro processo, pode-se pensar o casal como constituído a partir de um e de
outro, ou seja, de um coletivo a partir da afirmação de subjetividades e
individualidades. No segundo processo, pode-se pensar o casal como constituído a
partir de um ou de outro, ou seja, de um coletivo a partir do comprometimento de
individualidades e de subjetividades, ora de um, ora de outro. Tanto a afirmação
quanto o comprometimento apresentam transitoriedades e mutabilidades, cabendo
aos sujeitos administrá-las na relação. Já o processo de simbiose aponta para a
conformação do casal a partir da destituição recíproca de um e de outro e, portanto,
de um coletivo conformado a partir do esvaziamento de individualidades e
subjetividades de ambos os/as parceiros/as. Tende a manifestar-se como um traço
mais permanente da relação, mas também passível de transposição.
Embora tais feições de relação de poder sejam mais visíveis nas relações
amorosas e, por isso, em reprodução, pode-se, também, considerar a existência de

75

“espasmos” de negociação/entendimento, de dominação/subordinação e de
simbiose no âmbito dos encontros eróticos.
Conectando a perspectiva da produção das relações afetivo-sexuais com a
perspectiva da relação de poder entre os sujeitos envolvidos, constata-se que cada
modalidade de relação afetivo-sexual pode apresentar os três tipos básicos de
relação de poder. As diversas modalidades de relação afetivo-sexual (encontro
erótico, namoro, casamento/união consensual, relação amorosa homossexual e
relação amorosa extraconjugal) são modeladas simetricamente, o que já não ocorre,
por exemplo, nas relações entre pais-filhos, educador-educando, empregadorempregado, ou mesmo, em relações sexuais envolvendo cliente-profissional do sexo
e estuprador-vítima, quando, de partida, as posições das partes são diferenciadas.
No entanto, essa conformação simétrica na perspectiva da produção da
relação não assegura igual simetria em termos das relações de poder instituídas na
dinâmica interativa entre os sujeitos envolvidos. A simetria de posições ocupadas
pelos parceiros - ambos sujeitos e objetos amorosos, ambos amantes e amados,
ambos com o poder de eleger e de destituir o outro da posição de objeto amoroso,
ambos com o poder do eleito enquanto objeto amoroso - não se estende,
necessariamente, para relacionamentos eqüitativos.
Em outras palavras, o contrato afetivo-sexual firmado em bases de livre
escolha, de reciprocidade e de iguais posições, de “simetria constitucional”, não
garante a construção e o desenvolvimento de relações igualitárias e democráticas na
esfera

erótico-amorosa,

ou

seja,

de

simetria

política.

Esta,

por

ser,

fundamentalmente, uma construção interpessoal, implica negociações cotidianas
entre os sujeitos inseridos em relações afetivo-sexuais. E, o que se observa,
genericamente, é a tendência de não eqüidade no relacionamento pelo fato de que,
social e psiquicamente, os sujeitos não dispõem, no processo amoroso, de
equivalentes recursos e estratégias emocionais, verbais, financeiros, profissionais,
de status e influência, de força física, dentre outros. Tais recursos e estratégias são
construídos em trajetórias individuais plenas de conteúdos culturais, onde a
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dimensão de gênero sustenta distintas valorações e práticas para o feminino e o
masculino.
Além desse aspecto, a não simetria política também se fundamenta na
constatação da frágil absorção e internalização de uma cultura política democrática,
que possa se realizar em todas as esferas da condição humana, em todas as
relações sociais, e que, especificamente, no âmbito das relações afetivo-sexuais,
possa transmutar-se em “cultura amorosa”.
Se, por um lado, a simetria de posições nas relações afetivo-sexuais aponta
para a potencialidade de construção de relações igualitárias e democráticas, as
distintas características e recursos dos sujeitos envolvidos também potencializam as
possibilidades de construção de relações desiguais e opressoras.
A violência e os mecanismos de opressão presentes nas relações afetivosexuais apresentam grande visibilidade nos momentos de esgotamento da relação
amorosa, quando os sujeitos não aceitam perder o objeto amoroso, do qual se
apropriam, e tampouco aceitam ser destituídos da posição de objeto amoroso que
ocuparam, desconsiderando que esta posição não é autoconstruída - como o é a
posição de sujeito amoroso -, mas, sim, conferida por uma prerrogativa do outro.
Se as relações afetivo-sexuais, nas suas diversas modalidades, em tese,
podem se constituir e se desenvolver tanto em bases democráticas quanto em bases
opressoras e simbióticas, a exceção fica por conta da relação amorosa
extraconjugal, que tende a se constituir como uma relação desigual, particularmente
em situações em que um dos parceiros encontra-se comprometido com um vínculo
conjugal e o outro não. Com excepcionalidade, incluindo as situações em que
ambos os parceiros têm vínculo conjugal, os sujeitos podem transpor a desigualdade
que tende a ser a regra na relação, à medida que, autenticamente, negociem e
acomodem seus interesses e necessidades ao âmbito extraconjugal.
Por fim, as reflexões desenvolvidas neste capítulo agregam novos sentidos à
noção de cidadania nas relações afetivo-sexuais. A perspectiva maior, de cidadania
e de democracia, pressupõe exatamente a pluralidade e a diversidade das relações
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afetivo-sexuais, possibilitando a manifestação e a acomodação de múltiplas
subjetividades. Nesse sentido, a interdição legal à institucionalização das relações
homossexuais

constitui

um

comprometimento/negação

da

cidadania

de

determinados sujeitos erótico-amorosos. Em igual perspectiva, relações de poder
sustentadas em processos de dominação/subordinação também significam um
comprometimento/ negação da cidadania nas relações afetivo-sexuais.
Constata-se, assim, que o reconhecimento social da pluralidade das relações
afetivo-sexuais, que respondem a necessidades e interesses intersubjetivos, e a
interação baseada no diálogo e na negociação no âmbito das relações amorosas
constituem valores caros aos projetos de construção da cidadania e da democracia.
A análise da realidade brasileira, que é objeto do próximo capítulo, visa a
consideração de alguns elementos específicos que possibilitam dar maior
concretude ao processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais.
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CAPÍTULO III - RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS NA SOCIEDADE BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA
A partir das análises realizadas nos capítulos antecedentes, as quais
possibilitaram pensar a noção e o processo de cidadania nas relações afetivosexuais, trata-se, agora, de iniciar a análise da construção da cidadania no âmbito
dessas relações, especificamente na sociedade brasileira, nas últimas três décadas.
Nesse sentido, este capítulo compõe-se de várias secões.
Inicialmente, realiza-se uma breve contextualização da sociedade e do Estado
brasileiros a partir de alguns referenciais de ordem política, econômica e social, os
quais produzem desdobramentos e repercussões no campo da sexualidade. Em
seguida, realiza-se uma reflexão sobre relações afetivo-sexuais no contexto da
sociedade brasileira contemporânea, a partir de um diálogo com a produção
científica/acadêmica, destacando-se as características mais gerais e as mudanças
em termos de práticas, valores e mentalidades referentes a estas relações. Por fim,
procede-se a uma qualificação mais específica, mediante a análise de alguns
elementos expressivos do processo de construção da cidadania no âmbito das
relações afetivo-sexuais, quais sejam: os sujeitos políticos organizados; as ações
governamentais
considera-se

e

alguns

as

invenções

dados

sobre

científico-tecnológicas.
sexualidade,

relações

Como

contraponto,

afetivo-sexuais

e

reprodução na realidade brasileira. A análise da legislação aprovada e em
tramitação, outro elemento expressivo da cidadania nas relações afetivo-sexuais, é
objeto de consideração específica no próximo capítulo.

1. Breve contextualização da sociedade e do Estado brasileiros
A constituição das feições da sociedade e do Estado brasileiros no período
analisado, 1970-96, demanda uma distinção entre algumas temporalidades. Nesse
sentido, procedeu-se a uma periodização com vistas a recuperar algumas
características e acontecimentos considerados mais significativos e que têm
importância para os acontecimentos no campo da sexualidade.
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Os anos setenta constituem a expressão do regime ditatorial. 32 Seus
antecedentes remontam a março de 1964, com o golpe militar que destituiu o
governo democraticamente eleito, seguido da edição do Ato Institucional nº 1,
facultando ao novo Presidente legislar por meio de decretos-leis, cassar mandatos e
direitos políticos e editar outros atos institucionais. Através do mesmo, os direitos
políticos de centenas de lideranças políticas são suspensos por 10 anos e é extinta
a União Nacional dos Estudantes e os diretórios estudantis. Segue-se a decretação
dos Atos Institucionais nº 2, em 1965, extinguindo o pluripartidarismo - 13 partidos
políticos existiam até então no país - e o de nº 3, em 1966, determinando eleições
indiretas para governadores estaduais, os quais passaram a ser escolhidos pelas
assembléias estaduais. Ainda em 1965, é instituído o sistema bipartidário no país,
com a criação da Aliança Renovadora Nacional - Arena, partido de sustentação do
governo, e do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de oposição. Em 1967, é
promulgada nova Constituição, ratificando os atos institucionais de sustentação ao
regime. Em 1968, o processo autoritário se intensifica com a cassação de mandatos
de vários parlamentares, suspensão de direitos políticos de lideranças e fechamento
do Congresso Nacional, através do AI-5, que ainda determina medidas repressivas
específicas, como a censura aos meios de comunicação. Em 17 de outubro de 1969,
é outorgada a Constituição, nomeada de Emenda Constitucional nº 1, e, em 22 de
outubro, o Congresso Nacional é reaberto depois de dez meses de “recesso”.
A década de setenta reafirma e consolida o processo autoritário em curso. É
estabelecida a censura prévia a livros e periódicos, as cassações de parlamentares
continuam, são proibidos quaisquer tipos de greves e recrudesce a repressão policial
e política. Paralelamente às perseguições, prisões, torturas e assassinatos dos
opositores ao regime, instauram-se processos de resistência de segmentos sociais
organizados.
Em fins da década, ganha corpo a campanha contra a ditadura e pela anistia
política, que culminou em 1979, com a revogação de todos os atos de exceção da
democracia e com a promulgação da Lei da Anistia, quando lideranças políticas,
intelectuais, estudantis e sindicais recuperam seus direitos políticos cassados, e
32

Sobre fatos da história política brasileira após 1964, ver Novaes (1994).
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mais de nove mil exilados políticos puderam retornar ao Brasil.33 Ainda em 1979, a
Arena e o MDB são extintos e estabelecidas as condições para a criação de novos
partidos, vindo a ser um deles o Partido dos Trabalhadores – PT, criado em 1980.
Paralelamente a este contexto político, o país passa por um processo de
crescimento econômico, que tem seu auge em 73, nomeado de “milagre brasileiro”
(período de 1968-73).34 Apesar de alguns retrocessos, em parte decorrentes do
contexto internacional - choques do petróleo em 1973 e 1979 -, a década como um
todo registra uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto sem precedentes. O
período de crescimento se faz acompanhar de endividamento e taxas de inflação
baixas, ainda que crescentes. Verificam-se, também, taxas negativas de crescimento
do salário mínimo real e aumento na concentração de renda, paralelamente à
melhoria nas condições de vida de segmentos sociais específicos, como a classe
média e os trabalhadores especializados.
A década de 80 constitui um marco em decorrência do processo de
redemocratização em curso. Em 1982, ocorrem as primeiras eleições diretas para os
governadores dos Estados e, no ano seguinte, as primeiras manifestações
populares por eleições diretas para Presidente, que ganham enorme expressão, em
1984, com a Campanha pelas Diretas-Já.
Entre as referências do processo de democratização em curso, destaca-se a
legalização do Partido Comunista Brasileiro - PCB, em março de 1985, depois de
mais de sessenta anos de existência clandestina. Ainda nesse mesmo ano,
transcorre a eleição, por via indireta, do primeiro presidente civil depois de vinte e
um anos de regime militar ditatorial, assumindo o vice-presidente em virtude do
falecimento do candidato eleito. Está constituída a “Nova República” e o clima é de
expectativas e preparação para mudanças.

33

A historiadora Valentina da Rocha Lima, em entrevista a Zuenir Ventura, coloca a necessidade de que o exílio
seja assumido “como parte de nossa história, de nosso destino coletivo comum. Como a tortura, exílio nunca
mais” (Jornal do Brasil, 27/08/89, 1º Caderno, p. 13).
34
Para uma análise da economia brasileira, incluindo o período em pauta, ver Bonelli (1995) e, particularmente,
Baer (1996).
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Com a eleição de um Congresso Constituinte em fins de 1986, é promulgada
uma nova Constituição em outubro de 1988. Este é um momento ímpar,
possibilitando a discussão de todos os problemas nacionais e a organização e
mobilização dos mais diversos segmentos sociais. Ainda em fins da década, 1989,
ocorrem as primeiras eleições diretas para Presidente da República, concorrendo
vários candidatos.
Economicamente, a década de oitenta é considerada como a “década
perdida”. Os primeiros anos, de 1981 a 1983, apresentam uma taxa negativa de
crescimento do Produto Interno Bruto, em parte, fruto das conseqüências produzidas
pelo “milagre econômico”. Após uma recuperação nos anos seguintes, a economia
entra em uma fase de estagnação até os primeiros anos da presente década (198692). Na segunda metade dos anos oitenta, vários planos econômicos são
implementados: Plano Cruzado I e Cruzado II (1986), Plano Bresser (1987), Plano
Verão (1989), sem, no entanto, surtirem os efeitos esperados. A inflação é constante
e crescente na década, saltando de uma taxa anual de 110,00%, em 1980, para
1.783,00% em 1989. A década é traduzida pelo esgotamento do modelo de
substituição de importações, apresentando taxas negativas de crescimento do
salário mínimo real e o agravamento da concentração na distribuição de renda no
país.
Os anos noventa, por sua vez, apontam basicamente para o desenvolvimento
e consolidação da democracia, para a recuperação e estabilização econômica e
para a maior inserção do país no processo de globalização. Os primeiros anos, 91 e
92, são marcados pelas denúncias de corrupção envolvendo o Presidente eleito em
1989, por grandes manifestações populares pela sua destituição e pelo processo de
impeachment do Presidente, ocorrido em setembro de 1992. Assume o vicepresidente, que conclui o mandato, e novas eleições são realizadas em 1994 para o
mandato de 95-98.
A partir de meados da década, intensas discussões são realizadas visando à
elaboração de legislação ordinária coadunada com os novos preceitos adotados
pela Constituição de 88. Além disso, emergem experiências expressivas de
constituição de conselhos paritários, formados por representações do governo e da
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sociedade civil - a exemplo dos Conselhos dos Direitos da Mulher e da Criança e do
Adolescente, bem como dos Conselhos da Saúde, da Educação, do Trabalho, entre
outros -, de cunhos deliberativo, consultivo ou fiscalizador, apontando para uma
maior interlocução entre Estado e sociedade.
Os governos municipais, estaduais e federal defrontam-se com a necessidade
de enfrentar a grave situação social, acumulada ao longo da história e
particularmente recrudescida nas décadas anteriores. A partir de 1993, o país
começa a apresentar taxas positivas de crescimento do Produto Interno Bruto,
iniciando uma recuperação. Em julho de 1994, a implantação do Plano Real produz
uma estabilização da moeda, com queda significativa da inflação e sua manutenção
em taxas reduzidas, inferiores a 8% ao ano, as menores desde 1950. Segundo
dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 13 milhões de pessoas
deixaram de viver na linha da miséria, tendo ocorrido uma melhoria na distribuição
de renda da população, entre 1994 e 96. No entanto, segundo relatório
“Observatório da Cidadania”, de 1997, de ONGs que acompanham o cumprimento
de metas do Governo brasileiro junto à Organização das Nações Unidas – ONU, o
Brasil apresenta a pior distribuição de renda do mundo. 35
A década de noventa enfrenta, assim, o desafio de combinar o
aprofundamento e a consolidação da democracia no país com a estabilidade da
moeda, o crescimento econômico e a melhoria nas condições de vida da população.
Essa breve contextualização da sociedade e do Estado brasileiros constitui
um referencial mais abrangente da cidadania brasileira, na qual se insere e com a
qual se articula, em nível específico, o processo de construção da cidadania nas
relações afetivo-sexuais, como será evidenciado nas próximas seções.

2. Características e mudanças no âmbito das relações afetivo-sexuais
A sociedade brasileira encontra-se, ainda, significativamente marcada por
práticas, valores e mentalidades de feição patriarcal (Nolasco: 1993, Parker: 1991).
35

Cf. Correio Brasiliense, 17/08/97, p. 10: A Pátria dos Excluídos.
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Enquanto tal estrutura-se fundamentalmente a partir do gênero, inscrição nos corpos
dos significados do feminino e do masculino, construídos por extrema oposição,
diferenciação e hierarquia. Em tal contexto, a sexualidade constitui um mero
desdobramento da inscrição de gênero.
Parker (1991) analisa diversos sistemas culturais de referência para as
práticas sexuais no Brasil contemporâneo, os quais apresentam interrelações,
complementaridades e tensões. Como o mais expressivo na ordem patriarcal,
destaca a ideologia popular de gênero, a qual se constitui como o elemento fundante
da construção dos significados sexuais e das relações eróticas. O sistema
hierárquico de gênero, sustentado nas noções de virilidade e supremacia do
masculino e de subordinação do feminino, produz a distinção básica entre atividade
e passividade na interação sexual, que fundamenta as noções de masculinidade e
de feminilidade na sociedade. O autor observa que:
“Mesmo hoje, esse sistema mantém poder quase absoluto
entre os segmentos mais tradicionais da sociedade brasileira
contemporânea - nas áreas rurais, nas grandes cidades do
Norte e Nordeste mais tradicionais e entre as classes baixas de
modo geral, nas cidades altamente industrializadas do Sul do
Brasil. Aliás, entre os mais modernizados segmentos da
sociedade brasileira, as classes médias e alta, muito bemeducadas, esse mesmo sistema continua a exercer profunda
influência. Embora os indivíduos desses grupos sejam mais
propensos a questionar e, em certas circunstâncias, a rejeitar
as hipóteses mais básicas da hierarquia de gênero como pouco
mais que tradição e superstição, de modo algum são eles
iletrados na sua linguagem - irão, mais ou menos
implicitamente, compreender os princípios fundamentais que
organizam o sistema e serão capazes de, pelo menos em
certas circunstâncias, funcionar de acordo com seus termos.”
(1991:106)
Paralelamente ao sistema hierárquico de gênero, mais difundido, o autor
destaca outros dois, mais formais e racionalizados: as doutrinas da Igreja Católica e
os estudos de médicos e higienistas. Ambos assentam-se na valorização da noção
de sexualidade reprodutiva e são normatizadores de práticas sexuais, cujos
“desvios”
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e

“perversões”

são

nomeados,

respectivamente,

de

pecados

e

anormalidades/doenças. Segundo Parker, no que tange à doutrina da Igreja
Católica:
“É feita uma distinção entre formas de expressão sexual
legítimas e ilegítimas que é organizada em torno de pelo
menos três noções interligadas: casamento, monogamia e
procriação. A conduta sexual que combina com sucesso esses
três elementos é compreendida como legítima e aceita dentro
da visão católica do mundo. O comportamento que não
consegue unir esses três elementos fica fora dos limites da
legitimidade e da virtude.”(1991: 116)
Com relação ao discurso médico-científico sobre a vida sexual, conformado a
partir de fins do século XIX, e sua ênfase na reprodução como único fim realmente
legítimo da atividade sexual, o autor estabelece sua diferença em relação à
valorização da procriação nas doutrinas da Igreja e como expressão de potência
sexual na tradição patriarcal, observando:
“..., por esse novo aspecto médico-científico da vida sexual, a
reprodução iria ser compreendida não como uma obrigação
para com Deus nem como sinal de masculinidade e
sobrevivência da linhagem. Ao contrário, tomaria forma como
uma responsabilidade devida pelo indivíduo à sociedade, pelo
cidadão ao Estado.” (1991:124).
O discurso médico-científico retoma, assim, questões postas tanto pela
tradição patriarcal quanto pela católica. Parker observa que, ao identificar e analisar
condutas como o onanismo, a prostituição, a libertinagem e a homossexualidade,
enquanto condutas contrárias à norma reprodutiva, o mesmo discurso estabelece
distinções quanto àquelas, à medida que considerava a masturbação como ameaça
à ordem social e à saúde dos jovens, enquanto os “outros males atingiam o coração
e a alma da sociedade, a família nuclear, que estava comprometida com a
responsabilidade de reprodução de uma população saudável. A prostituição, em
particular, era responsabilizada pela destruição da família” (1991: 127).
Com a modernização da sociedade brasileira e com o surgimento e a
afirmação de novas disciplinas, a exemplo da psicologia, da sociologia e da
sexologia, Parker destaca os debates mais recentes produzidos por sexólogos e
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educadores sexuais, os quais tendem a questionar as “verdades” não apenas de
cunho religioso, mas também dos discursos médico-científicos clássicos e do
sistema hierárquico de gênero, enfatizando as liberdades e escolhas individuais.
Por fim, como sistema alternativo, que emerge a partir das proibições
sustentadas pelos outros sistemas, Parker identifica a ideologia do erótico, com sua
lógica transgressora valorizada, sustentada nos corpos e prazeres, cuja maior
expressão é o fenômeno do carnaval brasileiro. Observa que, no sistema erótico, “é
o próprio desejo, em vez de seu objeto ou fim específico, que se torna o centro da
atenção. O desejo é considerado positivo em si mesmo e o objeto do desejo é
menos importante do que as sensações físicas que ele produz” (1991: 161). Já nos
demais sistemas, a energia sexual é considerada positiva em situações restritas e
negativas em todas as demais.
Todavia, a ideologia do gênero, segundo o autor, constitui o mais informal e
enraizado sistema cultural de referência na vida brasileira. Em convergência com
esta perspectiva, mas buscando destacar, sobremaneira, as transformações em
curso na sociedade brasileira, constata-se que, apesar dessa forte tradição
patriarcal, emergem algumas mudanças significativas nas relações afetivo-sexuais, a
partir de questionamentos e de revisões nas práticas e valores sustentados na
ideologia de gênero, a partir dos anos sessenta e, particularmente, das décadas
seguintes.
Os questionamentos e as redefinições nas representações, significados,
práticas e valores atribuídos ao feminino e ao masculino produzem desdobramentos
efetivos no âmbito das relações afetivo-sexuais, implicando mudanças na vivência
da intimidade e das bases de interação. Tais questionamentos e revisões se inserem
no contexto ampliado de difusão dos processos de modernização, de urbanização e
de industrialização, da consolidação do valor do individualismo, e da afirmação da
democracia e da cidadania que se efetivam na sociedade brasileira. Estes são,
portanto, fatores desencadeadores de crises e transformações na subjetividade e
nas representações e relações de gênero na sociedade brasileiras, os quais, por sua
vez, repercutem, direta ou indiretamente, nas representações e vivências das
relações afetivo-sexuais.
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As mudanças nos padrões da vida afetivo-sexual são especialmente visíveis
em determinados segmentos sociais pertencentes à nova classe média urbana, que
emerge e se expande a partir dos anos 70 no país. Conforme análise de Vaitsman
(1994), esses segmentos compartilham “a cultura do discurso crítico”, fundado “na
auto-reflexão e aberto à argumentação”.
As mudanças na família e no casamento são associadas aos tempos pósmodernos pela autora, constituindo-se as relações afetivo-sexuais como flexíveis e
plurais. Estas mudanças decorrem das redefinições das identidades feminina e
masculina que rompem com a socialização hierárquica das gerações anteriores. A
maior igualdade entre homens e mulheres, por sua vez, propicia a emergência da
contradição entre o individual e o coletivo, até então reprimida pela hierarquia do
casamento moderno, bem como a legitimação da individualidade e da satisfação
pessoal, a qual favorece a expansão da diversidade e da instabilidade. Por fim, a
autora observa que, para esses segmentos, a concepção de amor e de casamento
não se sustenta na noção moderna de amor romântico (eternidade, exclusividade,
singularidade), mas, ao contrário, reconhece a fragmentação, a efemeridade e a
heterogeneidade, caracterizadas como parte de uma sensibilidade pós-moderna.
O fato é que, particularmente a partir dos anos setenta, as representações e
práticas sexuais começam a configurar-se, para expressivos segmentos sociais,
como uma instância diferenciada, um campo próprio e delimitado de vivência
existencial, condicionado pelo sistema de gênero, mas não mais tão determinado
pelo mesmo. As mudanças apontam no sentido de que as relações afetivo-sexuais
autonomizam-se em face das outras relações sociais, tornando-se mais visíveis e
plurais e menos informadas por visões religiosas e tradicionais, problematizadas em
decorrência de processos societários mais amplos na sociedade brasileira.
Concorrendo para a visibilidade da esfera erótico-amorosa, T. Santos (1987)
destaca o papel da psicanálise nas revistas femininas, ainda nos anos 60 e,
predominantemente, nas décadas subseqüentes, que passa a configurar uma via
privilegiada de procura por parte dos sujeitos, de modos próprios e singulares de
moralidade e de comportamentos passíveis de expressá-los. O aconselhamento
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como tônica, até então prevalecente, é substituído pelo questionamento dos
problemas e conflitos conjugais e familiares vivenciados pelas leitoras, apontando já
para as possibilidades de escolha, de autonomia e de independência da mulher.
Particularmente em relação às orientações da instituição e da doutrina
católicas, na atualidade, estas estão cada vez mais distanciadas dos sujeitos na
vivência de suas interações afetivo-sexuais, haja vista que: de forma generalizada,
os sujeitos realizam sua sexualidade fora do casamento e da reprodução; a
reprodução fora do casamento é crescente; as separações/divórcios e os
recasamentos são cada vez mais comuns; as relações homossexuais começam a
sair de guetos em busca de legitimidade; o uso de métodos contraceptivos não
naturais, inclusive a esterilização de mulheres e, em menor medida, de homens, é
amplamente difundido; o procedimento do aborto é generalizado entre as mulheres,
atingindo a proporção de 1 para cada 3 nascimentos; a prática da reprodução
assistida se difunde, etc.
Paralelamente à autonomização e crescente visibilidade das relações afetivosexuais, transcorre um outro fenômeno que aponta para a conformação, cada vez
mais significativa e evidenciada, dessas relações como um campo próprio de conflito
e de negociação de interesses e necessidades, enfim, de expressão de relações de
poder. As relações afetivo-sexuais passam a ser objeto de publicização e de
politização, a partir de sujeitos individuais, da mídia generalizada (impressa,
radiofônica e televisiva) e, em especial, de sujeitos políticos organizados no país.
Evidenciam-se, assim, algumas transformações quanto às relações afetivosexuais. Nos processos de namoro e de casamento, emergem novos pactos e
resignificações, paralelamente aos já existentes. As relações extraconjugais, por sua
vez, antes uma prerrogativa do masculino, assumem, também, outras feições, com o
rompimento da forte hierarquização de gênero. Afirmam-se novas manifestações
afetivo-sexuais, a exemplo da proliferação de encontros eróticos, resignificados, à
medida que a sua representação, para amplos setores, se desprende do sentido de
prostituição, até então dominante, em virtude da circulação dos parceiros e da
ausência de vínculo substantivo entre os sujeitos envolvidos nesse projeto. A
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evidência e a legitimidade dos encontros eróticos se expandem para a vivência dos
jovens e adolescentes, adquirindo neste contexto nomeação específica na
sociedade brasileira, o “ficar com” – encontros momentâneos e sem articulação. Por
fim, as relações amorosas homossexuais (envolvendo gays, lésbicas e travestis)
ganham visibilidade e, aos poucos, maior legitimidade.
O questionamento das práticas e valores em torno do casamento e da sua
indissolubilidade,

das

bases

reprodutivas

da

relação

afetivo-sexual,

da

heterossexualidade compulsória, da coabitação, etc. constituem alguns elementos
reflexivos que adentram as relações afetivo-sexuais, problematizados pelos sujeitos.
As transformações nas últimas décadas apontam para a dissociação da
relação amorosa da instituição do casamento - e do namoro, no sentido de vivência
pré-conjugal

–

e

de

seus

corolários,

coabitação,

eternidade,

procriação,

heterossexualidade, exclusividade sexual. Paulatinamente, os parceiros incorporam
a reivindicação de direitos e os padrões de negociação que se afirmam na
sociedade e, cada vez menos, se dispõem a integrar relações que não se ajustam às
suas necessidades e interesses, transformando as relações amorosas em um
espaço para negociações mais amplas.
As transformações no padrão de conjugalidade são analisadas, privilegiandose as crises e as mudanças nas representações e relações de gênero,
predominantemente a

partir

das

perspectivas

sociológica

e

antropológica,

(Goldenberg,1991; Salem,1989; Luz,1987,1982; Quinteiro,1987); mas, também,
psicológica e psicanalítica (Vilhena, org., 1991; Prestrelo, 1989; Da Poian,
org.;1987).
Luz observa que a crise de representações atuais do masculino e feminino,
na sociedade brasileira, referencia-se a setores urbanos da população brasileira
menos reprimidos política e socialmente, que têm condições de pensar sobre a
mesma. A par dessa ressalva, destaca que “o sentimento de um `mal estar´ em
relação aos papéis de homem e mulher em nossa sociedade e em relação à vida do
casal e do lar tem encontrado ressonância no que diz respeito às mulheres mesmo
nos setores mais desprivilegiados da população” (1987:75). A autora considera as
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mulheres como o “elemento detonador da crise”, dado que sobre elas recai o “ônus
maior do pacto anterior” e, destaca o movimento das mulheres, objetivamente, como
“um revelador da crise das representações MASCULINO-FEMININO e do pacto
paternalista vigente” (op.cit: 78).
Quinteiro (1987), a partir de entrevistas com casais na cidade de São Paulo,
analisa projetos de uniões consensuais (sem vínculos matrimoniais, religiosos ou
civis), com e sem coabitação, nas camadas médias e populares, enfocando suas
representações, frustrações e expectativas. A autora constata que, enquanto nas
camadas populares vigora o padrão de relação de dominação-subordinação, nas
camadas médias, a relação é mais simétrica e igual. Ambos os segmentos
consideram o “morar junto” como igual ao casamento, implicando a aceitação de
regras, deveres e direitos pelo casal.
No entanto, a autora constata que, nas camadas populares, as uniões sem
coabitação são altamente proibitivas para as mulheres, significando falta de ajuda e
apoio do parceiro. Já nas camadas médias, diferencia dois grupos: o primeiro, de
pessoas portadoras de uma ideologia mais individualista, com um extenso círculo de
sociabilidade e autonomia financeira, solteiras, sem filhos, e cuja união é de domínio
público; o segundo, envolvendo cônjuges casados, que residem com suas esposas
e filhos, sendo a união consensual (extraconjugal) envolvida pelo sigilo, com
repercussões no âmbito da sociabilidade. Neste grupo, destaca que a relação entre
os gêneros é desigual, particularmente quanto à sujeição das mulheres ao “esquema
masculino”. Enquanto este grupo referencia-se no prazer, apesar das tensões fruto
da situação de clandestinidade, o primeiro baseia-se no sentimento mútuo de
liberdade, de igualdade, de autonomia. A autora observa que, em virtude do
sentimento de posse que emerge da união entre os sexos e que prevalece
culturalmente, o “morar separado” é o modo que permite o melhor arranjo para
aqueles que contestam as relações firmadas e garantidas pela ética conjugal
vigente.
Prestrelo (1989) discute os limites e as contradições dessa “nova” estrutura
de relação amorosa heterossexual - o projeto de não coabitação, “por opção” dos
parceiros. Através de pesquisa com mulheres da classe média no Rio de Janeiro,
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envolvidas em uma relação profunda e estável, com ou sem filhos em comum, a
autora constata que a “opção” pela não coabitação não ocorre a priori. Fruto de
contingências específicas e, na maioria dos casos, uma iniciativa tomada pelos
parceiros homens, a autora constata que a não-coabitação produz uma certa mágoa
em relação aos parceiros, havendo a perspectiva, por parte das mulheres, de
reordenamento por ocasião do nascimento do filho, do processo de envelhecimento
ou da mudança de residência.
Se, por um lado, a não coabitação é considerada pelas mulheres como uma
forma de preservar a privacidade, de evitar a rotina e de atenuar eventuais conflitos
e brigas, por outro, é também considerada como a convivência com o sentimento de
solidão no cotidiano, com a sobrecarga na tomada de decisões e no cuidado dos
filhos. Nessa medida, Prestrelo observa que a representação e a vivência do projeto
de não coabitação é ambígua, combinando comportamentos “modernos” e
“tradicionais”.
Paralelamente, a autora identifica a contradição entre a estrutura da relação
de não-coabitação, próxima ao namoro, e a expectativa frente a mesma, que é de
casamento, o que produz uma indefinição quanto à (auto)denominação dos
parceiros. Tal situação produziria a simultaneidade de códigos identificados com o
namoro (entre eles, a falta de compromisso dos parceiros e a manutenção da
individualidade) e com o casamento (presença ou perspectiva de filhos em comum,
divisão de tarefas domésticas e exigência da exclusividade).
Quanto à chamada “crise masculina” na sociedade brasileira, embora haja
convergências quanto à sua representação - que aponta para o questionamento, por
parte dos homens, do modelo machista no qual foram socializados (Boechat, org.,
1997; Nolasco, org., 1995, 1993; M. Costa et alii: 1987, 1986) -, diferentes
interpretações entram em cena para sua compreensão. Os entendimentos variam
desde a compreensão da crise como um desdobramento imediato das mudanças
desencadeadas pelas mulheres e pelas conquistas do movimento feminista, até os
entendimentos mais amplos, que a vinculam com as “crises do individualismo”. Para
além do questionamento das relações de gênero, ocupa um lugar central na
chamada crise masculina a problematização da condição de paternidade, cada vez
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mais vivenciada pela relação direta pai-filho/a e sem as mediações da figura
materna.
Com relação ao segmento juvenil, Chaves (1994, 1993) analisa o fenômeno
do “ficar com” como um código de relacionamento dos jovens das classes médias e
altas nas grandes metrópoles brasileiras, que emerge nas décadas de 80/90. A
autora constata, no fenômeno, a presença da ideologia do erótico, que contrasta
com a idéia do namoro, este implicando fidelidade e compromissos.
B. Soares, por sua vez, analisa o projeto amoroso de jovens solteiros e de
camadas médias do Rio de Janeiro, que se sustenta na preservação do espaço
próprio, na autonomia e na garantia da individualidade e da privacidade. Segundo a
autora, a aproximação desse projeto com o modelo de amizade acena com a
“perspectiva de domesticar as tensões características do encontro amoroso”,
constituindo a força e, ao mesmo tempo, a fragilidade desse projeto. Na comparação
dos dois, observa: “Terreno da livre escolha, da autoregulação, do diálogo
puramente afetivo, alheia a regras externas à dinâmica da pura afetividade, a
amizade parece apoiar-se num distanciamento estrutural que a relação amorosa
busca, então, reproduzir” (1989: 63).
Azevedo (1981), em estudo clássico, analisa o “namoro tradicional”, instituído
no século 19, a partir das exigências do amor romântico, e em substituição à escolha
de maridos para as filhas sob o regime patriarcal e familista do Brasil colonial.
Destaca sua orientação para a homogamia (compatibilidade de condições
individuais e familiais), bem como a reprodução de suas feições (preservação da
virgindade, monogamia e indissolubilidade) para grandes setores da sociedade,
apesar das alternativas que emergem com a modernização das grandes cidades no
país.
Por fim, com relação ao contexto familiar ampliado, Figueira (1987) enfatiza
as mudanças processadas na família, a partir dos valores individualistas. Em termos
típico-ideais, destaca a família hierárquica, onde todos tendem a ser definidos a
partir da sua posição, de sexo e de idade, e a família igualitária, onde homem e
mulher se percebem como diferentes (pessoal e idiossincraticamente) e,
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concomitantemente, como iguais, porque indivíduos. O autor observa que a família
hierárquica, enquanto expressão de setores médios da sociedade brasileira na
década de 50, foi sendo sistematicamente questionada, nomeando a passagem para
o modelo de família igualitária como o processo de modernização da família, fruto do
fortalecimento da noção de individualismo, para o qual a psicanálise fornece
contribuição e reforço.
Figueira constata que, com a velocidade desse processo, novas identidades
acabam por se sobrepor às antigas, em níveis diferentes e relativamente
dissociados, sem alterá-las substantivamente, produzindo um “desmapeamento”,
que significa não a perda ou ausência de “mapas” para orientação, mas “a
coexistência de mapas, ideais, identidades e normas contraditórias nos sujeitos”.
Assim, não existiria uma “nova família brasileira”, mas o convívio do moderno com o
arcaico, de uma forma sutil e complexa.
Enfatizando a quebra do monopólio da família conjugal e, ainda, patriarcal,
Figueira constata que a mesma se processou em duas frentes: uma, de fora da
família, a partir das separações dos casais, da existência de pessoas morando
sozinhas, “os singles”, de mães solteiras e de casais sem coabitação; a outra,
internamente, através de expressões como o “casal grávido”, os novos papéis para
os avós, a discussão de escolas e pedagogias infantis e as relações que passam a
ser negociadas, entre homens e mulheres e entre pais e filhos. Observa, ainda, que
a categoria “vida pessoal” emerge nas décadas de 60/70 no Brasil, com o
surgimento de novas dimensões de opção e de escolha e da noção de projeto
pessoal. Até então, os limites não eram claros e as dimensões pessoais da mulher e
do homem estavam submetidas à ordem familiar.
No entanto, apesar de grandes revisões quanto à determinação de gênero
nas interações afetivo-sexuais, os sujeitos envolvidos são profundamente marcados
pelas condições e representações de feminino e de masculino que lhes atribuem
sexualidades, afetividades e racionalidades distintas. Marcados por incorporá-las,
marcados por questioná-las e marcados pelas rupturas que assumem desencadear.
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Apesar da difusão de valores e relações igualitárias no contexto das relações
de gênero, particularmente o feminino tem histórias de opressão nessas relações,
seja em decorrência da prevalência de elementos de ordem cultural (preconceitos e
estereótipos), seja em decorrência de situações concretas de dependência
financeira e/ou emocional, ou mesmo da interpenetração de ambos. Como uma das
expressões das histórias de opressão, destacam-se as relações violentas no
contexto das interações afetivo-sexuais. Por outro lado, estudos nesse sentido,
transpondo uma perspectiva de vitimização das mulheres, abordam a necessidade
de compreensão da cumplicidade do feminino nessas relações (Gregori, 1993a,
1993b; 1989).36
Nos centros urbanos, as práticas, valores e mentalidades tendem a ser plurais
e mais flexíveis a mudanças, tendo em vista a disseminação de processos seculares
e racionais, adquirindo as relações de escolha recíproca maior visibilidade, ao
descolar-se da produção de instituições, como casal e família. Nesses espaços
sociais, os valores individualistas são legitimados e, conseqüentemente, os sujeitos
encontram-se menos submetidos a constrangimentos e coações externas quanto à
vivência de sua sexualidade, advindas de interesses e pressões familiares e da
coletividade.
As transformações e a diversificação das experiências e vivências eróticoamorosas - evidenciadas a partir dos processos de autonomização das relações
afetivo-sexuais no cotidiano dos sujeitos e de politização dessas relações, enquanto
locus de intensos conflitos e negociações - expressam a manifestação de diferentes
racionalidades, subjetividades, valores e sensibilidades que vêm, paulatinamente,
libertando-se dos constrangimentos, estereótipos e preconceitos de gênero e,
conseqüentemente, dos “destinos” do feminino e do masculino na vida afetivosexual.
Essas mudanças apontam, objetivamente, para a conquista e ampliação de
direitos e para a afirmação e o aprofundamento da subjetividade e da autonomia dos
sujeitos nas relações afetivo-sexuais. Como exemplos maiores, destacam-se as
36
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seguintes manifestações: o questionamento e a revisão das representações e
relações de gênero; a mobilidade dos sujeitos quanto à iniciação e ao término de
suas relações; a separação entre vivência da sexualidade e procriação; a escolha
do/a parceiro/a sexual; a determinação (inter)subjetiva quanto à conformação do
projeto afetivo-sexual; a politização das relações afetivo-sexuais e a constituição de
sujeitos políticos organizados.
As ações e interações dos sujeitos referenciam-se, cada vez menos, a
costumes e tradições, fortemente estruturados a partir do gênero, e conjugam, cada
vez mais, desejos e afetos a valores e interesses individuais. Essas revisões no
plano da subjetividade e das relações afetivo-sexuais, embora referenciadas,
sobretudo, à classe média urbana, intelectual e socialmente favorecida, defrontamse com representações cristalizadas nos âmbitos da sociedade e, particularmente,
do Estado. Nessa medida, conformam sujeitos políticos organizados, os quais
reivindicam e propõem a legitimidade de novos códigos de interação afetivo-sexual,
bem como o enfrentamento de exclusões, de constrangimentos, de desigualdades e
injustiças no contexto das relações afetivo-sexuais e de seus desdobramentos
imediatos.

3. Sujeitos Políticos Organizados
O movimento feminista e o movimento homossexual constituem os sujeitos
políticos organizados mais diretamente voltados para as reflexões acerca da
sexualidade e das relações afetivo-sexuais. Ao denunciarem, respectivamente, o
sexismo e a homofobia na sociedade e no Estado, questionam amplamente a
racionalidade e os valores patriarcais e suas representações correspondentes,
particularmente em relação ao gênero e à sexualidade.
Frontalmente em oposição a esses movimentos, destacam-se a Igreja
Católica e, em menor medida, os setores evangélicos, que têm presença marcante
na orientação e difusão de práticas e valores concernentes à vivência sexual dos
sujeitos, colocando-se como forças sociais e políticas significativas. Enquanto a
Igreja Católica teve uma presença constante em toda a história da sociedade
brasileira, o movimento feminista e o movimento homossexual são mais recentes.
Estes ganham maior visibilidade e interlocução com a sociedade e o Estado
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brasileiros a partir dos anos oitenta, tanto pelas mudanças no quadro político
brasileiro, quanto por assumirem posições propositivas, inclusive contribuindo para a
formulação e implementação de políticas públicas, seja no âmbito da revisão da
legislação brasileira, seja no âmbito da participação e do acompanhamento na
execução de programas sociais, de cunhos governamental e não-governamental.
O movimento de mulheres, e mais especificamente o movimento feminista,
tem refletido sobre as relações de dominação-subordinação entre homens e
mulheres, assumindo a luta pela transformação da condição feminina e das relações
de gênero, as quais permeiam todas as relações sociais e, em particular, as relações
afetivo-sexuais.
A década de setenta foi um grande marco para o movimento de mulheres no
Brasil, destacando-se pelo menos três iniciativas: a fundação e a difusão de grupos
de mulheres com uma perspectiva feminista ampliada - conectada com o movimento
feminista europeu e norte-americano -, dado que, até então, tanto o discurso quanto
as lutas foram localizados, a exemplo dos movimentos pelas garantias ao trabalho
feminino e à educação, pelo direito ao voto, por creches, etc; o Movimento Feminino
pela Anistia, com a reivindicação mais ampla de democratização no país; e os
Clubes de Mães, agrupando setores populares ligados à Igreja Católica, cujas
reivindicações mais amplas se inserem no movimento por melhores condições de
vida (Barsted: 1994b).
Os grupos feministas, ao problematizarem a situação das mulheres em
contextos de sexualidade, família e trabalho e ao questionarem os significados
atribuídos ao feminino e ao masculino, fundamentam-se no ideário individualista,
como analisado por Franchetto et alii (1981), recuperando, paralelamente, a
dimensão de subjetividade (afetividade, imaginário, inconsciente) circulante tanto
nas relações de gênero quanto na prática política. Um grande slogan, “o pessoal é
político”, demarca o movimento. 37

37

Para a análise do movimento feminista no Brasil, ver V. Soares (1994), Goldenberg e Toscano (1992), Moraes
(1990, 1985), A Goldberg (1989), Saffioti (1988,1987) e Alves (1980).

96

Já em 1972, realiza-se, no Rio de Janeiro, um congresso, promovido pelo
Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, para discussão de inúmeros temas
ligados à condição feminina, assumindo a iniciativa a preocupação e a luta
predominantemente de cunho jurídico. No entanto, o marco no movimento brasileiro
é o ano de 1975, declarado como o Ano Internacional da Mulher, pela Organização
das Nações Unidas, e depois transformado em Década da Mulher. Esta iniciativa de
âmbito internacional, propiciou um clima mundial de estímulo à discussão sobre a
condição feminina, motivando discussões em todos os países, particularmente nos
países em desenvolvimento. Nesse ano, realiza-se a I Conferência Internacional da
Mulher, no México, e, no Brasil, surgem os primeiros grupos feministas: o Centro da
Mulher Brasileira, no Rio de Janeiro, e o Centro de Desenvolvimento da Mulher
Brasileira, em São Paulo. No final da década, o movimento produz resultados que se
expressam em articulações significativas: em 1979, realizam-se o I Congresso da
Mulher Metalúrgica de São Paulo, o I Congresso da Mulher Paulista e o I Encontro
Nacional de Feministas, no Rio de Janeiro. Paralelamente, o movimento se expande
para os partidos políticos e para os sindicatos.
Enquanto nos anos setenta a discussão e a denúncia da condição feminina
começam a ganhar visibilidade, nos anos oitenta a discussão e a compreensão da
questão da mulher se aprofundam, paralelamente à sua transformação em objeto de
políticas públicas.
A década de oitenta se inicia com a realização do I Encontro LatinoAmericano de Feministas, em Bogotá-Colômbia, em 1981. No Brasil, o movimento
feminista se afirma, multiplicando-se a criação de grupos autônomos e núcleos
ligados a partidos políticos, sindicatos e associações comunitárias. Seguem-se
inúmeros congressos e encontros, de âmbitos regionais e por categorias
profissionais. Os Encontros Feministas Nacionais, até o sexto, tanscorrem
paralelamente às Reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC. Em 1984, realiza-se, em São Paulo, o I Encontro Nacional de Saúde da
Mulher, seguindo-se encontros temáticos específicos sobre violência, educação e
trabalho. Em 1988, realizam-se, ainda, o I Encontro Nacional de Trabalhadoras
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Rurais, promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura,
em Brasília, e o I Encontro Nacional da Mulher Negra, no Rio de Janeiro.
As denúncias e reivindicações assumem a feição de propostas de formulação
de políticas públicas, através da luta pela implantação de programas sociais e pela
criação de órgãos específicos voltados para a condição feminina. O grande slogan é
“Diferença sim, Desigualdade não”.
Nos anos oitenta, com a acumulação das discussões e com o processo de
democratização em curso, o movimento de mulheres conquistou a criação de
Conselhos dos Direitos da Mulher, órgãos governamentais responsáveis pela
formulação de políticas públicas para a mulher.
Quando do processo constituinte, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
e o movimento social de mulheres articulam-se para a luta por direitos a serem
incorporados à Carta Constitucional, através da Campanha “Mulher e Constituinte”.
Entre eles, o movimento reivindica: a igualdade de homens e mulheres na sociedade
conjugal, o planejamento familiar, o reconhecimento dos filhos nascidos fora do
casamento, o reconhecimento da união estável, o combate à violência familiar e
doméstica, a licença-maternidade de quatro meses, a licença- paternidade, as
creches, a educação sexual nas escolas.
Também nessa década, destacam-se as reivindicações e a conquista da
criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher - DEAM. Essa
proposta é fruto das discussões sobre violência contra a mulher, entendida como um
tipo histórico e específico de violência e como uma grave problemática social. À
época, dois slogans se destacaram: “Quem ama não mata” e “O silêncio é cúmplice
da violência”.
Data, ainda, dos anos oitenta, a criação de Núcleos de Estudos e Pesquisa
sobre a Mulher e/ou as Relações de Gênero, em várias universidades públicas e
particulares do país, sendo pioneiro o Núcleo de Estudos da Mulher - NEM, da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, criado em 1980. Nas
Universidades Públicas, os primeiros Núcleos foram o da Universidade Federal do
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Ceará, em 1981, e o da Universidade Federal da Bahia, em 1983. Do 1º Encontro
Nacional de Núcleos de Estudos sobre a Mulher nas Universidades Brasileiras,
realizado em 1991, em São Paulo, participaram vinte núcleos, sendo que nos três
anos subseqüentes, o total de núcleos já era o dobro (Costa e Sardenberg,1994; A.
Costa,1994).
Tais iniciativas em âmbito acadêmico, assumidas por pesquisadoras e
professoras universitárias em sua grande maioria vinculada ao movimento feminista,
contribuíram substancialmente para o redirecionamento dos estudos da mulher uma constante nas décadas de setenta e oitenta - para os estudos de gênero,
perspectiva que vai se afirmando a partir do final dos anos oitenta. Enquanto os
estudos sobre a mulher apontam para o tratamento intrínseco da condição e
situação feminina em termos de segmento social com historicidade e especificidades
próprias, os estudos de gênero voltam-se para a construção do gênero enquanto
categoria analítica, constitutivamente relacional e conformada a partir dos
significados sociais atribuídos à diferença sexual. Por outro lado, as relações de
gênero passam a ser consideradas em suas interpenetrações com as relações de
classe, étnico-raciais e etário-geracionais. A perspectiva de gênero põe em relevo a
dimensão relacional entre feminino e masculino, posições estas situacionais e
históricas e construídas a partir do sexo biológico.
Esta perspectiva, gestada no meio acadêmico e difundida nas agências
internacionais de desenvolvimento, começa a expandir-se também para o
movimento de mulheres, sendo incorporada às suas formulações e proposições de
políticas públicas.38
As discussões acerca da sexualidade e dos direitos reprodutivos assumem
grandes proporções na década de oitenta, motivando a reivindicação, por parte do
movimento, de um programa da atenção integral à saúde da mulher, o qual foi
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formulado com a participação de técnicas e especialistas vinculadas ao movimento
feminista.39
Outra frente de reivindicação do movimento foi a área educacional, mediante
o questionamento da educação sexista nas escolas. Particularmente voltada para a
temática em questão, destaca-se a reivindicação da educação/orientação sexual nas
escolas. Neste sentido, educadores/as, sexólogos/as e feministas destacam que, ao
lado da dimensão informativa (aspecto científico, de cunho fisiológico e biológico) e,
articulada com a mesma, os programas de educação sexual devem abrir espaços
para a reflexão coletiva sobre valores e para o questionamento dos preconceitos e
estereótipos de gênero e de sexualidade, além de constituir espaços para a reflexão
de conflitos emocionais e afetivos vivenciados pelos jovens.40
Ainda na década de oitenta, em alguns Estados, emergem as organizações
não governamentais - ONGs feministas de várias feições (de investigação e
pesquisa, de assessoria e acompanhamento, de apoio à iniciativas coletivas de
mulheres, etc). Com suas especificidades, de instituições especializadas na
prestação de serviços e financiadas predominantemente por agências internacionais
de desenvolvimento e promoção social, tais organizações se aliam e se inserem nos
movimentos de mulheres, contribuindo para sua ampliação e fortalecimento.
A década de noventa inicia-se com significativas articulações do movimento
de mulheres. Em 1990, realiza-se o V Encontro Feminista Latino-Americano e do
Caribe, em San Bernardo – Argentina, e, em 1991, o XI Encontro Nacional
Feminista, em Caldas Novas - Goiás. As quatro conferências mundiais da
Organização das Nações Unidas - sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, em
1992, no Brasil; dos Direitos Humanos, em 1993, em Viena; sobre População e
Desenvolvimento, em 1994, no Cairo; e, em especial, a IV Conferência Mundial da
Mulher - Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz, em 1995, na China mobilizam o movimento de mulheres brasileiras. Particularmente a última, motivou
39
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uma articulação de cerca de dois anos, culminando com a Conferência Brasileira de
Mulheres para Beijing, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1995.
Paralelamente, o movimento discute e formula propostas para a elaboração
de legislação visando a regulamentar os dispositivos conquistados na nova
Constituição Federal e a implementar os dispositivos acordados pelo Governo
brasileiro nas conferências internacionais.
Nos anos noventa, é particularmente significativo o embate do movimento
feminista com a Igreja Católica e com os grupos evangélicos em torno da questão do
aborto. O direito à interrupção da gravidez, conquistado nos então países socialistas
na década de cinqüenta e nos países desenvolvidos capitalistas na década de
sessenta, começa a ser levantado, nos países considerados não desenvolvidos, na
década de setenta. Entretanto, no Brasil, é apenas nos anos oitenta que a discussão
e a reivindicação da legalização do aborto começa a aparecer. Nos anos setenta, a
vinculação da esquerda com a Igreja Católica, em decorrência do contexto político
brasileiro, retarda a discussão.41
Essa reivindicação do movimento foi expressa por algumas bandeiras como
“Nossos corpos nos pertencem” e “Maternidade como Direito e Escolha”.
Inicialmente, foi muito difundida a compreensão do aborto como uma questão de
saúde pública, dado que as mulheres, principalmente aquelas das camadas mais
desfavorecidas da população, em virtude da clandestinidade do aborto, se
submetem a procedimentos inseguros e a profissionais inescrupulosos, o que gera
seqüelas e, inclusive, mortes de mulheres. À esta situação foi acrescentando-se a
compreensão da maternidade como uma questão de escolha e autonomia das
mulheres, não cabendo ao Estado e tampouco à Igreja determiná-la.
Outro entendimento, aos poucos difundido, aponta para a inserção da
interrupção da gravidez no âmbito dos direitos reprodutivos, juntamente com os
processos de concepção e de contracepção. O movimento de mulheres no país tem
se organizado para sustentar o direito à prática do abortamento nos dois casos
41
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previstos em lei (risco de vida da mãe e gravidez resultante de estupro), mediante
sua realização pela rede pública de saúde. Paralelamente, o movimento trabalha em
outras frentes, como a de ampliação dos permissivos legais para a realização do
aborto (em casos de má formação do feto e de gestante portadora de HIV/AIDS) e a
de descriminalização e de legalização da prática do aborto, inclusive mediante a
consideração deste procedimento como um serviço de saúde a ser oferecido pela
rede pública. Neste campo, a grande conquista do movimento foi a criação de
Programas de Aborto Legal (para os dois casos previstos em lei), implantados,
desde 1989, em alguns hospitais públicos do país.
Ainda em 1994, foi realizado o 3º Encontro Nacional das Trabalhadoras do
Sexo, no Rio de Janeiro. O Encontro propôs a regulamentação da profissão e
melhores condições de trabalho, paralelamente ao combate à exploração sexual de
crianças e adolescentes, que, no Brasil, é um fenômeno de grandes proporções.42
No Brasil, a Rede Nacional de Prostitutas, criada em 1984, reúne mais de trinta
associações de prostitutas.
Particularmente nos anos noventa, o confronto dos movimentos de mulheres
e setores progressistas com as forças religiosas e conservadoras tem assumido
dimensões internacionais, que se expressaram nas Conferências Internacionais da
ONU.
Nessa década, o movimento de mulheres no país consolida formas não
hierárquicas de organização e de articulação, a exemplo de fóruns estaduais e
nacionais e redes de mulheres, constituídos a partir de segmentos ou de temáticas
específicas, à exemplo das trabalhadoras domésticas, das trabalhadoras rurais, da
Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, da Rede contra a
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Violência Doméstica e Sexual, da Rede Regional Norte-Nordeste de Estudos e
Pesquisas sobre a Mulher e Relações de Gênero, congregando feministas,
profissionais e grupos de mulheres voltados para as áreas de trabalho respectivas.
Um contraponto ao movimento feminista são as discussão sobre a condição
masculina. Já a partir de meados da década de 80, grupos de homens iniciam
reflexões coletivas sobre a condição masculina, incorporando-se às discussões
sobre gênero e relações de gênero. Na década de noventa, surgem iniciativas, a
exemplo da realização de seminários e da criação de associação e de núcleo de
estudos e pesquisa sobre identidade/condição masculina. Estes coletivos não se
constituem como movimentos sociais e políticos, mas, sim, a partir do interesse de
profissionais de áreas específicas, particularmente da psicologia.43
Tais iniciativas ganham maior expressão através do I Seminário sobre
Identidade Masculina, em 1992, promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa
sobre o Comportamento Masculino, no Rio de Janeiro. Em 1995, realiza-se o 2º
Seminário Internacional e a 1ª Mostra de Filme e Video sobre a Condição Masculina,
no Rio de Janeiro. Nos anos noventa, a discussão sobre identidade e condição
masculina transpõe o âmbito restrito dos consultórios e ganha a mídia, como já vinha
ocorrendo em relação ao feminino desde a década de setenta, com a diferença de
não estar embasada em sujeitos políticos organizados como o movimento de
mulheres.
Enquanto tais iniciativas se propõem a refletir sobre a identidade e a condição
masculina, ainda pouco desenvolvida no plano de sua diferenciação interna, o
movimento feminista, com história diferenciada, apresenta uma reflexão mais
aprofundada sobre a dimensão de gênero e sua articulação com as outras
dimensões da existência (família, trabalho, política, etc.).
Além de ser expressão de sujeitos políticos organizados - mulheres de
diferentes

referências

nacionais,

profissionais,

sócio-econômicas,

político-

ideológicas, culturais, étnico-raciais e etário-geracionais - o feminismo, enquanto
43
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ideário e movimento, aporta de novo o questionamento das bases de organização e
estruturação social, bem como das formas tradicionais de ação política e, ainda, o
questionamento da própria epistemologia e metodologia do conhecimento, conforme
problematizado por Jaggar e Bordo (ed., 1997), Hollanda (org., 1994), Gerden (ed.,
1993) e Benhabib e Cornell (coords, s/d).
Diferente e anterior à reflexão sobre a condição masculina em uma
perspectiva heterossexual é a feição do movimento homossexual (de gays, lésbicas
e travestis) no país. Este, embora apontando, também, para a discussão sobre
gênero, estrutura-se basicamente a partir das dimensões de sexualidade e de
orientação homossexual, perseguida e discriminada socialmente em virtude da
predominância das relações heterossexuais - ou do padrão de heterossexualidade
compulsória - e do preconceito e intolerância do Estado e da sociedade frente ao
exercício da livre orientação sexual.44 Mott (1996) qualifica esta intolerância como
machismo e homofobia, agravados pela história de escravidão no Brasil.
O primeiro grupo gay foi criado em 1979, na cidade de Salvador, o Grupo Gay
da Bahia - GGB, e nos anos oitenta o movimento começa a ganhar visibilidade
através da fundação e da organização de vários grupos homossexuais (de gays e
lésbicas), nas principais capitais e cidades do país.
Fruto da pressão dos grupos homossexuais, a homossexualidade foi retirada,
pelo Conselho Federal de Medicina, em 1985, da classificação das doenças, sob o
código de “Desvio e Transtorno Sexual”, passando a

ser reclassificada como

“Outras Circunstâncias Psicossociais”. Tal procedimento foi anterior à exclusão da
homossexualidade da Classificação Internacional das Doenças, da Organização
Mundial da Saúde, ocorrida a partir de1993.
Quando da elaboração da Constituição de 1988, o movimento apresentou a
proposta de explicitação da não discriminação por orientação sexual, que não foi
acolhida em âmbito da Constituição Federal. No entanto, foi incorporada em duas
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Constituições Estaduais, na Lei Orgânica do Distrito Federal e em setenta e três Leis
Orgânicas Municipais, que se seguiram à Lei maior.
A década de 1990 é de maior visibilidade do movimento, inclusive com o
debate sobre a homossexualidade ganhando publicização na mídia nacional. O ano
de 1995 mostra-se particularmente significativo. Neste ano, realizam-se, na cidade
do Rio de Janeiro, a 17ª Conferência Mundial da Internacional Lesbian and Gay
Association - ILGA e a 1ª Conferência da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e
Travestis. Paralelamente, realiza-se, também, o 3º Encontro Nacional de Travestis e
Liberados.
Em 1996, realiza-se o Forum Brasileiro de Gays e Lésbicas na Política,
visando à elaboração de um programa comum para as candidaturas de
homossexuais nas eleições municipais deste mesmo ano. Desta plataforma
constaram como bandeiras: a criminalização da discriminação dos homossexuais; os
programas de educação sexual nas escolas; os programas e as comissões de
prevenção e assistência à doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; a defesa
dos direitos humanos; o combate à violência; e a melhoria da qualidade de vida da
população em geral.45
Atualmente, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis - ABGLT
congrega em torno de cinqüenta grupos em todo o país. O movimento tem assumido
a Campanha Contra a Violência Anti-Homossexual em virtude da discriminação, das
agressões físicas e dos assassinatos de gays, lésbicas e travestis.
O reconhecimento da legitimidade das relações homossexuais constitui um
outro pólo de forte confronto, particularmente com a Igreja Católica, mas também
com os grupos evangélicos do país.
No que tange à Igreja Católica - expressão maior de uma visão de mundo
religiosa fortemente hierarquizada -, esta vem se colocando contra as inovações e
as mudanças de cunho cultural, científico-tecnológico, legal e político-institucional.46
45

Cf. Folha de São Paulo, 15/07/96, Caderno 1, p.9.
A orientação do Vaticano, através de declarações do Papa João Paulo II, em 1995, é de condenação ao amor
livre, a homossexualidade e aos anticoncepcionais, considerando-os moralmente inaceitáveis. Em Carta Aberta
46

105

Na orientação e difusão de valores que lhe são caros, a exemplo da
heterossexualidade, casamento indissolúvel, sexualidade exclusivamente conjugal,
monogamia, sacralidade da gestação, concepção e contracepção baseadas em
métodos naturais, propõe-se a regulamentar as práticas sexuais não apenas de
seus fiés, mas de todos os brasileiros, mostrando-se incapaz de estabelecer
relações com o diferente e o plural.47
No Brasil, a Igreja Católica apresenta um farto histórico de influências e lutas
junto ao Estado e à sociedade em prol de valores e comportamentos na esfera
erótico-amorosa. Foi contrária ao desquite e realizou uma grande campanha contra
a aprovação do divórcio no país, em 1977. Passados quase vinte anos, em 1995, a
Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros - CNBB, em sua 32ª Assembléia
Geral, condenou a campanha que recomenda o uso da camisinha e, em 1996,
através de pressões junto ao Executivo Federal, a Igreja Católica conseguiu que
fosse vetado o direito à esterilização voluntária de homens e mulheres, proposto na
lei do planejamento familiar.48
Duas forças no próprio campo religioso colocam-se como questionadoras dos
valores da Igreja Católica: o Grupo das Católicas pelo Direito de Decidir e o
movimento dos ex-padres casados.
O Grupo das Católicas pelo Direito de Decidir, desde 1982, tem sede na
América Latina, no Uruguai, sendo constituído no Brasil, em 1992. Esta organização
foi criada em 1973, nos Estados Unidos, visando apoiar as mulheres católicas
americanas, confrontadas com o dilema entre o direito legal de abortar e a proibição
às Mulheres de todo o Mundo, o Papa João Paulo II pede desculpas pelas discriminações feitas pela Igreja
Católica, reafirmando a posição da Igreja contrária à ordenação de mulheres e de condenação ao aborto, mesmo
em casos de estupro. A orientação do Vaticano também tem sido contrária à reprodução assistida, sob o
argumento de violação à ordem estabelecida por Deus e à ordem do matrimônio. Em 1996, o Vaticano divulgou
cartilha condenando as aulas de educação sexual nas escolas e o uso de preservativos como forma de
planejamento familiar.
47
As posições da Igreja Católica não são comungadas por outras Igrejas e religiões no país, a exemplo da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana do Brasil – IECLB, que defende o aborto em casos de risco de vida da
gestante e de gravidez resultante de estupro, bem como o planejamento familiar e os métodos contraceptivos
modernos, além da educação sexual (Cf. Jornal de Brasília, 7/10/97, p. 4: Luteranos defendem casos legais.)
48
Posteriormente, o Presidente da República chegou a reconhecer o “equívoco” quanto ao veto aos artigos que
dispunham sobre esterilização na lei de planejamento familiar, sancionada em janeiro de 1996. Um ano e meio
depois, em agosto de 1997, o veto presidencial foi apreciado e derrubado pelo Congresso Nacional, após ampla
mobilização, particularmente das parlamentares e do movimento de mulheres.
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da Igreja. A instituição luta por uma maior conexão da Igreja Católica com a vida
real, contesta o machismo e a hierarquia clericais e sintoniza com as reivindicações
do movimento de mulheres. Defende o direito das mulheres de decidir sobre a
continuidade da gestação em casos de uma gravidez indesejada, reivindicando o
respeito social por suas decisões. Em conexão com este grupo, destaca-se o
movimento da Teologia Feminista, teóricas que questionam as estruturas patriarcais
das Igrejas e da sociedade.49
Quanto ao movimento dos ex-padres casados, em 1996, em Brasília,
realizou-se o IV Congresso Internacional dos Padres Casados Católicos. Segundo
estimativas da RUMOS, entidade que busca facilitar a adaptação de ex-padres à
nova vida, existem, no Brasil, 4 mil ex-padres casados. O congresso questionou
tanto o celibato na Igreja Católica quanto a não ordenação de mulheres. 50
Além das ONGs dirigidas à questão de gênero, surgem também aquelas
especificamente voltadas para as áreas de sexualidade e AIDS, algumas
apresentando um perfil de estudos e assessoria e outras um cunho mais assistencial
voltado para segmentos específicos. As ONGs-AIDS têm como referência as
primeiras ocorrências de AIDS no Brasil, que datam de meados da década de
oitenta. A propagação da epidemia, aliada à pressão dessas ONGs, coloca em
pauta a necessidade de um programa específico que será criado em 1987, o
Programa Nacional de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.
O primeiro grupo de luta contra a AIDS é o GAPA, criado em São Paulo, em
1985. No ano seguinte, é fundada a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS -

49

Entre as teólogas feministas, destacam-se as alemãs Elisabeth Schüssler Fiorenza e Uta Ranke-Heinemann, e as
brasileiras Maria Clara Bingemer, Ana Maria Tepedino, Maria José Rosado Nunes e Ivone Gebara. A luta pela
igualdade de direitos dentro da Igreja reflete-se na conquista da ordenação de mulheres na Igreja Anglicana, em
1992, na Igreja Episcopal, em 1976 e na Igreja Luterana, em 1970. As Igrejas Metodista e Presbiteriana, desde
1950, convivem com a ordenação de mulheres. A Igreja Católica, que representa a maioria dos cristãos, não
aceita a ordenação de mulheres, embora 72% dos membros consagrados da Igreja Católica sejam mulheres (Cf.
Jornal do Brasil, 24/02/96, Caderno Idéias - Livros, p.01: Teologia - A hora das mulheres).
50
Segundo estatísticas da Igreja Católica, cerca de 600 padres deixaram a batina para se casar nos últimos quatro
anos e 50 mil em todos os tempos. A Igreja Anglicana, criada a partir da cisão com o Vaticano, convive há mais
de quatro séculos com padres casados, considerando possível conjugar os compromissos do casamento com os
do sacerdócio (Cf. Correio Brasiliense, 21/09/96, p.04).
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ABIA. A partir de então, proliferam grupos de distintos matizes na luta de combate e
prevenção à AIDS e de apoio e solidariedade aos portadores de HIV.51
Entre as ONGs de sexualidade, destacam-se o Grupo de Trabalho e Pesquisa
em Orientação Sexual -GTPOS, fundado em 1987, e a entidade Estudos e
Comunicação em Sexualidade e Reprodução Humana - ECOS, fundada em 1989,
ambas sediadas em São Paulo, com o objetivo de realizar pesquisas, divulgar
informações, dar cursos e treinamentos e produzir material educativo nas áreas de
sexualidade e saúde reprodutiva. O GTPOS tem assessorado projetos localizados
de implantação de programas de educação/orientação sexual, nas redes públicas e
particulares. Paralelamente, em julho de 1991, é criada a Comissão de Cidadania e
Reprodução - CCR, constituída como organização de âmbito nacional, com o
objetivo de difundir informações, promover conhecimentos e estimular o debate de
questões ligadas à saúde e direitos reprodutivos no Brasil.
Enquanto organização de caráter de auto-ajuda, foi criada a “Dependentes de
Amor e de Sexo Anônimos – DASA”, em 1993, em São Paulo. A compulsão pelo
sexo foi reconhecida, recentemente, como doença pela Organização Mundial de
Saúde, sob o rótulo de “impulso sexual excessivo”. No país, existem 7 grupos
espalhados pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul, e a
entidade segue os padrões dos Alcoólicos Anônimos.
Do que foi destacado, observa-se que as temáticas da sexualidade, relações
afetivo-sexuais e reprodução são formuladas e apropriadas por distintos sujeitos
políticos organizados, que constróem caminhos próprios de abordagem, os quais
apresentam conexões: o movimento de mulheres e, particularmente, o movimento
feminista, ao colocar a questão do gênero e das relações de gênero, elegendo a
sexualidade como um campo privilegiado de sua expressão; o movimento
homossexual, ao trazer a discussão sobre livre orientação sexual; o movimento das
trabalhadoras do sexo, ao abordar a sexualidade em uma perspectiva de

51

Pesquisadores e integrantes dessas organizações têm produzido reflexões de cunho sociológico, antropológico
e psicanalítico, em contraponto à uma produção de abordagem predominantemente médica. Neste sentido, ver
Parker (1994), Parker et alii (1994) e Loyola (org., 1994). Particularmente sobre Mulher e AIDS, ver Parker e
Galvão (1996), Guimarães (1996) e Barbosa et alii (1995).
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comercialização e de direitos profissionais; a Igreja Católica e os grupos
evangélicos, ao pretenderem impor valores e comportamentos específicos sobre
sexualidade para toda a sociedade; o Grupo das Católicas pelo Direito de Decidir e o
movimento dos ex-padres casados, ao questionarem os dogmas e as tradições da
Igreja

Católica,

e

as

ONGs,

no

entendimento

e

enfrentamento

da

sexualidade/reprodução em uma perspectiva de educação, de saúde e de direitos
humanos.

4. Ações Governamentais
As diversas abordagens dos sujeitos políticos organizados relativas à esfera
erótico-amorosa e as relações afetivo-sexuais convivem na sociedade brasileira,
buscando difundir suas perspectivas em âmbito societário e desencadear ações
específicas por parte de órgãos governamentais. Como ações governamentais,
destacam-se a criação de instituições e de programas visando a contribuir para a
prevenção, redução e superação das desigualdades, discriminações e opressões no
âmbito das relações afetivo-sexuais.
As ações governamentais voltadas direta ou indiretamente para as relações
afetivo-sexuais no Brasil são desencadeadas, basicamente, a partir dos anos
oitenta, quando instauram-se novas relações entre os governos e os movimentos
sociais, emergindo um Estado mais sensível às necessidades de intervenção e às
reivindicações colocadas pelos diversos movimentos.
Nesse sentido, destaca-se a criação e implantação dos Conselhos dos
Direitos

da

Mulher

(em

âmbitos

federal,

estadual

e

municipal),

órgãos

governamentais encarregados de formular políticas públicas para a mulher, uma
reivindicação do próprio movimento social de mulheres. Em 1983, são criados os
Conselhos Estaduais da Condição Feminina em São Paulo e em Minas Gerais,
depois das primeiras eleições diretas para governadores, desde o Golpe de 1964.
Em 1985 - após as primeiras eleições presidenciais por via indireta -, é criado,
através de projeto de lei, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, expressando
o reconhecimento, pelo Estado, de uma condição de desigualdade e de privação
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vivenciada pelas mulheres e da necessidade e importância de intervenções dirigidas
à sua superação.52Depois da criação do Conselho Nacional, conselhos estaduais
multiplicam-se em quase todas as unidades da federação e conselhos municipais
são criados em inúmeras capitais e nas principais cidades do país.
O

Conselho

Nacional

dos

Direitos

da

Mulher

funcionou

com

representatividade junto ao movimento de mulheres no período de 1985-89. Em
1989, sofre cortes orçamentários e de pessoal técnico, além de interferência política
em sua autonomia, motivando a renúncia da Presidente, de Conselheiras e da
equipe técnica. Desarticulado e sem legitimidade junto ao movimento social de
mulheres, as ações até então desencadeadas pelo Conselho Nacional sofrem
descontinuidades, sendo praticamente desativadas. Esta situação produziu uma
articulação dos Conselhos Estaduais e Municipais, que se reuniram em um Fórum
de Conselheiras para tratar de questões gerais atinentes aos interesses do
movimento de mulheres. Em 1994, realiza-se, no Rio de Janeiro, o Seminário
Nacional de Políticas Públicas sob a Ótica de Gênero, promovido pelo Fórum de
Presidentas dos Conselhos Estaduais e Municipais da Condição Feminina,
produzindo uma plataforma para as eleições presidenciais no mesmo ano. O
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher é reativado em 1995, em decorrência de
novo mandato presidencial, sem, no entanto, recuperar os níveis de articulação, de
atuação e de capilaridade alcançados quando de sua primeira gestão, de 1985 a 89.
Os programas governamentais referentes à temática em questão inserem-se,
basicamente, nas áreas de saúde, educação e segurança e acolhem as
reivindicações de movimentos sociais no sentido de enfrentar situações específicas
da realidade brasileira. Também emergem, basicamente, no contexto de
redemocratização do país, incorporando, em maior ou menor medida, em âmbitos de
formulação, implementação e fiscalização, lideranças dos movimentos sociais e de
organizações não governamentais.

52

Para a análise das tensões no processo de discussão e de constituição do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, bem como de sua atuação no período de 1985-89, ver Schumaher e Vargas (1993). Para uma avaliação
dos Conselhos, enquanto expressão do movimento social no interior do Estado, e das políticas públicas para a
mulher, ver Barsted (1994b).
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Como programas governamentais de âmbito nacional, destacam-se: o
Programa de Atendimento Integral à Saúde da Mulher - PAISM e o Programa de
Combate e Prevenção à DST/AIDS, ambos do Ministério da Saúde; e o Programa
Nacional de Prevenção à Violência Doméstica e Sexual, do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, do Ministério da Justiça.
O PAISM foi criado em 1983, sendo incorporado ao então Instituto Nacional
de Previdência Social - INANPS e regulamentado apenas em 1986. Acolhe as idéias
feministas sobre a assistência à saúde reprodutiva e sexual, prevendo o
atendimento às mulheres em todas as fases da vida sexual, desde a adolescência
até a menopausa, tanto no que tange às condições de contracepção, mediante
fornecimento de métodos contraceptivos e seu acompanhamento, quanto às
condições de concepção, pelo acompanhamento da gravidez, mediante o pré-natal,
e do parto e do puerpério.53
No campo da violência, o governo federal assumiu, através do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, várias campanhas de combate e prevenção à
violência contra a mulher, sob a forma de elaboração e difusão de cartilhas e
mensagens nos meios de comunicação, principalmente televisivos, as quais, além
de combater a violência, incentivava a denúncia dos agressores. No âmbito do
combate à violência, foram criadas as Delegacias Especializadas no Atendimento à
Mulher - DEAMs, ampla reivindicação dos movimentos de mulheres, em virtude de
as delegacias tradicionais não estarem habilitadas a lidar com a especificidade da
violência contra a mulher, basicamente uma violência de cunho sexual e de maustratos em âmbito familiar e doméstico, bem como da expressiva ocorrência desse
tipo de violência na sociedade brasileira.
A primeira DEAM foi criada no Estado de São Paulo, em 1985. Além das
Delegacias, foram criados, posteriormente, abrigos para mulheres envolvidas em
situações de violência sexual e doméstica, sendo o primeiro implantado na cidade
de São Paulo. Atualmente, há gestões para a instalação de casas-abrigo em todas

53

Entre os estudos sobre o PAISM, destaca-se a avaliação de AM. Costa (1992), que aponta para a não efetiva
implantação do programa.
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as unidades da Federação, através de destinação de verbas próprias no Orçamento
da União.
Já o Programa de Prevenção e Combate às Doenças Sexualmente
Transmissíveis e AIDS é criado em 1987, ganhando expressão nos anos noventa. O
programa tem ações em várias frentes: campanhas televisivas; produção e difusão
de cartazes e de cartilhas educativas; serviço Pergunte-AIDS, criado em fins de
1996; assistência doméstica terapêutica em alguns estados; distribuição de
medicamentos pela rede pública hospitalar a partir do final de 1996; e projetos em
parceria com organizações não-governamentais em vários Estados.
Enquanto programas localizados, em nível experimental ou diretamente
vinculados às administrações estaduais e municipais, destacam-se: os programas de
educação/orientação sexual, o Programa do Aborto Legal e o Programa de
Orientação e Atendimento a Dependentes - PROAD. Tais programas são recentes,
sendo que, para as ações governamentais referentes à educação/orientação sexual
e ao aborto legal, encontram-se tramitando no Congresso Nacional projetos de lei
para

que

ambos

sejam

constituídos

e

assumidos

enquanto

programas

governamentais de âmbito nacional e de caráter obrigatório.
No que tange à educação/orientação sexual nas escolas, o Estado não
implantou, até o momento, nenhum programa nacional. No entanto, iniciativas nesse
sentido começam a ser desencadeadas, à medida que, na elaboração dos
Parâmetros Curriculares Nacionais pelo Ministério da Educação - distribuído para
600 mil professores no país, em fins de 1987 -, a educação/orientação sexual foi
contemplada como tema transversal. Embora o Parâmetro não seja obrigatório,
tendo os Estados e municípios autonomia para definir seus currículos, constitui uma
referência para as matérias a serem dadas da 1ª a 4ª séries do 1° grau, contendo
orientações e sugestões a respeito das mesmas. Além dessa iniciativa, o Ministério
da Saúde preparou, em conjunto com o MEC, um curso de aperfeiçoamento para
professores da rede pública (da pré-escola até a 8ª série), contemplando
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informações sobre DST, AIDS e drogas e orientações sobre a abordagem com os
alunos.54
Afora

essas

iniciativas,

em

âmbito

nacional,

destacam-se

algumas

experiências localizadas. O Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual GTPOS, em convênio como Ministério da Saúde, implantou o Projeto de Educação
Sexual nas Escolas em seis capitais - Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte, Campo
Grande e Recife - e na cidade de Santos-SP. Algumas iniciativas e programas têm
sido desenvolvidos por instituições da sociedade civil e, em alguns casos, em
parceria com administrações governamentais (M. Ribeiro - org.: 1993; Suplicy et alii GTPOS: 1995).
Conforme analisa Rosemberg (1985), a proposta de educação/orientação
sexual nas escolas é antiga no país, sendo que os governos militares, de 1964 a 85,
colocaram fortes resistências à sua implantação, e a Igreja Católica, até hoje, adota
o mesmo procedimento. Ressalta-se, ainda, que as poucas experiências
governamentais de educação/orientação sexual nas escolas têm sido implantadas,
menos em decorrência da preocupação com a saúde reprodutiva e sexual, em
termos mais amplos, dos jovens e adolescentes, e mais como uma resposta direta
ao fenômeno da proliferação do HIV/AIDS.
Quanto ao Programa de Aborto Legal, para os casos previstos em lei (risco de
vida da mãe e gravidez resultante de estupro), o primeiro foi implantado, em 1989,
no Hospital Jabaquara, da rede pública municipal, em São Paulo (Colas et alii, 1994;
e Araújo, 1993). Posteriormente, a experiência deste programa propaga-se para
outras cidades, como Rio de Janeiro, Campinas, Brasília e Recife.
Por fim, em 1993, é criado o Programa de Orientação e Atendimento a
Dependentes - PROAD, na Escola Paulista de Medicina, tendo início no ano
seguinte. Este é o único serviço público brasileiro voltado especificamente para a
compulsão sexual.

54

Cf. Correio Brasiliense, 5/12/97, p. 12: Professores derrubam o tabu do sexo.
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Recentemente, em 1996, o Governo Federal lançou o Plano Nacional dos
Direitos Humanos, contemplando vários segmentos sociais destituídos de cidadania,
tornando-se um dos primeiros países a atender a recomendação da Conferência
Internacional dos Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993. O Plano prevê o
incentivo à criação de centros integrados de assistência a mulheres sob risco de
violência doméstica e sexual e apoio às políticas dos governos estaduais e
municipais para prevenção da violência doméstica e sexual. No entanto, o segmento
dos homossexuais não foi sequer identificado no Plano, apesar da violência e da
discriminação a que são submetidos. Visando enfrentar a lacuna, coloca-se a
intenção de proposição, pelo Executivo, de projeto de lei para punir com rigor a
discriminação sexual no país, a exemplo da Lei Afonso Arinos, que combate o
racismo, definindo-o como crime inafiançável.
Apesar da influência da Igreja Católica junto ao Estado – expressa,
basicamente, na tentativa de intervir na formulação e implementação de programas
governamentais, bem como na elaboração da legislação brasileira de forma que se
coadunem com seus pressupostos religiosos - constata-se que a mesma tem
decrescido ao longo das últimas décadas, sugerindo que, concomitantemente ao
processo de democratização e do fortalecimento dos movimentos de mulheres, de
homossexuais e de ONGs específicas, vem ocorrendo a afirmação da dimensão
laica do Estado brasileiro.
Assim, apesar de a Igreja Católica posicionar-se contrária à educação sexual
nas escolas, às campanhas de uso da camisinha como forma de prevenção das
Doenças Sexualmente Transmissíveis e da AIDS, à implementação dos programas
de aborto nos casos permitidos em lei, bem como de apresentar reservas às ações
governamentais no que tange ao fornecimendo de serviços públicos de
contracepção, o Estado vem se propondo a assumir responsabilidades crescentes
nesse sentido.
Observa-se, por fim, que os programas governamentais voltados direta ou
indiretamente para as relações afetivo-sexuais, mediante ações no âmbito da
segurança, da saúde e da educação, são particularmente indispensáveis para os
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segmentos sociais mais desfavorecidos. Estes segmentos, em decorrência de sua
condição sócio-econômica, não dispõem de recursos financeiros para buscar
atendimento e assistência privada, seja no plano jurídico, educacional ou de saúde
física e mental. Apesar dessa evidência, outra, não menos importante, emerge das
considerações acima: a de que constitui função de Estado a implementação de
campanhas educativas e de conscientização, como também a prestação de serviços
públicos visando a garantir o direito à integridade física dos cidadãos e cidadãs,
seus direitos sexuais e reprodutivos, bem como a universalidade desses direitos.

5. Invenções Científico-tecnológicas
Tanto o discurso/ação dos sujeitos políticos organizados quanto o
discurso/ação dos órgãos governamentais sobre sexualidade, relações afetivosexuais e reprodução articulam-se e reportam-se às invenções científicotecnológicas, tendo como referência importante o posicionamento de associações
científicas e profissionais.
A importância da ciência e da tecnologia advém, objetivamente, das
contribuições que fornece, no sentido de abrir possibilidades dantes inexistentes,
propiciando tanto a melhoria nas condições de vida quanto alternativas diferenciadas
para a escolha dos sujeitos.55
Na contemporaneidade, os saltos no campo científico-tecnológico são
imensos, destacando-se, como marco de final de século, a possibilidade da
clonagem humana (produção de novo ser sem a fusão do espermatozóide e do
óvulo), tendo em vista os avanços recentes no campo da clonagem de animais. A
experiência de cópias de vários animais data de fins da década de setenta, sendo

55

Para uma problematização da Ciência e da Tecnologia como resultantes e produtoras de relações de poder,
bem como de seus conteúdos de dominação/controle social e de emancipação humana, ver V. Figueiredo (1989)
e Sobral (1987). Para a chamada Revolução Científica e Tecnológica na contemporaneidade, ver Figueiredo e
Araújo (1997), e para as perspectivas da Ciência e Tecnologia na “virada do século”, ver Sobral, Maciel e
Trigueiro (orgs. – 1997).
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que sempre a partir de embriões. A experiência científica de 1996, realizada na
Escócia, com a produção da ovelha Dolly, é revolucionária à medida que foi a
primeira experiência de reprodução do DNA de um ser adulto, mediante a
combinação da célula mamária de uma ovelha com o óvulo de uma segunda e o
útero de uma terceira, para a gestação. Esta experiência, pelas possibilidades
abertas, tem produzido discussões internacionais, de cunho cientifico e ético, no
sentido de uma proibição mundial da clonagem de seres humanos.
À exemplo da importância da ciência e da tecnologia nas mais diversas
esferas da existência humana, as invenções científico-tecnológicas no campo da
sexualidade e da reprodução humana não são menos significativas. Especificamente
neste campo, destacam-se algumas invenções básicas: as descobertas e os
aperfeiçoamentos de métodos contraceptivos; o desenvolvimento da cirurgia de
mudança de sexo; e, mais recentemente, a invenção do teste de DNA, que
possibilita

identificar

com

total

segurança

a

paternidade/maternidade;

o

desenvolvimento no campo da medicina fetal; e a invenção de novas tecnologias
reprodutivas conceptivas (reprodução a partir da fusão do espermatozóide e do
óvulo por métodos artificiais, prescindindo da relação sexual entre o homem e a
mulher).
No Brasil, a ampla difusão da pílula anticoncepcional, método contraceptivo
seguro e de fácil utilização, data dos anos setenta, sendo que sua comercialização
no país é iniciada já na década anterior. Nas décadas de oitenta e noventa, ocorrem
o aperfeiçoamento e a diversificação de métodos contraceptivos em diversos países,
sendo que as invenções mais recentes - o RU-486 (a “pílula do dia seguinte”), a
“pílula do homem” e a “camisinha feminina” – ainda não foram amplamente
difundidas no país.
Os

avanços

técnico-científicos

no

que

tange

à

aperfeiçoamento dos métodos contraceptivos possibilitam,

descoberta

e

ao

objetivamente, a

dissociação do exercício da sexualidade do processo de procriação, contribuindo
para a mudança de práticas e valores no âmbito da sexualidade e da reprodução,
particularmente nos centros urbanos.
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Considerando que a intensa vinculação sexualidade-procriação sustenta-se
na forte institucionalização das relações afetivo-sexuais, através do casamento, por
via indireta, a possibilidade do descolamento entre sexualidade e procriação
contribui para a dissociação, também, entre sexualidade e casamento, produzindo
uma liberalização dos costumes e das práticas sexuais e, concomitantemente, uma
maior autonomização e racionalização dos sujeitos no exercício de sua sexualidade.
Esse processo de dissociação entre sexualidade e procriação, mediante a
utilização de métodos contraceptivos, iniciado na década de sessenta e amplamente
difundido a partir dos anos setenta no Brasil, completa-se nos anos noventa, com a
ampla difusão das técnicas de reprodução assistida, que possibilitam, por sua vez, a
procriação independentemente de relação sexual. Esse novo momento histórico
consolida as condições objetivas para a ruptura definitiva da associação entre
sexualidade e procriação. Além disso, fornece importantes elementos para se pensar
o exercício da sexualidade e o exercício da paternidade/maternidade fora do âmbito
da interação “natural” entre o feminino e o masculino.
Embora o primeiro bebê humano de proveta do mundo tenha nascido em
1978, na Inglaterra, e primeiro no Brasil, em 1984, em Curitiba, a difusão das
técnicas de reprodução assistida no país ocorre basicamente nos anos noventa,
mediante a criação de várias clínicas privadas. A reprodução assistida se propaga
nas feições de fecundação no corpo da mulher - através do processo de
Inseminação Artificial com Doador - IAD (os espermatozóides são colocados no
útero da mulher) - ou de fecundação em laboratório e implantação de pré-embriões
no útero, a chamada fertilização “in vitro” - FIV (a fecundação é realizada fora do
corpo da mulher e o ovo é implantado no útero). Estima-se que 10% dos casais
apresentam problemas de esterilidade, os quais podem ser enfrentados a partir das
técnicas de reprodução artificial.
No que tange à medicina fetal, que tem início com a utra-sonografia ou
ecografia nos anos setenta, os avanços são imensos. Ao diagnóstico pré-natal,
iniciado no Brasil no final dessa década, incorporam-se as possibilidade de
terapêutica intra-uterina na década de oitenta (Gollop, 1994-95). Atualmente, o
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diagnóstico das condições de desenvolvimento e comprometimento dos embriões
possibilita o tratamento do feto ainda no útero da mãe. Diante de graves
comprometimentos do feto, a justiça brasileira tem autorizado a interrupção de
gravidezes quando de sua má-formação, principalmente em casos de anencefalia.
Data de 1992 a primeira autorização para aborto por anomalia genética no Brasil e,
deste ano até fins de 1995, mais de 250 abortos “terapêuticos” foram realizados com
autorização judicial.56
Sobre a cirurgia transgenital, esta vem sendo cada vez mais aperfeiçoada
pela medicina, possibilitando a reconstrução do próprio corpo. A primeira cirurgia
para ajustamento sexual foi realizada em 1930, sendo a primeira realizada no Brasil,
com médico brasileiro, em 1972, no Estado de São Paulo.
Em relação a este procedimento, o médico Júlio César Meirelles Gomes
(1997), diretor do Conselho Federal de Medicina – CFM observa: “É impossível para
a medicina, impregnada de princípios da bioética, que o corpo seja o cativeiro do
indivíduo. O que se mostra hoje primordial é reconhecer a prevalência do sexo
psicológico sobre o sexo genético como fator de integração do ser humano na
sociedade. Hoje, o avanço técnico permite a correção cirúrgica da genitália externa e
dos caracteres sexuais secundários a fim de recompor a unidade biopsicomorfológica do ser humano”.
Recentemente, o CFM, adotou a Resolução 1.482/97, autorizando os médicos
a realizarem a cirurgia de mudança de sexo em pacientes maiores de 21 anos, como
tratamento nos casos de transexualismo. Tal autorização é considerada a título
experimental, restringindo o procedimento aos hospitais universitários ou hospitais
públicos adequados à pesquisa. A cirurgia transgenital é realizada em vários países
em condições técnicas, legais e éticas adequadas.57

56

Cf. Jornal do Brasil, 17/12/95, p. 08: Justiça amplia aborto legal e inclui anomalia genética.
Estima-se que, na Inglaterra, são realizadas 600 cirurgias de mudança de sexo por ano e, no Brasil, de vinte a
trinta, sendo que clandestinas. Pelo menos três transexuais já ganharam na Justiça brasileira o direito definitivo
de mudar o nome em seus documentos (Cf. Folha de São Paulo, 16/02/97, Caderno 3, p. 9: Transexual anônimo
opta por se esconder).
57
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Por fim, de grande importância tem sido o teste de DNA, que possibilita
identificar a paternidade da criança, com praticamente 100% de segurança. Isto
significa que, paralelamente à condição de maternidade, registrada no próprio corpo
da mulher e por isso mesmo visível, pode-se estabelecer, com segurança, a
condição de paternidade, ainda que visível apenas a partir de exames do código
genético dos pais e da criança. Esta invenção possibilita, assim, determinar a
(in)veracidade particularmente da fala masculina, até então toda poderosa sobre a
condição de paternidade, produzindo, consequentemente, uma maior preocupação e
responsabilidade sobre os desdobramentos do exercício da sexualidade masculina
em contextos de possibilidade reprodutiva.
Constata-se, assim, que as invenções científico-tecnológicas possibilitam aos
sujeitos vivenciar suas relações sexuais sem medo de uma gravidez ou paternidade
indesejadas e, por outro lado, possibilitam, igualmente, a realização de desejos dos
sujeitos de vivenciar a maternidade e a paternidade, até então, comprometidas em
virtude de problemas biológicos. Paralelamente, as invenções científico-tecnológicas
possibilitam evitar/diminuir as dores e o sofrimento de mães e de pais decorrentes
da gestação de natimortos, como também a realização de um atendimento ao feto
nos casos necessários. Possibilitam, ainda, a identificação plena da paternidade das
crianças, fundamentando a demanda para que o pai assuma suas responsabilidades
em relação as mesmas. E, por fim, as invenções científico-tecnológicas possibilitam
o ajustamento do próprio corpo, a partir de necessidades especiais dos sujeitos. Ou
seja, as invenções científico-tecnológicas na área da sexualidade e da reprodução
evidenciam o potencial emancipatório da ciência e da tecnologia enquanto forças
produtivas.
No entanto, todas essas possibilidades contrastam com os elevados custos
da maioria desses procedimentos, constituindo um grande limite ao usufruto, pelos
sujeitos, dos benefícios das invenções científico-tecnológicas, particularmente
aqueles referentes ao tratamento do feto, ao teste do DNA, às novas tecnologias
reprodutivas conceptivas e às cirurgias transgenitais.
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A partir das inovações facultadas pelo desenvolvimento científico-tecnológico,
emerge, na década de setenta, um movimento cultural e filosófico, em âmbito
internacional, a Bioética, que visa a questionar tanto os dogmas religiosos quanto as
regras médicas sobre a vida. Constituído a partir da sociedade norte-americana,
apresenta uma forte fundamentação prática, à medida que se viabilizam os
procedimentos de transplantes, de engenharia genética, de reprodução assistida, de
aborto, de eutanásia.
Nos anos setenta, a Bioética desenvolve-se intensamente nos Estados
Unidos, difundindo-se, nos anos oitenta, em muitos países europeus e, nos anos
noventa, assume dimensão mundial, com a realização do I Congresso Mundial de
Bioética, em Amsterdam, em 1992. Em 1995, é fundada a Sociedade Brasileira de
Bioética, sendo também o ano de realização do I Congresso de Bioética da América
Latina e do Caribe.
Três são os princípios clássicos da Bioética: a autonomia do indivíduo para
decidir sobre os destinos da sua própria vida, com base no respeito ao
consentimento informado; a beneficência, referida ao “fazer o bem”, levando em
conta a qualidade de vida de cada cidadão; e a justiça, que é a garantia para todos
de igualdade e eqüidade de tratamento e de direitos a serviços de saúde.
O bioeticista italiano, Giovanni Berlinguer, faz posteriormente uma distinção
amplamente difundida entre a bioética de fronteira - referida às fases nascente e
terminal dos seres humanos - e a bioética do cotidiano, particularmente expressiva
para os países subdesenvolvidos, que se defrontam com situações de pobreza,
miséria e exclusão social e, conseqüentemente, com a necessidade de humanização
e socialização da medicina.
Nesse campo, destaca-se, também, o movimento de teólogos especializados
em ética teológica e de instituições e centros religiosos católicos na busca de
estabelecer conexões entre a “ética da vida” e a “ética cristã”, conformando, assim,
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uma bioética religiosa, em contraponto à bioética laica e humanista, em franca
consolidação no mundo ocidental.58
Segundo Mori (1994), a Bioética não pode ser compreendida meramente
como a ética aplicada a um campo particular, o médico e biológico. Refletindo sobre
suas bases sociológicas, o autor observa que a Bioética faz parte de um movimento
cultural mais amplo, dirigido a âmbitos específicos da vida social, a exemplo da ética
ambiental e da ética dos negócios, os quais apontam para a necessidade de
conciliação entre os diversos valores em uma sociedade pacífica. Explica, então, o
surgimento da Bioética como uma decorrência da dissolução do princípio absoluto
da ética médica tradicional - o princípio da sacralidade da vida - frente à
secularização difusa da cultura ocidental e à necessidade de uma revisão de
valores, onde a autonomia individual dos sujeitos ganha força e expressão. O
movimento seria, assim, a aplicação de uma “nova ética” (sem deveres absolutos)
ao âmbito médico e aportaria um novo sentido de interdisciplinaridade, destituindo
hierarquias, cujo topo era ocupado pela teologia ou a filosofia do direito natural.

6. Sexualidade, Relações Afetivo-sexuais e Reprodução na Realidade Brasileira
Alguns dados sobre sexualidade, relações afetivo-sexuais e reprodução
referentes à sociedade brasileira, possibilitam mapear e dimensionar, ainda que de
forma parcial, as condições objetivas dos sujeitos envolvidos nessas relações.
Constituem um contraponto aos elementos anteriores, os quais acenam com
maiores positividades para a construção da cidadania no âmbito das relações
afetivo-sexuais.
A institucionalização das relações afetivo-sexuais assume as formas de
contrato conjugal de direito (casamento) ou de contrato conjugal de fato (uniões
livres e consensuais) e só são oficialmente consideradas sob a forma casal
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Para uma discussão sobre a natureza e a história da Bioética, ver Mori (1994). Especificamente sobre o
desenvolvimento da bioética na América Latina, ver Pessini (1996) e sobre bioética em uma perspectiva nãosexista, antiracista e libertária, ver F. Oliveira (1995). Como expressão de uma bioética católica, ver Sgreccia
(1996).
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heterossexual. Nessa medida, inexiste a possibilidade de dimensioná-las enquanto
parcerias
homossexuais.59
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1980,
foram realizados 984,2 mil casamentos; em 1986, 1.007,5 milhão; e, em 1994, 763,1
mil. Se para cada grupo de mil brasileiros, havia 7,48 casamentos em 1986, em
1994, a relação diminuiu para 4,96 por mil. No que tange aos casos de divórcio, em
1994, foram registrados 95,9 mil, o que significa a proporção de 1 divórcio para cada
7 casamentos.60 Considerando apenas os primeiros anos da década atual, de 1990 a
1994, as separações judiciais aumentaram 22% no país. E, enquanto em 1980,
9,3% das brasileiras de 25 a 29 anos viviam em união consensual, em 1993, este
percentual sobe para 17,8%.61
Outras mudanças nas relações familiares dizem respeito à queda na taxa
geral de fecundidade no país: no início dos anos 70, a taxa, que era de 5,8 filhos por
mulher, começa a cair, passando para 3,5, em 1980, e 2,5, em 1991. Outra
referência diz respeito à elevação do número de famílias chefiadas por mulheres,
ultrapassando os 20% e, em certas áreas metropolitanas, atingindo 30% do total de
famílias, o que contribui significativamente para o processo de feminização da
pobreza.
A diminuição dos casamentos e o aumento das separações, bem como a
diminuição de filhos por mulher e o aumento das uniões livres e de famílias
monoparentais são características desse final de século, expressando mudanças na
estruturação da família, nas relações de gênero e na participação social das
59

Ainda que o Estado não reconheça o contrato nas relações homossexuais, o mercado de bens e serviços para
este segmento está em franca ascenção (revistas, bares, hotéis, saunas, boates, viagens, etc.), estimando-se que a
homossexualidade seja a orientação sexual de 10% da população. Em julho de 1996, pela primeira vez, a Justiça
Brasileira, no Estado do Rio Grande do Sul, determinou que o companheiro de um homossexual, funcionário
aposentado da Caixa Econômica Federal -CEF no Estado, fosse incluído como seu dependente em plano de
saúde dessa instituição e da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, após as mesmas terem negado
solicitação nesse sentido (Cf. J. de Brasília, 28/11/96, p. 05: Justiça estende plano de saúde à companheiro gay).
Nos Estados Unidos, enquanto é assinada lei federal definindo casamento como união entre um homem e uma
mulher, empresas como a IBM, Microsoft, American Express, Time Warner e Disney estendem seus planos de
seguro-saúde e outros benefícios aos parceiros de seus funcionários homossexuais (Cf. Folha de São Paulo,
24/09/96, Caderno 1, p.06).
60
Cf. Folha de São Paulo, 21/07/96, Caderno 1, p. 20: No Brasil, casamento caiu 24%.
61
Cf. Folha de São Paulo, 04/08/96, Caderno 3, p. 01.
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mulheres, ocorridas, em maior ou menor medida, em países desenvolvidos e em
desenvolvimento.62
Por outro lado, a violência, cada vez mais evidenciada e denunciada nas
últimas décadas, é uma constante entre os parceiros nas relações afetivo-sexuais, e
não apenas na sociedade brasileira. Se a violência psicológica é exercida e
vivenciada tanto pelo feminino quanto pelo masculino, a violência física e sexual é
exercida, basicamente, pelo masculino e, vivenciada, predominantemente, pelo
feminino.63
A violência sexual, sob a forma de relação sexual forçada, é comum,
manifestando-se no âmbito familiar em relação à parceira, e, sobretudo, em relação
às meninas e às adolescentes do núcleo familiar, tanto sob a forma de estupro
quanto de abuso sexual. Na modalidade de assédio sexual, é, também, freqüente,
principalmente, mas não exclusivamente, em relações heterossexuais. Estimativas
da Organização Internacional do Trabalho - OIT avaliam que, no Brasil, 52% das
mulheres economicamente ativas já foram assediadas sexualmente. Segundo o
conceito da OIT, o assédio sexual, expresso através de insinuações, contatos físicos
forçados, convites ou pedidos impertinentes, apresenta-se sob pelo menos uma das
seguintes condições: dar ou manter emprego; influir nas promoções ou na carreira
do assediado; prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a
vítima.64
A violência familiar/doméstica é outra característica das relações afetivosexuais, em sua feição predominante de agressões físicas e assassinatos de
mulheres por (ex)companheiros e (ex)namorados.65 Dados da PNAD-IBGE sobre
62

Para uma análise das mudanças na estrutura familiar brasileira, ver Oliveira (1996), Goldani (1994, 1993) e
Oliveira e Berquó (1990).
63
Recentemente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID iniciou campanha para sensibilizar a
opinião pública contra a violência doméstica. Especialistas da instituição calculam que o fenômeno, de difícil
dimensionamento, deva afetar de 25 a 50% das mulheres da América Latina e Caribe (Cf. Correio Brasiliense,
17/06/97, p.06: Mulher latina é vítima de maus-tratos).
64
As estimativas de assédio sexual na sociedade brasileira não se distanciam muito do que ocorre em países
desenvolvidos, dado que, na Holanda, o índice é de 58% e, nos Estados Unidos, de 45% (Cf. Folha de São
Paulo, 11/05/97, Caderno 3, p. 2: Pesquisa quantifica casos de assédio sexual no Brasil).
65
As ocorrências de violência doméstica (maus-tratos, espancamentos e homicídios) e de violência sexual
(estupro, abuso e assédio sexual) são de difícil dimensionamento, estimando-se que os registros das mesmas
representem apenas um pequeno percentual em relação às ocorrências de fato. Segundo estudo realizado pela
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justiça e vitimização, publicados em 1988, apontam que, enquanto para os homens
o principal locus de violência é a rua, para as mulheres, é a própria casa.
Paralelamente, enquanto pessoas estranhas são os principais agentes de violência
contra os homens, para as mulheres, tais agentes são, quase sempre, os membros
de sua família (Barsted:1994a e Saffioti: 1994).
Enquanto as mulheres no Brasil são vítimas da violência doméstica/familiar e
da violência sexual, um outro tipo de violência recai principalmente sobre o
masculino, em virtude de sua orientação sexual. A manifestação da sexualidade na
feição homossexual (gays, lésbicas, travestis) é profundamente perseguida, sob as
modalidades de discriminação, violência física e assassinatos (Mott, 1996). Como
expressão maior dessa violência no país, registra-se o assassinato de 1.468
homossexuais, entre 1980-96, segundo pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia
- GGB, a partir de notícias de jornais. Tais assassinatos são cometidos em grande
parte por policiais e michês e apenas 10% dos assassinos são processados, sendo
que muitos são, ainda, absolvidos. O Brasil, segundo o Relatório da Anistia
Internacional sobre perseguição aos homossexuais, de 1997, é um dos países onde
ocorre maior discriminação e perseguição a homossexuais.66
Afora o contexto de violência que circunda o exercício da sexualidade e as
relações afetivo-sexuais, as condições de saúde dos sujeitos referidas a esse
contexto são preocupantes, em virtude das doenças sexualmente transmissíveis e
da propagação do vírus da AIDS, predominantemente por via sexual.
Segundo dados do Ministério da Saúde, de 1980 a março de 1997 foram
notificados mais de 100.000 casos da doença (por transmissão sexual, sanguínea e

União de Mulheres de São Paulo, foi estimado que pelo menos 2.500 mulheres são mortas por ano vítimas de
crimes passionais no país e cerca de 500 mil mulheres, por ano, sofrem algum tipo de violência doméstica e
sexual (Cf. Folha de São Paulo, 3/01/98, caderno 3, p. 3: 2.500 mulheres são vítimas de crimes passionais ao
ano no país.)
66
Cf. Jornal do Brasil, 29/06/97, p. 14: Brasil mata um gay a cada três dias.
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perinatal), sendo que cerca de 50% das pessoas morreram. Avalia-se em torno de
500 mil as pessoas contaminadas pelo vírus no país. 67
Um fenômeno que vem ocorrendo é a feminização da AIDS, dado que cada
vez mais mulheres têm sido infectadas pelo vírus. Segundo dados do Programa
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, em 1984, havia uma
mulher contaminada com o vírus para cada grupo de 44 homens no país. Em junho
de 1995, a proporção chega a uma mulher para cada grupo de três homens,
estimando-se que, no ano 2.000, a proporção de homens e mulheres venha a ser
equivalente. A transmissão heterossexual é a principal responsável pela propagação
do vírus entre as mulheres, sendo que, segundo especialistas, cerca de 75% das
mulheres contaminadas são monogâmicas em suas relações afetivo-sexuais.
Assim, a epidemia do HIV/AIDS, nos anos oitenta restrita aos chamados
“grupos de risco” (homossexuais masculinos, prostitutas, dependentes de drogas),
nos anos noventa, assume uma nova feição no país, passando a ser uma síndrome
com grande propagação entre as mulheres, os jovens e, paralelamente, entre a
população pobre. A descoberta de novos medicamentos para o combate ao vírus e
para o tratamento da doença, em meados dos anos noventa, tem possibilitado a
queda na mortalidade e no número de internações em hospitais, bem como a
melhoria nas condições de saúde dos portadores do vírus, apesar dos elevados
custos desses medicamentos, o que reduz a possibilidade de sua utilização.
Em relação à saúde reprodutiva a situação é, também, preocupante. Quanto à
contracepção, segundo dados da PNAD-FIBGE e PNSMIF-BENFAM, de 1986,
apenas 43% das mulheres com idades entre 15 e 54 anos e, independentemente do
estado conjugal, faziam uso de métodos contraceptivos no país. Dentre estas, 44,4%
utilizaram a esterilização e 41%, a pílula anticoncepcional. As elevadas taxas de
esterilização expressam o fenômeno da “cultura da esterilização” no Brasil, segundo
Berquó (1993).
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Segundo dados da ONU, desde o surgimento da doença no mundo, no início dos anos 80, até início de 1997,
pelo menos 6,4 milhões de pessoas já morreram de AIDS e 22,6 milhões estão infectadas pelo vírus HIV no
mundo (Cf. Correio Brasiliense, 03/04/97, p. 7: Mulher é a maior vítima da AIDS).
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Frente à precária difusão e utilização de métodos contraceptivos, as
condições de concepção são ainda mais graves. Segundo o Ministério da Saúde,
cerca de 5 mil mulheres morrem a cada ano, no Brasil, em conseqüência de
complicações decorrentes da gravidez (compreendido o período de gestação até 42
dias após).68 No Brasil, a taxa de mortalidade materna gira em torno de 150/100.000
nascidos vivos, superior a 25%, por exemplo, à taxa do Canadá (AM. Costa: 1996).
Muitas mortes, particularmente as decorrentes de eclâmpsia, a primeira causa morte
materna, poderiam ser evitadas com a realização do pré-natal.
A gravidez de adolescentes é outro fenômeno recorrente e com dimensões
internacionais. Na país, segundo o IBGE e a OMS, cerca de um milhão de
adolescentes, entre 12 e 19 anos, tornam-se mães, anualmente. Entre todas as
crianças nascidas anualmente no Brasil, 25% são filhas de mães adolescentes, que
engravidam antes da décima relação sexual de suas vidas. Ainda sobre gravidez de
adolescentes, a PNDS-96 registra que 18% das adolescentes de 15 a 19 anos já
haviam ficado grávidas pelo menos uma vez, excetuando-se os abortamentos,
sendo o fenômeno inversamente associado à escolarização. A gravidez na
adolescência tem aumentado nos últimos anos no país, produzindo efeitos
perversos, como a expulsão da adolescente grávida de casa, o seu abandono pelo
parceiro e pai da criança, além do comprometimento de sua educação formal e/ou
de sua discriminação nos estabelecimentos de ensino.
Os dados sobre aborto, em especial, são de difícil dimensionamento. Estimase a realização de 1,2 milhão de abortos por ano no Brasil, sendo que cerca de
35% deles geram algum tipo de seqüela. As mortes decorrentes das complicações
do abortamento ocupam o quarto lugar entre as causas da mortalidade materna no
país, sendo que, no ano de 1996, mais de 225 mil internações nos hospitais
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Segundo informe de 1997, do Fundo das Nações Unidas para a População - FNUAP, 585 mil mulheres morrem
por ano, no mundo, devido a complicações decorrentes da gravidez, parto ou puerpério. Das 175 milhões de
gestações anuais no mundo, cerca de 75 milhões são gravidezes indesejadas e o resultado são 45 milhões de
abortos por ano (Cf. Folha de São Paulo, 29/05/97, Caderno 1, p. 14: Gravidez mata uma mulher por minuto e
Correio Brasiliense 29/05/97, p. 05: ONU alerta para gravidez indesejada.)
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conveniados ao Sistema Único de Saúde foram em decorrência de abortos mal
feitos.69
Do que foi apontado, pode-se identificar algumas problemáticas graves na
sociedade brasileira. Inicialmente, evidenciam-se dificuldades para o exercício de
uma sexualidade livre e responsável, que se expressam nos fenômenos da
propagação de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, por um lado, e da
gravidez indesejada, por outro, atingindo particularmente os sujeitos de segmentos
sociais mais desfavorecidos. Essa problemática aponta para a necessidade de maior
esclarecimento, orientação, acompanhamento e assistência por parte do poder
público, e maiores cuidados por parte dos sujeitos em suas relações sexuais.
Uma segunda problemática a ser enfrentada diz respeito ao fenômeno da
violência, em suas diversas dimensões: a que emerge no contexto específico das
relações afetivo-sexuais em curso ou algum dia existentes, sob a forma de violência
física e sexual; a violência sexual praticada com ou sem vinculação de outra ordem
que não o relacionamento afetivo-sexual (profissional, de parentesco, de amizade,
de vizinhança); e a violência desencadeada a partir do exercício da sexualidade
alheia, sob a forma de perseguição, agressão física e assassinato de homossexuais.
Tais violências demandam intervenções não apenas no âmbito médico/terapêutico e
policial/jurídico, mas, sobretudo, no âmbito cultural e da mudança de mentalidades.
Outra problemática específica refere-se às condições reprodutivas e não
reprodutivas: por um lado, os fenômenos da mortalidade materna e da gravidez de
adolescentes e, por outro, os fenômenos da precária utilização de métodos
contraceptivos e dos abortamentos que geram seqüelas e mortes. Todos esses
fenômenos são passíveis de serem enfrentados pelo poder público, mediante
assistência e atendimento preventivos e procedimentos médico e de saúde dignos e
seguros.
Por

fim,

destaca-se

a

situação

de

não

compartilhamento

das

responsabilidades de pais, mães, sociedade e Estado quanto ao atendimento das
necessidades das crianças e adolescentes, responsabilidade esta que acaba
69

Cf. Jornal do Brasil, 21/02/97, p.20: Dor e perigo no aborto clandestino.
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recaindo, quase que exclusivamente, sobre as mães, cuja expressão maior é o
aumento de famílias chefiadas por mulheres.
Uma comparação entre essas problemáticas se faz importante. Se as duas
primeiras, referentes ao exercício da sexualidade e à violência física e sexual, são,
em maior ou menor medida, comuns a todos os países, independentemente do nível
de desenvolvimento – o que, por si só, expressa a profundidade e a extensão de
suas raízes –, as outras duas problemáticas evidenciadas na sociedade brasileira
(referentes as condições de reprodução/não-reprodução e a responsabilidade social
pelas crianças e adolescentes) apresentam sensíveis diferenças em decorrência da
condição de desenvolvimento dos países. Estas diferenças expressam o nível de
responsabilidade do Estado, e dos governos em particular, quanto à implantação de
políticas públicas no sentido das intervenções e das mudanças necessárias, bem
como da sociedade organizada, mediante ações de solidariedade.
Vale ressaltar que as problemáticas apontadas atingem, predominantemente,
a vida das mulheres, as quais tornam-se alvo de profundos comprometimentos.
Afora esta constatação, a outra evidência aponta para o fato de que as mulheres
desfavorecidas socialmente são as mais atingidas.
Os problemas identificados no contexto da realidade brasileira são, em maior
ou menor medida, visíveis e dimensionáveis, produzindo infelicidades, frustrações,
angústias, depressões e mortes. Todos eles são passíveis de serem evitados ou
sensivelmente reduzidos a partir da presença atuante do Estado, em termos da
implantação de programas sociais e de ações de segurança, de educação e de
saúde públicas.
7. Considerações finais
Com relação ao período em pauta, 1970-96, constata-se uma tensão entre
realidade política e social. A redemocratização e a consolidação da democracia no
país, a partir de meados da década de oitenta, não têm sido acompanhados de
alterações substantivas no que tange à concentração de renda e às desigualdades
sociais. No entanto, o processo de democratização tem se mostrado fundamental
para a estruturação e ampliação das demandas e a intensificação das pressões e
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reivindicações sociais, bem como para a recente incorporação de sujeitos coletivos
organizados na formulação de políticas públicas referentes à sexualidade, relações
afetivo-sexuais e reprodução.
Os anos setenta constituem um marco no âmbito da sexualidade e das
relações afetivo-sexuais no Brasil. O surgimento do movimento feminista, a ampla
difusão da pílula anticoncepcional e a aprovação do divórcio e sua regulamentação
constituem as referências substanciais. Estes acontecimentos convergem para o
questionamento dos valores e da sociedade patriarcal e, fundamentalmente, abrem
para o conflito com a Igreja Católica, em decorrência de seu projeto conjugal:
valorização do casamento e sua indissolubilidade e procriação no âmbito conjugal.
Na década de oitenta, novos processos e atores entram em cena: a
reivindicação e a conquista de políticas públicas para a mulher; a difusão do
movimento homossexual e a criação de inúmeras ONGs. Esta década evidencia,
sobremaneira, a dimensão de políticas públicas para a mulher, bem como a questão
da homossexualidade masculina, cuja visibilidade recrudesce em decorrência do
HIV/AIDS.
Os conflitos com a Igreja Católica aprofundam-se, manifestando-se nas
deliberações e ações governamentais, através do PAISM e do Programa de
Combate e Prevenção à DST/AIDS. Tais programas assumem a difusão e o
fornecimento de métodos contraceptivos chamados artificiais - contrariamente à
posição da Igreja que só admite os métodos “naturais” -, bem como um trabalho, em
parceria com diversas ONGs, no sentido de realização de campanhas de
esclarecimento especificamente junto aos/as profissionais do sexo (heterossexuais,
homossexuais e travestis). Outro confronto se estabelece, desta vez entre os grupos
homossexuais e a Igreja Católica, que reconhece como modelo de sexualidade
apenas o casal heterossexual, realizando pressões no sentido de que este
entendimento seja conservado no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.
A década de noventa aponta com mais vigor para as questões de sexualidade
e de reprodução, radicalizando as discussões das décadas anteriores e
evidenciando novas questões como os avanços científico-tecnológicos (reprodução
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assistida, a medicina fetal, o teste do DNA e a cirurgia transgenital), que dilatam as
oportunidades e as possibilidades de escolha dos sujeitos e, conseqüentemente,
reafirmam e aprofundam as condições para o exercício da autonomia e a vivência da
subjetividade. Um grande marco diz respeito à invenção das técnicas de reprodução
assistida, por possibilitar a dissociação definitiva entre função sexual e reprodução:
as descobertas de métodos contraceptivos - durante séculos visando possibilitar
relações sexuais sem reprodução - se complementam, na atualidade, com as
invenções que propiciam a reprodução humana sem relações sexuais entre o
homem e a mulher.
Especialmente nesta década, as discussões se aprofundam e se enriquecem,
com os debates sobre a condição masculina e a Bioética, em virtude dos avanços
científico-tecnológicos, e o com dissenso no âmbito da Igreja Católica.
Os conflitos em torno das reivindicações e ações referentes à saúde e aos
direitos sexuais e reprodutivos se aprofundam, polarizando-se entre as visões e
instituições de base religiosa e várias frentes, tais como: os sujeitos políticos
organizados (movimentos de mulheres, de homossexuais, de trabalhadoras do sexo,
diversas ONGs, movimento das Católicas pelo Direito de Decidir e dos ex-padres
casados); as ações governamentais; e os profissionais da área médica que
começam a levar em conta os princípios da Bioética.
Por outro lado, conflitos também emergem nas relações entre sujeitos
políticos organizados e governo, à medida que graves problemáticas em torno da
sexualidade, das relações afetivo-sexuais e da reprodução não são enfrentadas a
contento pelo Estado brasileiro.
Apesar das problemáticas aqui levantadas, que expressam os limites, as
contradições e as exclusões existentes no processo de construção da cidadania nas
relações afetivo-sexuais, constata-se que a atuação dos sujeitos políticos
organizados, as ações governamentais, em maior ou menor medida, e as
invenções/difusões científico-tecnológicas têm sido fundamentais para a construção
da cidadania nesse mesmo processo.
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Os avanços e os comprometimentos no processo de construção da cidadania
nas relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira serão aprofundados e melhor
qualificados com a análise da legislação brasileira e dos projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional, realizada a seguir.
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CAPÍTULO IV - LEGISLAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE À SEXUALIDADE,
RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS E REPRODUÇÃO

O presente capítulo divide-se em quatro seções. Na primeira, promove-se
uma discussão sobre os significados da legislação e do processo legislativo. Nas
duas seções subseqüentes, apresentam-se os resultados da pesquisa de campo,
respectivamente, as análises de legislação aprovada a partir dos anos setenta e de
proposições em tramitação no Congresso Nacional, até abril de 1997, referentes à
sexualidade, relações afetivo-sexuais e reprodução.70 Finalmente, na quarta e última
seção, realiza-se uma síntese sobre a legislação específica, bem um cotejamento
com aspectos e processos significativos da realidade brasileira, abordados no
capítulo anterior, além de uma breve consideração da legislação de outros países,

1. Legislação e Processo Legislativo
Inicialmente, é importante partir das dimensões de universalidade e
expressividade da legislação. Enquanto dimensão de universalidade, a estruturação
da sociedade mediante preceitos estabelecidos em lei constitui a forma de
organização das sociedades modernas e, em cada sociedade, a legislação, em tese,
é válida para todos os indivíduos.
Sua substancialidade advém do reconhecimento da legislação como uma
expressão típica da cidadania, à medida que assegura direitos aos indivíduos e às
coletividades, ao mesmo tempo em que impõe limites à ação social, seja de
indivíduos, seja de grupos e de instituições sociais. Nesse sentido, poder-se-ía dizer
que a legislação constitui a base e o ponto de partida propriamente ditos da
cidadania, à qual se referenciam, primordialmente, as ações governamentais e nãogovernamentais, bem como os sujeitos políticos coletivos. As invenções científico-
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Os dispositivos sobre sexualidade e relações afetivo-sexuais e reprodução na Constituição Federal do Brasil, as
ementas e informações sobre as Leis Ordinárias e as Proposições, agrupadas por temas afins e especificadas
segundo origem, ementa e tramitação, encontram-se listadas nos Anexos I, II e III, respectivamente.
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tecnológicas, por sua vez, contribuem, em maior ou menor medida, para a
conformação dos processos de cidadania, à medida que ampliam oportunidades e
possibilidades de escolha dos sujeitos e, paralelamente, ao abrir horizontes, colocam
novas questões que exigem regulamentação social.
Faz-se necessário observar que, se, por um lado, a legislação e a sua
formulação podem ser compreendidas em si mesmas como produto e processo
sociais específicos, por outro, a legislação constitui-se, também, como meio e guia
para a ação social.
Enquanto um produto determinado, simboliza o acordo de uma sociedade
consigo própria, e, ao mesmo tempo, possibilita evidenciar dissensos, a partir de
diferentes forças e concepções em torno da legislação em vigor e dos projetos de lei
em discussão. A ação legislativa configura, assim, um campo de aglutinação e de
condensação de conflitos sociais, apontando para as relações de poder, em seus
aspectos de imposição, negociação e entendimento. Enquanto a legislação alude a
acordos realizados em sociedade, ela própria prevê as formas de sua revisão e
alteração e, por conseguinte, constitui um produto processual, essencialmente
histórico.
Nesse sentido, Lassalle, em suas reflexões sobre a carta constitucional
prussiana e a partir de suas atividades no movimento socialista alemão, em meados
do século passado, tece considerações instigantes. Põe-se a pensar sobre a
essência constitucional, através da distinção entre Lei e Constituição. Se ambas têm
uma essência genérica comum, a Constituição, no “espírito unânime dos povos”,
aponta para qualquer coisa de mais sagrado. Enquanto lei básica e fundamental, “...
se realmente pretende ser merecedora dêsse nome, deverá informar e engendrar as
outras leis comuns originárias da mesma. A lei fundamental, para sê-lo, deverá, pois,
atuar e irradiar através das lei comuns do país” (l985:14). Observa que a idéia de
fundamento carrega a noção de uma necessidade ativa, regendo-se pela lei da
necessidade. Traduz essa força ativa e eficaz como os fatores reais do poder, que
são transformados em fatores jurídicos. Lassalle conclui seu pensamento
evidenciando a existência de uma Constituição real e efetiva - posse de todos os
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países, sempre - e uma Constituição escrita, necessidade dos tempos modernos,
“... cuja missão é a de estabelecer documentalmente, numa fôlha de papel, tôdas as
instituições e princípios do govêrno vigente” (op.cit.:42). Tal necessidade tem origem
na transformação dos elementos reais do poder em elementos jurídicos. Constata,
assim, a irrupção de conflitos inevitáveis quando da não correspondência entre
Constituição real e Constituição escrita.
Esse distanciamento possibilita pensar a legislação, também em sua feição
de meio e guia para a ação social, enquanto dimensão utópica e de afirmação do
desejo, da intenção, da vontade: tanto da construção de novas realidades quanto da
desconsideração de cenários novos já em curso na sociedade, e amplamente
reproduzidos pelos sujeitos sociais, quer no âmbito individual, quer no coletivo.
Nesse sentido, Faoro, jurista e defensor do restabelecimento da ordem
democrática no país, tece suas considerações. Em observância às reflexões de
Lassalle, aponta sua unilateralidade. Afirma que a constituição social, a situação de
fato, “... não esgota o conceito de constituição, mutilando, ao contrário, sua face
moderna, jurídica e normativa. A constituição em sentido jurídico, embora apoiada
na constituição social, que traduz e espelha as forças sociais e econômicas do país,
ordena, organiza e transforma a realidade em sistema de normas e valores, capazes
de ditar regras no campo do dever ser” (1982:10). O autor distingue a constituição
normativa - a que está em consonância com a sociedade civil - das constituições
nominais e semânticas. Enquanto a constituição semântica, extremo oposto da
constituição normativa, apenas consolida o poder de grupos e partidos particulares,
a constituição nominal reduz-se, no presente, a “um manual educativo”,
paralelamente aos mandos e desmandos dos detentores do poder. Conclui suas
reflexões, constatando: “A constituição em sentido social e a constituição em sentido
jurídico constituem as duas faces da constituição política. Uma constituição não é,
desse modo, a mera síntese das condições reais do poder, nem um conjunto
esparso de regras jurídicas” (op. cit.:16).
O fato é que, ao estipular proibições e obrigações para os sujeitos, a
legislação mapeia e limita as forças reais de poder e os contextos normativos,
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produzindo efeitos e conseqüências e, entre elas, a conformação de ações legais e
transgressoras e suas respectivas responsabilidades.

2. Legislação Brasileira
Enquanto a legislação refere-se aos acordos estabelecidos, ainda que
passíveis de revisão, as proposições em tramitação no Congresso Nacional, a serem
analisadas no próximo tópico, apontam para as negociações em curso. A legislação
aprovada no período em questão apresenta-se sob duas feições: enquanto garantia
constitucional, assegurada pela Constituição em vigor no país, e como legislação
ordinária, de caráter infraconstitucional. Enquanto a primeira refere-se a princípios
básicos de ordenamento da sociedade, a segunda propõe a regulação desses
princípios, através da explicitação de direitos, de normas e de procedimentos de
ação.71

a) Dispositivos Constitucionais
A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, contém vários
dispositivos sobre sexualidade, relações afetivo-sexuais e reprodução, expressando
um novo ordenamento jurídico-social nesse campo em particular. Se, por um lado, é
fruto de transformações nos fatores reais de poder, como diria Ferdinand Lassale,
por outro, também contém elementos normativos e valorativos, como destaca
Raymundo Faoro, a partir do firmamento de acordos que apontam para a dimensão
de intenção e vontade, de construção de um projeto social.
Os avanços no rumo da construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais
conquistados na Constituição de 1988 são incontestes.72
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A presente análise baseia-se em textos legais e em discussões suscitadas a partir dos mesmos. O levantamento
da Legislação Ordinária, assim como das Propostas em tramitação no Congresso Nacional, foi realizado junto à
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
72
Para uma análise dos debates e das inovações constitucionais referentes à condição da mulher e à família, ver
Verucci (1994).
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Inicialmente, destaca-se a explicitação da igualdade em direitos e obrigações
entre homens e mulheres (art. 5º, I), bem como do igual exercício de direitos e
deveres na sociedade conjugal (art. 226, § 5º). Essa consideração rompe com a
desigualdade jurídica até então em vigor no País, assegurada pelo Código Civil, Lei
3.071, de 1916, bem como pelo Estatuto da Mulher Casada, Lei 4.121, de 1962.
O Código Civil de 1916, o primeiro do país e ainda em vigor, foi elaborado na
virada do século passado para o atual, tendo como referências o Código Civil
Alemão, que passou a vigorar em 1900, e o Código Civil Francês (Código
Napoleão), de 1804.73 No que tange à relação marido-mulher foi parcialmente
modificado pelo Estatuto da Mulher Casada, que teve origem em projeto de lei de
autoria do Deputado Nélson Carneiro. Como modificações significativas, o Estatuto
da Mulher Casada garantiu a autonomia jurídica da mulher casada, ainda que com
limitações, suprimiu do Código Civil o preceito que considerava a mulher casada
como relativamente incapaz, ao lado dos pródigos, dos silvícolas e dos com idade
entre 18 e 21 anos, passando a assegurar o acordo entre marido e mulher nas
decisões de família.
Embora as Constituições anteriores afirmassem a igualdade de todos perante
a lei (e as de 1967 e 1969, do período militar, fixassem expressamente “sem
distinção de sexo”), Pimentel (1985) observa o flagrante tratamento desigual entre o
homem e a mulher, na legislação ordinária, com destaque para o Código Civil, ao
atribuir ao marido, e não a ambos os cônjuges: a direção da sociedade conjugal; o
direito de fixar o domicílio da família; o direito de administrar os bens do casal; o
direito de decidir em casos de divergência.
Os dois dispositivos firmados pela nova Constituição, igualdade em direitos e
obrigações na sociedade e, mais especificamente, igualdade na sociedade conjugal,
expressam o entendimento de que homens e mulheres são parceiros em suas
relações sociais e interpessoais, deslegitimando as relações de desigualdade, de
opressão/subordinação e de hierarquia a partir da condição de gênero.
73

O projeto de Revisão do Código Civil Brasileiro encontra-se há mais de 22 anos em tramitação no Congresso
Nacional, de 1975-84 na Câmara dos Deputados e de 1984 a fins de 97 no Senado, quando foi aprovado, em
26/11/97, em nova versão, devendo retornar à Câmara para aprovação.
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Juridicamente, abre-se a possibilidade de construção de efetivas parcerias afetivosexuais entre homens e mulheres.
A Constituição de 88 registra a dissolubilidade do casamento civil pelo
divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano ou comprovada
separação de fato por mais de dois anos (art. 226, § 6º). Reduz, assim, o prazo para
a sua obtenção em relação à legislação ordinária anterior (Lei 6.515/77), além de
possibilitar a ação de divórcio sem prévia separação judicial, ampliando, também, as
possibilidades de constituição de uma nova sociedade conjugal para os sujeitos.
As Constituições anteriores faziam referência à indissolubilidade do
casamento, tendo sido a de 1969 alterada, em seu § 1º do art. 175, pela Emenda
Constitucional n.º 9/77, ao prever a dissolubilidade do casamento, desde que
houvesse prévia separação judicial por mais de três anos.74
Afirmando o núcleo familiar como base da sociedade e merecedor de especial
proteção do Estado, a nova Carta Constitucional amplia o entendimento de família
para incorporar novas situações em curso e amplamente vivenciadas pelos sujeitos:
a união consensual entre homens e mulheres, dissociada do casamento civil e do
religioso com efeito civil (art. 226, § 3º); e a comunidade formada por qualquer
dos pais e seus
descendentes (art. 226, § 4º), fruto mais freqüente da separação de pais, quando o
comum é a formação do agrupamento mãe e descendentes. Tanto a Constituição de
1946 quanto as do período militar - Constituição de 1967 e Emenda Constitucional
n° 1, de 1969 - afirmavam ser a família constituída pelo casamento.
De grande importância, ainda, é o reconhecimento, pela Constituição de 88,
da existência de violência no âmbito das relações familiares, sendo atribuída ao
Estado a incumbência de criação de mecanismos para a sua coibição (art. 226, §
8º).
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Essa emenda, à época, foi apresentada pelos Deputados Nelson Carneiro (MDB-RJ) e Accioly Filho (ArenaPR), e aprovada pelo Congresso Nacional, em 23 de junho, por 226 votos a 159, obtendo 14 a mais do que a
maioria absoluta. Contou com o apoio de parlamentares dos dois e únicos partidos, MDB e ARENA. Os
representantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste deram 50,2% dos votos para a aprovação do divórcio.
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As Constituições anteriores são omissas em relação a esse fenômeno cotidiano no
âmbito da família. Esse dispositivo constitucional aponta para a desmistificação do
núcleo familiar, ao reconhecê-lo também como espaço de opressão e violência.
Dessa forma, confere prerrogativas ao Estado, no sentido de colocar limites no
âmbito do privado e das relações interpessoais, ao responsabilizá-lo pela garantia
de prevenir, impedir e reprimir a violência familiar.
No que tange à questão reprodutiva, a Constituição de 1988 passa a
reconhecer o direito ao planejamento familiar, entendido como livre decisão do casal
(art. 226, § 7º). As Constituições anteriores também são omissas em relação ao
planejamento familiar. A responsabilidade, atribuída ao Estado, de fornecimento de
recursos educacionais e científicos para o exercício do planejamento familiar implica
o compromisso com a disponibilização de produtos e serviços referentes à
sexualidade e saúde reprodutiva.
Considerando a revolução científica e tecnológica, o Texto Constitucional
inova ao prever limites às ações dessa natureza, incumbindo ao Poder Público a
preservação, fiscalização e controle, no que tange, respectivamente, ao patrimônio
genético, à pesquisa e manipulação de material genético e ao emprego de técnicas,
métodos e substância que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente (art. 226, § 1º, II e V).
A nova Constituição avança, ainda, na dissociação entre reprodução e
casamento, ao proibir designações discriminatórias de filhos havidos ou não da
relação de casamento ou por adoção (art. 227, § 6º). Fundamentalmente voltada
para os direitos de não discriminação das crianças, significa, por outro lado, o
reconhecimento de situações generalizadas, ou seja, a reprodução fora do contexto
do casamento. Até então, o homem casado estava impedido de registrar o filho
havido fora do casamento.
No sentido do compartilhamento das responsabilidades na sociedade
conjugal e da valorização da noção de paternidade responsável, inova a
Constituição de 88 ao reconhecer o direito à licença-paternidade, de cinco dias (art.
7º, XIX, e ADCT, art. 10, § 1º), em equivalência ao direito de licença-maternidade, já
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em curso no País. A licença-gestante, embora prevista desde a Constituição de
1946, tinha duração registrada apenas na Consolidação das Leis do Trabalho, e de
12 semanas, tendo o texto constitucional ampliado sua duração para 120 dias (art.
7º, XVIII).
Diante desse novos dispositivos, conclui-se que a Constituição Brasileira de
1988 passa a reconhecer realidades que não podiam mais ser desconsideradas,
propondo-se, em alguma medida, a discipliná-las: uniões livres entre homens e
mulheres; separação de casais e de pais; filhos fora do casamento; violência no
âmbito das relações familiares. Passa a refletir, ainda, o compartilhamento das
responsabilidades na sociedade conjugal entre homens e mulheres, bem como o
emergente envolvimento dos homens e dos pais nas questões referentes à
reprodução.
A noção de família, na Constituição Brasileira, diversifica-se para incorporar
uma pluralidade de situações sociais na realidade brasileira, permanecendo,
entretanto, circunscrita à composição de um feminino e um masculino ou de
qualquer um deles e seus descendentes.
Além desses reconhecimentos, institui, como funções de Estado, a criação de
mecanismos para coibir a violência no âmbito familiar, bem como o fornecimento de
recursos educacionais e científicos para o exercício do planejamento familiar. E,
ainda, como responsabilidade do Poder Público, a fiscalização e o controle no que
tange às ações de cunho científico e tecnológico e, particularmente, no âmbito da
genética humana.
Constata-se, assim, que a Constituição de 88 expressa e afirma a construção
de novos pactos: na relação homem-mulher, via contrato conjugal; na constituição
da família; na função reprodutiva e novas tecnologias correspondentes; e nas
relações entre pais e filhos.
A maioria dos dispositivos constitucionais destacados exige legislação
ordinária ou infra-constitucional, visando sua regulamentação. Entre eles: a
igualdade na sociedade conjugal, a união estável, a violência doméstica, o
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planejamento familiar, a produção e o uso de novas tecnologias, a paternidade fora
do casamento e a licença-paternidade. Já foi aprovada legislação ordinária sobre
união estável, planejamento familiar, produção e uso de novas tecnologias e
paternidade fora do casamento.
Em tramitação no Congresso Nacional, encontram-se proposições sobre
igualdade na sociedade conjugal, violência doméstica e licença-paternidade. Ainda
para um aperfeiçoamento da legislação ordinária em vigor referente aos dispositivos
constitucionais, encontram-se em tramitação proposições sobre união estável, saúde
reprodutiva e novas tecnologias.
No próximo item, são abordados os dispositivos contemplados por legislação
própria, posterior à Lei Fundamental e, na próxima seção, as proposições que estão
em tramitação no Congresso Nacional.

b) Legislação Ordinária
A legislação ordinária em análise refere-se, basicamente, ao contrato e uniões
conjugais, às questões reprodutivas - com desdobramentos nas relações de trabalho
das mulheres - e à paternidade responsável.75
No que tange à sexualidade e relações afetivo-sexuais (contratos e uniões
conjugais), a legislação aponta para duas preocupações básicas. Em primeiro lugar,
a de disciplinar os casamentos e as separação dos casais ou o término da
sociedade conjugal; em segundo, a de disciplinar as uniões consensuais, que se
constituem independentemente do contrato de casamento no civil ou no religioso
com efeitos civis. Enquanto a dissolubilidade do casamento civil é aprovada e
regulamentada em 1977, o reconhecimento da união estável é garantido pela
Constituição de 88, sendo regulamentado apenas em 1996.
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Sobre legislação brasileira referente à mulher, ver o Guia dos Direitos da Mulher (1996), estudo realizado pelo
Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Para uma análise sobre a lei como instrumento de mudança social e
sobre um histórico da legislação brasileira referente à mulher, ver Tabak (1994).
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Sobre casamento, o Código Civil (Lei 3.071/16) estabelece que o casamento
entre homem e mulher cria a sociedade conjugal, dependendo de autorização de
ambos os pais para os menores de 21 anos de idade (art. 185), não podendo casar
as mulheres menores de 16 anos e os homens menores de 18 (art. 183, XII), salvo
para evitar a imposição ou o cumprimento de pena criminal. Como deveres de
ambos os cônjuges, a legislação destaca: fidelidade recíproca; vida em comum, no
domicílio conjugal; mútua assistência; e sustento, guarda e educação dos filhos (art.
231).
Quanto à dissolução da sociedade conjugal, tem-se as Leis 6.515/77,
7.841/89 e a 8.408/92. Anterior à Lei 6.515/77, vigorava a figura jurídica do desquite,
que possibilitava a separação conjugal mas impedia a criação de uma nova
sociedade conjugal.
A Lei 6.515/77, primeira lei ordinária sobre o divórcio no Brasil - e que
regulamentou a Emenda Constitucional n.º 9/77 -, regula a dissolução da sociedade
conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos. Seu texto previa que
a separação judicial poderia ser pedida caso um dos cônjuges provasse a ruptura da
vida em comum há mais de cinco anos consecutivos e a conversão em divórcio
apenas depois de três anos de separação judicial. Como grande restrição, previa
que o pedido de divórcio poderia ser formulado apenas uma única vez.
A Lei 7.841/89 que, por sua vez, regulamentou o § 6º do art. 226 da nova
Constituição, que dispõe sobre divórcio, altera dispositivos da Lei 6.515/77, dispondo
sobre a possibilidade de ser promovida ação de divórcio, após dois anos
consecutivos de separação de fato, revogando dispositivo sobre o direito de apenas
uma ação de divórcio. Já a Lei 8.408/92 altera os arts. 5º e 25 da Lei 6.515/77,
passando a prever, respectivamente, a separação judicial após ruptura da vida em
comum há mais de um ano e a sua conversão em divórcio.
Assim, pode-se constatar que, desde 1977, a legislação referente ao divórcio
vem sendo flexibilizada no sentido de ampliar as possibilidades e reduzir os prazos
para a sua obtenção. Inicialmente, contendo a intenção de regularizar apenas as
situações de concubinato existentes e que proliferavam no país - por prever a
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possibilidade de solicitação de uma única ação de divórcio -, a legislação foi sendo
alargada para acolher as situações cada vez mais comuns, vivenciadas pelos
sujeitos, de descasamentos e recasamentos.
O reconhecimento do direito à dissolução da sociedade conjugal expressa o
reconhecimento da autonomia dos casais - constituído juridicamente por um
masculino e um feminino - para iniciar, findar e reiniciar o contrato conjugal. A luta
pelo adoção do divórcio no país durou mais de vinte anos, tendo como expressão
parlamentar singular o então Deputado Nélson Carneiro e o envolvimento de sujeitos
políticos organizados, destacando-se a acirrada polarização entre o movimento de
mulheres, a favor da legalização do divórcio, e a Igreja Católica, contrária a mesma.
A segunda preocupação, de regulamentar as uniões livres e consensuais,
expressa-se através das Leis 8.971/94 (Lei dos Companheiros) e 9.278/96 (Lei da
União Estável).76
A Lei 8.971/94, conhecida como Lei dos Companheiros, regula o direito dos
companheiros a alimentos e à sucessão, começando a apontar para a redução da
distância jurídica entre casais casados e não-casados. Passa a reconhecer que os
companheiros solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, desde que
conviventes há mais de cinco anos, ou que tenham prole em comum, podem valerse do direito a alimentos e à sucessão (disposto na Lei 5.478/68), enquanto não
constituírem nova união e provada a necessidade (art. 1º, § único). Ressalta que
“Quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da herança resultarem de atividade em
que haja colaboração do(a) companheiro(a), terá o sobrevivente direito à metade
dos bens” (art. 3º).
Já a Lei 9.278/96 tem origem na necessidade de regular o dispositivo
constitucional que reconhece a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, bem como de sanar as lacunas existentes na lei anterior. Pela Lei
9.278/96, “É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e
contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de
76

Para uma análise da violência contra a mulher em contexto de concubinato na sociedade brasileira, ver Peluso
(1996). Sobre uniões livres e legislação brasileira, ver Czajkowski (1996) e sobre direitos dos concubinos, ver
Parizatto (1995).
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família” (art. 1º). Como direitos e deveres iguais dos conviventes, destaca: o respeito
e consideração mútuos, a assistência moral e material recíproca; e a guarda,
sustento e educação dos filhos comuns (art. 2º). São considerados fruto do trabalho
e da colaboração comum os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos
na constância da união estável. Dá garantia na separação de casais não-casados,
prevendo a assistência material por um dos conviventes ao que dela necessitar, a
título de alimentos, quando da dissolução da união estável por rescisão. Como
inovação, dispõe que “Toda a matéria relativa à união estável é de competência do
juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça” (art.9º).
No entanto, a maior inovação da Lei 9.278/96 é a não fixação de prazo
mínimo de convivência para que a união seja considerada estável, ficando a cargo
do juiz avaliar a estabilidade da convivência. Também importante é não exigência de
coabitação dos parceiros. A lei não faz referência sobre o estado civil dos
conviventes, deixando implícita a condição de não impedimento dos mesmos. Esta
lei resultou de amplas discussões junto ao movimento social de mulheres.
O projeto que deu origem à essa lei foi aprovado com vetos pelo Presidente
da República. Os dispositivos vetados referem-se à possibilidade de assinatura de
contrato por escrito pelos conviventes regulando direitos e deveres, registrado em
Cartório do Registro Civil e, se necessário, comunicado ao Cartório de Registro de
Imóveis para averbação (arts. 3 e 4). O art. 6, igualmente vetado, dispunha sobre
a dissolução da união estável, por vontade das partes, morte de um dos
conviventes, rescisão ou denúncia do contrato por um dos conviventes, prescindindo
de testemunhas. A mensagem presidencial enviada ao Congresso justifica os vetos
considerando inapropriada a introdução da união estável contratual, pela sua
amplitude, além de considerar o texto vago e não corrigir as eventuais falhas da lei
anterior. Compromete-se, em contrapartida, a enviar contribuição ao aprimormento
da lei então sancionada.
A Lei 9.278/96 apresenta nítidas conexões e tensões com a Lei 8.971/94.
Parte de um outro entendimento sobre união consensual, ao não exigir prazo
estipulado ou filhos em comum para a consideração da estabilidade da união.
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Reafirma a lei anterior quanto à assistência material finda a dissolução da união,
complementando-a no que tange ao pertencimento dos bens adquiridos na
constância da união estável, bem como na indicação da Vara Especializada de
Família como foro responsável para o tratamento de matéria relativa à união estável.
O fato, entretanto, é que as duas leis apontam para mudanças significativas.
Até a Lei de 1994, como observa Peluso (1996), para efeitos de alimentos, os
tribunais jamais reconheciam à concubina uma posição análoga à da mulher casada.
A Lei de 1994, apesar de garantir este reconhecimento, ainda mantém a matéria no
âmbito na Vara Civil, sem garantia de sigilo. Inova ao regular os direitos à sucessão
causa mortis, deixando em aberto, entretanto, a participação da mulher no
patrimônio adquirido durante o concubinato, quando dissolvido em vida. Ambas as
questões foram contempladas na Lei de 1996, a que efetivamente equipara a união
estável à sociedade conjugal, reconhecendo-a como núcleo familiar legítimo, com
direitos e deveres correspondentes.
A compreensão sobre união estável ainda é polêmica. No sentido de enfrentar
as conexões entre as duas leis sobre a matéria atualmente em vigor, foi constituída
uma Comissão, no âmbito do Executivo, que elaborou um outro projeto de lei sobre
união estável, como será analisado quando da consideração das proposições em
tramitação no Congresso Nacional. Por ora, o importante é destacar que o novo
projeto de lei, enviado pelo Executivo Federal, propõe explicitamente a revogação
das Leis 8.971/94 e 9.278/96 e sua substituição por um único texto.
Quanto à questão reprodutiva, destaca-se a legislação sobre difusão da
contracepção, direitos reprodutivos e produção e uso de novas tecnologias.
Em fins da década de setenta, é aprovada a Lei 6.734/79, que altera o art. 20
da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/41), suprimindo a proibição de
anúncio de meios anticoncepcionais. Esta iniciativa, para alguns entendimentos, é
uma forma de abrir espaços para a atuação das entidades controlistas, de âmbito
internacional, que atuavam no país, visando o controle demográfico, principalmente
dos segmentos mais pobres da população.
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Sobre direitos reprodutivos e trabalho, destacam-se duas leis, ambas
impedindo a fiscalização e o controle dos empregadores sobre a concepção,
contracepção e interrupção da gravidez das mulheres. A Lei 9.029/95 proíbe
qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de
emprego ou sua manutenção, tipificando como crime e penalizando, “a exigência de
teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento
relativo à esterilização ou estado de gravidez”, bem como a adoção de medidas que
configurem “indução ou instigamento à esterilização genética” e “promoção do
controle de natalidade” (art. 2, I e II).
Já a Lei 8.921/94 dá nova redação ao inciso II do art. 131 da Consolidação
das Leis do Trabalho, passando a prever que não será considerada falta ao serviço
a ausência da empregada durante o licenciamento compulsório por motivo de
aborto, suprimindo o termo “criminoso”, que vinha logo em seguida. O importante,
assim, é a garantia da licença por aborto, independentemente do mesmo ter sido
espontâneo ou provocado (sendo este descriminalizado pelo Código Penal Brasileiro
em caso de risco de vida da mãe e de gravidez resultante de estupro), o que
preserva a mulher trabalhadora de qualificar o tipo de aborto a que se submeteu,
para efeito de suas relações de trabalho.
Ambas as leis apontam para o reconhecimento de que os processos
reprodutivos constituem direitos das mulheres, não cabendo controle, fiscalização ou
discriminação por parte de seus empregadores.
No entanto, a legislação mais afirmativa sobre os direitos reprodutivos viria
com a aprovação da Lei 9.263/96, que trata do planejamento familiar.
Enquanto a Constituição, no § 7º do art. 226, afirma que “o planejamento
familiar é livre decisão do casal”, a Lei 9.263/96 avança no sentido do
reconhecimento de que “O planejamento familiar é direito de todo cidadão” (art. 1º),
entendendo-o “como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta
direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo
homem ou pelo casal” (art. 2º).
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Esta lei, em seu art. 5º, considera como “dever do

Estado, através do

Sistema Único de Saúde, em associação, no que couber, às instâncias componentes
do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais,
técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar”.
Considera que as ações de planejamento familiar incluem como atividades básicas:
a assistência à concepção e contracepção; o atendimento pré-natal; a assistência ao
parto, ao puerpério e ao neonato; o controle das doenças sexualmente
transmissíveis; e o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de
mama e do câncer de pênis.
Embora dispondo que as ações de planejamento familiar serão exercidas
pelas instituições públicas e privadas, filantrópicas ou não, a Lei 9.263/96 confere à
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS a competência para definir as
normas gerais de planejamento familiar. De igual forma, dispõe que cabe à direção
nacional do SUS autorizar e controlar a participação direita ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros nas ações e pesquisas de planejamento familiar, bem como
a realização de experiências com seres humanos no campo da regulação da
fecundidade.
Essa Lei ainda criminaliza e penaliza a indução ou instigamento à prática da
esterilização cirúrgica, bem como a exigência de atestado de esterilização ou teste
de gravidez para quaisquer fins. Aponta, assim, para o entendimento de que a
regulação da fecundidade é prerrogativa dos sujeitos individualmente ou do casal, e
não do Estado ou de instituições religiosas, empregadoras, de pesquisa ou de
qualquer outra natureza.
O texto aprovado no Congresso Nacional e enviado para sanção presidencial
foi fruto de amplas discussões junto ao movimento de mulheres e às instâncias
governamentais, particularmente do Ministério da Saúde. No entanto, foi aprovada
com vetos parciais pelo Presidente da República. Os dispositivos vetados (14 vetos,
abrangendo os arts. 10, 11, § único do art. 14 e art. 15 do Projeto de lei que lhe deu
origem) referem-se, basicamente, à permissão para a esterilização voluntária de
homens e mulheres em situações especificadas e seu atendimento pelo SUS, e à
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penalização para a realização de esterilização cirúrgica em desacordo com as
situações permitidas. 77
A mensagem presidencial enviada ao Congresso manteve o mesmo
entendimento do Código Penal Brasileiro, de 1940, ao considerar a esterilização,
condicionada apenas à vontade das pessoas, como mutilação com perda de função
e, portanto, crime de lesão corporal, se ocorre com a participação de outrem. O veto,
de interesse particular da Igreja Católica, contou com o grande repúdio do
movimento de mulheres. Posteriormente, o próprio Presidente da República
reconheceu a impropriedade de seu veto e gestões foram realizadas no sentido de
sua derrubada pelo Congresso Nacional.
No que tange às novas tecnologias, a Lei 8.974/95 “estabelece normas para o
uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de
organismos geneticamente modificados”. Concernente especificamente à questão da
reprodução humana, a lei veda, criminaliza e penaliza: a manipulação genética de
células germinais humanas; a intervenção em material genético humano in vivo,
exceto para o tratamento de defeitos genéticos, respeitando-se princípios éticos, tais
como o princípio de autonomia e o princípio de beneficência; e a produção,
armazenamento ou manipulação de embriões humanos destinados a servir como
material biológico disponível (arts. 8º e 13).
Esta lei foi aprovada com veto parcial ao projeto de lei que lhe deu origem. Os
dispositivos vetados referem-se, basicamente, à constituição, no âmbito da
Presidência da República, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio), visando “acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e
científico na engenharia genética, na biotecnologia, na bioética, na biossegurança e
em áreas afins”, bem como os dispositivos sobre sua composição e suas
competências. Como razões, a Mensagem Presidencial argumenta que a
77

Os vetos presidenciais foram derrubados pelo Congresso Nacional apenas em agosto de 1997, passando a Lei a
permitir a esterilização voluntária para pessoas com mais de 25 anos, ou com mais de 21 anos que já tenham pelo
menos dois filhos vivos. Além disso, prevê a realização de um curso de dois meses para aqueles que desejem se
submeter à operação, visando o conhecimento de todos os métodos de prevenção a uma gravidez indesejada. A
votação da Câmara foi de 344 votos contra os vetos, 53 a favor e 4 abstenções, e, no Senado, 51 votos contra e 4
a favor. A aprovação dos dispositivos, e sua conseqüente incorporação à Lei 9.263/96, foi duramente condenada
pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.
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apresentação de projetos de lei sobre criação, estruturação e atribuição dos órgãos
públicos é prerrogativa privativa do Presidente da República. Considera que a
criação da CTNBio traria transtornos para o equilíbrio alcançado na organização
institucional do governo e que a constituição de comissão apropriada, com sua
vinculação e suas atribuições, deveria ser, oportunamente, objeto de dispositivo
legal integrado à reforma do Estado. O veto presidencial não foi motivo de
apreciação pelo Congresso Nacional.
Em face da abrangência dos dispositivos dessa Lei no que se refere
especificamente à reprodução humana, foram apresentados dois projetos de lei, que
se encontram em tramitação no Congresso Nacional, visando a maior definição e
qualificação quanto às repercussões e limitações das novas tecnologias no campo
da genética humana, os quais serão abordados na seção das propostas em
tramitação.
Finalmente, no que se refere à paternidade responsável, destaca-se a Lei
8.560/92, que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do
casamento. Esta lei é de grande importância, à medida que possibilita o
reconhecimento da paternidade independentemente do estado civil do pai, inclusive
possibilitando à mãe alegar a paternidade quando do registro de nascimento do filho.
Nesse caso, o suposto pai é notificado para que se manifeste e, negando a alegada
paternidade, o Ministério Público deve intentar a ação de investigação de
paternidade. O art. 6 dessa lei dispõe que “Das certidões de nascimento não
constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal”
e, no seu § 1º, dispõe que “Não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos
pais e a natureza da filiação”. A presente lei revoga os arts. 332, 337 e 347 do
Código Civil, que dispõem sobre legitimidade e ilegimitimidade de filhos, e as demais
disposições em contrário.
Antes da aprovação dessa lei, regulamentavam a matéria as Leis 7.250/84 e
a 883/49. A Lei 7.250/84 acrescentava parágrafo ao artigo 1º da Lei 833/49,
possibilitando o reconhecimento de paternidade pelo cônjuge separado de fato há
mais de cinco anos contínuos, dado que esta última, regulava sobre o
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reconhecimento do filho havido fora do matrimônio apenas quando da dissolução da
sociedade conjugal. Em sua primeira versão, A Lei 883/49 dispunha que o “filho
ilegítimo” passava a ter direito à metade da herança que viesse a receber o filho
legítimo ou legitimado, podendo acionar o pai em segredo de justiça, para efeito da
prestação de alimentos. Esta lei foi acrescida e modificada por dois dispositivos da
Lei 6.515/77 (Lei do Divórcio): permitindo que qualquer dos cônjuges podesse
reconhecer o filho havido fora do matrimônio, ainda na vigência do casamento, em
testamento cerrado; e que o direito à herança fosse reconhecido em igualdade de
condições, independentemente da natureza da filiação.
Assim, a Lei 8.560/92 - em consonância com o dispositivo constitucional que
garante os mesmos direitos e qualificações aos filhos havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, proibindo quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação - põe fim à situação jurídica de discriminação e marginalização
das crianças nascidas fora do casamento. Assegura, portanto, o direito das crianças
de serem reconhecidas pelo pai; o direito de pais casados de reconhecer o filho fora
do casamento; e o direito das mulheres de reivindicar a paternidade responsável
para seus filhos.
Sobre investigação de paternidade, vários são os projetos de lei em
tramitação no Congresso, como será abordado no item subseqüente. Cabe destacar,
no entanto, que o Congresso Nacional enviou para sanção presidencial, em março
de 1995, o Projeto de Lei 0118/94 (PL 3.692/93 na Câmara), que tornava obrigatória
a realização de exame de DNA - determinado por Juiz de Direito - na rede pública
hospitalar vinculada ao SUS, para efeito de prova em ação judicial de investigação
de paternidade. O projeto previa que a gratuidade do exame ficava condicionada à
comprovação da condição de juridicamente pobre, podendo se estender às pessoas
comprovadamente impossibilitadas de arcarem com os custos do exame em
entidades privadas. Esse projeto foi integralmente vetado pelo Presidente da
República, que, apesar de ressaltar a relevância do assunto, argumentou a
impossibilidade do SUS arcar com os custos desses exames, por se tratar de
avaliação de âmbito judiciário, sendo os recursos do SUS insuficientes para fazer
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frente às necessidade atuais. O veto presidencial foi mantido em votação na Câmara
dos Deputados, tendo sido a matéria rejeitada.
Como pode ser observado, a Legislação Ordinária referente às relações
afetivo-sexuais e reprodução é aprovada basicamente nos anos noventa, como uma
decorrência

imediata

da

necessidade

de

regulamentação

de

dispositivos

constitucionais: divórcio (em 92, na sua feição mais avançada); paternidade fora do
casamento (em 92, em sua feição não discriminatória); reprodução e trabalho (94 e
95); novas tecnologias (95); planejamento familiar (96); e união estável (96).
Constata-se, assim, a importância da nova Constituição Brasileira como um
marco na expressão e afirmação da mudança de práticas e valores em curso na
sociedade brasileira. A nova Constituição, por sua vez, insere-se no contexto de
redemocratização no país, a partir de 1985, que possibilitou a eleição de um
Congresso Nacional Constituinte em 86, instalado no ano seguinte, o qual produziu
o texto constitucional de 1988.
Se, por um lado, a nova Constituição e a legislação subsequente demarcam
substantivas mudanças, por outro, importantes proposições permanecem pendentes
e em tramitação no Congresso Nacional. Muitas dessas proposições foram
apresentadas quando do processo constituinte, não tendo sido incorporadas, no
entanto, ao texto constitucional.
3. Proposições em Tramitação no Congresso Nacional78
As proposições em tramitação no Congresso Nacional referentes à
sexualidade, relações afetivo-sexuais e reprodução são numerosas. Para a
conformação do universo desta pesquisa, foram selecionados os projetos
considerados mais substantivos e mais diretamente voltados para a temática,
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Foram consideradas apenas as proposições em tramitação e apresentadas até 30 de abril de 1997, data de
conclusão da pesquisa de campo. Acontecimentos expressivos com relação as mesmas no período posterior serão
mencionados em notas de rodapés. Quanto à tramitação das proposições, foi considerada a referente aos projetos
principais, dado que a grande maioria dos projetos apensados não tramitou autonomamente em comissões
temáticas, tendo como despacho da Mesa Diretora da Câmara ou do Senado a indicação de anexação a projetos
afins já em tramitação. Para a análise das proposições, além do texto inicial apresentado, foram considerados os
pareceres dos relatores, desde que apreciados pela Comissão Temática, com as respectivas emendas ou
substitutivos.
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totalizando cinqüenta proposições: quarenta e oito Projetos de Lei e duas Propostas
de Emenda à Constituição - PEC..79
Algumas características gerais sobre o conjunto das proposições analisadas
merecem ser ressaltadas.80
Das 50 proposições, 41 projetos de lei tiveram origem na Câmara dos
Deputados, cinco no Senado Federal, três foram originados do Executivo Federal e
um de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados, no caso
a CPI sobre a Violência Contra a Mulher.
Das 46 proposições apresentadas por parlamentares das duas Casas, a
distribuição por partido é a seguinte: 16 proposições são de parlamentares do
Partido dos Trabalhadores - PT; cinco de parlamentares do Partido Socialista
Brasileiro - PSB e igual número de parlamentares do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB; quatro de parlamentares do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB e igual número de parlamentares do Partido
Progressista Brasileiro - PPB; três de parlamentares do Partido Democrático
Trabalhista - PDT e o mesmo número de parlamentares do Partido da Frente Liberal
- PFL e do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB; duas de parlamentar do Partido
Verde - PV e uma de parlamentar do Partido Comunista do Brasil - PC do B. No que
se refere à autoria dessas proposições - cinco delas apresentaram dupla autoria -, a
bancada feminina foi responsável por 23 autorias, enquanto os parlamentares
masculinos responderam por 28 delas.
Observa-se que os partidos considerados mais à esquerda no espectro
político-ideológico, apesar de minoritários na conformação do Congresso Nacional,
79

Foram excluídos os projetos que, embora afetos à temática em questão, referiam-se a segmentos etários
específicos, como as crianças e os adolescentes. As relações sexuais com menores de 14 anos são consideradas
como estupro qualificado pelo Código Penal Brasileiro, tendo ampliadas suas penalidades. Foram, também,
excluídos os projetos de lei que dispõem sobre matérias de sexo e de prevenção contra a AIDS nos meios de
comunicação, bem como de prevenção contra a AIDS em estabelecimentos comerciais, além dos projetos sobre
direitos dos portadores de HIV/AIDS.
80
Para acompanhamento e análises das proposições referentes à mulher no Congresso Nacional, ver importantes
publicações do Centro Feminista de Estudos e Assessoria: Pensando nossa cidadania II (1995), Pensando nossa
cidadania (1993) e As Mulheres no Congresso Revisor (1993). Desta mesma entidade é a publicação Direitos da
Mulher - O que pensam os Parlamentares (1993), resultado de pesquisa sobre as tendências em relação às
questões dos direitos das mulheres.
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respondem por 27 proposições, quase 60% das proposições apresentadas e em
tramitação. Constata-se, também, e de forma mais expressiva ainda, o grande
interesse e envolvimento de parlamentares mulheres na temática em questão, dado
que a bancada feminina corresponde a 7,5% do total de parlamentares nas duas
Casas e é responsável por 45% das autorias das propostas apresentadas e em
tramitação.81
Para a quase totalidade das matérias objeto das proposições apresentadas
existe mais de um projeto de lei. Assim, das 50 proposições analisadas, 32 são
projetos principais, sendo o restante, 18 projetos de leis anexados àqueles, por
versarem sobre o mesmo tema, ainda que também existam projetos sobre o mesmo
tema que não foram anexados. As proposições consideradas referem-se aos
seguintes temas: igualdade na sociedade conjugal, orientação sexual, cirurgia para
mudança de sexo, educação sexual, crimes contra a liberdade sexual, violência
sexual e familiar/doméstica, contrato e parceria conjugal, reprodução humana,
aborto, gestante, exame de DNA para investigação de paternidade e licençapaternidade.
A distribuição por ano de apresentação das 50 proposições é a seguinte:
1989, uma; 1990, duas; 1991, cinco; 1992, uma; 1993, três; 1994, uma; 1995, vinte;
1996, treze; e 1997, quatro. Enquanto 11 proposições foram apresentadas na
legislatura de 1991-1994, 37 foram apresentadas na atual legislatura, iniciada em
1995 e com término previsto para janeiro de 1999. A grande maioria dessas
proposições encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados (PL), devendo
posteriormente seguir para apreciação no Senado Federal. Apenas seis projetos
encontram-se em tramitação no Senado Federal, três em sua primeira fase (PLS),

81

A reduzida participação de mulheres no Legislativo motivou a aprovação de dispositivo na Lei 9.100/95,
obrigando os partidos políticos a reservarem, no mínimo, 20% de vagas para as candidaturas femininas nas
eleições municipais de 1996. A luta pela ampliação da participação das mulheres na política culminou com a
Campanha “Mulheres Sem Medo do Poder”, promovida pela Bancada Feminina do Congresso Nacional (então
composta de 34 deputadas e 6 senadoras). As quotas na prática política são consideradas como um tipo de
medida afirmativa, e têm sido adotadas em vários países, produzindo sensíveis resultados. A adoção de quotas
para mulheres em órgãos de direção partidária e sindical, como forma de alterar a composição por sexo/gênero
nas instâncias de poder, também começa a ser difundida, tanto internacionalmente quanto no país. Para as
eleições de deputados e senadores em 1998, já foi aprovada legislação dispondo sobre uma quota de 25% de
candidaturas de mulheres, por partido ou coligação. Para um estudo sobre a Política de Quotas e Mulheres na
Política, inclusive com os primeiros resultados da eleição municipal de 1996 no Brasil, ver Miguel (1997).
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devendo depois ser remetidos à Câmara dos Deputados, dois tendo sido já
apreciados pela Câmara e remetidos ao Senado Federal (PLC), e um tendo sido já
apreciado pelo Senado, enviado à Câmara e retornado ao Senado.
No que tange, ainda, à tramitação dos 32 projetos principais, 22 não foram
apreciados por nenhuma das Comissões Temáticas da Câmara ou do Senado. Dos
10 projetos já apreciados em alguma instância, cinco passaram por uma das
Comissões da Câmara dos Deputados: dois projetos de lei versando sobre
educação sexual, um sobre realização de aborto pelo Sistema Único de Saúde 82, um
sobre Exame de DNA para investigação de paternidade e a PEC sobre Orientação
Sexual. Dos outros cinco projetos, dois estão prontos para a apreciação pelo
Plenário da Câmara (um versando sobre cirurgia para mudança de sexo e o outro
sobre parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo); e outros três já
tiveram sua tramitação finda na Câmara e foram remetidos para apreciação pelo
Senado Federal (um sobre meação dos bens reunidos na constância da união e
outros dois dispondo sobre igualdade na sociedade conjugal).
Visando captar as interrelações entre as proposições, bem como o seu
significado no processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais, as
proposições em análise foram agrupadas em cinco categorias básicas: a) referentes
aos “pressupostos e antecedentes” das relações afetivo-sexuais, totalizando 8
proposições; b) referentes ao comprometimento da integridade dos sujeitos e de
suas relações afetivo-sexuais, em um total de 15 proposições; c) referentes ao
sujeito coletivo (sociedades e parcerias conjugais), totalizando 5 proposições; d)
referentes aos direitos reprodutivos, totalizando 13 proposições; e e) referentes à
paternidade responsável, em um total de 9 proposições. Enquanto as três primeiras
categorias constituem o cerne das relações afetivo-sexuais, as duas últimas
remetem às possibilidades de desdobramento dessas relações, à medida que
associadas à dimensão reprodutiva.

82

O projeto sobre realização do aborto pela rede pública nos casos previstos em lei, já aprovado na Comissão de
Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados, foi, também aprovado, em 20/08/97, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara.
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a) Proposições referentes aos “pressupostos e antecedentes” das relações
afetivo-sexuais
Esse agrupamento abrange proposições fundamentais que possibilitam
recursos e condições básicas para a constituição de relações afetivo-sexuais.
Concernem aos sujeitos individualmente, proporcionando a prerrogativa e a
igualdade de direitos civis, de direitos sexuais, de direitos de informação e de
educação.83
Sobre a capacidade jurídica da mulher, dois são os projetos básicos: o PLC
0222/93 (= PL 4782/90), de autoria do Executivo Federal – ao qual está apensado o
PL 0240/95 - e o PL 1815/91 (= PLS 0377/89), de autoria do então Senador
Fernando Henrique Cardoso. Ambos os projetos visam adequar os dispositivos da
Lei de Introdução ao Código Civil e do Código Civil - respectivamente, de 1942 e de
1916, com modificações pelo Estatuto da Mulher Casada, de 1962, e pela Lei do
Divórcio, de 1977 - ao dispositivo constitucional de igualdade de deveres e direitos
na sociedade conjugal.
Como adequações mais substantivas propostas por ambos os projetos
principais, destaca-se o compartilhamento entre marido e mulher: na direção e
representação da sociedade conjugal, na administração dos bens comuns, na
escolha do domicílio conjugal, na responsabilidade pelos encargos da família e no
exercício da autoridade parental. O PL 0240/95, apensado ao PL 1815/91, além de
conferir ao homem e à mulher igualdade de direitos e deveres na sociedade
conjugal, impõe a perda de poderes ao cônjuge que praticar qualquer tipo de
violência contra o outro, no tocante à representação da família, administração dos
bens comuns e fixação do domicílio familiar.
Os dois projetos basearam-se em anteprojeto de um novo estatuto civil da
mulher, elaborado pelas juristas Floriza Verucci e Silvia Pimentel, a partir de
consultas e debates organizados por movimentos feministas, e entregue ao
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Este agrupamento compreende as seguintes proposições: PLC 0222/93 (= PL 4782/90), PL 1815/91 (PLS
0377/89) e PL 0240/95 (todos sobre capacidade civil da mulher); PEC 139/95 (orientação sexual); PL 0070/95
(mudança de sexo); e PEC 424/96, PL 4751/90 e PL 0506/95 (todos sobre educação sexual).
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Presidente do Congresso Nacional, em fins de 1981. Esses projetos encontram-se
em tramitação no Senado Federal, tendo sido anexados a um projeto mais
abrangente, de reformulação do Código Civil (PLC 0118/84 = PL 0634/75) 84
Tais proposições apontam, assim, para a consideração jurídica de igualdade
das partes na conformação de relações afetivo-sexuais, de cunho estável entre o
homem e a mulher, através de contrato conjugal ou de convivência de fato.
Suprimem, portanto, a condição de subalternidade a que as mulheres estão sujeitas
no ordenamento jurídico ordinário sobre direito de família.
Tão importante quanto o reconhecimento da igualdade entre homens e
mulheres na conformação dos contratos e das uniões conjugais é o reconhecimento
da prerrogativa de livre orientação sexual dos sujeitos. A orientação sexual alude à
direção da atração sexual: heterossexual, quando a atração é por um sujeito do sexo
oposto; homossexual, quando é por um sujeito do mesmo sexo; e bissexual, quando
é dirigida a ambos os sexos. É, portanto, uma questão de foro íntimo, da ordem da
subjetividade e da autodeterminação dos sujeitos.
A PEC 139/95, de autoria da Dep. Marta Suplicy, propõe, assim, nova
redação ao inciso IV do art. 3º, bem como ao inciso XXX do art. 7º, da Constituição
Federal, os quais passariam a ter a seguinte redação, respectivamente: “promover o
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação”; e “proibição de diferença de salários,
de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, orientação
sexual, idade, cor ou estado civil”. Em ambos os dispositivos, propõe-se a inclusão
do termo “orientação sexual” ao conjunto dos demais. Aprovada unanimemente na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados,
observa o Relator da PEC 139/95, Dep. Régis de Oliveira, que a proposta apenas
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O projeto de reformulação do Código Civil, com relatoria do senador Josaphat Marinho, foi aprovado em
26/11/97 no Senado Federal, sendo enviado à Câmara para apreciação. Em sua redação final, incorpora as
mudanças previstas a partir da nova Constituição, mantendo o entendimento de união estável a partir da
convivência do homem e da mulher por cinco anos, ou por três, quando existir filhos em comum, e, em relação
ao antigo Código Civil, mantém a expressão direito à vida desde a concepção, além do adultério entre os motivos
que justificam a perda da guarda dos filhos nos processos de separação judicial.
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explicita com maior clareza os direitos e garantias individuais, evitando “distorções e
descumprimentos indevidos”.
Essa proposição foi apresentada quando da elaboração da Constituição de
1988, tendo sido então rejeitada. No entanto, dispositivos no sentido da não
discriminação dos sujeitos por orientação sexual já foram incluídos em duas
Constituições Estaduais e em setenta e quatro Leis Orgânicas Municipais, incluindo
a do Distrito Federal.
Também como uma questão de foro íntimo e da ordem da subjetividade,
coloca-se o interesse dos sujeitos transexuais em realizar intervenção cirúrgica de
mudança de sexo e obter novo registro de identidade. As intervenções cirúrgicas
para mudança de sexo são consideradas como lesão corporal de natureza grave
pelo Código Penal Brasileiro, de 1940, prevalecendo no país a realização de
cirurgias clandestinas e a falsificação de documentos.85
Os transexuais apresentam um sexo biológico distinto do seu psiquismo;
rejeitam

sua

conformação

física,

identificando-se

psicologicamente

com

o

sexo/gênero oposto, o que é motivo de profundas insatisfações e angústias. A
cirurgia no aparelho sexual externo constitui o tratamento adotado em todo o mundo.
O PL 0070/95, de autoria do Dep. José Coimbra, propõe, então, a
descriminalização de intervenções dessa natureza, em paciente maior e capaz,
desde que efetuada a pedido deste e precedida de exames necessários e de
parecer de junta médica. O projeto foi aprovado por unanimidade nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação e de Seguridade Social e Família, da Câmara
dos Deputados.
Cabe destacar que este é o segundo projeto apresentado pelo Dep. José de
Castro Coimbra sobre a matéria. O primeiro foi aprovado na Câmara e no Senado,
em 1984, sendo enviado para sanção presidencial, quando foi integralmente vetado
pelo então Presidente General de Exército João Baptista Figueiredo.

85

O médico que realizou a primeira cirurgia para ajustamento sexual no Brasil, em 1972, foi condenado em 1a.
instância e absolvido em 2a., tendo sido profundamente atingido em sua carreira profissional.
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Ressalte-se que o Conselho Federal de Medicina, mediante a Resolução
1.482/97, autoriza a realização da cirurgia de mudança de sexo sob as
circunstâncias anteriormente mencionadas, abrindo uma polêmica com a Justiça,
uma vez que atribui um outro sentido a este procedimento, qual seja, o de estar
curando uma “anomalia” e não o de estar provocando uma lesão corporal
gravíssima, como prevê o Código Penal brasileiro.
Finalmente, no que tange aos pressupostos para a realização de uma
sexualidade livre e responsável, destacam-se as proposições referentes à educação
sexual. Nesse sentido, a PEC 424/96, de autoria do Dep. Serafim Venson e outros,
acrescenta os incisos VIII e IX ao art. 208 da Constituição Federal, que dispõe sobre
o dever do Estado com a educação, nos seguintes termos: “A disciplina `Educação
Sexual e Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS´ é obrigatória nos currículos
de 1º e 2º graus do ensino fundamental, na Rede Pública e Particular de educação,
em todo o país”; e “O ensino da disciplina prevista no Inciso VIII, deverá seguir
orientações do Ministério da Educação e do Programa Nacional de Doenças
Sexualmente Transmissíveis/AIDS do Ministério da Saúde”.
Além desta PEC, versam sobre a matéria, de forma mais específica, o PL
4751/90, de autoria do Dep. Elias Murad, e o PL 0605/95, de autoria do Dep. Remi
Trinta. Enquanto o primeiro propõe a criação do “Programa de Orientação Sexual, de
Prevenção das DST/AIDS e do Uso Abusivo de Drogas”, o segundo propõe a
criação de um “Programa de Orientação Sexual”, ambos nos estabelecimentos de
ensino médio e fundamental dos Sistemas de Ensino do País, cabendo ao Conselho
Nacional de Educação, ouvidos demais órgãos, elaborar o Programa. Os dois
projetos prevêem que o programa acontecerá de forma sistemática e contínua, com
visão multidisciplinar, e, no mínimo, com 1 (uma) hora/aula semanal, em caráter
obrigatório para a escola e facultativo para o aluno. Contemplam, também, a
realização de Programas de Formação dos educadores, pelos Sistemas de Ensino.
O PL 4751/90 e o PL 0605/95 foram aprovados, com substitutivos,
respectivamente, na Comissão de Seguridade Social e Família e na Comissão de
Cultura e Desporto. A alteração e o aperfeiçoamento dos projetos originais contaram
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com a contribuição decisiva da Dep. Marta Suplicy, com vasta experiência na área
de assessoria e acompanhamento de orientação sexual.
O Dep. Remi Trinta destaca, na justificativa de seu projeto, ser “urgente
acabar com a desinformação e a ignorância com que os adolescentes iniciam sua
vida sexual”. E, em seu parecer sobre o PL 0506/95, a relatora, Dep. Maria Elvira,
considera que “A sexualidade humana constitui, como sabemos, importante aspecto
para o crescimento psicossocial do educando. É tarefa da escola prover o
necessário conhecimento nesse setor, a fim de que a sexualidade seja encarada
com naturalidade e não mais com preconceitos, tabus, estereótipos e informações
pseudo-científicas, que venham comprometer a formação de nossas crianças e
jovens”.
A implantação da educação/orientação sexual nas escolas, ao proporcionar
informações e espaço compartilhado para reflexão sobre valores, normas e práticas
referentes à afetividade e sexualidade, coloca-se como indispensável para o
desenvolvimento dos jovens, particularmente do segmento feminino e dos
segmentos menos favorecidos socialmente. A implantação de programas dessa
natureza constitui importante recurso para a vivência de interações afetivo-sexuais
mais conscientes e de livre escolha. Trata-se de uma reivindicação antiga do
movimento feminista que não foi incorporada quando da elaboração da nova
Constituição, sendo combatida pela Igreja Católica, contrária à vivência sexual dos
jovens antes do casamento.
As proposições acima, agrupadas em uma mesma categoria, referem-se,
portanto, aos “pressupostos e antecedentes” para a conformação de relações
afetivo-sexuais: seja sob o prisma da constituição de direitos dos sujeitos - igualdade
jurídica entre o homem e a mulher na relação conjugal, direito à livre orientação
sexual e direito à não discriminação por orientação sexual, direito à educação sexual
na escola, direito à cirurgia para mudança de sexo nos casos de transexualismo e
correspondente troca de registro civil) -, seja sob o prima da constituição da
subjetividade dos sujeitos, mediante as prerrogativas da livre orientação sexual e da
realização de cirurgia para mudança de sexo e troca de registro civil.
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b) Proposições referentes ao comprometimento da integridade dos sujeitos e
das relações afetivo-sexuais
Nesse agrupamento foram considerados os projetos de lei que tratam do
comprometimento da integridade dos sujeitos e das relações afetivo-sexuais, tanto
no que se refere às bases de sua constituição quanto no que se refere ao
desenvolvimento e reprodução das mesmas.86
Sobre o entendimento dos crimes contra a liberdade sexual, as proposições
mais abrangentes são o PL 4429/94, que teve origem na Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre a Violência contra a Mulher, e o PL 1600/96, de origem do Executivo
Federal, a partir de proposta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Como
questão mais substantiva, esses projetos propõem a consideração dos crimes contra
a liberdade sexual como crimes contra a pessoa e não contra os costumes, como
são considerados atualmente no Código Penal.
No entanto, o PL 4429/94 avança no sentido de propor a ampliação da figura
do estupro, atualmente definida como “constranger mulher à conjunção carnal,
mediante violência ou grave ameaça”, para “constranger alguém a praticar relação
sexual vaginal, anal ou oral mediante violência ou grave ameaça”. Cria a figura do
“abuso sexual” em substituição à do “atentado violento ao pudor”, com a seguinte
redação: “constranger alguém a submeter-se à prática de ato de natureza libidinosa
diverso de relação sexual”. E, ainda, entre outros dispositivos: extingue o crime de
adultério; garante o sigilo para crimes sexuais, correndo os processos em segredo
de justiça; e descarta conceitos discriminatórios como o de “mulher honesta”.
Além da mudança de compreensão do significado dos crimes sexuais, o PL
4429/94 inova, sobretudo, na proposta de equiparação das relações anal e oral
forçadas - atualmente qualificadas de mero atentado violento ao pudor, com
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Este agrupamento abrange os seguintes projetos: PL 4429/94, PL 1609/96, PL2903/97, PL 0120/95, PL
2928/97, PL 1069/95 e PL 1195/95 (todos referentes a crimes contra a liberdade sexual); e os PL 2100/91, PL
0132/95, PL 0143/95, PL 0242/95, PL 0244/95, PL 0245/95, PLS 0235/95 e PLS 0229/96 (referentes à violência
sexual e familiar/doméstica).
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penalidades mais leves - à relação vaginal forçada, reconhecendo-as como de igual
gravidade. Esse entendimento amplia a qualificação da violência sexual cometida
contra as mulheres e abre a possibilidade de crianças/adolescentes do sexo
masculino e homens serem também considerados como vítimas de posse sexual
forçada.
Esse Projeto de Lei - baseado em anteprojeto elaborado por Silvia Pimentel,
Luiza Eluf e Esther Kosowiski - resultou de amplas discussões na sociedade,
destacando-se a participação dos movimentos de mulheres. Foi apoiado pela
bancada feminina do Congresso Nacional e respaldado no Encontro LatinoAmericano e do Caribe Contra a Violência Doméstica e Sexual.
Como projetos pontuais, que propõem alterações no Código Penal, já
contempladas pelo PL 4429/94, destacam-se: o PL 0120/95 e o a este anexado, o
PL 2928/97, tratando da revogação do artigo que tipifica o crime de adultério, e o PL
2903/97, que determina segredo de justiça nos crimes sexuais.
Em relação à extinção do crime de adultério, observam os autores dos
projetos, Deps. Fernando Gabeira e Marta Suplicy (PL 0120/95) e Wigberto Tartuce
(PL 2928/97), que o adultério é o descumprimento de uma obrigação de natureza
civil e a sua criminalização e penalização não contribui para a manutenção da paz
conjugal. Além disso, a repressão social recaiu sobre o adultério feminino, gerando
respaldo para os “crimes passionais em defesa da honra”, cometidos pelos maridos.
O PL 1069/95 e o PL1195/95, este apensado ao anterior, apresentam
proposições distintas. O primeiro, de autoria do Dep. Fernando Gabeira, propõe a
revogação dos artigos do Código Penal que tipificam os crimes de sedução “seduzir mulher virgem, menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (catorze) anos, e
ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável
confiança” - e de corrupção de menores - “corromper ou facilitar a corrupção de
pessoa maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando ato
de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo”.
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Em sua justificativa, o autor argumenta que tais condutas (vivência sexual de
jovens maiores de 14 e menores de 18 anos) não são mais reprovadas socialmente,
apontando para os tempos de globalização dos costumes, proporcionada pelos
meios de comunicação. Procura desfazer possíveis confusões em relação ao termo
“corrupção de menores”, observando que esta tipificação só se diferencia da
“sedução” pelo fato de abranger atos diversos da conjunção carnal - a qual para o
ordenamento jurídico eqüivale apenas à relação vaginal, admitindo, assim, vítimas
do sexo masculino - e gerar penas mais suaves.
Já o PL 1195/95, de autoria da Dep. Marilu Guimarães, propõe o
agravamento de pena para o crime de corrupção de menores, alterando a redação
do Código Penal com o intuito de ampliar sua tipificação. Outrossim, propõe o
agravamento de pena para o rapto violento ou mediante fraude e para a manutenção
de casas de prostituição, quando os crimes envolverem menores de dezoito anos
como vítimas. No Código Penal, não há referência para o agravamento da pena por
faixa etária para esses dois crimes sexuais, ao contrário do que ocorre para os
demais.
Quanto às proposições sobre assédio sexual e violência familiar/doméstica,
as matérias se conectam. A criminalização do assédio sexual, ao prever
agravamento da pena quando da ocorrência em âmbito familiar, e a criminalização
da violência familiar, ao prever as modalidades de estupro e abuso sexual
incestuoso, apresentam intersecções. Por se tratar da criação de novas figuras
jurídicas, as discussões são polêmicas.
Sobre assédio sexual, o PL 0143/95, o PL 0242/95, apensado ao anterior, e o
PLS 0235/95 apresentam o mesmo texto. Distinguem o assédio sexual na forma
verbal (“constranger, por meio de palavras ou gestos, mulher ou homem, com o
intuito de obter favorecimento ou vantagem sexual”) e na forma física (“empregar por
meios físicos mediante violência, grave ameaça, fraude ou coação psicológica, para
tentar constranger, mulher ou homem, a prática de atos sexuais”). Colocam como
circunstâncias que agravam a pena até o dobro, a ocorrência de assédio sexual nas
relações de trabalho, nas relações dos profissionais de saúde e nas relações
familiares.
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A criação do crime de assédio sexual expressa a necessidade de tipificação
de ações recorrentes de constrangimento sexual, agravadas quando da existência
de relações de autoridade, de hierarquia e de dependência entre o assediador e a
vítima, que podem ser de ambos os sexos. No entanto, como observam as autoras
dos projetos, a Dep. Marta Suplicy (PL 0143/95) e a Senadora Benedita da Silva
(PLS 0235/95), as mulheres são as maiores vítimas de assédio sexual. A tipificação
deste crime exige uma clara diferenciação dos crimes de estupro e de atentado
violento ao pudor.
O PL 0245/95, de autoria da Dep. Raquel Capiberibe, que foi apensado ao PL
0143/95, propõe a supressão do conceito “honesta” acrescido ao substantivo
mulher, quando da consideração sobre posse sexual e atentado ao pudor, ambos
mediante fraude, e sobre rapto violento ou mediante fraude de mulheres, sendo essa
matéria objeto do PL 4429/94, mencionado anteriormente.
O PL 0244/95 - também de autoria da Dep. Raguel Capiberibe, e de igual
forma, apensado ao PL 0143/95 -, e o PL 0132/95, de autoria das Deputadas Maria
Laura e Marta Suplicy, apresentam o mesmo texto, dispondo sobre os crimes de
violência familiar. Esta é definida como “Padrão de conduta associada a uma
situação de abuso de poder que se manifesta através do emprego da força física,
violência psicológica, violência sexual, intimidação ou perseguição contra membro
integrante da própria comunidade familiar”. Ambos inovam ao tratar da violência
psicológica (como conduta que produz grave dano emocional) e da lesão ou dano
psicológico (vulneração da vida mental a ser comprovada por perícia médica), além
de tipificar os crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, de maus tratos na
família, de estupro do cônjuge ou companheiro, de estupro incestuoso e de abuso
sexual incestuoso. Os projetos basearam-se em proposta elaborada pelas juristas
Silvia Pimentel e Maria Inês Valente Pierro.
Já o PLS 0229/96, de autoria da Senadora Benedita da Silva, dispõe sobre os
crimes de violência doméstica, definidos como “crimes praticados entre si pelos
integrantes ou ex-integrantes de uma mesma família”. Amplia o rol das possíveis
vítimas, ao considerar como integrantes de uma mesma família as pessoas com
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vínculos de parentesco civil até o quarto grau, os cônjuges, companheiros ou
assemelhados, e quaisquer outras pessoas que vivam sob os cuidados de membro
da família, ainda que não aparentados. Também dispõe sobre crime de violência
psicológica como perseguição ou intimidação de integrante ou ex-integrante da
família.
Embora as autoras considerem que homens e mulheres podem ser vítimas de
violência familiar/doméstica, observam a prevalência da violência contra a mulher,
praticada pelo (ex)cônjuge ou (ex)companheiro.87
Com tratamento pontual, destaca-se o PL 2100/91, que define o estupro
qualificado, quando é cometido pelo cônjuge ou companheiro, com ampliação de
pena, também já contemplado por projetos citados anteriormente. Os autores do
projeto, Deputados Sandra Starling e José Fortunati observam em sua justificativa:
“O estupro constitui um atentado à dignidade da pessoa humana por se dar
mediante comportamento violento, e não por se verificar em cópula praticada “fora
do casamento”. Antes de ser um dever dos cônjuges, a conjução carnal intra
matrimonium há de ser uma decorrência do afeto, do respeito e do mútuo desejo
sexual.” O estupro, cometido em contexto de casamento ou de união estável,
implicaria, assim, “um abuso da confiança e da intimidade”.
O conjunto de proposições sobre os crimes contra a liberdade sexual e a
violência familiar/doméstica tem como fundamento impor limites às práticas e
interações afetivo-sexuais dos sujeitos, penalizando-os quando de sua não
observância. Todos esses projetos - à exceção do PLS 0235/95 e PLS 0229/96 que
tramitam no Senado88 - encontram-se em tramitação na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, tendo sido a maioria redistribuída
para uma Subcomissão de Matéria Penal.
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Segundo Carmo (1997), ambos os projetos concentram-se na dimensão punitiva, em detrimento da ênfase nos
mecanismos preventivos e/ou conciliatórios, a exemplo de leis específicas de outros países.
88
O PLS 235/95, dispondo sobre assédio sexual, foi aprovado com substitutivo na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, em 10/09/97. Tendo sido aprovado em caráter terminativo, segue direto para votação na
Câmara dos Deputados.
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Os projetos agrupados na categoria de comprometimento da integridade dos
sujeitos e das relações afetivo-sexuais visam, por um lado, preservar o direito à
liberdade sexual dos sujeitos, penalizando a exploração da sexualidade alheia, tanto
para uso e benefício próprio quanto de terceiros e, por outro, preservar o direito à
integridade física e psíquica dos sujeitos envolvidos em relações afetivo-sexuais,
bem como a integridade dessas mesmas relações. Em suma, visam garantir o direito
à dignidade, à integridade, à liberdade, à autonomia, à livre escolha dos sujeitos em
suas relações afetivo-sexuais e familiares.
c) Proposições referentes ao sujeito coletivo (sociedades e parcerias
conjugais)
Esse grupo engloba os projetos de lei referentes à regulamentação de direitos
entre as partes integrantes de relações afetivo-sexuais, nas modalidades de
casamento e união estável, bem como à regulamentação das próprias parcerias
constituídas.89:
O PL 2686/96, de autoria do Executivo Federal, é o que trata da união
estável, propondo a revogação das leis atualmente em vigor sobre a matéria, as Leis
9.278/96 e 8.971/94. Este projeto afirma o entendimento de união estável como “a
convivência, por período superior a cinco anos, sob o mesmo teto, como se casados
fossem, entre um homem e uma mulher, não impedidos de realizar matrimônio ou
separados de direito ou de fato dos respectivos cônjuges”. Prevê a redução do prazo
a dois anos quando houver filho em comum. Sobre a conversão da união estável em
casamento, dispensa os proclamas e os editais, substituindo-os por declaração dos
companheiros e assinatura de duas testemunhas. Dispõe que os bens móveis e
imóveis adquiridos onerosamente por qualquer dos companheiros, na constância da
união estável, regem-se pelas disposições sobre o regime de comunhão parcial de
bens. Mantém os direitos das partes sobre ação de alimentos e sucessão.
A Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado da Justiça ao Sr.
Presidente da República, quando do envio do projeto elaborado por Comissão
constituída pelo Executivo, observa que “a caracterização da união estável que
89

Compõem esse agrupamento os PL 2686/96, PL 0352/95 e PLC 0097/96 (= PL 1147/95), todos referentes à
união consensual, o PL 1225/95 (sobre alimentos após a dissolução da sociedade conjugal) e o PL 1151/95 (de
parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo).
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consta do presente Projeto de Lei (art. 1º) foi mais rígida que as referidas na
legislação anterior, a fim de evitar a insegurança jurídica que poderia decorrer de
critérios subjetivos”.
Quanto à apreciação das questões referentes à união estável, os membros da
Comissão não foram unânimes; enquanto uns entendiam que seria matéria da
justiça comum, outros, majoritariamente, consideravam que deveria ser atribuição
das Varas de Família, o que assegura segredo de justiça e equivalência de
tratamento com as questões referentes ao casamento/separação. Sendo a matéria
de competência estadual, decidida pelas leis de organização judiciária e pelos
regimentos dos tribunais, o Projeto concede prazo para as adaptações da lei,
incluindo a atribuição às Varas de Família dos julgamentos referentes à união
estável.
Como projetos pontuais sobre a união estável, cujos teores já foram
contemplados no projeto anterior, destacam-se o PL 0352/95, que permite o registro
de união, como casamento, após cinco anos de vida em comum, e o PLC 0097/96 (=
PL 1147/95), que reconhece o direito à meação dos bens reunidos na constância da
união.
Já o PL 1225/95 estabelece prazos e condições para a concessão de
alimentos entre cônjuges após a dissolução da sociedade conjugal. Na justificativa
do projeto, o Dep. Roberto Balestra observa que o casamento não pode gerar
dividendos “ad infinitum”, por não ser um negócio.
No âmbito das propostas referentes ao direito das partes e entre elas, o PL
1151/95, de autoria da Dep. Marta Suplicy, coloca-se como o mais polêmico. O
projeto, fruto de discussões com os movimentos homossexuais, disciplina a união
civil entre pessoas do mesmo sexo, tendo sido aprovado, na forma de substitutivo,
na Comissão Especial constituída para analisá-lo. Por este, a nomeação
originalmente proposta - “união civil” - foi substituída pela de “parceria civil
registrada”, como forma de não apresentar semelhanças com a figura jurídica da
“união estável”.
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O substitutivo propõe: “É assegurado a duas pessoas do mesmo sexo o
reconhecimento de sua parceria civil registrada, visando à proteção dos direitos à
propriedade, à sucessão e aos demais regulados nesta Lei”. Dispõe que a parceria
constitui-se mediante escritura pública e respectivo registro em livro próprio, nos
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, com apresentação de declaração
de solteiro, viúvo, ou divorciado, a qual permanece inalterada durante a vigência do
contrato. O projeto explicita que “São vedadas quaisquer disposições sobre adoção,
tutela ou guarda de crianças ou adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos
de um dos parceiros”. O parceiro que comprove a parceria civil registrada será
considerado beneficiário do Regime Geral de Previdência Social e de pensão
vitalícia, bem como do estatuto dos servidores

públicos federais e da lei dos

estrangeiros. O projeto prevê, ainda, o reconhecimento do direito dos parceiros à
composição de rendas para aquisição de casa própria, a planos de saúde e seguro
de grupo, e à inscrição como dependentes para efeitos de legislação tributária.
O parecer do Relator na Comissão Especial, Dep. Roberto Jefferson, constata
que “O projeto é viável, necessário e possível do ponto de vista social e,
principalmente, jurídico. Em uma sociedade que se diz e se pretende democrática e
pluralista, o Direito não pode servir como obstáculo à transformação social, pelo
contrário, deve ser instrumento de proteção às conquistas e demandas sociais”.
Chama atenção para o fato de que o projeto não disciplina as obrigações e deveres
entre os parceiros, e não cria nenhuma entidade ou núcleo familiar. É, portanto, “um
instituto civil estranho ao casamento civil”.
No entanto, o que está em pauta a partir da apresentação desse projeto é a
possibilidade e o direito de institucionalização das relações homossexuais, no âmbito
do ordenamento jurídico do país, a exemplo do casamento e da união estável. A
legalização da parceria civil registrada possibilita, fundamentalmente, disciplinar os
direitos entre as partes, bem como os direitos pertinentes a esta modalidade de
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casal, os quais, na ausência de regulamentação, ficam a mercê de abusos e
violências.90
De resto, para além do casamento e da união estável, as uniões livres e
consensuais e as parcerias homossexuais, quer se queira ou não, constituem formas
de conjugalidade na sociedade brasileira, nas quais os parceiros estabelecem seus
contratos pessoais de caráter familiar, ainda que sem reconhecimento jurídico.
Apesar das ressalvas, de todos os lados, em relação à parceria civil entre
pessoas do mesmo sexo, de que não é casamento e não se configura como um
núcleo familiar, assim o é vivenciado por inúmeros casais. A especificidade na
parceria civil registrada - diferentemente do casamento e da união estável - é que o
casal encontra-se, a priori, por constituição biológica, impedido de gerar prole em
comum. Esse impedimento biológico adquire conteúdos valorativos e morais, sendo
interditado ao casal o exercício conjunto da socialização de crianças.
Enquanto se avança no reconhecimento da legitimidade das uniões estáveis as quais foram, historicamente, objeto de discriminação e de abusos das partes
quando de sua desconstituição - as parcerias entre pessoas do mesmo sexo
continuam sendo fortemente discriminadas socialmente.
Enquanto se discute o direito à liberdade de orientação sexual dos sujeitos e
o direito ao reconhecimento e registro do contrato sexual, desde que seja de
interesse das duas partes, o Dep. Severino Cavalcanti, membro da Comissão
Especial que analisou o PL 1151/95, em declaração de voto contrária à aprovação
do substitutivo, observa que: “sendo os atos homossexuais intrinsecamente maus e
contrários à lei natural, eles estão proibidos para todos e não apenas para os
católicos”. Em seus argumentos, utiliza expressões como “praticantes do pecado
contra a natureza” e “pecado este muito grave, que clama a Deus por vingança”.

90

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em matéria inédita, decidiu pelo direito de herança de uma das
partes, em virtude do falecimento da outra (dando direito a 50% do patrimônio acumulado em 14 anos de vida
em comum), e rejeitou a demanda impetrada pelos pais do falecido, desde 1989, reivindicando o patrimônio
integral constituído, em vida, pelo casal (Cf. Correio Brasiliense, 11/02/98, p. 8:Gay garante direito à herança do
parceiro.
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d) Proposições referentes aos direitos reprodutivos
Os projetos de lei sobre direitos reprodutivos abarcam três grandes temáticas:
planejamento familiar, reprodução assistida e aborto. Em sua maioria, encontram-se
tramitando na Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos
Deputados.91
Sobre saúde reprodutiva, o PL 4377/93 (= PLS 0028/93), de autoria da então
Senadora Eva Blay, apresenta texto convergente ao da Lei 9.263, sobre
planejamento familiar, aprovada em 1996, e ampliada em 1997, com o direito à
esterilização voluntária. O projeto mantém a permissão para a esterilização
voluntária a partir de consentimento expresso por pessoa civilmente capaz. O PL
4319/93, ao qual foi apensado o PL 4377/97, por sua vez, restringe-se à permissão
para a realização de cirurgia de laqueadura em hospitais públicos, portanto apenas
para as mulheres, e em condições específicas, entre as quais estar a mulher vivendo
em sociedade ou união conjugal e desde que haja a concordância do marido ou
companheiro.
A regulamentação da esterilização voluntária de homens e mulheres é
particularmente importante, tendo em vista o grande número de cirurgias de
laqueadura em hospitais da rede pública ou privada de saúde – a despeito de serem
consideradas ilegais até recentemente -, recaindo o ônus sobre as mulheres de
segmentos sociais menos favorecidos, que tinham que pagar pelas mesmas.
Sobre técnicas de reprodução humana assistida, o PL 2855/97, de autoria do
Dep. Confúcio Moura, além de contemplar as preocupações expressas no PL
3638/93, de autoria do Dep. Luiz Moreira, coloca-se como bem mais abrangente.
Esse projeto regulamenta as técnicas de Reprodução Humana Assistida (RHA), em
suas feições de inseminação artificial (IA), de fecundação “in vitro”(FIV), de
transferência de pré-embriões (TE) e de transferência intratubária de gametas (TIG).
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São os seguintes: os PL 4377/93 e PL 4319/93 (sobre planejamento familiar); os PL3638/93 e 2855/97 (sobre
reprodução assistida); e os PL 0020/91, PL 1135/91, PL 0176/95, PL 1174/91, PL 2023/91, PL 3280/92, PL
1956/96, PL 2929/97 e PL 2118/96 (todos sobre aborto).
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Em dispositivo de grande importância, estabelece que “Toda mulher capaz,
independentemente de seu estado civil, poderá ser usuária das técnicas de RHA,
desde que tenha solicitado e concordado livre e conscientemente em documento de
consentimento informado”. O projeto veda a utilização de técnica de RHA com
finalidade de clonagem, de seleção de sexo ou de qualquer outra característica
biológica, e eugênica. Com relação à doação de gametas ou pré-embriões,
pressupõe a realização de contrato gratuito, escrito, formal e de caráter sigiloso
entre os serviços que empregam tais técnicas e os doadores. Permite a gestação de
substituição nos casos em que a futura mãe legal não possa desenvolvê-la, seja por
defeito congênito ou adquirido, sendo a doação temporária do útero permitida
quando a doadora for parente até o 4º grau da futura mãe legal. Dispõe também
sobre a possibilidade dos serviços médicos especializados em RHA crioconservar
gametas e pré-embriões nos bancos autorizados, por até cinco anos, sendo após
descartados. Estabelece várias infrações e sanções para manipulação indevida de
técnicas de RHA.
O projeto de lei em questão propõe a criação da Comissão Nacional de RHA de caráter permanente e com representação paritária -, vinculada ao Conselho
Nacional de Saúde, “destinada à orientação das técnicas, elaboração de critérios de
funcionamento dos serviços públicos e privados de reprodução humana assistida e
suas competências”. Por fim, estabelece prazo para o Poder Executivo normatizar
sobre autorização e homologação dos serviços públicos e privados de RHA e
bancos correspondentes, entre outros.
O Dep. Confúcio Moura, na justificativa do projeto apresentado, argumenta
como seus objetivos “apoiar o avanço da técnica, ampliar o acesso aos seus
benefícios e regulamentar o uso, impedindo o surgimento de distorções que
degenerem as relações em sociedade e coloque em risco a própria humanidade”.
Sobre reprodução assistida, ressalta-se a Resolução 1358/92 do Conselho
Federal de Medicina, a qual levanta como princípios gerais a obrigatoriedade do
consentimento informado e extensivo aos pacientes inférteis e doadores e a
proibição de fecundação de oócitos humanos, salvo para a procriação humana, bem
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como de utilização de procedimentos que visem à redução embrionária. Dispõe,
também, que toda mulher pode ser receptora das técnicas de reprodução assistida,
sendo que, estando casada ou em união estável, faz-se necessária a aprovação do
cônjuge ou do companheiro. Veda a doação de gametas ou pré-embriões, bem
como a doação temporária do útero em caráter lucrativo ou comercial, e permite a
criopreservação de espermatozóides, óvulos e pré-embriões.
Sobre aborto, a temática mais polêmica nesse conjunto de proposições,
vários são os projetos de lei em tramitação.92 O PL 0020/91, de autoria dos Deps.
Eduardo Jorge e Sandra Starling, dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento
dos casos de aborto previstos no Código Penal, pelo Sistema Único de Saúde. Tais
casos referem-se ao aborto necessário (se não há outro meio de salvar a gestante) e
ao aborto no caso de gravidez resultante de estupro, precedido de consentimento da
gestante. No último caso, o abortamento só poderá ser realizado até a 12a. semana
de gestação. Esse projeto foi aprovado com emendas na Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados.93 Segundo sua relatora, Dep. Jandira
Feghali, o que o Projeto propõe “é sanar esta discriminação e injustiça social entre
as mulheres com e sem poder aquisitivo e que o atendimento médico e hospitalar
possam ser oferecidos seguindo critérios humanos”.
Sobre o mesmo tema, cabe destacar a rejeição da PEC 025/95, pelo plenário
da Câmara, em maio de 1996. Esta Proposta de Emenda Constitucional, de autoria
do Dep. Severino Cavalcanti, dava nova redação ao caput do art. 5º da Constituição,
acrescentando à garantia de inviolabilidade do direito à vida a expressão “desde a
concepção”, o que impediria, assim, a realização da interrupção da gravidez nos dois
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Para um histórico e análise das proposições sobre aborto apresentadas no Congresso Nacional de 1946 a 1993,
ver Rocha (1996).
93
Posteriormente, o PL 0020/91 foi também aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da
Câmara, em 20/08/97, por voto de desempate da Retalora do projeto nessa Comissão, Dep. Zulaiê Cobra, em
virtude do resultado final, de 23 votos a favor e 23 votos contra. Considerando o poder terminativo da Comissão,
o projeto deveria seguir direto para o Senado, sem passar pela votação em Plenário da Câmara. No entanto, foi
impetrado recurso, até o momento não julgado, para que o projeto seja submetido à votação, também, no
Plenário da Câmara.
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casos garantidos, desde 1940, pelo Código Penal, e inviabilizava a ampliação de
todo e qualquer permissivo legal para a realização do aborto no país.94
Ao PL 1135/91, também de autoria dos Deps. Eduardo Jorge e Sandra
Starling, estão apensados os PL 0176/95, PL 1174/91, PL 2023/91, PL 3280/92, PL
1956/96 e o PL 2929/97, por tratarem de matéria comum. Estes projetos apresentam
diferenciações, abarcando desde o direito de interrupção da gravidez até noventa
dias e sua realização pela rede hospitalar pública (PL 0176/95), passando pela
descriminalização do aborto (PL 1135/91), até a ampliação de permissivos legais
para o abortamento (todos os demais).95 Entre os últimos, as propostas de
legalização são as seguintes: se a gravidez determinar perigo para a vida ou a
saúde física ou psíquica da gestante, se for constatada enfermidade grave e
hereditária no nascituro ou, ainda, por ocasião de alguma moléstia ou intoxicação ou
acidente sofrido pela gestante que comprometa a saúde do nascituro (PL 1174/91);
realização da prática do abortamento na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde,
se a gestante estiver, comprovadamente, contaminada pelo vírus HIV (PL 2023/91);
realização da interrupção da gravidez até a vigésima quarta semana, em instituições
hospitalares públicas ou privadas, quando o produto da concepção for portador de
graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais e precedida de indicação médica
(PL 3280/92); quando o produto da concepção não apresentar condições de
sobrevida, precedida de indicação médica, ou quando se constatar, por meios
científicos, a impossibilidade de vida extra-uterina, em instituições hospitalares
públicas ou privadas (PL 1956/96); em caso de gravidez resultante de estupro por
parentes (2929/97).
Por fim, o PL 2118/96 autoriza a recusa, por parte dos profissionais da área
médica, à prática do abortamento, o que já é contemplado pelo PL 0020/91.
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A votação da PEC 025/95, na Câmara dos Deputados, apresentou o seguinte resultado: 351 votos contrários, 33
a favor e 16 abstenções.
95
De grande repercussão foram as declarações do Presidente do Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião da
votação do projeto de obrigatoriedade da Rede Pública de Saúde realizar o aborto nos casos previstos em lei,
defendendo a ampliação da legalização do aborto para os casos de comprometimento grave e irreversível à saúde
da mulher e má-formação do feto.
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Muitos são os argumentos dos autores dos projetos. O Dep. José Genuíno
(PL 0176/95) observa que a dramática realidade do aborto é particularmente forte
para as mulheres das classes mais pobres e que o projeto visa “estabelecer um
direito inalienável das mulheres, que é o de disporem do seu próprio corpo. Mas ele
é também um projeto em defesa da vida concreta e do bem-estar das mulheres que
não conseguirem evitar a gravidez indesejada através de outros meios”. Os
Deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling (PL 1135/91) afirmam que “é
absolutamente desnecessário e desumano querer aplicar penalidade a uma pessoa
que já foi forçada a submeter-se à tamanha agressão. A gestante, quando provoca
aborto em si mesma ou permite que outro o faça, está tomando uma providência
extrema que a violenta física, mental e, com freqüência, moralmente”. A Dep. Marta
Suplicy (PL 1956/96) chama a atenção para a evolução da medicina fetal, que
permite avaliar com precisão as condições do feto, tendo sido já emitidos centenas
de alvarás judiciais autorizando médicos a interromperem gravidez com diagnose de
patologias fetais. Constata ser “tortura obrigar uma mãe, contra sua vontade, a
manter uma gravidez por vários meses se o resultado final for o óbito do nascituro”.
Os processos correlatos de gestação e de interrupção da gravidez são
vivenciados exclusivamente pelas mulheres, sendo da maior importância que elas
possam vivenciá-los com autonomia. Constituem prerrogativas das mulheres, com
base no entendimento da maternidade como direito e escolha e não como
compulsoridade, dado que é um processo que ocorre no corpo das mulheres com
implicações para o resto de suas vidas. Ademais, sendo o abortamento um
procedimento comum na sociedade brasileira, ainda que criminalizado, produz
efeitos perversos para as mulheres que, por falta de condições financeiras,
submetem-se a abortos em clínicas clandestinas, a preços aviltantes e sem respaldo
legal para processar profissionais incompetentes.
O fato é que os direitos reprodutivos compreendem não apenas o direito à
concepção e à contracepção, mas, também, no limite, o direito à interrupção da
gravidez e, consequentemente, constituem direito das mulheres em particular. Mas,
mais que isso, os direitos reprodutivos abrangem, também, as condições e os
procedimentos referentes a todas as situações de fertilidade e infertilidade de

172

homens e de mulheres. As contribuições da ciência e da tecnologia para a
construção dos direitos reprodutivos têm sido imensas, ao ampliar cada vez mais o
leque de possibilidades e oportunidades para os sujeitos.
e) Proposições referentes à paternidade responsável
Por fim, as proposições referentes à paternidade responsável foram reunidas
a partir de três frentes: abandono de gestante, exame DNA para investigação de
paternidade e licença-paternidade.96
O PL 0243/95, de autoria da Dep. Raquel Capiberibe, dispõe sobre o crime de
abandono de gestante, definindo-o como “deixar, sem justa causa, na indigência ou
sem assistência, durante a gestação e até o parto, aquela que tornou grávida e que
não pode prover a própria subsistência”. O Código Penal é omisso a esse respeito,
prevendo apenas os crimes contra a assistência familiar, em suas modalidades de
abandono material e abandono intelectual.
Os projetos sobre gratuidade do Exame DNA para investigação de
paternidade para pessoas comprovadamente pobres são inúmeros, apresentando
diferenciações fundamentalmente quanto à responsabilidade de sua realização ou
custeamento: pelo órgão de medicina legal e, enquanto não instrumentalizado,
cabendo ao Poder Judiciário celebrar convênio com entidades, públicas ou privadas,
capacitadas (PL 1504/96, ao qual foram apensados os PL 1542/96, PL 1780/97, PL
2095/96, PL 2496/96); a cargo da União (PL 2095/96); transferência para o Poder
Executivo regulamentar a gratuidade do exame (PL 1542/96); e realização pelas
Secretarias de Segurança Pública dos Estados, por intermédio da Polícia Civil (PL
2496/96).
O PL 1780/96, da Dep. Socorro Gomes, também apensado ao PL 1504/96,
apresenta o mesmo texto de projeto de lei da autora, apresentado anteriormente,
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Os projetos referentes à paternidade responsável são: PL 0243/95 (abandono de gestante); os PL 1504/96, PL
2095/96, PL 1542/96, PL 1780/96, PL 2496/96, PL 0307/95, PLS 0186/96 (exame DNA); e o PL 1410/96
(licença-paternidade).
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aprovado no Congresso Nacional e vetado integralmente pelo Presidente da
República, tornando obrigatória a realização do exame DNA na rede hospitalar
vinculada ao SUS. Com teor convergente a este, colocam-se o PL 0307/95 e o PLS
0186/96, sendo que este último dispõe que as despesas decorrentes da aplicação
da Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento da União. O PL 0307/95 foi o único que já concluiu a tramitação em uma
Comissão, a de Seguridade Social e Família, na Câmara dos Deputados, tendo sido
aprovado por unanimidade, com substitutivo, passando a ter o mesmo teor do PL
1780/96.
Os autores dos Projetos de Lei em questão levantam vários argumentos. A
Dep. Socorro Gomes observa que “o direito à paternidade, a ter reconhecida sua
filiação, é fundamental e imprescindível a qualquer criança”. O Dep. Edson Ezequiel
(PL 1504/96) destaca duas vertentes de fundamentação: “a primeira alude
justamente ao avanço científico que tornou irrespondíveis os resultados dos exames
de pareamento cromossômico (ADN), vinculando, por isso, a Justiça à sua
utilização; e a segunda, que não permite deixarem-se fora do círculo dos seus
beneficiosos jurisdicionados carentes, só porque os infelicita a condição de penúria”.
O Dep. Adelson Salvador (PL 2095/96) observa que “Aceita a premissa de que o
exame DNA é imprescindível para a busca da verdade e que esta é condição
indispensável para aplicação da justiça, tendo em vista mais que a realização da
justiça é função do Estado, não há como fugir à conclusão de que esse mesmo
Estado deve patrocinar a gratuidade do exame às pessoas carentes que não
possam assumir tal encargo, sob pena de desvirtuar-se essa função essencial do
Estado”. E o Dep.Genésio Bernardino (PL 0307/95), por sua vez, destaca que a
gratuidade do exame trata-se de “providência democrática e que visa assegurar os
direitos dos menos favorecidos”.
Por fim, o PL 1410/96, de autoria do Dep. Waldomiro Fioravante, dispõe sobre
licença-paternidade, regulamentando dispositivo constitucional. Mantém a licença de
cinco dias consecutivos, a partir do nascimento de filho, sem prejuízo da
remuneração, prevendo que, em caso de óbito materno, seja assegurado ao pai o
direito a uma licença de trinta dias. O projeto dispõe, ainda, sobre ausência para

174

acompanhar dependente ao médico ou dentista e licença para tratamento de saúde
do filho.
O autor justifica o projeto observando que “Na sociedade contemporânea que
vivemos, existem inúmeros casos onde o pai concilia a vida profissional com os
afazeres domésticos além dos compromissos de acompanhamento dos filhos à
consultas médicas ou odontológicas, deixando de lado as idéias arcaicas oriundas
da sociedade patriarcal, onde o pai só era aceito como o `provedor’ do lar”.
Essas proposições vêm ao encontro da idéia da paternidade responsável:
tanto no que se refere à parcela de responsabilidade dos homens na concepção
quanto

à

responsabilidade

de

reconhecimento

dos

filhos

gerados

e

de

compartilhamento na socialização e na assistência às crianças.
Fazendo um balanço de todas as proposições em tramitação no Congresso
Nacional aqui analisadas – e, subdivididas nas cinco categorias referentes à grandes
temáticas no contexto das relações afetivo-sexuais: “antecedentes e pressupostos”;
comprometimento da integridade dos sujeitos e de suas relações; contratos e
parcerias conjugais; direitos reprodutivos; e paternidade responsável -, pode-se
constatar a existência de duas grandes frentes de formulação legislativa.
A primeira visa regular os direitos dos sujeitos individuais e coletivos,
incluindo a responsabilidade com terceiros. Nesta frente, situam-se os projetos de lei
referentes aos direitos à liberdade sexual, à livre orientação sexual, à cirurgia para
mudança de sexo, à interrupção da gravidez, à constituição de uniões livres e de
parcerias entre pessoas do mesmo sexo. Todas estas matérias apontam para a
autonomia dos sujeitos individuais e coletivos (casais) e suas responsabilidades,
cabendo ao Estado combater as ações que visem constranger estas práticas
individuais ou coletivas.
A segunda frente de formulação legislativa visa regular as responsabilidades
do

Estado

em

matéria

concernente

às

relações

afetivo-sexuais.

Tais

responsabilidades apontam, basicamente, para a normatização e prestação de
determinados

serviços,

tais

como:

serviços

de

educação,

através

da
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educação/orientação sexual nas escolas; serviços de saúde, incluindo saúde
reprodutiva, reprodução assistida e interrupção da gravidez em situações permitidas,
pela Rede Pública de Saúde; serviços de segurança e de combate à violência nos
casos de crimes de natureza sexual e de violência doméstica; serviços de
assistência aos jurídicamente pobres, por meio da gratuidade no exame do DNA
para

investigação

de

paternidade.

Essas

proposições

apontam

para

o

reconhecimento, pelo Estado, das relações afetivo-sexuais como relações sociais
significativas no cotidiano dos sujeitos, passíveis de regulamentação e de
intervenções por parte do Estado visando a contribuir para a construção de relações
afetivo-sexuais livres, responsáveis e simétricas entre os sujeitos.
As propostas de alteração na legislação em vigor e de constituição de novos
direitos e de novas responsabilidades do Estado, bem como de ampliação dos
direitos e das responsabilidades atuais, são de natureza civil e penal, além de
conteúdos específicos no âmbito das relações de trabalho e dos serviços de
educação e de saúde.
Ainda que dirigidas a todos os sujeitos, apresentam duas particularidades
básicas. Por um lado, o conjunto de proposições é especialmente expressivo para o
feminino, que, objetivamente, vivencia com mais freqüência situações de violação de
seus direitos de cidadania, em virtude da condição de gênero. Por outro, é também
particularmente expressivo para os segmentos sociais mais desfavorecidos, que, em
virtude de sua condição sócio-econômica, vivenciam, também, com mais freqüência,
situações de violação desses direitos.
Por fim, do conjunto das proposições analisadas, algumas apresentam maior
consensualidade, enquanto outras tendem a produzir muitas polêmicas. Entre estas,
podem ser elencadas duas grandes frentes de conflito, de caráter essencialmente
político-ideológico.
A primeira refere-se à discussão sobre homossexualidade e parceria civil
entre pessoas do mesmo sexo. A proposta de explicitação da não discriminação por
orientação sexual, embora não seja polêmica pelo seu conteúdo intrínseco, produz
desdobramentos, entre os quais, o de embasar o reconhecimento da parceria civil
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entre pessoas do mesmo sexo. Isso porque, se ninguém pode ser discriminado em
virtude de orientação sexual, seja na sociedade em geral ou nas relações de
trabalho em particular (como propõe a PEC 139/95), também não poderá sê-lo na
realização do contrato sexual, o qual efetivamente apresenta o mesmo caráter de
uma parceria conjugal e, por conseguinte, de um núcleo familiar, dado que este se
constitui a partir de vínculos de afinidade (afetivo-sexuais) e de consangüinidade.
Essa discussão é polêmica entre os parlamentares, apresentando grandes
polarizações também na sociedade civil, especialmente entre o movimento
homossexual e a Igreja Católica e os grupos evangélicos, os quais admitem a
sexualidade apenas associada ao casamento e à reprodução, por conseguinte, no
contexto da relação entre o homem e a mulher.
A segunda frente de conflitos concerne à legalização, descriminalização e
ampliação dos permissivos legais para a realização do aborto. O debate sobre a
questão tem sido historicamente embasado em argumentos religiosos e moralistas,
por parte dos contestadores de alguma modalidade de aborto, em detrimento da
observância do direito e da situação real das mulheres frente a uma gravidez
indesejada ou comprometida, em virtude das condições de saúde e desenvolvimento
do feto, como também em detrimento da observância da condição laica do Estado
Brasileiro e da condição de liberdade de crença e de cultos religiosos dos cidadãos,
inclusive para não tê-los. Essa discussão é, igualmente, polêmica entre os
parlamentares e na sociedade civil, expressando a polarização existente,
particularmente, entre o movimento social de mulheres e a Igreja Católica.
Outras duas questões, menos impregnadas de conteúdos político-ideológicos
do que as anteriores e mais referenciadas à discussões especializadas, merecem
destaque. A primeira concerne à ampliação da tipificação do crime de estupro e à
tipificação dos crimes de assédio sexual e violência familiar/doméstica. A segunda
abarca a questão referente à reprodução assistida, no que tange à demarcação de
seus limites. Ambas as discussões envolvem, principalmente, o corpo das mulheres
- em suas dimensões biológica, psíquica e social - e, nessa medida, o movimento de
mulheres coloca-se como um interlocutor privilegiado ao lado de associações de
juristas e de conselhos de medicina, respectivamente.
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4. Legislação e Brasil Contemporâneo
Considerando a legislação brasileira sobre sexualidade, relações afetivosexuais e reprodução, sob a forma de dispositivos constitucionais e legislação
ordinária, pode-se constatar que a mesma, ainda que relativamente avançada,
apresenta interdições que deslegitimam as múltiplas expressões de sexualidade dos
sujeitos

e

seus

possíveis

desdobramentos.

Exemplos

maiores

são

a

desconsideração das uniões/parcerias civis entre pessoas do mesmo sexo, bem
como o direito e a liberdade de escolha da maternidade, o que alude à
heterossexualidade e à maternidade compulsórias vigentes no país, em termos de
valores e normas socialmente dominantes, mas não em termos da intersubjetividade
e das práticas reais dos sujeitos.
São dois os grandes marcos na legislação a respeito da temática no período
70-96. O primeiro é a aprovação da Lei do Divórcio, em 1977, que abre para a
posterior ampliação e flexibilização da direito ao divórcio, e, o segundo, a
promulgação da Constituição Federal, em 1988, particularmente quando da
consideração da igualdade entre o homem e a mulher na sociedade conjugal -, mas
também do reconhecimento da união estável como entidade familiar e dos direitos
ao planejamento familiar, à proteção contra a violência doméstica, a não
discriminação por filiação das crianças, à licença-paternidade -, que abre, por sua
vez, para a elaboração de legislação ordinária visando a regulamentação dos novos
direitos conquistados na Constituição.
Enquanto o primeiro marco aponta para o direito de locomoção/de ir e vir dos
sujeitos no âmbito das relações afetivo-sexuais, em sua feição de forte
institucionalização (casamento), o segundo aponta para a realização do contrato, de
direito ou de fato, em bases de igualdade das partes, considerando-se o feminino e
o masculino. O direito de constituir, desconstituir e reconstituir contratos conjugais e
o direito de igualdade das partes na sociedade conjugal configuram-se como direitos
básicos da modernidade, conquistados apenas recentemente no país.
Cotejando a legislação com os dados sobre sexualidade, relações afetivosexuais e reprodução levantados no capítulo anterior, observa-se a imensa distância
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entre os textos legais que tratam dessas questões e as situações reais vivenciadas
pelos sujeitos, à medida que seus direitos não são integralmente assegurados e
tampouco a responsabilidade do Estado nessas questões é integralmente assumida.
A garantia de liberdade sexual, no sentido do reconhecimento de que
ninguém será forçado ou constrangido a relações sexuais, não é de fato
assegurada, como também não o é no sentido da livre orientação sexual, da
promoção do bem de todos sem preconceitos de qualquer forma de discriminação. A
violência sexual, que atinge especialmente as mulheres e as crianças e
adolescentes, particularmente também do sexo feminino, e a perseguição aos
sujeitos em decorrência de orientação sexual são uma constante na realidade
brasileira. Tampouco a garantia da integridade dos sujeitos envolvidos em relações
afetivo-sexuais é sustentada, como atestam as violências em âmbito familiar e
doméstico. Os direitos à concepção, à contracepção e à interrupção da gravidez em
casos previstos em lei não são amplamente assegurados pelo sistema público de
saúde, além de serem contemplados em condições comprometedoras para a saúde
física e mental de suas usuárias.
Evidencia-se, assim, uma distância significativa entre a legislação e as ações
governamentais no sentido de garantir direitos e acesso a bens e serviços previstos
no texto legal. Ou seja, a legislação garante direitos que as ações governamentais
nem sempre propiciam. Particularmente, as ações referentes à saúde reprodutiva e
à segurança pública, como também as referentes a ações educativas, não têm
merecido uma atenção especial no sentido de serem eficazes quanto ao
enfrentamento de situações graves e comprometedoras do exercício da cidadania
nas relações afetivo-sexuais e seus desdobramentos imediatos, no âmbito da
reprodução.
Observa-se, entretanto, que os legisladores têm sido parcialmente sensíveis
às demandas, reivindicações e pressões de sujeitos políticos organizados, tais como
o movimento feminista, o movimento homossexual e diversas ONGs na sociedade
brasileira. As limitações neste sentido ficam por conta das pressões igualmente
realizadas por grupos religiosos, particularmente a Igreja Católica, os quais intentam
regulamentar as práticas dos sujeitos de acordo com seus próprios valores,
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impedindo o reconhecimento de determinadas situações e práticas generalizadas,
em maior ou menor medida, tais como: a homossexualidade; o transexualismo; a
educação sexual nas escolas; a constituição de parcerias homossexuais e de uniões
sexuais livres e consensuais; os modernos métodos contraceptivos e a esterilização
voluntária; as novas tecnologias reprodutivas conceptivas; a interrupção da gravidez.
Apesar do intuito, por parte de grupos religiosos e de parlamentares
estreitamente vinculados aos mesmos, de impedir a regulamentação de muitas
dessas situações e práticas, o que por si só propicia o desencadeamento e o
agravamento de situações de desrespeito aos direitos humanos, o Estado brasileiro
vem assumindo sua feição laica e enfrentado algumas tensões com os movimentos
religiosos, ao sensibilizar-se para a regulamentação da educação sexual nas
escolas, para a realização de campanhas de uso da camisinha, para o
reconhecimento das uniões estáveis, para a implantação dos modernos métodos
contraceptivos e das novas tecnologias reprodutivas conceptivas, entre outras
ações. Como grandes interdições, permanecem o não reconhecimento das parcerias
homossexuais e a não ampliação dos permissivos legais para a realização do
aborto, ainda que ambos estejam na pauta de discussões do Congresso Nacional.
Constata-se, por fim, um relativo atraso na regulamentação jurídica das novas
tecnologias reprodutivas conceptivas, bem como das cirurgias transgenitais, as
quais, no entanto, encontram-se, também, em pauta para apreciação pelo
Congresso Nacional, visando ajustes e maiores definições.
Se, por um lado, a legislação brasileira, bem como as propostas em
discussão no Congresso Nacional, aponta para os níveis de consenso e de dissenso
na sociedade, por outro, aponta, igualmente, para alinhamentos no âmbito
internacional.
Pimentel (1985), em pesquisa realizada sobre legislação constitucional
comparada, abrangendo vinte e nove Constituições estrangeiras, observa que a
igualdade jurídica dos cônjuges é referida apenas nas Constituições da ex-República
Democrática Alemã (1968), Bulgária (1971), China (1979), Cuba (1976), Espanha
(1978), Japão (1946), Itália (1947/63/67), Portugal (1976/82) e ex-URSS (1977).
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O planejamento familiar é referido apenas nas Constituições da China,
Moçambique (1975) e Portugal. E a igualdade de direitos das crianças nascidas fora
do matrimônio e as nascidas do casamento é garantida pelas Constituições da
Bulgária, Espanha, Itália, Iugoslávia (1974) e Polônia (1952/79).
A atual Constituição da República Federativa do Brasil é reconhecida como
das mais avançadas do mundo no que diz respeito aos direitos da mulher e à
consideração das relações de reprodução biológica e social. No entanto, o país
colocou-se, e ainda coloca-se, como retardatário em algumas questões. No que
tange ao reconhecimento do divórcio em termos mundiais, foi o 129º país membro
da Organização das Nações Unidas a adotá-lo.97
No que tange à legalização do aborto, o Brasil se insere na minoria de países
com legislação mais restritiva ao mesmo. Segundo a Federação Internacional de
Paternidade Planificada - IPPF -, sediada em Londres, 40% da população mundial
habitam em países que autorizam o aborto sem restrições (até 10 ou 18 semanas de
gravidez); 21 %, em países que autorizam o aborto por razões sócio-médicas ou
sócio-econômicas; 16%, em países que autorizam o aborto em casos de risco para a
saúde da mãe, de má formação do feto ou em casos de violação e incesto; 5 %, em
países que autorizam o aborto apenas em casos de violação, incesto ou risco de
vida da mãe (caso brasileiro); e 18% da população habitam em países que
autorizam o aborto apenas em casos de risco de vida da mãe. Basicamente, são os
países da América Latina e da África os que fazem restrições à legalização do
aborto.98
Outra referência mundial é a pesquisa de S.W. Henshaw (in Gollop:1994-95),
publicada em 1990, com a seguinte especificação: 23 países (correspondendo a
40% da população mundial) permitem o aborto por solicitação da mulher; 14 países
(representando 23% da população) permitem o aborto por razões sociais ou médicosociais; 42 países (compreendendo 12% da população) possuem leis autorizando o

97
98

Cf. Correio Brasiliense, 24/06/77, ps. 01, 0 e 05 e O Estado de São Paulo, 24/06/77, ps. 14 e 15.
Cf. Correio Brasiliense, 08/09/94, p. 20.
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aborto por razões médicas, em um sentido mais amplo que o risco de perda de vida
da gestante, e algumas vezes, por risco genético, além de razões jurídicas, como o
estupro ou incesto; e 53 países do mundo (correspondendo a 25% da população)
permitem o aborto somente em casos de risco de vida da gestante.
A justiça brasileira vem ampliando, desde 1992, o espectro das possibilidades
de abortos legais no Brasil, na medida que os juízes têm autorizado a realização do
aborto também em casos de anomalias genéticas incompatíveis com a vida, sendo o
mais clássico a anencefalia.
Quanto ao reconhecimento e à penalização do assédio sexual, existe
legislação específica na França, Bélgica, Hungria, Nova Zelândia, entre outros. 99 No
que tange à violência doméstica, investigação de Carmo (1997) sobre legislação a
respeito na América Latina, apontou para leis específicas em seis países – Chile,
Costa Rica, Porto Rico, Equador, Colômbia e México. A autora observa que esses
países privilegiaram a prevenção, a assistência e a erradicação da violência, sem
desprezar o sistema punitivo.
Em relação à cirurgia para mudança de sexo, Suécia, Alemanha, Itália,
Holanda, alguns Estados nos Estados Unidas da América e no Canadá dispõem de
legislação que autoriza expressamente a realização das mesmas.100
A parceria entre homossexuais é legalizada e regulamentada na Dinamarca,
Noruega, Suécia, Groelândia, Holanda, Hungria e Islândia e em Estados ou cidades
da Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos e França. O Brasil encontra-se entre
os países que estão com a discussão da lei no Congresso, juntamente com a
Bélgica, Finlândia e República Checa.101 O Parlamento Europeu, em reunião
realizada em 1994, aprovou recomendação para que os países membros
aprovassem a possibilidade dessas uniões. E a França deverá instituir em breve a
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Cf. Folha de São Paulo, 11/05/96, Caderno 3, p. 02: Pesquisa quantifica casos de assédio sexual no Brasil.
Cf. Folha de São Paulo, 16/03/96, p. 02: Projeto quer regulamentar cirurgia para mudar sexo.
101
Cf. Correio Brasiliense, 10/02/98, p. 6: Leis para Homossesxuais.
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união homossexual, em decorrência do cumprimento da promessa eleitoral feita pelo
atual governo socialista.102
Quanto à adoção de crianças por casais homossexuais, a Holanda,
recentemente, tornou-se o primeiro e único país do mundo a reconhecer tal direito,
conferindo aos casais homossexuais prerrogativa equivalente a dos casais
heterossexuais.103 Anteriormente, autorização para um casal de homossexuais
adotar conjuntamente uma criança foi dada pela Juíza do Estado norte-americano
de Nova Jersey, que oficializou um acordo entre a Justiça, as autoridades de bemestar social locais e grupos de gays e lésbicas. 104
Afora a legislação referente ao aborto, em que o Brasil alinha-se aos países
mais atrasados, as atuais discussões no Congresso Nacional e na sociedade
brasileira sobre assédio sexual e violência doméstica, parceria civil entre pessoas do
mesmo sexo, cirurgia para mudança de sexo e uso e difusão de novas tecnologias
no âmbito da reprodução humana situam o país no debate internacional sobre a
regulamentação dessas situações, práticas e relações sociais. Embora o debate
esteja concentrado nos países desenvolvidos, que ocupam uma posição de
vanguarda em relação aos demais, as discussões expressam a consideração de
questões essenciais na contemporaneidade: os horizontes e os limites da ciência e
da tecnologia, bem como as múltiplas subjetividades/sexualidades e os direitos dos
sujeitos nas relações afetivo-sexuais e as respectivas responsabilidades do Estado
de garanti-los e, dos governos, de assegurá-los mediante intervenções concretas.
Observa-se, assim, que a legislação e as ações governamentais constituem
importantes elementos no processo de construção da cidadania nas relações
afetivo-sexuais. Pelo fato de expressar e produzir contextos sociais específicos,
emergem como alvo especial dos sujeitos políticos organizados e das forças políticoideológicas na sociedade, os quais se constituem como outro elemento substantivo
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Cf. Correio Brasiliense, 24/06/97, p. 04: França instituirá união homossexual.
Cf. Correio Brasiliense, 07/02/98, p. 4: Adoção permitida a homossexuais.
104
Cf. Folha de São Paulo, 19/12/97, Caderno 1, p. 18: Casais de homossexuais podem adotar filho nos EUA, e
Correio Brasiliense, 06/21/97, p. 6: Juíza dos EUA garante adoção gay.
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para essa construção. E, por sua vez, os avanços científico-tecnológicos, ao se
constituírem como referência para mudanças sociais – ao ampliar possibilidades,
inclusive de autonomia dos sujeitos – conformam um outro elemento na construção
da cidadania nas relações afetivo-sexuais.

184

CAPÍTULO V - CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DAS
RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS

A partir da análise da realidade brasileira, particularmente no que tange à
legislação aprovada e às proposições legislativas em tramitação, pode-se reunir
alguns elementos substantivos com vistas à elaboração de algumas sínteses sobre o
processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais na sociedade
brasileira contemporânea e sua correspondente articulação com políticas públicas.
Para tanto, o presente capítulo foi subdividido em duas seções: na primeira,
qualificam-se alguns elementos básicos da cidadania no âmbito das relações afetivosexuais; e, no segundo, tais elementos são utilizados como mediação para a análise
da sexualidade enquanto objeto de políticas públicas na sociedade brasileira.

1. Elementos de cidadania nas relações afetivo-sexuais
Para efeito de análise, são considerados basicamente dois sentidos para a
problematização da cidadania no âmbito das relações afetivo-sexuais, o situacional
e o relacional, ambos inseridos em uma dimensão histórica. Embora os dois sentidos
estejam interligados, pois o situacional pressupõe inúmeras relações sociais e o
relacional, evidentemente, conforma determinadas situações, tal distinção e
abstração têm por objetivo uma melhor compreensão do objeto em questão.
No sentido situacional, privilegiam-se os direitos assegurados, bem como
aqueles que se encontram em fase de negociações, a partir de reivindicações
específicas de determinados sujeitos políticos organizados na sociedade brasileira.
Refere-se, ainda, à autonomia (condições e possibilidades de escolha) dos sujeitos
erótico-amorosos frente aos constrangimentos, estereótipos, preconceitos e
tradições sociais. Apresenta uma contraface real, de (não)usufruto de direitos e de
negação/afirmação de autonomia.
Nessa perspectiva, a reflexão de Hannah Arendt, ao considerar a cidadania
como “o direito de ter direitos”, é basilar (Lafer: 1988 e 1979). Na sociedade
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brasileira, constata-se que os sujeitos têm o direito de viverem livremente sua
sexualidade, na perspectiva de que ninguém pode ser constrangido, ameaçado ou
obrigado a ter relações sexuais não consensuais. No entanto, o que se observa é
que a liberdade sexual assegurada tem, fundamentalmente, uma feição negativa
(assegura que a relação sexual não pode realizar-se mediante constrangimento,
coação ou ameaça), mas não uma feição positiva, na perspectiva da efetiva
liberdade sexual, uma vez que as relações homossexuais consensuais e os casais
daí decorrentes não podem ser institucionalizados socialmente.
Essa situação significa que apenas os casais heterossexuais podem pactuar
e submeter suas relações a um contrato, a um projeto coletivo público, mediante
casamento ou união estável. Assim, as relações e os casais homossexuais (de gays
e de lésbicas) encontram-se privados de determinadas relações afetivo-sexuais
institucionalizadas, expressando que determinados sujeitos, em decorrência do
desejo e da vivência sexual própria e compartilhada, são privados de histórias de
amor e de projetos amorosos transparentes e publicizados, ficando reduzidos aos
subterrâneos e à clandestinidade amorosa.
Esta

privação

aponta

para

a

constatação

de

que,

enquanto

a

consensualidade entre sujeitos adolescentes/adultos é um pressuposto ético-jurídico
das relações afetivo-sexuais (homo ou hetero), a institucionalização social é uma
prerrogativa apenas das relações heterossexuais, sendo as relações homossexuais
marginalizadas e discriminadas na sociedade brasileira, como de resto, na maioria
das sociedades, embora esta situação venha sendo superada em algumas. Uma vez
que tais relações e casais não são socialmente reconhecidos, evidenciam-se
processos de constrangimento dos sujeitos para o exercício da heterossexualidade,
forma considerada socialmente legítima de acesso a uma comunidade amorosa e a
uma comunidade familiar, enquanto núcleo responsável pela socialização de
crianças.
Por outro lado, à medida que o Estado exclui as relações e os casais
homossexuais da possibilidade de uma regulação contratual mínima, desde que de
interesse dos sujeitos envolvidos, reforça, ainda que indiretamente, o fascismo
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societal105 e o totalitarismo, expresso nas práticas de perseguição, agressão e
assassinato de homossexuais no Brasil. Considerando que essas práticas são
realizadas impunemente - via de regra, seus autores não são responsabilizados,
nem punidos -, o Estado acaba sendo cúmplice da intolerância, da prepotência, da
negação da alteridade e, no limite, do aniquilamento de seres humanos no país.
De igual maneira, a violência sexual contra as mulheres e as crianças e
adolescentes é corriqueira e o Estado não tem desencadeado a contento ações que
possam preveni-la, nem promovido intervenções eficazes de recolhimento e
julgamento dos autores dessas práticas e tampouco atendido às vítimas de abusos e
crimes sexuais. A chamada violência doméstica, manifesta em agressões,
espancamentos e assassinatos basicamente de mulheres, que emerge em contextos
de interação afetivo-sexual em curso e mesmo findas, é também cotidiana e, quando
denunciada, expressando a demanda efetiva de proteção e de justiça aos órgãos
governamentais e judiciais, nem sempre é devidamente acolhida. Constata-se,
assim, que inúmeras crianças e adolescentes (de ambos os sexos), bem como
inúmeras mulheres, encontram-se privadas de integridade física e sexual,
vivenciando violências no próprio corpo, com todos os desdobramentos psíquicos
que acarretam, às vezes irreversíveis. Tais violências ocorrem em todos os
segmentos sociais, conforme atestam diversos estudos e pesquisas empíricas.
Outro segmento que, em sua totalidade, encontra-se privado de realização
existencial é o de transexuais. A estes/as é negado o direito à própria identidade de
gênero, tensionada pelo conflito dos sujeitos frente ao corpo biológico de um sexo e
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A expressão “fascismo societal” é de Boaventura de Souza Santos, que, em conferência sobre “Democracia e
Pós-modernidade” (pronunciada, em Brasília, em 10/06/97), aponta para o perigo, na contemporaneidade, menos
do fascismo de Estado, e mais do fascismo que emerge e se alastra na sociedade, expresso: no apartheid social
(criação e separação das zonas civilizadas, onde funciona o contrato social, das zonas selvagens, excluídas do
mesmo); no Estado paralelo (que se comporta diferentemente, conforme as zonas mencionadas); no fascismo
contratual (que obriga a parte mais fraca a aceitar o contrato de trabalho); no fascismo territorial (referido a
atores para-estatais); no fascismo da insegurança (difusão do medo pela perda das expectativas conquistadas); no
fascismo dos mercados financeiros. O sentido de fascismo societal é convergente com o sentido atribuído por
Hannah Arendt ao totalitarismo - aí como expressão de Estado, em suas feições de nazismo e stalinismo -, o qual
considera os indivíduos como supérfluos e descartáveis, e instaura a supressão de limites entre público e privado.
Segundo a autora, o totalitarismo, como forma de organização do Estado e da sociedade, encontra condições
favoráveis no isolamento (destruidor da capacidade política, da faculdade de agir) e na
desolação/desenraizamento (desagregadora da vida privada e destruidora das capacidades de relacionamento
social dos indivíduos). (Lafer, 1988)
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o psiquismo vivenciado como do outro sexo. Embora a ciência tenha desenvolvido
as técnicas para a realização de cirurgias transexuais que permitem a mudança de
sexo para o seu ajustamento ao psiquismo dos sujeitos transexuais, tais
procedimentos não são legalizados. A legalização da cirurgia para mudança de sexo
é indissociável do acesso a uma nova identidade e (auto)nomeação dos sujeitos,
sendo que esta prerrogativa é também vedada, mesmo nos casos em que tais
cirurgias já foram realizadas, clandestinamente no Brasil ou legalmente no exterior.
O fenômeno do transexualismo aponta para a importância do corpo na
construção da identidade, pois esta se realiza a partir de um corpo materializado,
continente de desejos, de afetos, de valores, mediante interação com outros
sujeitos. Os sujeitos transexuais na sociedade brasileira estão, assim, privados de
identidade própria e coagidos ou constrangidos a assumirem identidade vivenciada
como alheia, o que significa a privação da “casa”, cujos limites e fronteiras são a
própria pele.
No que tange ao direito de (in)formação sexual e aos direitos reprodutivos, a
ambivalência é significativa. A educação sexual é praticamente inexistente, não
estando regulamentada nas instituições de ensino, além de ocorrer de forma difusa
e assistemática nos meios de comunicação. A assistência médica e psicológica no
exercício da sexualidade e da reprodução, apesar de garantida na legislação
brasileira, fica preterida em virtude da abrangência e ineficácia do sistema de saúde
vigente no país. A saúde sexual e reprodutiva das mulheres, construída como direito
a partir das lutas dos movimentos de mulheres, ainda que de forma deficitária, tem
sido melhor atendida do que a saúde sexual e reprodutiva dos homens.
Os

direitos

fundamentalmente

reprodutivos

diferenciam-se

sustentados

pela

condição

por
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sexo/gênero

social
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e

estão

sujeitos.

A

responsabilidade da contracepção recai ainda sobre as mulheres e o acesso aos
métodos contraceptivos não é de fato assegurado a todas - o que atinge
particularmente as mulheres pobres, a imensa maioria das mulheres brasileiras - e
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Os problemas sexuais masculinos, como impotência e ejaculação precoce, e de saúde, como a prevenção do
câncer de próstata, são questões pouco difundidas e quase nunca tratadas com a atenção e a seriedade que
merecem.
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produz, em conseqüência, os fenômenos da gravidez indesejada e da gravidez de
adolescentes, além do aborto.
Tanto a gestação/parto quanto a interrupção da gravidez - que se realizam
exclusivamente no corpo feminino - são processos que, no país, chegam a
comprometer a vida das mulheres, e aí, basicamente, das mulheres desfavorecidas
socialmente, que não têm acesso à assistência à concepção (embora formalmente
garantida pelo Estado) e tampouco ao aborto seguro (sem risco de vida e de
seqüelas físicas). Apenas oito hospitais do país (situados em quatro cidades) estão
preparados para a realização de abortos nos casos de risco de vida da gestante e
de gravidez resultante de estupro; ou de gestação com grave anomalia fetal, desde
que as mulheres consigam uma autorização judicial para a interrupção da gravidez.
Para as mulheres que dispõem de recursos financeiros, a interrupção da gravidez,
em condições adequadas, pode ser realizada em clínicas particulares, ainda que
ilegalmente.
Assim, parcela das mulheres pobres no país está privada de integridade física
em virtude de sua função reprodutiva: seja por assumir a gestação, que pode
redundar em mortalidade materna, seja por decidir interrompê-la, que pode redundar
em graves seqüelas e morte. Uma vez grávidas, as mulheres são constrangidas e
coagidas a levarem a termo a gestação, a despeito de: não disporem de condições
de saúde física/mental ou sócio-econômicas e/ou psicológicas para assumirem a
maternidade; de não contarem com o apoio de familiares, nem do futuro pai da
criança, e tampouco do Estado ou de instituições sociais; e a despeito, também, do
projeto da maternidade significar mudanças profundas a ponto de comprometer seus
projetos individuais de vida.
Ainda em relação à assistência à concepção, a reprodução assistida,
mediante novas tecnologias reprodutivas, atinge pequena parcela de mulheres e
casais, dado que tais procedimentos ainda não foram generalizados no âmbito das
ações públicas, estando acessíveis, predominantemente, aos sujeitos que dispõem
de recursos financeiros para arcar com os altos custos em clínicas e hospitais
particulares.
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O processo de construção da cidadania no âmbito das relações afetivosexuais, no sentido situacional aqui levantado, apresenta, portanto, muitos
comprometimentos. À conquista de alguns direitos nas últimas décadas (do divórcio,
da união estável, da igualdade do homem e da mulher na sociedade conjugal, do
planejamento familiar, da proteção contra a violência sexual e doméstica, da licençapaternidade) contrapõe-se a interdição de outros (da parceria civil entre pessoas do
mesmo sexo, da cirurgia transexual e mudança de identidade e da interrupção da
gravidez), e a exclusão de segmentos sociais específicos, em decorrência do gênero
e da subjetividade/sexualidade. Os direitos interditados encontram-se na pauta de
discussão e de negociação na esfera legislativa e na sociedade em geral - o que
significa um avanço, pelas possibilidades do aprofundamento do diálogo -, sendo, no
entanto, reduzidas as perspectivas de sua conquista e aprovação legal.
A interdição formal desses direitos, que recai sobre as mulheres grávidas e
sobre o desejo dos sujeitos (em relação ao próprio corpo e em relação ao corpo do
outro), conta com o apoio e a defesa das forças religiosas e políticas conservadoras
e tradicionais, tendo como sustentação os valores morais da sacralidade da vida (do
feto, em quaisquer circunstâncias) e da família tradicional (núcleo necessariamente
constituído por um homem e uma mulher), bem como o culto a “natureza”, à qual os
sujeitos devem submeter-se (o curso natural da gestação, o corpo natural com que
se veio ao mundo e o casal natural, pois reprodutivo, formado por um macho e uma
fêmea).
Por sua vez, as forças humanistas e progressistas, predominantemente
laicas, apontam para a construção social e cultural da sexualidade, para a
autonomia e o direito de escolha dos sujeitos quanto aos seus projetos existenciais
próprios, bem como para a importância de uma sociedade tolerante e pluralista,
reconhecedora

das

liberdades

individuais

e

das

múltiplas

subjetividades/sexualidades.
Paralelamente à conquista de alguns direitos no âmbito das relações afetivosexuais - especificamente nos casos de proteção contra a violência sexual e
doméstica e do planejamento familiar -, evidencia-se, na prática, a sua não
realização e implementação, seja em termos da extensão a todos, seja em termos
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da garantia da integralidade do direito. As limitações, desta feita em decorrência da
condição de gênero e sócio-econômica, comprometem, sobremaneira, a construção
da cidadania nas relações afetivo-sexuais, dado que apontam, concretamente, para
as desigualdades sociais e para o processo de exclusão que atinge segmentos
sociais específicos, a despeito do reconhecimento consensual desses direitos e das
responsabilidades do Estado na sua garantia.
Frente ao entendimento consensual quanto ao direito à proteção contra a
violência sexual e doméstica e ao direito ao planejamento familiar, verificam-se
diferentes envolvimentos das forças políticas para a sua efetivação, destacando-se
os movimentos de mulheres e as forças de centro-esquerda na defesa dos mesmos
e a não prioridade conferida pelas ações governamentais, no sentido de garanti-los.
Quanto ao segundo sentido, que integra a noção de cidadania, apontado
anteriormente, o relacional, este abrange, por um lado, as interrelações dos sujeitos
erótico-amorosos, e, por outro, as interrelações dos sujeitos políticos organizados,
bem como as suas relações com os diversos segmentos sociais e com as instâncias
do Estado. Estas relações apontam para as possibilidades de relações de
dominação, de diálogo e entendimento, de cooperação, de confronto e luta políticoideológica, reportando-se, fundamentalmente, à noção de relações de poder.
A interação entre os sujeitos individuais envolvidos em relações afetivosexuais pode assumir as feições extremadas de dominação e de negociação e
entendimento e, nessa medida, tais relações transformam-se em espaços de
negação, comprometimento e afirmação da cidadania. As relações violentas
constituem uma das expressões da relações de dominação e, mesmo, das relações
simbióticas.
As interrelações entre os sujeitos coletivos organizados também são
basicamente de dois tipos: de cooperação e aliança e de confronto e luta políticoideológica. No geral, as alianças desenvolvem-se entre as forças que compartilham
propostas e valores comuns, a exemplo do movimento de mulheres, de
homossexuais e de diversas ONGs - o que não quer dizer que não ocorram
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dissensos e conflitos, mas apenas que os mesmos não tendem a se sobrepor à
relação maior de cooperação.
Já o confronto desenvolve-se, via de regra, entre as forças que apresentam
propostas opostas, as quais tendem a se agrupar em grandes blocos, a exemplo das
que foram mencionadas anteriormente e do bloco liderado pelas forças religiosas
(predominantemente católicas), formadas por instituições clericais e movimentos da
sociedade civil, a exemplo de movimentos “pró-vida”, contra o aborto). Este tipo de
confronto, estabelecido de início, difere de confrontos localizados, entre os
movimentos de mulheres, de homossexuais e ONGs, de um lado, e o governo, de
outro, por ocasião de discussões específicas.
Ambas as forças situadas nos dois grandes blocos polarizados (grupos em
defesa dos direitos sexuais e reprodutivos x grupos religiosos) disputam espaços
junto às demais organizações da sociedade civil e aos diversos segmentos sociais e
buscam exercer influência e estabelecer negociações e entendimentos junto às
instâncias de Estado (executivo, legislativo e judiciário), dada a sua responsabilidade
primordial de gestão social. Nessa medida, a pressão junto ao Estado expressa o
entendimento, explícito ou não, de que a construção da cidadania nas relações
afetivo-sexuais passa necessariamente pela ação do Estado, embora não se esgote
nesse tipo de ação.
Assim, se a dimensão situacional da cidadania produz a visibilidade de alguns
segmentos sociais, dadas as condições específicas de privação, de discriminação e
de opressão em curso, decorrentes das condições de gênero e sócio-econômica e
das subjetividades/sexualidades dos sujeitos, a dimensão relacional da cidadania
produz a visibilidade da prática política e das relações de poder e suas múltiplas
possibilidades, tanto na esfera pública, quanto na esfera privada e, portanto, tendem
a ser adjetivadas como relações democráticas ou autoritárias.
Rearticulando-se as duas dimensões, pode-se constatar que a prática política
e as correlações de poder vigentes viabilizam a dimensão situacional, de
comprometimento da cidadania no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos. No
entanto, inserindo tais dimensões numa perspectiva processual e histórica, pode-se
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constatar, igualmente, que a prática política e as correlações de poder viabilizaram
importantes mudanças, que apontam para imensos avanços no processo de
construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira, nas
últimas três décadas.
As mudanças não se evidenciam a partir da melhoria das condições objetivas
de vivência da sexualidade e das relações afetivo-sexuais dos sujeitos, as quais
ascendem

a

uma

publicização

e

politização

recentes,

configurando-se

a

contemporaneidade, até o momento, menos como o tempo de seu equacionamento,
e mais como o tempo de visibilidade do comprometimento da cidadania nesse
contexto.
Entretanto, as mudanças se evidenciam significativamente no país, a partir:
dos avanços na legislação e nas propostas em discussão no Congresso Nacional e
na sociedade em geral; da organização de sujeitos políticos humanistas e do
enfrentamento das forças religiosas e conservadoras; das ações governamentais
desencadeadas, a despeito das pressões e restrições das forças religiosas; e da
produção e difusão científico-tecnológicas, propiciando múltiplas possibilidades para
os sujeitos e para a intervenção governamental. Esses elementos constituem, assim,
importantes instrumentos na construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais
na sociedade brasileira.
E, por fim, as mudanças se evidenciam, sobremaneira, na transformação das
relações de poder entre homens e mulheres em suas relações afetivo-sexuais, ainda
que estas transformações não transcorram de forma generalizada na sociedade
brasileira, mas localizadas e circunscritas a determinados contextos sociais,
culturais, econômicos e espaciais. No entanto, onde ocorrem, estas transformações
passam a constituir-se como referências para a construção de relações mais
democráticas. E, tão importante quanto é a transformação das relações de poder
entre sujeitos políticos organizados e Estado, mediante o estabelecimento e o
aprofundamento de uma interlocução, ainda que também não generalizada e mais
consistente em algumas frentes relativamente a outras, redundando, não poucas
vezes, em ações de parceria na gestão social.
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2. Sexualidade e relações afetivo-sexuais como objeto de políticas públicas
A ampliação e o aprofundamento da cidadania no âmbito da sexualidade e
das relações afetivo-sexuais, considerada fundamentalmente em uma perspectiva
histórica e processual, transcorre mediante intervenções de cunho estatal e societal,
das ações de sujeitos políticos organizados (atores denunciantes e demandantes de
intervenções estatais e de novas práticas societais) e das invenções científicotecnológicas que proporcionam recursos e condições para uma maior autonomia dos
sujeitos no exercício de sua sexualidade e de suas relações afetivo-sexuais,
libertando-os de constrangimentos impostos pela natureza e pela tradição. Por outro
lado, evidenciam-se, também, a partir de mudanças nas práticas e mentalidades
referentes às condições e relações de gênero, as quais se refletem especificamente
nas interações afetivo-sexuais, e na mudança das relações entre as instâncias de
poder público e os sujeitos políticos organizados.
Nesse sentido, dois aspectos merecem destaque. Primeiro, o entendimento
aqui proposto de que cidadania - enquanto condição humana e relação social - é um
processo e, concomitantemente, um produto em construção, a ser conquistado,
realizado, preservado, aprofundado e passível de ameaças e de retrocessos, no
sentido da perda de direitos e da perda do diálogo. Assim, enquanto processo, a
construção da cidadania não se completa para o todo e sempre; e, enquanto
produto, a cidadania não é mercadoria, presente ou bem da natureza. Enquanto
condição e relação, processo e produto sociais, a cidadania é uma construção 107 que
se realiza fundamentalmente no espaço público, que, segundo Arendt (1995), é o
espaço da palavra e da ação, ação que é coletiva e que promove natalidade. Nessa
perspectiva, transpõem-se as concepções clássicas da cidadania, enquanto direitos
naturais advogadas pelos jusnaturalistas.
Esse entendimento ainda vem sendo distendido na contemporaneidade,
visando recuperar outros sentidos que ficaram submersos ao longo da história da
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Para análises da construção da cidadania brasileira, ver Hagette (1994) e Benevides (1996) e, especificamente
sobre a construção da cidadania social das mulheres no Brasil, ver Bandeira (1995).
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(co)existência dos seres humanos, de suas reivindicações e lutas políticas e de
suas reflexões sobre o habitar um mesmo mundo. Essa distensão da noção de
cidadania aponta para sua associação não apenas com condições consideradas
materiais e objetivas, mas também com condições subjetivas, pós-materiais, que
aludem às dimensões de felicidade, de alteridade, de solidariedade, de ética
(França, org., 1994; Spink, org., 1994).
Aponta, igualmente, para a associação da noção de cidadania não apenas
com a esfera pública, no sentido do que é visível e comum a todos, conforme Arendt
(1995), e com a relação dos indivíduos com o Estado e, portanto, com a nação, mas
“inventa” a noção de cidadania na esfera privada (da intimidade e das relações
interpessoais) e, ainda, a idéia de cidadania mundial, a partir de lutas e conquistas,
respectivamente, no cotidiano dos sujeitos e na história da humanidade. A noção de
cidadania, na contemporaneidade, transpõe, assim, os marcos de sua constituição, o
público e o Estado-nação, distendendo-se para abarcar, por um lado, o privado e a
intimidade, e, por outro, a humanidade que compartilha um mesmo mundo.
Pensar cidadania enquanto condição e relação social, enquanto produto e
processo históricos, é o que possibilita pensar sua articulação com políticas públicas
e recuperar a importância desse tipo de intervenção no sentido da construção e
aprofundamento da cidadania. Daí emerge um segundo aspecto, também
característico da contemporaneidade, o qual se constata, igualmente, na sociedade
brasileira.
Além do movimento de distenção da noção de cidadania, destacado
anteriormente, evidencia-se, igualmente, um movimento no sentido da distenção e
ampliação da noção de políticas públicas, que passa a referir-se a um complexo de
ações (elaboração de legislação, formulação e implementação de planos, programas
e projetos, criação de instâncias e instrumentos específicos para sua implementação
e sistemas de acompanhamento e avaliação) desencadeadas pelo Estado e pela
sociedade civil.108
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Segundo concepções clássicas, as políticas públicas são prerrogativas do
Estado (formulação, implementação, fiscalização e acompanhamento), que as
realiza setorialmente, através de instâncias governamentais próprias.109 Norteiam-se
pelo objetivo de regular atividades econômicas, educacionais, de saúde, científicotecnológicas, serviços de infraestrutura, entre outras, bem como pelo objetivo de
reduzir ou compensar desigualdades sociais, tão mais perversas quanto mais
fundadas em situações de privação e marginalização de expressivos segmentos
sociais.
No entanto, várias análises recentes têm problematizado o conceito de
público e a sua tradicional associação com a noção de estatal. Nesse sentido,
Coutinho (1993), além de problematizar o conceito (que não considera sinônimo de
Estado nem de anti-Estado), coloca a necessidade de sua reconstrução ou
redefinição. Na perspectiva de Lince (in França, org.,1994), a reforma do Estado
exige a redefinição do espaço público e a socialização dos meios de governar, com
a priorização da sociedade civil frente ao Estado. Munarim (1995), por sua vez,
destaca a importância da construção de espaços de solidariedade e a contribuição
das organizações não-governamentais na criação da esfera pública e da parceria
entre Estado e sociedade civil. A discussão sobre o espaço, a esfera e o poder
públicos conecta-se com a discussão sobre as funções e o papel do Estado, por ser
este considerado como a instância, por excelência, de promoção daqueles, os quais,
no entanto, na contemporaneidade, ganham sentidos mais ampliados para além das
funções exclusivas do Estado.110
Essas reflexões, embora de cunho ideal-propositivo, conectam-se com as
mudanças em curso, visíveis na realidade brasileira, de maior interação e construção
de parcerias entre Estado e sociedade, tanto no que tange à formulação quanto à
implementação, à fiscalização e ao acompanhamento de políticas públicas. Esta
interação, ainda que mais expressiva no campo das políticas sociais - as políticas
macro de fundo econômico e de infraestrutura social ainda são vistas como
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Sobre políticas sociais no Brasil, ver Coimbra (1994), Vianna (1989) e W. Santos (1979) e, na América
Latina, com as particularidades do país, ver Draibe (1997).
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Para uma reflexão sobre funções do Estado na contemporaneidade, ver Figueiredo e Araújo (1997) e
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prerrogativas, por excelência, do Estado - reflete novas práticas políticas,
propiciadas pelo contexto de redemocratização no país, que amplia a gestão social
para além do Estado (Moura,1989).
A concepção da sexualidade como direito - e seus possíveis desdobramentos
imediatos, reprodução e maternidade/paternidade -, que vem se construindo na
contemporaneidade, está indissociavelmente articulada com o processo de
transformação da sexualidade e das relações afetivo-sexuais em objeto de políticas
públicas, em uma perspectiva nacional e mundial, como abordado nos capítulos
anteriores.

Para

movimentos

de

essa

transformação,

mulheres

e

de

concorreram

homossexuais

e

fundamentalmente
as

organizações

os
não-

governamentais que atuam nas áreas de direitos humanos, de direitos das mulheres,
de educação sexual, de saúde sexual e reprodutiva e, especificamente, de combate
e prevenção à AIDS.
O caráter político, cultural e reivindicatório, particularmente dos sujeitos
coletivos organizados, propiciou a articulação público-privado na esfera eróticoamorosa,

ao

reivindicar

cidadania

neste

campo

e

publicizar

privações,

discriminações e opressões no âmbito das práticas e interações sexuais,
transformando-as em problemas sociais, públicos (para além de pessoais e
privados) e específicos, a serem enfrentados mediante um conjunto de intervenções
de responsabilidade, fundamentalmente, do Estado. Ou seja, na medida em que se
fala em comprometimento e negação da cidadania, coloca-se, de pronto, a
necessidade de políticas públicas para a sua afirmação, embora que ações nesse
sentido, por si só, não sejam suficientes para garantir a cidadania dos sujeitos, dado
que esta não se realiza apenas na esfera pública, segundo a concepção aqui
acolhida.
Assim, é o entendimento consensual de que os cidadãos não podem ser
constrangidos e obrigados a terem relações sexuais sem o mútuo consentimento, e,
paralelamente, a não observação desse princípio de convivência social, que produz
a necessidade de uma legislação de garantia da liberdade sexual, com as
respectivas punições por parte do Estado para as situações de desrespeito à
mesma. E mais ainda, coloca a necessidade da formulação e implementação de
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planos, programas e projetos de cunho preventivo, no sentido do combate à
violência sexual, e também de atendimento às denúncias e instauração de
processos e julgamentos dos autores de abusos e crimes sexuais, e, também, de
assistência às vítimas de violência sexual.
A realização de tais ações (elaboração de legislação e formulação e
implementação de programas governamentais) remete, portanto, a uma feição
pública da sexualidade, a qual não se circunscreve exclusivamente à esfera privada
e de intimidade dos sujeitos. Assim, é função do Estado, regular as práticas sexuais,
estabelecendo fronteiras e limites, os quais dizem respeito basicamente, à
consensualidade de adultos e adolescentes nessas práticas. Se, por um lado, cabe
ao Estado impor e garantir limites no campo privado - dado que em uma perspectiva
ética os indivíduos não podem implantar a “barbárie” em suas relações sociais,
sejam estas de cunho mais interpessoal ou não -, por outro, cabe o questionamento
do poder e dos limites do Estado e da sociedade, que, em igual perspectiva, não
podem impor determinados padrões de sexualidade e formas de interação afetivosexual aos cidadãos, para além da consensualidade e escolha dos próprios sujeitos
envolvidos.
Instaura-se, assim, a oportunidade de reflexão a respeito da intervenção
social sobre as práticas privadas, no caso sexuais, dos cidadãos. Esta questão,
embora dê margem a inúmeras polêmicas, é um desafio a ser enfrentado na prática
e através de diálogo e negociação entre os diversos entendimentos e forças políticas
que os representam.
Se o processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais tem
uma feição de responsabilidade pessoal - através da não cumplicidade dos próprios
sujeitos na opressão e discriminação que vivenciam -, tem, também, uma feição de
responsabilidade pública, coletiva, do Estado e da sociedade, sendo neste plano que
emerge a ação política pública, enquanto intervenção negociada e institucionalizada.
Ou seja, o espaço público (em suas feições de público estatal e público societal) é o
âmbito de formulação das políticas públicas. Embora estas intervenções sejam,
fundamentalmente, de responsabilidade estatal, instância que, pelas suas
atribuições, tem a função de gerir a sociedade - inclusive dispondo do poder de
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recolhimento de recursos financeiros e de contratação de pessoal especializado
para o exercício de suas funções, bem como do monopólio da violência
institucionalizada -, cabe também à sociedade, mediante iniciativas particulares de
cunho público, intervir no sentido de contribuir para a ampliação do bem-estar social
dos indivíduos.
Nesse sentido, estruturam-se inúmeras organizações não-governamentais,
sem fins lucrativos - com financiamentos ou não de agências nacionais e
internacionais -, com o intuito de realizar e assessorar a produção de bens e a
prestação de serviços aos cidadãos, segundo as perspectivas sócio-educativa,
política, de solidariedade ou mesmo de “caridade” humana.111
Como contraponto, pode-se pensar que, enquanto na esfera pública são
gestadas políticas públicas (basicamente pelo Estado e pelos sujeitos políticos
coletivos e organizados), as quais dizem respeito à esfera privada dos sujeitos,
colocando-lhes limites e regulações, na esfera privada, cabe aos sujeitos individuais
a gestão de sua própria existência, a partir de princípios básicos regulamentados
pelo e para o coletivo. É nessa medida que os sujeitos individuais se constituem,
também, como sujeitos políticos (tendo ou não consciência desse caráter), pois
dispõem da “liberdade” de fazer opções/escolhas e promover os ajustes e as
mudanças possíveis e julgadas necessárias e de interesse, tendo, ainda, que
assumir as responsabilidades correspondentes e responder pelas ações e
interações desencadeadas. Essa conscientização e reflexividade - inclusive
mediante a incorporação das inconsciências circulantes e atuantes - vêm sendo
ampliadas na contemporaneidade, ainda que se constitua como uma prerrogativa de
alguns sujeitos e segmentos sociais específicos. E nesse prisma, a educação sexual
na escola ganha enorme relevo, por ampliar e democratizar as oportunidades de
conscientização e reflexividade sobre sexualidade e relações afetivo-sexuais.
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O fenômeno recente do surgimento e da expansão das ONGs, particularmente em suas dimensões de prestação
de serviços profissionalizados e de mundialização, demandam estudos aprofundados. Pelo menos três esferas
relacionais expressam contradições e tensões que se articulam nos planos da identidade e da inserção social
dessas organizações: interrelações entre as próprias ONGs; interrelações entre ONGs e movimentos sociais; e
interrelações entre ONGs e Estado/governo. Para análise de alguns desses aspectos, ver C. E. Araújo (1996) e
Barros (1996).
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Paulatinamente, a noção e a formulação de políticas públicas, e em específico
a de políticas sociais, vêm incorporando a participação da sociedade civil
organizada, na composição de inúmeros conselhos - podendo-se destacar os
conselhos setoriais (educação, saúde, trabalho, ciência e tecnologia, direitos
humanos), os conselhos por segmentos sociais e políticos específicos (mulheres,
grupos étnico-raciais, terceira idade, portadores de necessidades especiais) e,
ainda, os conselhos temáticos (criança e adolescente, drogas e entorpecentes, meio
ambiente) -, os quais respondem pela formulação e acompanhamento das políticas
públicas respectivas, seja em caráter deliberativo, consultivo ou fiscalizador, nas
esferas federal, estadual e municipal.
A experiência desses conselhos paritários na formulação e acompanhamento
das políticas públicas (sociais) significa a construção de espaços ampliados de
negociação e de síntese entre Estado e sociedade civil. Por outro lado, também a
implementação de políticas sociais tem sido, cada vez mais, objeto de parceria entre
os setores governamentais e as instituições sociais privadas com funções públicas e
as ONGs, mediante assinatura de convênios envolvendo recursos humanos,
financeiros e instalações físicas.
Em todo esse processo, cabe destacar pelo menos duas contradições. A
primeira já foi evidenciada, e diz respeito à constatação de que, se a noção e a
formulação de políticas sociais se distendem para incorporar diretamente a
sociedade civil organizada, significando a ampliação da responsabilidade da gestão
da sociedade para além do Estado, o mesmo não ocorre em relação às políticas
econômicas e de infra-estrutura. Ou seja, a sociedade civil organizada abriu espaços
públicos de discussão e diálogo no que tange às questões sociais do país,
integrando-se em fóruns apropriados de negociação com o Estado, ocupando,
assim, algumas posições de gestão social nessas questões.112
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Outra questão refere-se à legitimidade das ONGs para integrar os variados conselhos, as quais não passam por
processos eletivos mais amplos, como os representates parlamentares e do executivo. A par dessa ressalva, a
criação dos conselhos aponta para a constituição de mecanismos de ampliação da gestão social para além do
Estado, propiciando a evidenciação de conflitos no âmbito da sociedade civil e entre esta e Estado e, nessa
medida, abre espaços para o seu enfrentamento e negociação. A experiência dos conselhos na gestão da
sociedade brasileira, que se inicia a partir de meados dos anos oitenta, com a redemocratização, e a sua
diversidade (em termos de natureza, estruturação e dinâmica de funcionamento) demandam investigações
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No entanto, em relação às políticas macroeconômicas e de infra-estrutura, o
diálogo e as negociações, quando ocorrem, efetivam-se mediante uma dupla
interlocução bilateral: Estado e segmentos empresariais, por um lado, e Estado e
segmentos de trabalhadores, por outro, sendo que a primeira interlocução se
apresenta com maior fluência, em decorrência da correlação de poder favorável aos
segmentos empresariais no país, do controle que dispõem sobre o mercado e do
maior prestígio social que usufruem. As negociações entre empresários e
trabalhadores, por seu turno, transcorrem diretamente, consideradas de interesse
privado das respectivas categorias.
A segunda contradição diz respeito ao paradoxo interno ao próprio campo das
políticas sociais, enquanto campo setorial das políticas públicas. Embora a noção e
a formulação de políticas sociais estejam sendo dilatadas para abranger a sociedade
civil organizada, o mesmo não ocorre com o sentido de poder público, referenciado
basicamente ao Estado, e, em um significado mais restrito, aos poderes executivos
das esferas federal, estadual e municipal. Ou seja, se a sociedade civil organizada
abre espaços para participar na formulação de políticas públicas (sociais), tal
inserção não se configura como suficientemente expressiva, a ponto de abrir
espaços para a sociedade civil imbuir-se, igualmente, da noção de poder público. A
esta é possibilitado, de alguma maneira, formular políticas públicas, mas, não, em
igual medida, exercer o poder público. Pode-se pensar, também, em outros termos:
que a sociedade civil organizada – ainda que heterogênea e apresentando inúmeros
conflitos e tensões - não se assenhora do próprio poder que dispõe na gestão da
sociedade brasileira e/ou tampouco torna-o evidente para toda a sociedade.
Da mesma forma que a construção da cidadania no âmbito das relações
afetivo-sexuais articula-se com a idéia mais abrangente de cidadania política e social
no país, a conformação da sexualidade como objeto de políticas públicas articula-se
com as demais políticas (sociais, econômicas e de infra-estrutura social). Entretanto,
o mais substantivo para o presente estudo não é esse aspecto e sim a compreensão
de que, se, por um lado, a cidadania nas relações afetivo-sexuais constitui uma

substantivas. Para uma problematização da dimensão participativa em detrimento da dimensão representativa,
ver C.E Araújo (1996).
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dimensão do processo de construção da cidadania em termos mais amplos, por
outro, constitui, igualmente, uma expressão desse processo ampliado.
O campo específico em questão se presta a analogias, traduzindo os
processos sociais de desigualdades, de privação, de opressão e de discriminação
que proliferam na sociedade brasileira. E, nessa perspectiva, a construção da
cidadania nas relações afetivo-sexuais, em termos processuais e históricos, aponta,
por um lado, para os avanços em curso a partir da redemocratização no país e, por
outro, para os avanços científico-tecnológicos aplicados ao campo da biologia
humana e da sexualidade. Ou seja, por um lado, o desenvolvimento da democracia,
a organização de sujeitos políticos e a ampliação de sua interlocução com Estado, e,
por outro, o desenvolvimento científico-tecnológico, o controle social de sua
produção e difusão e o atendimento de demandas sociais são processos-produtos
que possibilitam o aprofundamento da cidadania, tanto em uma feição ampliada
(cidadania civil, política e social) quanto em uma feição condensada e singularizada,
no caso, o âmbito da sexualidade e das relações afetivo-sexuais.
A noção de uma política pública de sexualidade não tem a mesma concretude
que a de políticas sociais setoriais, a exemplo da política de educação, de saúde e
de segurança pública. No entanto, ações públicas nesse sentido encontram-se em
pleno curso na sociedade brasileira, como evidenciado nos capítulos III
conformando,

na

atualidade,

um

campo

transversal113,

que

se

e IV,
insere,

particularmente, nas áreas da educação, da saúde, da segurança e dos direitos
humanos e adquire visibilidade, especificamente, através de programas de
educação sexual, de saúde sexual e reprodutiva, de violência sexual e doméstica.
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A idéia de transversalidade, aliás, emerge e se desenvolve a partir dos estudos sobre as relações de gênero, as
quais perpassam todas as relações e práticas sociais: desde as relações afetivas (afetivo-sexuais, familiares e de
amizade), passando pelas relações de ensino-aprendizagem e de trabalho, até as práticas políticas, religiosas,
científicas, culturais e de lazer. A transversalidade do gênero, este construído como uma categoria analítica de
livre circulação para as diversas áreas e especialidades de conhecimento, contrapõe-se, embora não exclua, à
concepção que advoga uma teoria do gênero, como um campo próprio de investigação e análise. Nesse sentido,
pode-se estabelecer alguns paralelos em termos de tratamento do gênero e da sexualidade, seja no âmbito do
conhecimento, seja no âmbito da ação política pública (de cunho estatal ou societal). Especificamente sobre os
debates a respeito do gênero enquanto campo teórico próprio e enquanto categoria conceitual , ver Souza-Lobo
(1991) e Scott (1988).
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O campo da sexualidade e das relações afetivo-sexuais conta, ainda que de
forma insatisfatória, com legislação específica; com ações públicas governamentais
e não-governamentais (programas e projetos), direta ou indiretamente voltadas para
o setor; e, ainda, com instituições que respondem pelas questões que emergem a
partir das interações afetivo-sexuais.
No entanto, evidencia-se a inexistência de uma instância pública articuladora
dessa transversalidade, que possa construir o campo da sexualidade com identidade
própria e conferir-lhe o mesmo estatuto das demais políticas, a partir de sua
especificidade, onde o caráter transversal assume singularidade. Com grande
tradição no campo do conhecimento teórico, a esfera da sexualidade não apresenta
a mesma visibilidade no campo da ação política pública.

Nesse sentido, não

se pode falar
realmente de uma política pública de sexualidade no país, haja vista que a
consensualidade em torno dos direitos sexuais apenas recentemente começa a ser
construída. Embora algumas ações estejam em curso, encontram-se dispersas e
fragmentadas, inexistindo uma concepção pública de que a sexualidade conforme
uma unidade passível de ser tratada de forma integral e articulada com outras
dimensões da existência dos indivíduos. Assim sendo, melhor seria afirmar sobre a
existência de elementos de uma política pública de sexualidade, os quais podem ou
não vir a configurar uma política de sexualidade, integral e global, na sociedade
brasileira.
Considerando que a noção de direitos sexuais, eminentemente política, se
afirma como uma reivindicação de amplos segmentos e forças políticas frente ao
comprometimento e aviltamento das condições e vivências sexuais e, paralelamente,
que a noção de direitos sexuais se desprende do âmbito da reprodução, verifica-se a
tendência para a afirmação e o aprofundamento, concomitante, da idéia da
sexualidade como objeto de políticas públicas e sua implementação, seja de forma
diluída, mediante programas específicos em políticas sociais setoriais, como ocorre
atualmente, seja em um novo patamar, de articulação das ações em uma
perspectiva integral.
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Nessa perspectiva, destaca-se a importância da ação política pública de
caráter educativo e preventivo, uma vez que esta constitui a forma, por excelência,
que possibilita a construção da cidadania no âmbito da sexualidade e das relações
afetivo-sexuais - embora não a garanta necessariamente, em virtude da dimensão
de responsabilidade individual dos sujeitos que se encontra, também, presente -,
produzindo, inclusive, repercussões positivas que acabam liberando a necessidade
de implementação de diversas ações nas áreas de saúde e de segurança. Ou seja,
sujeitos “educados/orientados” sexualmente têm maiores recursos para vivenciar
sua sexualidade, observando a saúde e a integridade física e psíquica, própria e
alheia, sem incorrer em violências contra si próprio (e tampouco permitir que outros
o façam) e sem incorrer em violências contra o outro. Merece ressaltar, que, no
âmbito das ações voltadas para a sexualidade e relações afetivo-sexuais na
sociedade brasileira, a área de educação/orientação sexual é, atualmente, a menos
contemplada ou a mais desconsiderada nas ações públicas de caráter estatal, que
privilegiam as áreas de saúde sexual e reprodutiva e de violência sexual e doméstica
- o que reflete a gravidade e a premência das situações existentes -, que contam
com regulamentações e orçamentos específicos.
A revisão da compreensão e do enfrentamento dos conflitos decorrentes das
práticas e interações afetivo-sexuais é duplamente tensionada. Primeiro, porque
demanda uma radical distinção entre identidade e alteridade, sendo que ambas só
se realizam na interação Um-Outro, a qual, por sua vez, abre para identificações e
projeções, podendo desencadear processos simbióticos e de alienação.114
Segundo, porque demanda, igualmente, uma radical distinção entre público e
privado. Segundo Arendt (1995), o público refere-se ao que é visível e comum a
todos na vida ativa, e o privado, ao que é íntimo e particular (fruto dos afetos, dos
valores, das práticas e escolhas pessoais), sendo que, na modernidade, ambos
submergiram na esfera do social. No entanto, o desafio continua em pauta e
114

A identificação refere-se ao processo psicológico em que Um assimila um aspecto, uma propriedade ou um
atributo do Outro, transformando-se segundo o modelo do Outro. Em sua feição projetiva, refere-se ao
mecanismo em que o Um introduz a sua própria pessoa, totalmente ou em parte, no interior do Outro, para lesálo, possuí-lo ou controlá-lo (Laplanche e Pontalis, 1986). A alienação, em termos psicológicos, refere-se ao
estado de ser, ou de tornar-se alheio a si mesmo ou a partes de si mesmo, que se conecta com o alheamento em
relação ao Outro. (Rycroft, 1975).
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enfrentado pela autora, ao buscar recuperar os sentidos do público e do privado na
vida social.
Esses

sentidos

são

importantes,

particularmente

no

processo

de

transformação da sexualidade em objeto de políticas públicas, fazendo-se
necessário distingui-los, mediante as responsabilidades do Estado, visando a
garantir a cidadania no âmbito da sexualidade e das relações afetivo-sexuais, e as
prerrogativas dos sujeitos, na autodeterminação de sua vida erótico-amorosa.
Considerando a história das lutas e conquistas dos “direitos sexuais” na
sociedade brasileira - ainda que esse sentido seja recente -, seus germes podem ser
encontrados, por exemplo, em 1940, quando da aprovação do Código Penal
brasileiro.
Embora sustentado em uma visão patriarcal, o Código tipifica os “crimes
contra a liberdade sexual” e descriminaliza a realização do aborto em casos de risco
de vida da gestante e de gravidez resultante de estupro. Tanto a descriminalização
do aborto nesses casos quanto a aprovação do divórcio, em 1977, já evidenciavam
as tensões e os conflitos para a construção de entendimentos consensuais sobre o
que diz respeito a todos.
Os conflitos expressam embates político-ideológicos entre as concepções e
forças

sociais,

genericamente

nomeadas

de

“progressistas”

e

“tradicionais/conservadoras”, conferindo uma singularidade ímpar ao campo eróticoamoroso. Tal singularidade decorre do fato de que a esfera erótico-amorosa alude,
em especial, à dimensão cultural (ética e moralidade).
No campo da sexualidade, a ação política dos sujeitos coletivos, imbuídos de
valores éticos e morais, transcorre na esfera pública mediante alguns fluxos básicos:
entre as diferentes concepções e forças sociais; entre os sujeitos políticos
organizados “progressistas” e o Estado; e entre os sujeitos políticos organizados
“conservadores/tradicionais” e o Estado. Enquanto, no primeiro, o confronto ocorre
com vistas à ampliação das respectivas concepções junto aos diversos segmentos
da sociedade civil, nos dois últimos fluxos o empenho é para ganhar expressão junto

205

às instâncias do Estado. Os níveis de polarização e de hostilidade entre as
concepções opostas e suas respectivas forças sociais mostram-se intensos,
dificultando o diálogo e o entendimento.
A confusão entre particularismos e universalismo encontra-se fortemente
presente, podendo-se constatar que as forças conservadoras/tradicionais intentam
estender suas visões particulares a toda a sociedade, pleiteando o aval do Estado.
Nessa medida, pretendem excluir perspectivas e manifestações humanas que não
se coadunam com os seus valores e interesses – num fenômeno análogo aos
processos de privatização do Estado, desencadeados por grupos específicos.
Já as forças progressistas propõem acordos e normas de convivência mais
amplos e abrangentes, que não excluem quaisquer visões particulares. Ou seja, a
ação política desses sujeitos coletivos é radicalmente distinta: enquanto as forças
conservadoras/tradicionais

fazem

a

defesa

da

exclusão,

baseada

na

interdição/proibição de práticas, valores e afetos (educação/orientação sexual,
sexualidade fora do casamento, divórcio, métodos contraceptivos e de prevenção às
DST/AIDS, reprodução assistida, aborto, cirurgia para mudança de sexo, parceria
civil entre pessoas do mesmo sexo), as forças progressistas fazem a defesa da
inclusão, à medida que propõem não a obrigatoriedade, mas a faculdade do
desenvolvimento de práticas e formas de interação afetivo-sexuais consensuais e o
direito de cada sujeito fazer uso dos bens e serviços que lhe aprouver - inclusive
distinguindo aqueles que devem ser fornecidos pelo Estado -, por livre escolha, sem
que por isso sejam discriminados, marginalizados e criminalizados.
Cohen e Ferraz (1995) constatam que o pressuposto para se pensar direitos
humanos e, por conseguinte, no caso em questão, direitos sexuais, é pensar em
uma ética das relações humanas. A formação do “sujeito ético”, via socialização, se
dá a partir do reconhecimento dos conflitos em decorrência de estar no mundo,
sendo a resolução dos mesmos o que possibilita a auto-determinação. Cohen e
Segre (1994) observam, por sua vez, que uma ética autônoma não pode ser
religiosa ou moralista, dado que estas pressupõem o não questionamento e a
imposição dos próprios valores e o castigo em virtude da desobediência às regras.
Propõem, assim, um entendimento da ética que se vincula à percepção de conflitos
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da vida psíquica (razão x emoção), à autonomia para a sua resolução e à coerência.
Na perspectiva da ética nas relações, emergem os valores da justiça e da tolerância.
Tais valores reportam-se, por sua vez, à conexão entre igualdade e diferença,
historicamente tensionada. Sobre a questão, B. Santos (1997) faz uma distinção
paradigmática, ao refletir sobre a legitimidade do direito à reivindicação da igualdade
quando a diferença estigmatiza e inferioriza e do direito à reivindicação da diferença
quando a igualdade é descaracterizadora.
A problematização de políticas públicas de sexualidade fundamenta-se,
sobretudo, na constatação de que as práticas e relações afetivo-sexuais colocam-se
como espaços de privação e de intensos conflitos e violências, o que significa,
portanto, discutir e acordar sobre as garantias de oferta (pública e/ou privada) de
bens e serviços para os sujeitos e, ao mesmo tempo, sobre os limites da ação social
(de indivíduos, de coletividades, do Estado), em termos de observância a princípios
éticos, de solidariedade, de respeito à diversidade e à liberdade de escolhas dos
sujeitos. Nesse sentido, políticas públicas de sexualidade podem contribuir,
efetivamente, para a ampliação e o aprofundamento da cidadania no âmbito das
relações afetivo-sexuais.
As condições para se pensar a cidadania nas relações afetivo-sexuais e, por
conseguinte, a transformação da sexualidade em objeto de políticas públicas,
emergem a partir do contexto de modernidade - e se aprofundam na
contemporaneidade -, que fornece as bases para se pensar o indivíduo, o Estado e
a sociedade civil, na esfera própria da sexualidade.
A par das tensões no que diz respeito à efetiva construção da cidadania social
na atual globalização capitalista - seja pela exclusão de segmentos sociais
expressivos e sua não integração ao contrato social, seja pela perda de direitos
conquistados dos incluídos -, o campo dos direitos sexuais parece, novamente,
evidenciar uma singularidade ímpar.
Diferentemente de outros direitos sociais (educação, saúde, trabalho,
habitação, etc), o nível de autonomia dos próprios sujeitos emerge com maior
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expressão nesse campo e o mercado, por sua vez, parece marcado por uma menor
potencialidade de produzir perversões e desigualdades, uma vez que as relações
afetivo-sexuais transcorrem mediante relações consensuais e não mercantilizadas
nas sociedades.115
No entanto, mesmo com esta constatação, considerando-se o nível de renda
da população brasileira, o desemprego e a pobreza existente no país, fica evidente
que os sujeitos não dispõem de recursos para adquirir bens e serviços que
assegurem uma saúde sexual e tampouco para garantir a contracepção. As
mulheres não dispõem de recursos para comprovar a paternidade dos filhos e
reivindicar a divisão das responsabilidades com o pai da criança. Homens e
mulheres não dispõem de recursos para educarem e assistirem seus filhos.
Conclui-se, assim, que, nas condições da realidade brasileira, na ausência de
políticas sociais mais amplas, a construção da cidadania nas relações afetivosexuais fica gravemente comprometida, com horizontes restritos a determinados
segmentos sociais específicos: os que podem ter acesso à educação/orientação
sexual, à assistência e acompanhamento médico na saúde sexual e reprodutiva
(concepção, contracepção e interrupção da gravidez), à assistência psicológica e
jurídica, bem como aos que têm disponibilidade de condições financeiras para
educar os filhos.
Constata-se,

então,

que

as

limitações

mais

expressivas

para

a

universalização da cidadania, especificamente nas relações afetivo-sexuais na
sociedade brasileira, advêm, por um lado, dos choque com a lógica religiosa
conservadora e, por outro, com a lógica liberal de esvaziamento das funções
públicas do Estado e de suas políticas sociais compensatórias e redistributivas, 116
ambas as lógicas restritivas para a negociação e o acolhimento das reivindicações
em torno da ampliação e da efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos.

115

Para uma discussão sobre Estado e mercado, ver Avritzer (1993) e Vacca (1991); e para uma reflexão sobre a
cidadania social, Estado e mercado, ver Roberts (1997).
116
Para uma discussão sobre tolerância e justiça social, ver Figueiredo (1997) e Vita (1997). Para uma análise
sobre governabilidade, Estado brasileiro e reformas, ver Azevedo e Andrade (1997), Marques (1997), Diniz
(1995) e Fiori (1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando e reunindo as reflexões realizadas ao longo dos capítulos, colocase em relevo o objeto da presente tese: o processo de construção da cidadania nas
relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira contemporânea.
A partir da noção de relação afetivo-sexual - uma modalidade de relação
social que conjuga afetividade e sexualidade enquanto libido direta, expressa na
íntima interação entre dois sujeitos singulares, e baseada na livre escolha e em
posições equivalentes dos parceiros – construiu-se a noção de pluralidade das
relações afetivo-sexuais, com base nas diferenciações quanto à produção dessas
relações e quanto à relação de poder dos sujeitos envolvidos. Do processo e da
interação afetivo-sexual, emergem as noções de sujeito erótico-amoroso, sujeito
individual em interação afetivo-sexual, e da forma casal, díade, par, sujeito coletivo
fruto da respectiva interação.
Como idéia central, construiu-se a noção de cidadania nas relações afetivosexuais, que alude a um espectro de significados, desde o mais aparente, de direitos
dos sujeitos na interação afetivo-sexual, até significados mais complexos, como o
direito à igualdade e o direito à diferença, os quais convergem para a noção mais
substantiva de eticidade nas relações afetivo-sexuais, envolvendo os significados de
autonomia, individualidade, alteridade, diálogo e negociação.
Visando a construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais, emergem os
sujeitos políticos organizados: movimentos sociais (com destaque para os
movimentos feminista e homossexual) e organizações não-governamentais voltados
para a conquista de direitos, tanto no âmbito da legislação, quanto no âmbito das
práticas e das instituições sociais.
Por fim, construiu-se a noção de políticas públicas de sexualidade, dado que
o processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais apresenta uma
feição que é pública e de responsabilidade social, destacando-se, sobremaneira, a
responsabilidade do Estado, expressa na formulação de leis e na implementação de
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ações governamentais. Por outro lado, a noção de políticas públicas, até então
referida basicamente ao âmbito estatal, em contextos democráticos e progressistas,
distende-se para incorporar, igualmente, a responsabilidade e a contribuição da
sociedade civil, mediante a prática política de movimentos sociais e de organizações
não-governamentais, e mediante a prática científico-profissional de categorias
específicas e as invenções científico-tecnológicas.
As noções de modernidade/contemporaneidade e de Brasil contemporâneo
referem-se, basicamente, às delimitações de tempo e espaço, visando contextualizar
o processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais. Assim, não se
perseguiu aprofundar a idéia de modernidade em si mesma e tampouco polemizar
sobre seu esgotamento ou atualidade, mas apenas considerá-la enquanto
historicidade que propicia uma autonomização da esfera erótico-amorosa e investe
de novos significados as relações afetivo-sexuais. A mudança básica alude à
conquista dos sujeitos do direito de constituírem e desconstituírem suas relações
afetivo-sexuais com base em decisões individuais e subjetivas, apropriando-se,
assim, da gestão do próprio processo erótico-amoroso.
A noção de contemporaneidade se acopla como um tempo específico,
atual, e historicamente datado a partir dos anos setenta, para efeitos do presente
trabalho, no qual emergem e se consolidam alguns processos substantivos no
âmbito da esfera erótico-amorosa e das relações afetivo-sexuais: a) a publicização
da esfera erótico-amorosa e a diversificação das relações afetivo-sexuais,

b) a

politização da sexualidade e das relações afetivo-sexuais mediante a constituição de
sujeitos políticos organizados, com reivindicações, propostas e intervenções no
âmbito da sexualidade e das relações afetivo-sexuais; c) o desenvolvimento
científico-tecnológico relativo à sexualidade e à reprodução humana, por meio da
descoberta e da difusão de invenções que possibilitam a instauração de novas
práticas erótico-amorosas e de reprodução, bem como a revisão de práticas já
existentes; e, d) o processo de mundialização/globalização, com suas repercussões
próprias na esfera da sexualidade e da reprodução humana, em termos de uma
maior circulação de informações e conhecimentos sobre diferentes práticas e valores
concernentes à esfera erótico-amorosa e reprodutiva, e em termos de uma
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interlocução mundial, referida às nações, movimentos e ONGs, sobre direitos
sexuais e reprodutivos, envolvendo desde legislação até serviços públicos de saúde,
educação e integridade física e mental.
Todos esses processos promovem uma maior reflexividade em torno das
práticas e interações afetivo-sexuais e uma mudança de valores e mentalidades
acerca das expressões erótico-amorosas. Conseqüentemente, repercutem no
âmbito das ações de Estado: por um lado, restringe-se a intervenção do Estado nas
práticas e relações afetivo-sexuais, o que equivale a ampliar a autonomia dos
sujeitos individuais em suas interações afetivo-sexuais; por outro, amplia-se a
intervenção do Estado, mediante a responsabilidade de fornecer serviços e produtos
concernentes à esfera erótico-amorosa.
As

análises

das

relações

afetivo-sexuais

em

contexto

de

modernidade/contemporaneidade evidenciaram: a ampliação da noção de cidadania
para abranger, além do sujeito jurídico/de direitos, o sujeito psicológico/de desejos; a
conformação de um sentido originário de cidadania excludente em relação ao
feminino, decorrente da conexão entre modernidade e cultura patriarcal; a
especificidade das relações afetivo-sexuais (direito individual de constituição e
desconstituição das relações afetivo-sexuais e descolamento entre sexualidade e
função reprodutiva), e a diversidade dessas relações (sob as modalidades de
encontro erótico e as diversas feições de relação amorosa); e, por fim, a inserção da
esfera da sexualidade na agenda internacional.
Em contraponto a essa análise, desenvolveu-se uma reflexão específica
sobre as relações afetivo-sexuais em contexto de contemporaneidade, produzindose uma tipologia com base na perspectiva da produção das relações afetivo-sexuais
e com base na perspectiva da relação de poder dos sujeitos envolvidos.
Com base na perspectiva da produção das relações afetivo-sexuais,
construiu-se a singularidade das relações nas modalidades do encontro erótico
(desregulamentação afetivo-sexual), do namoro (socialização afetivo-sexual), do
casamento/união estável (institucionalização afetivo-sexual), das relações amorosas
homossexuais e extraconjugais (contestação afetivo-sexual).
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Com base na perspectiva da relação de poder, traduzida na dinâmica da
interação

afetivo-sexual,

construiu-se

as

modalidades

de

relação

de

dominação/subordinação, de simbiose e de diálogo/negociação, as duas primeiras
comprometedoras da individualização dos sujeitos e a última afirmadora das
subjetividades e individualidades.
A análise referida à sociedade brasileira contemporânea possibilitou a
qualificação do processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais
em um contexto social particularizado e, nessa medida, possibilitou uma melhor
compreensão de alguns de seus elementos, bem como das interrelações das ações
de Estado - com destaque conferido para a legislação e para as propostas em
tramitação no Congresso Nacional – e das práticas políticas e científico-profissionais
no país.
A análise da realidade brasileira evidenciou algumas especificidades.
Inicialmente, a expressiva diferença entre os contextos de autoritarismo e
democratização, tanto no que tange à absorção da temática e ao fornecimento de
respostas por parte do Estado brasileiro, quanto no que tange ao diálogo e à
incorporação dos sujeitos políticos organizados na formulação de políticas públicas.
Evidenciou,

igualmente,

a

importância

dos

sujeitos

políticos

organizados

(movimentos feminista, homossexual, organizações religiosas, de profissionais do
sexo, de sexólogos, de direitos humanos) na construção da noção da esfera eróticoamorosa como uma questão social e política e na revisão dos valores, práticas e
mentalidades acerca das relações afetivo-sexuais.
Constatou-se o desencadeamento e a ampliação de ações governamentais
referentes à esfera erótico-amorosa, a despeito das pressões contrárias por parte da
Igreja Católica e de grupos evangélicos, bem como um crescente posicionamento de
setores profissionais/científicos acerca da incorporação dos avanços e das
invenções científico-tecnológicas referentes à sexualidade e reprodução humana e o
aprofundamento da reflexão sobre Bioética.
A análise específica da legislação brasileira apontou para os avanços
conquistados a partir dos anos setenta e para a atualidade da discussão em torno de
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algumas propostas em pauta no Congresso Nacional – regulamentações da parceria
entre pessoas do mesmo sexo, da cirurgia para mudança de sexo e troca de
identidade civil, e da ampliação dos permissivos legais para a interrupção da
gravidez.
Dessa análise, emerge o questionamento sobre o caráter das conquistas
efetivadas no plano da legislação, em que medida são apenas conquistas formais.
Pode-se concluir que, se, por um lado, são de fato conquistas formais e normativas,
pelo distanciamento entre legislação e realidade brasileira, por outro, são,
igualmente, conquistas substantivas, uma vez que significam: a) o imaginário, o
desejo, a utopia de uma sociedade em relação a si mesma; b) o resultado de
alianças políticas e de lutas e embates reais de diversas forças e projetos políticos;
c) subsídios e apoios para lutas e reivindicações dos sujeitos políticos organizados
no sentido da efetivação dos direitos conquistados; e, d) não apenas pontos de
chegada, mas, também, de partida para novas conquistas formais e substantivas.
Pode-se, assim, compreender a legislação como processo e produto sociais,
como meio e guia para as ações individuais, coletivas e das instituições sociais, e
também como alvo de questionamentos e de contestação social. Assim, o campo e o
processo legislativo podem ser apreendidos como espaços de universalidades onde se formulam as leis para todos, observando as necessidades especiais em
virtude do sexo/gênero, do etário-geracional, da condição sócio-econômica, a partir
de representantes eleitos por todos - e, exatamente por isso, espaços de mediações,
tensões e negociações, seja entre Estado e sociedade, seja entre os diversos
segmentos e projetos societários.
Mediante as análises das relações afetivo-sexuais, dos sujeitos políticos
organizados, das ações governamentais, das invenções científico-tecnológicas e da
legislação referenciadas à realidade brasileira, foi possível evidenciar a existência de
um processo de construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais, que, se, por
um lado, encontra-se em pleno curso sob a forma gradual e contínua de ampliação
de direitos, particularmente a partir dos anos setenta - do divórcio, da igualdade
jurídica entre homem e mulher na sociedade conjugal, do reconhecimento da união
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estável como núcleo familiar, do planejamento familiar, da integridade física e
sexual, inclusive no âmbito doméstico e domiciliar, da igualdade da filiação biológica
e adotiva, dentro e fora do casamento -, por outro, esse mesmo processo apresenta
contradições e limitações não menos substantivas.
Como contradição básica constata-se a existência de uma legislação
relativamente avançada - reconhecedora dos direitos e das liberdades individuais,
bem como das responsabilidades do Estado, em termos do fornecimento de bens e
serviços de saúde e de segurança relacionados à esfera erótico-amorosa - e uma
realidade brasileira comprometedora da condição de cidadania nas relações afetivosexuais, ou seja, direitos assegurados em lei não são de fato assegurados pelo
Estado para todos, a exemplo do planejamento familiar, do aborto legal, da
segurança e integridade física e sexual dos sujeitos.
Já as limitações do processo apontam para a permanência de traços
autoritários em âmbito do Estado e da sociedade, que se manifestam em termos de
algumas restrições e interdições jurídicas às liberdades individuais, a exemplo das
proibições da interrupção da gravidez na quase totalidade das situações, da
realização de cirurgias para mudança de sexo e a troca de registro civil e, por fim, do
registro da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. Estas interdições estão em
discussão no Congresso Nacional e na sociedade, sendo abordadas pelos meios de
comunicação de massa, além de constituírem motivo de pesquisas de opinião
pública. Para outras questões, a legislação em vigor é omissa, embora também
existam propostas de lei em tramitação, como é o caso das regulamentações do
direito ao serviço de educação/orientação sexual nas escolas e do direito ao serviço
público de investigação de paternidade.
Pode-se afirmar que o processo de construção da cidadania nas relações
afetivo-sexuais na sociedade brasileira contém dois marcos básicos, ainda que
referidos diretamente à relação homem-mulher: O primeiro refere-se à conjugalidade
em dois aspectos: a) a legalidade e a legitimidade do divórcio, que viabiliza o novo
casamento, expressando a possibilidade do recomeço, ou seja, o sentido maior da
conjugalidade só se realiza efetivamente à medida que a mesma pode ser
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construída, desconstruída e reconstruída, destacando-se que se a (re)construção é
necessariamente consensual, a desconstrução não o é, bastando o interesse de
uma das partes; e b) o reconhecimento da igualdade jurídica entre homem e mulher
na sociedade conjugal, apontando para um significado mais autêntico de
conjugalidade, que pressupõe, como ponto de partida constitucional, a igualdade e a
equivalência das partes.
O segundo marco diz respeito à separação entre sexualidade e função
reprodutiva, que tem início com a difusão dos métodos contraceptivos e se completa
com a invenção e a crescente difusão das novas tecnologias reprodutivas, as quais
viabilizam a reprodução humana sem a relação sexual e, por conseguinte, reforçam
a possibilidade da maternidade/paternidade biológicas fora do contexto da
conjugalidade.
Tais marcos, embora referidos originariamente à relação homem-mulher,
abrem significados para as uniões entre pessoas do mesmo sexo, as quais passam
a reivindicar a igual possibilidade de institucionalização de suas relações e,
paralelamente, de sua desconstituição, mediante uma ação política organizada.
Quanto ao direito à maternidade e à paternidade (biológica e/ou social) fora do
âmbito da conjugalidade, constitui uma prerrogativa de mulheres e de homens,
independentemente de suas orientações sexuais. Já a possibilidade de adoção e de
educação

de

crianças,

no

âmbito

da

parceria,

restringe-se

aos

casais

heterossexuais, começando a ser questionada como um direito também dos casais
homossexuais em vários países e regiões do mundo.
No que se refere à articulação entre cidadania e políticas públicas no âmbito
das relações afetivo-sexuais, concluiu-se que a construção da cidadania nas
relações afetivo-sexuais é uma questão de políticas públicas, mediada pela prática
dos sujeitos políticos organizados – dos mais expressivos interlocutores na luta pela
construção da cidadania - e pela prática científico-profissional, através das
invenções

científico-tecnológicas,

as

quais

reduzem

os

constrangimentos

vivenciados pelos sujeitos, proporcionando-lhes maiores possibilidades de escolha.
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Por outro lado, cabe ressaltar que tal processo não se constitui apenas como
uma questão de políticas públicas, mas, também, como uma questão de política
privada. Se, ao Estado e à sociedade, cabe assegurar e resguardar direitos e
liberdades individuais referidos à esfera erótico-amorosa, cabe aos sujeitos,
individual e coletivamente, vivenciá-los em suas biografias e trajetórias peculiares,
tendo um imenso poder para desconhecer, negar, reconhecer e assegurar tais
direitos e liberdades. No entanto, Estado e sociedade podem, efetivamente, construir
estímulos e assegurar recursos e serviços para que os sujeitos possam vivenciar
suas relações afetivo-sexuais com integridade, liberdade e responsabilidade. Nessa
medida, a construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais tem uma feição que
é de responsabilidade social, pública, que foi a privilegiada nesta investigação de
caráter sociológico, além de uma feição de responsabilidade individual e privada.
Em certo sentido, pode-se traçar paralelos entre viver e interagir afetivosexualmente: os estímulos externos multifacetados na contemporaneidade, que
tanto podem servir para a afirmação e singularização dos sujeitos quanto para
instalar confusão e esvaziamento/transbordamento, constituiriam a contraface de
estímulos internos, um turbilhão de forças libidinais e agressivas com que cada
sujeito tem que se defrontar ao construir intimidade consigo próprio e com o outro
(dois mundos), o qual tanto pode produzir afirmação e aprofundamento da
individualidade quanto confusão e esvaziamento/transbordamento dos sujeitos.
Nessa medida, empreender a aventura e o desafio de viver e de interagir afetivosexualmente são de certa forma convergentes. As múltiplas possibilidades do existir
refletem as múltiplas possibilidades de interação afetivo-sexual, e vice-versa. E, mais
do que nunca, evidencia-se o esforço dos sujeitos para se manterem “inteiros”,
mesmo que na falta, na separação e na fragmentação.
É no contexto de pluralidade e flexibilização das relações afetivo-sexuais que
se pode falar em revisões do “projeto de modernidade” para as relações afetivosexuais. Uma delas tem por base a transposição das referências do “eterno” e do
“único”, como afirma Giddens (1993). Na contemporaneidade, a história amorosa
dos sujeitos transpõe uma única/eterna referência para incorporar múltiplas
referências amorosas ao longo da existência. Além desta revisão, de caráter mais
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geral, uma outra, mais específica, aponta para a superação do amor romântico como
expressão da subordinação do feminino ao masculino, e para a possibilidade de
emergência do amor confluente de que fala Giddens. Se estas mudanças já se
difundem e se afirmam amplamente, o mesmo não ocorre em relação à conformação
heterossexual da história amorosa. No entanto, está em pleno curso o movimento de
transposição da necessidade de que sejam histórias conformadas exclusivamente a
partir de um feminino e de um masculino, ganhando cada vez mais sentido a noção
de sujeito amoroso, independentemente do sexo, do gênero e da orientação sexual.
Assim, a especificidade contemporânea aponta para uma afirmação da
relação amorosa - que rompe com a compulsoriedade do projeto de uma única e
eterna relação durante toda a existência -, em suas múltiplas feições (namoro,
casamento/união consensual, relação homossexual e relação extraconjugal), com
suas regulamentações privadas, a partir da autonomia, da reflexividade e das
subjetividades próprias dos sujeitos. Entretanto, a mesma contemporaneidade,
aponta, igualmente, para uma afirmação do encontro erótico, conferindo cada vez
maior legitimidade às interações afetivo-sexuais fragmentadas, as quais se
produzem a partir da rotatividade e da circulação dos sujeitos. Nestas relações,
consensualmente acordadas entre os parceiros, inexistem regras, modelos,
expectativas e fixações, constituindo-se como um “território livre” e, por isso mesmo,
um campo alternativo ou marginal no âmbito das relações afetivo-sexuais.
A convivência de múltiplos projetos e de múltiplas possibilidades afetivosexuais afirma a dimensão de autonomia dos sujeitos, os quais podem traçar rumos
erótico-amorosos próprios, segundo suas necessidades e interesses - conscientes e
inconscientes -, excluindo, combinando, alternando cenários diversos sem as
interdições e os constrangimentos de tempos passados.
A presente tese buscou, assim, contribuir para o desenvolvimento do estatuto
sociológico das relações afetivo-sexuais e para a qualificação do processo de
construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais na sociedade brasileira
contemporânea, ampliando a compreensão de seus significados.
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Os avanços e aprofundamentos verificados em tal processo expressam as
feições democrática e progressista da sociedade e do Estado brasileiros, ao mesmo
tempo que as limitações e privações identificadas traduzem as feições autoritária e
socialmente excludente dessa mesma sociedade e Estado, as quais se embasam,
respectivamente, em fortes conteúdos religiosos e tradicionais, principalmente de
fundo católico, e em frágeis apropriações e implementações dos conteúdos de
justiça social.
Acerca de uma cultura política democrática, constata-se que a mesma
somente pode ser difundida, consolidada e aprofundada a partir de uma ética
pluralista, que rompa com os modelos absolutos e aponte para as dimensões de
tolerância e convivência com as múltiplas expressões da sexualidade humana,
desde que fundadas em manifestações de livre escolha e de consensualidade dos
sujeitos envolvidos. Ou seja, os absolutos transformam-se, então, em pontos de
partida, em acordos básicos na interação afetivo-sexual, cabendo aos sujeitos,
individual e coletivamente, eleger e combinar seus projetos erótico-amorosos a partir
de amplas possibilidades: desde a singularidade da relação (sustentada em
sexualidades instantâneas ou conjugais, reprodutivas ou não), passando pela
orientação sexual do sujeito/objeto erótico-amoroso (hetero, homo; bissexual), até a
dinâmica instituída em termos da relação de poder (relação de dominação, de
simbiose, de diálogo e negociação),
A presente investigação demanda maiores estudos sobre as relações afetivosexuais, enquanto relações sociais e de poder, como também sobre a construção da
cidadania nessas relações, abrindo a necessidade de aprofundamento de algumas
questões mais gerais. Entre estas, destacam-se duas em especial.
A primeira alude à importância de uma maior investigação sobre as bases
para a construção de relações democráticas. Se, por um lado, a ocupação de
posições diferentes nas relações proporciona poderes diferenciados, por outro, a
construção de um perfil democrático evidencia-se como independente da
equivalência ou não das posições ocupadas pelos sujeitos. Assim, a equivalência
das posições dos parceiros na relação afetivo-sexual (ambos ocupando,
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simultaneamente, a posição de sujeito e de objeto amoroso, de amante e de
amado) não assegura a construção de relações democráticas e, por outro lado,
posições que não se equivalem, a exemplo do que ocorre nas relações entre
pais/filhos, educador/educando, empregador/empregado são passíveis de assumir
feição democrática. Ou seja, o poder conferido por uma determinada posição na
relação é importante, mas não é o que determina o perfil da relação, aludindo,
assim, para formas específicas e intersubjetivas do exercício dos referidos poderes.
A segunda questão refere-se à importância de se aprofundar a distinção e as
delimitações quanto a uma ética privada (de indivíduos e grupos particulares) e
quanto a uma ética pública, concernente a todos. No contexto das relações afetivosexuais, constata-se que, enquanto as modalidades de relação afetivo-sexual, em
termos de sua feição instituída, constituem uma questão de ética privada e
particular, as relações de poder que circulam nas relações afetivo-sexual parecem
constituir-se como uma questão de ética pública.
De forma semelhante, determinadas propostas, originalmente conformadas a
partir de interesses particulares de determinados setores e sujeitos políticos, podem
carregar significados de uma maior democratização da sociedade e, nessa medida,
inserir-se no âmbito de uma ética pública, enquanto outras, decorrentes igualmente
de visões particulares, não podem transpor a referência de uma ética privada, dado
que lhes falta conteúdo ético universal.
Se a pluralidade das relações afetivo-sexuais, expressão das múltiplas
subjetividades, e o diálogo e a negociação, tanto entre as partes envolvidas nessas
relações quanto entre os sujeitos políticos e o Estado, constituem pressupostos
básicos na construção da cidadania nas relações afetivo-sexuais, estes por sua vez,
não garantem tal processo.
No contexto da sociedade brasileira em particular, uma sociedade
socialmente injusta e excludente, torna-se fundamental a presença do Estado no
sentido de garantir e assegurar a efetivação de direitos e de liberdades individuais,
mediante a formulação de políticas públicas voltadas para o campo da sexualidade,
das relações afetivo-sexuais e da reprodução, que expressem a democratização da
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gestão social. Nesse sentido, o desafio maior parece ser o de considerar os
significados e os processos específicos nesse campo, a partir de uma ética pública,
que leve em conta a igualdade e a diversidade, a justiça social e a tolerância, a
participação e a representação, a responsabilidade individual e a responsabilidade
coletiva, o Estado e a sociedade civil, o cotidiano e a história.
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ANEXO I
DISPOSITIVOS SOBRE SEXUALIDADE, RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS E
REPRODUÇÃO, NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
__________________________________________________________________

Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
art. 5°, inciso I - “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;”

Capítulo II - Dos Direitos Sociais
Art. 7° - “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:”
Inciso XVIII - “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com
duração de cento e vinte dias;”
Inciso XIX - “licença paternidade, nos termos fixados em lei;”
__________________________________________________________________

Título VIII - Da Ordem Social
Capítulo VI - Do Meio Ambiente
Art. 225, § 1° - “Para assegurar a efetividade desse direito [meio ambiente
ecologicamente equilibrado], incumbe ao Poder Público:”
Inciso II - “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;”

221

Inciso V - “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente;”
__________________________________________________________________

Capítulo VII - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso
Art. 226. “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”
§ 3°- “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.”
§ 4° - “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes.”
§ 5° - “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem e pela mulher.”
§ 6° - “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação
judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação
de fato por mais de dois anos.”
§ 7°- “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.”
§ 8° - “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”
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Art. 227, § 6°- “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.”
__________________________________________________________________

Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 10, § 1º - “Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da
Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco
dias.”
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ANEXO II
LEGISLAÇÃO

BRASILEIRA

ORDINÁRIA

REFERENTE

À

SEXUALIDADE,

RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS E REPRODUÇÃO
__________________________________________________________________
Lei n.º 9.278, de 10 de maio de 1996
Ementa: “Regula o § 3° do art. 226 da Constituição Federal” (reconhecimento da
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar)
Origem: PL 1888/91 (=PLC 0084/94), de autoria da Dep. Bete Azize
Obs: Mensagem Presidencial n.° 420, de 10 de maio de 1996 (=MSG 0287/96 do
Congresso Nacional). Encaminha ao Congresso Nacional as razões do veto parcial
ao Projeto de Lei n.° 1.888, de 1991 (n.° 84/94, no Senado Federal), que “Regula o §
3° do art. 226 da Constituição Federal” (vetos para a realização de contratos).

Lei n.° 9.263, de 12 de janeiro de 1996
Ementa: “Regula o § 7° do art. 226 da Constituição Federal, que trata do
planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências”.
Origem: PL 209/91 (= PLC 0114/94), de autoria do Dep. Eduardo Jorge e outros
Obs: Mensagem Presidencial n.° 066, de 12 de janeiro de 1966 (=MSG 085/96 do
Congresso). Encaminha ao Congresso Nacional as razões do veto parcial aposto ao
Projeto de Lei n.° 209, de 1991 (n.° 114/94, no Senado Federal), que “Regula o § 7°
do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências” (vetos para a esterilização voluntária). * Em
12/08/97, o Congresso Nacional derrubou os vetos do Presidente da República.
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Lei n.º 9.029, de 13 de abril de 1995
Ementa: “Proibe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras
práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação
jurídica de trabalho, e dá outras providências”.
Origem: PL 0229/91 (=PLC 0083/94), de autoria da Dep. Benedita da Silva
__________________________________________________________________
Lei n.° 8.974, de 05 de janeiro de 1995
Ementa: “Regulamenta os incisos II e V do § 1° do art. 225 da Constituição Federal,
estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no
meio ambiente de organismos geneticamente modificados, autoriza o Poder
Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança, e dá outras providências”.
Origem: PLS 0114/91 (=PL 2560/92), de autoria do Sen. Marco Maciel
Obs: Mensagem Presidencial n.° 039, de 06 de janeiro de 1995 (=MSG 0109/95 do
Congresso). Encaminha ao Congresso Nacional as razões do veto parcial aposto ao
Projeto de Lei n.° 114, de 1991 (n.° 2.560/92, na Câmara dos Deputados), que
“Regulamenta os incisos II e V do § 1° do art. 225 da Constituição Federal,
estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no
meio ambiente de organismos geneticamente modificados, autoriza o Poder
Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança, e dá outras providências”.
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Lei n.° 8.971, de 29 de dezembro de 1994
Ementa: “Regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão”.
Origem: PLS 0037/92 (=PL 3105/92), de autoria do Sen. Nelson Carneiro
__________________________________________________________________
Lei n.° 8.921, de 25 de julho de 1994
Ementa: “Dá nova redação ao inciso II do art. 131 da Consolidação das Leis do
Trabalho” (não consideração como falta ao serviço a ausência da empregada
durante licenciamento compulsório por motivo de aborto).
Origem: PL 1104/91 (= PLC 0226/93), de autoria do Dep. Eduardo Jorge e outro.

Lei n.° 8.560, de 29 de dezembro de 1992
Ementa: “Regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do
casamento e dá outras providências”.
Origem: PLS 0218/89 (=PL 4350/89), de autoria do Sen. Nelson Carneiro
__________________________________________________________________
Lei n.º 8.408, de 13 de fevereiro de 1992
Ementa: “Dá nova redação aos dispositivos da Lei n.º 6.515, de 26 de dezembro de
1977” (prevê separação judicial após ruptura da vida em comum há mais de um ano
e conversão em divórcio após um ano da separação judicial).
Origem: PLS 0146/89 (=PL 3923/89), de autoria do Sen. Francisco Rollemberg
__________________________________________________________________
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Lei n.º 7.841, de 17 de outubro de 1989
Ementa: “Revoga o art. 358 da Lei n.º 3.071, de 1.º de janeiro de 1916 - Código
Civil e altera dispositivos da Lei n.º6.515, de 26 de dezembro de 1977” (adapta o
Código Civil a dispositivo da nova Constituição, instituindo ação de divórcio após
dois anos de separação de fato e revoga o direito de apenas uma ação de divórcio).
Origem: PLS 0064/88 (=PL1305/88), de autoria do Senador Nelson Carneiro
__________________________________________________________________

Lei n.º 7.250, de 14 de novembro de 1984
Ementa: “Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei n.° 8333, de 21 de outubro de 1949,
que

dispõe

sobre

o

reconhecimento

de

filhos

ilegítimos”

(permitindo

o

reconhecimento pelo cônjuge separado de fato há mais de cinco anos contínuos).
__________________________________________________________________

Lei n.° 6.734, de 04 de dezembro de 1979
Ementa: Altera o art. 20 do Decreto-Lei n.º 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das
Contravenções Penais” (suspende proibição de anúncio de meio contraceptivo).
Origem: PLS 0287/79 (=PL 2275/79), de autoria do Sen. Aloysio Chaves
__________________________________________________________________

227

Lei n.º 6.515, de 26 de dezembro de 1977
Ementa: “Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento,
seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências” (conversão em
divórcio depois de três anos de separação judicial - pedido de divórcio só pode ser
formulado por uma vez).
Origem: PLS 0156/77 (=PL 4279/77), de autoria do Sen. Nelson Carneiro e outro
Obs: Emenda Constitucional n.° 9, de 28 de junho de 1977
“Dá nova redação ao § 1° do art. 175 da Constituição Federal” (dissolução do
casamento).
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ANEXO III
PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL REFERENTES
À SEXUALIDADE E RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS, ATÉ 30 DE ABRIL DE 1997

Igualdade na Sociedade Conjugal - Capacidade Civil da Mulher (PLC 0222/93 =
PL 4782/90, PL 1815/91= PLS 0377/89, PL 240/95)

PLC 0222/93 - Origem no PL 4782/90, de autoria do Executivo Federal, MSC
0144/90 (CD)
Ementa: “Dispõe sobre a capacidade jurídica da Mulher, mediante alterações na Lei
de Introdução ao Código Civil e no Código Civil” (revogando o instituto da chefia da
sociedade conjugal pelo marido, através da igualdade entre marido e mulher;
substituindo o termo pátrio poder por autoridade parental; eliminando todos os
dispositivos que discriminem a mulher ou se tornaram injuriosos a sua dignidade,
referentes ao erro essencial da pessoa e da deserdação e o regime dotal de bens,
adaptando o códido civil ao disposto no artigo 226, parágrafo quinto, da nova
Constituição Federal).
Tramitação (Câmara dos Deputados - CD): Poder Conclusivo das Comissões Despacho à CCJR - Aprovação unânime do parecer do Relator, Dep. Roberto
Magalhães, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no mérito
pela aprovação, com emendas, em 30/06/93.
Aprovação unânime da redação final, oferecida pelo Relator, Dep. Nilson Gibson, em
27/10/93.
Remetido ao Senado Federal em 23/11/93.
Tramitação (Senado Federal - SF): Apensado ao PLC 0118/84 (que institui o
Código Civil), em tramitação em Comissão Especial, em 27/04/95.
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PL 1815/91 - Origem no PLS 0377/89, de autoria do Sen. Fernando Henrique
Cardoso (PSDB/SP) – Projeto principal ao qual foi apensado o PL 0240/95
Ementa: “Altera dispositivos do Decreto-Lei n.º 4.657, de 04 de setembro de 1942, e
da Lei n.º 3.071, de 1° de janeiro de 1916, e dá outras providências” (alterando e
extinguindo da Lei de Introdução ao Código Civil e do Código Civil todos os
dispositivos que discriminam a mulher, com o objetivo de promover a igualdade dos
cônjuges).
Nova ementa: “Altera disposições da Lei Civil concernentes à igualdade de direitos
e deveres referentes à sociedade conjugal, nos termos do § 5.º do art. 226 da
Constituição Federal, e dá outras providências”.
Tramitação (SF): Aprovado, em 25/06/91, e enviado à Câmara, em 28/08/91.
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CSSF e CCJR.
Na CSSF, aprovação unânime do Parecer favorável da Relatora, Dep. Rita Camata,
com emendas, em 09/11/95.
Na CCJR, aprovação unânime do Parecer do Relator, Dep. Regis de Oliveira, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em 27/11/96.
Aprovação unânime da redação final, oferecida pelo Relator, Dep. Nilson Gibson, em
03/04/97.
Remetido ao Senado Federal em 10/04/97.
Tramitação (SF): Apensado ao PLC 0118/84 (que institui o Código Civil), em
tramitação em Comissão Especial, em 15/04/97.

PL 0240/95 - Autoria da Dep. Raquel Capiberibe (PSB/AP) - Apensado ao PL
1815/91
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Ementa: “Dispõe sobre imposição das sanções civis nos casos de violência familiar”
(dispondo sobre igualdade na sociedade conjugal e perda de autoridade conjugal).

Obs: O PLC 0118/84, que “Institui o Código Civil”, teve origem no PL 0634/75, de
autoria do Executivo Federal. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, em 16/05/84
e, no Senado, encontra-se tramitando em Comissão Especial. * O projeto que Institui
o Código Civil foi aprovado no Plenário do Senado em 26/11/97 e retorna para a
apreciação na Câmara dos Deputados.
__________________________________________________________________
Orientação Sexual (PEC 139/95)

PEC 139/95 - Autoria da Dep. Marta Suplicy (PT/SP)
Ementa: “Altera os arts. “3º e 7º da Constituição Federal” (incluindo a liberdade de
orientação sexual dentre os objetivos de provomer o bem de todos sem
preconceitos, nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,
alterando a nova Constituição Federal).
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Aprovação unânime do parecer do Relator,
Dep. Regis de Oliveira, pela admissibilidade, em 27/11/96.
__________________________________________________________________
Cirurgia para mudança de sexo (PL 0070/95)
PL 0070/95 - Autoria do Dep. José Coimbra (PTB/SP)
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Ementa: “Dispõe sobre intervenções cirúrgicas que visem a alteração de sexo e dá
outras providências”.
Tramitação (CD): Despacho às CCJR e CSSF.
Na CCJR, aprovação unânime do Parecer do Relator, Dep. Regis de Oliveira, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emendas, em 10/05/95.
Na CSSF, aprovação unânime do Parecer favorável do Relator, Dep. Agnelo
Queiroz, em 10/04/96.
Pronto para a Ordem do Dia.
__________________________________________________________________
Educação Sexual (PL 4751/90, PL 506/95, PEC 424/96)

PL 4751/90 - Autoria do Dep. Elias Murad (PSDB/MG)
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as drogas entorpecentes
e psicotrópicas e sobre a AIDS ou SIDA a nível de primeiro e segundo graus de
ensino e nos cursos de formação de professores, com ênfase especial nos aspectos
científicos da prevenção e da educação sexual”.
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CECD, CSSF e
CCJR.
Na CSSF, aprovação do Parecer favorável da Dep. Marta Suplicy, designada
relatora, com substitutivo, em 24/05/95. Em tramitação na CECD - Redistribuído à
Relatora, Dep. Marisa Serrano.
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PL 0506/95 - Autoria do Dep. Remi Trinta (PMDB/MA)
Ementa: “Dispõe sobre a inclusão obrigatória de Educação Sexual no currículo da
escola fundamental”.
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CECD e CCJR.
Na CECD, aprovação do Parecer favorável da Relatora, Dep. Maria Elvira, com
substitutivo, em 02/04/97 - Em tramitação na CCJR.

PEC 424/96 - Autoria do Dep. Serafim Venzon (PDT/SC) e outros
Ementa: “Acrescenta incisos VIII e IX ao artigo 208 da Constituição Federal”
(incluindo, dentre os deveres do Estado com a Educação, a garantia do ensino da
disciplina Educação Sexual e Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIDS, no
currículo de primeiro e segundo graus do ensino fundamental, na rede pública e
particular de Educação, em todo o país, alterando a nova Constituição Federal).
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Relator Dep.
Enio Bacci.
__________________________________________________________________
Crimes contra a Liberdade Sexual (PL 4429/94, PL 2903/97, PL 1609/96, PL
0120/95, PL 2928/97, PL 1069/95, PL 1195/95)
PL 4429/94 - Autoria da CPI Violência contra a mulher – Projeto principal ao qual
está apensado o PL 2903/97
Ementa: “Dispõe sobre os crimes contra a liberdade sexual” (considera os crimes
contra a liberdade sexual como crimes contra a pessoa e amplia o conceito de
estupro).
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Redistribuído à
Subcomissão Especial de Matéria Penal.
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PL 2903/97 - Autoria do Dep. Fernando Ferro (PT/PE) - apensado ao PL 4429/94
Ementa: “Determina segredo de justiça nos crimes sexuais”.

PL1609/96 - Autoria do Executivo Federal, MSC 180/96 (CD)
Ementa: “Altera a Seção I do Capítulo VI do Título I da Parte Especial do Código
Penal - Decreto-lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de 1940” (passando os artigos 213
a 216 a integrar a Seção I do Capítulo VI do Título I da Parte Especial do Código
Penal que trata dos Crimes Contra a Pessoa, passando a denominar-se “Dos crimes
contra a Liberdade Pessoal e Sexual”).
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Distribuído à
Subcomissão de Matéria Penal.

PL 0120/95 - Autoria dos Deputados Fernando Gabeira (PV/RJ) e Marta Suplicy
(PT/SP) – Projeto principal ao qual está apensado o PL 2928/97
Ementa: “Revoga o art. 240 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro” (revogando o artigo que tipifica o crime de adultério).
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Relator Dep.
Gerson Peres.

PL 2928/97 - Autoria do Dep. Wigberto Tartuce (PPB/DF) - Apensado ao PL 0120/95
Ementa: “Revoga o art. 240 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro” (revogando o artigo que tipifica o crime de adultério).
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PL 1069/95 - Autoria do Dep. Fernando Gabeira (PV/RJ) – Projeto principal ao qual
está apensado o PL 1195/95)
Ementa: “Revoga os art. 217 e 218 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de
1940 - Código Penal” (revogando dispositvos que tipificam os crimes de sedução e
de corrupção de menores).
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Redistribuído à
Subcomissão Especial de Matéria Penal.

PL 1195/95 - Autoria da Dep. Marilu Guimarães (PFL/MS) - Apensado ao PL
1069/95)
Ementa: “Dá nova redação aos artigos 218, 219 e 229 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro” (maior repressão aos crimes de
corrupção de menores).

__________________________________________________________________
Violência sexual e familiar/doméstica (PL 2100/91, PL 0132/95, PL 0143/95, PL
0242/95, PL 0244/95, PL 0245/95, PLS 0235/95, PLS 0229/96)

PL 2100/91 - Autoria dos Deputados Sandra Starling (PT/MG) e José Fortunati
(PT/RG)
Ementa: “Define o estupro qualificado e determina outras providências” (inclusão de
estupro cometido pelo cônjuge ou companheiro).
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Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Relator Dep.
Enio Bacci.

PL 0132/95 - Autoria das Deputadas Maria Laura (PT/DF) e Marta Suplicy (PT/SP)
Ementa: “Dispõe sobre os crimes de violência familiar e dá outras providências”
(conceituando violência familiar, violência psicológica, lesão ou dano psicológico;
tipificando maus tratos, estupro de cônjuge ou companheiro, estupro incestuoso e
abuso sexual incestuoso).
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Redistribuído à
Subcomissão Especial de Matéria Penal.

PL 0143/95 - Autoria da Dep. Marta Suplicy (PT/SP) – projeto principal ao qual estão
apensados os PL 0242/95, PL 0244/95 e PL 0245/95
Ementa: “Dispõe sobre os crimes de assédio sexual e dá outras providências”
(estabelecendo qualificação e penalidade para crimes de assédio verbal e de
assédio físico).
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Relatora Dep.
Alzira Ewerton.

PL 0242/95 - Autoria da Dep. Raquel Capiberibe (PSB/AP) - apensado ao PL
0143/95
Ementa: “Dispõe sobre os crimes de assédio sexual” (estabelecendo qualificação e
penalidade para crimes de assédio verbal e de assédio físico).
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PL 0244/95 - Autoria da Dep. Raquel Capiberibe (PSB/AP) - apensado ao PL
0143/95
Ementa: “Dispõe sobre os crimes de violência familiar e dá outras providências”
(conceituando violência familiar, violência psicológica, lesão ou dano psicológico;
tipificando maus tratos, estupro de cônjuge ou companheira, estupro incestuoso e
abuso sexual incestuoso).

PL 0245/95 - Autoria da Dep. Raquel Capiberibe (PSB/AP) - apensado ao PL
0143/95
Ementa: “Dispõe sobre a revogação de dispositivos atentatórios à dignidade da
mulher” (supressão do termo “honesta” dos tipos delituosos comtemplados pelos
arts. 215, 216 e 219 do Código Penal).

PLS 0235/95 - Autoria da Sen. Benedita da Silva (PT/RJ)
Ementa: “Dispõe sobre o crime de assédio sexual e dá outras providências”
(qualificação e penalização do assédio sexual nas modalidades verbal e física).
Tramitação (SF): Despacho à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
- Em tramitação na Comissão - Relator Sen. José Bianco - Decisão Terminativa. *
Aprovado na CCJ em 10/09/97, seguindo para votação na Câmara dos Deputados.

PLS 0229/96 - Autoria da Sen. Benedita da Silva (PT/RJ)
Ementa: “Dispõe sobre os crimes de violência doméstica”.
Tramitação (SF): Despacho à CCJ - Em tramitação na Comissão - Relatora Sen.
Regina Assumpção - Decisão Terminativa.
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__________________________________________________________________
Relação afetivo-sexual - sociedades e parcerias conjugais (PL 0325/95, PL
2686/96, PLC 0097/96 (= PL 1147/95), PL 1225/95, PL 1151/95)

PL 0352/95 - Autoria da Dep. Laura Carneiro (PFL/RJ)
Ementa: “Permite o registro de união, como casamento, após cinco anos de vida em
comum, e dá outras providências”.
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho à CCJR - Em
tramitação na Comissão - Relatora Dep. Zulaiê Cobra.

PL 2686/96 - Autoria do Executivo Federal, MSC 1447/96 (CD)
Ementa: “Regulamenta o § 3º do art. 226 da Constituição, dispõe sobre o Estatuto
da União Estável, e dá outras providências (propõe novo texto em substituição às
Leis 9.278/96 e 8.971/94).
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CSSF e CCJR Em tramitação na CSSF - Relatora Dep. Fátima Pelaes.

PLC 0097/96 - Origem no PL 1147/95, de autoria do Dep. Zaire Rezende
(PMDB/MG)
Ementa: “Altera dispositivos da Lei n.º 8.971, de 29 de dezembro de 1994, e da Lei
n.º 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil para garantir ao companheiro ou
companheira o direito à meação dos bens reunidos na constância da união, e dá
outras providências”.
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Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho à CCJR.
Aprovação unânime do Parecer do Relator, Dep. Regis de Oliveira, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, em
11/09/96.
Aprovação unânime da Redação final, oferecida pelo Relator Dep. Nilson Gibson,
em 19/11/96.
Remetido ao Senado Federal em 11/12/96.
Tramitação (SF): Despacho à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ).
PL 1225/95 - Autoria do Dep. Roberto Balestra (PPB/GO)
Ementa: “Dispõe sobre a concessão de alimentos entre cônjuges após a dissolução
da sociedade conjugal, e dá outras providências”.
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CSSF e CCJR Em tramitação na CSSF - Relatora Dep. Rita Camata.

PL 1151/95 - Autoria da Dep. Marta Suplicy (PT/SP)
Ementa: “Disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo e dá outras
providências”.
Nova Ementa: “Disciplina a parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo e
dá outras providências”.
Tramitação (CD): Constituição de Comissão Especial
Na Comissão Especial, aprovação do Parecer do Relator, Dep. Roberto Jefferson,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo, em 10/12/96.
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Pronto para a Ordem do Dia.
__________________________________________________________________
Reprodução Humana (PL 4377/93, PL 4319/93, PL 3638/93, PL 2855/97)

PL 4377/93 - Origem no PLS 0028/93, de autoria da Senadora Eva Blay (PSDB/SP)
– projeto principal ao qual está apensado o PL 4319/93
Ementa: “Regulamenta o § 7º do art. 226 da Constituição Federal e dá outras
providências” (estabelecendo que é dever do Estado, por meio do SUS, prover
meios e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o
atendimento

a

saúde

reprodutiva,

realizando

o

planejamento

familiar;

regulamentando dispositivos da nova Constituição Federal)
Tramitação (SF): Aprovado em 14/12/93 e enviado à Câmara em 16/12/93.
Tramitação (CD): Despacho às CSSF e CCJR - Em tramitação na CSSF - Relatora
Dep. Fátima Pelaes.

PL 4319/93 - Autoria do Dep. Laerte Bastos (PSDB/RJ) - apensado ao PL 4377/93
Ementa: “Permite a realização de cirurgia de laqueadura em hospitais públicos, nas
condições que especifica”.

PL 3638/93 - Autoria do Dep. Luiz Moreira (PTB/BA)
Ementa: “Institui normas para a utilização de técnicas de reprodução assistida”
(incluindo as questões relativas a fertilização “in vitro”, inseminação artificial e barriga
de aluguel, gestação de substituição ou doação temporária do útero).
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Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CSSF e CCJR Em tramitação na CSSF - Relatora Dep. Ceci Cunha.

PL 2855/97 - Autoria do Dep. Confúcio Moura (PMDB/RO)
Ementa: “Dispõe sobre a utilização de técnicas de reprodução humana assistida e
dá outras providências” (incluindo a fecundação ‘in vitro”, transferência de préembriões, transferência intratubária de gametas, a crioconservação de embriões e a
gestação de substituição, a conhecida barriga de aluguel).
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CSSF e CCJR Em tramitação na CSSF - Relator Dep. Sérgio Arouca.

__________________________________________________________________
Aborto (PL 0020/91, PL 1135/91, PL 0176/95, PL 1174/91, PL 2023/91, PL
3280/92, PL 1956/96, PL 2929/97, PL 2118/96)

PL 0020/91 - Autoria dos Deputados Eduardo Jorge (PT/SP) e Sandra Starling
(PT/MG)
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento dos casos de aborto
previstos no Código Penal, pelo Sistema Único de Saúde”.
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CSSF e CCJR
Na CSSF, aprovação do parecer favorável da Relatora, Dep. Jandira Feghali, com
emendas, em 27/09/95.
Em tramitação na CCJR - Relatora Dep. Zulaiê Cobra.
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*Em 20/08/97 foi aprovado na CCJR, tendo sido impetrado recurso, ainda não
julgado, para que seja votado, também, em Plenário da Câmara antes de seguir
para o Senado.

PL 1135/91 - Autoria dos Deputados Eduardo Jorge (PT/SP) e Sandra Starling
(PT/MG) – projeto principal ao qual estão apensados os PL 0176/95, PL 1174/91, PL
2023/91, PL 3280/92, PL 1956/96, PL 2929/97
Ementa: “Suprime o artigo 124 do Código Penal Brasileiro” (que caracteriza como
crime, o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento).
Tramitação (CD): Despacho às CSSF e CCJR - Em tramitação na CSSF- Relatora
Dep. Jandira Feghali.

PL 0176/95 - Autoria do Dep. José Genoíno (PT/SP) - apensado ao PL 1135/91
Ementa: “Dispõe sobre a opção da interrupção da gravidez”.

PL 1174/91 - Autoria dos Deputados Eduardo Jorge (PT/SP) e Sandra Starling
(PT/MG) - apensado ao PL 1135/91
Ementa: “Dá nova redação ao artigo 128 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de
dezembro de 1940 - Código Penal” (dispondo sobre autorização do aborto quando a
gravidez representar riscos de vida e saúde física ou psíquica da gestante).

PL 2023/91 - Autoria do Dep. Eduardo Jorge (PT/SP) - apensado ao PL 1174/91
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Ementa: “Permite a prática do aborto, nos termos no artigo 128, inciso I, do Código
Penal - Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de junho de 1940” (permitindo o abortamento
caso se comprove que a mulher está contaminada pelo vírus HIV).

PL 3280/92 - Autoria do Dep. Luiz Moreira (PTB/BA) - apensado ao PL 1135/91
Ementa: “Autoriza a interrupção da gravidez até a vigésima quarta semana nos
casos previstos na presente lei” (quando o feto for portador de graves e irreversíveis
anomalias físicas ou mentais e precedida de indicação médica).

PL 1956/96 - Autoria da Dep. Marta Suplicy (PT/SP) - apensado ao PL 1135/91
Ementa: “Autoriza a interrupção da gravidez nos casos que menciona” (autorizando
a interrupção de gravidez quando o produto da concepção não apresenta condições
de sobrevida em decorrência de malformação incompatível com a vida ou de doença
degenerativa incurável, precedida de indicação médica, ou quando, por meios
científicos, se constatar a impossibilidade de vida extra-uterina).

PL 2929/97 - Autoria do Dep. Wigberto Tartuce (PPB/DF) - Apensado ao PL 1135/91
Ementa: “Permite às mulheres estupradas por parentes a interrupção da gravidez”.

PL 2118/96 - Autoria do Dep.Wilson Leite Passos (PPB/RJ)
Ementa: “Autoriza a recusa, por parte dos profissionais da área médica, à pratica do
abortamento”.
Tramitação: Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Relator Dep. Raul
Belém.
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__________________________________________________________________
Gestante (PL 0243/95)

PL 0243/95 - Autoria da Dep. Raquel Capiberibe (PSB/AP)
Ementa: “Dispõe sobre o crime de abandono de gestante”.
Tramitação (CD): Despacho à CCJR - Em tramitação na Comissão - Distribuído à
Subcomissão Especial de Matéria Penal.
__________________________________________________________________
Exame DNA para Investigação de Paternidade (PL 1504/96, PL 2095/96, PL
1542/96, PL 1780/96, PL 2496/96, PL 0307/95, PLS 0186/96)
PL 1504/96 - Autoria do Dep. Edson Ezequiel (PDT/RJ) – projeto principal ao qual
estão apensados os PL 2095/96, PL 1542/96, PL 1780/96 e PL 2496/96
Ementa: “Possibilita, à população carente, a utilização do exame de pareamento
cromossômico (ADN), em casos de investigação de paternidade e dá outras
providências (exame do DNA)”.
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CSSF e CCJR Em tramitação na CSSF - Relatora Dep. Elcione Barbalho.

PL 2095/96 - Autoria do Dep. Adelson Salvador (PMDB/ES) - apensado ao PL
1504/96
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Ementa: “Garante às pessoas comprovadamente pobres o acesso gratuito ao
exame DNA, para fins de investigação de paternidade e maternidade”.

PL 1542/96 - Autoria do Dep. José Santana de Vasconcellos (PFL/MG) - apensado
ao PL 1504/96
Ementa: “Garante gratuidade do exame DNA para as pessoas de baixa renda”.

PL 1780/96 - Autoria da Dep. Socorro Gomes (PCdoB/PA) - apensado ao PL
1504/96
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame DNA na Rede
Hospitalar Pública”.

PL 2496/96 - Autoria do Dep. Serafim Venzon (PDT/SC) - apensado ao PL 1504/96
Ementa: “Dispõe sobre a realização de exames de DNA para instruir processos de
reconhecimento de paternidade”.

PL 0307/95 - Autoria do Dep. Genésio Bernardino (PMDB/MG)
Ementa: “Assegura às pessoas de baixa renda gratuidade no exame do código
genético (DNA) nas hipóteses que indica” (objetivando a investigação de
paternidade ou reconhecimento de filhos havidos ou não da relação de casamento).
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CSSF e CCJR.
Na CSSF, aprovação unânime do Parecer favorável do Relator, Dep. Luiz Buaiz,
com substitutivo, em 30/08/95.
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Em tramitação na CCJR - Relator Dep. Talvane Albuquerque.

PLS 0186/96 - Autoria da Sen. Benedita da Silva (PT/RJ)
Ementa: “Dispõe sobre a gratuidade da realização de exames de Código Genético
(DNA) para instruir processos de reconhecimento de paternidade”.
Tramitação (SF): Despacho às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) e de Assuntos Sociais - Em tramitação na CCJ -

Relatora Sen. Regina

Assumpção.
__________________________________________________________________
Licença-paternidade (PL 1410/96)

PL 1410/96 - Autoria do Dep. Waldomiro Fioravante (PT/RS)
Ementa: “Regulamenta o inciso XIX do artigo 7º da Constituição Federal, dispondo
sobre a licença-paternidade e dá outras providências” (regulamentando a nova
Constituição Federal).
Tramitação (CD): Poder Conclusivo das Comissões - Despacho às CTASP e CCJR
- Em tramitação na CTASP - Relator Dep. Agnelo Queiroz.
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SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL, REFERENTES À SEXUALIDADE, RELAÇÕES
AFETIVO-SEXUAIS E REPRODUÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA, ATÉ 30.04.97.
PROPOSIÇÃO

COMISSÃO EM QUE
JÁ FOI APROVADA

COMISSÃO EM QUE
ESTÁ TRAMITANDO

PLS 0377/89 (=PL 1815/91) – soc.conjugal
PL 4751/90 – educação sexual
PL 4782/90 (=PLC 222/93) – soc.conjugal
PL 0020/91 - aborto pelo SUS

CSSF e CCJR
CSSF
CCJR
CSSF

Remetida ao SF
CECD
Remetida ao SF
CCJR

PL 1135/91 – aborto
PL 1174/91 – aborto
PL 2023/91 – aborto
PL 2100/91 – estupro de cônjuge
PL 3280/92 – aborto
PL 3638/93 – reprodução assistida
PL 4319/93 – cirurgia laqueadura
PLS 28/93 (=PL 4377/93) – saúde reprodutiva
PL 4429/94 - crimes contra a liberdade sexual
PL 0070/95 - cirurgia de mudança de sexo
PL 0120/95 - crime de adultério
PL 0132/95 - violência familiar
PL 0143/95 - assédio sexual
PL 0176/95 – aborto
PL 0240/95 – sociedade conjugal
PL 0242/95 - assédio sexual
PL 0243/95 – abandono de gestante
PL 0244/95 – violência familiar
PL 0245/95 - mulher no Código Penal
PL 0307/95 - exame DNA
PL 0352/95 – registro de união
PL 0506/95 – educação sexual

------------------CCJR e CSSF
------------------CSSF
--CECD

CSSF
----CCJR
CSSF
--CSSF
CCJR
POD
CCJR
CCJR
CCJR
------CCJR
----CCJR
CCJR
CCJR

PROPOSIÇÃO
PRINCIPAL À QUE
ESTÁ APENSADA
----------1135/91
1135/91
--1135/91
--4377/93
------------1135/91
1815/91
0143/95
--0143/95
0143/95
-------
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PROPOSIÇÃO

COMISSÃO EM QUE
JÁ FOI APROVADA

PL 1069/95 – sedução e corrupção de menores
--PL 1147/95 (=PLC 97/96) – meação de bens
CCJR
PL 1151/95 - união civil pessoas do mesmo COMISSÃO ESPECIAL
sexo
PL 1195/95 – corrupção de menores
--PL 1225/95- alimentos após dissolução de
Sociedade conjugal
--PEC 199/95 – orientação sexual
CCJR
PLS 0235/95 – assédio sexual
--PL 1410/96 – licença paternidade
--PL 1504/96 - exame DNA
--PL 1542/96 - exame DNA
--PL 1609/96 - crimes sexuais
--PL 1780/96 - exame DNA
--PL 1956/96 – aborto
--PL 2095/96 - exame DNA
--PL 2118/96 - recusa à prática do abortamento
--PL 2496/96 - exame DNA
--PL 2686/96 - união estável
--PEC 424/96 – educação sexual
--PLS 0186/96 - exame DNA
--PLS 0229/96 – violência doméstica
--PL 2855/97 – reprodução assistida
--PL 2903/97 - crimes sexuais
--PL 2928/97 - crime de adultério
--PL 2929/97 – aborto
---

COMISSÃO EM QUE
ESTÁ TRAMITANDO
CCJR
Remetida ao SF
POD

PROPOSIÇÃO
PRINCIPAL À QUE
ESTÁ APENSADA
-------

---

1069/95

CSSF
--CCJ
CTASP
CSSF
--CCJR
------CCJR
--CSSF
CCJR
CCJ
CCJ
CSSF
-------

----------1504/96
--1504/96
1135/91
1504/96
--1504/96
----------4429/94
0120/95
1135/91
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LEGENDA DAS SIGLAS:
PEC - Proposta de Emenda Constitucional
PL - Projeto de Lei originário da Câmara dos Deputados ou originário do Senado Federal em tramitação na Câmara.
PLC - Projeto de Lei originário da Câmara dos Deputados que tramita no Senado Federal.
PLS - Projeto de Lei originário do Senado, em tramitação nesta Casa.
CSSF - Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados.
CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e Redação, da Câmara dos Deputados.
CECD - Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da Câmara dos Deputados.
CTASP - Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados.
CCJ - Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, do Senado Federal.
POD - Pronto para a Ordem do Dia - Votação em Plenário.

NOTAS
1 – O PLS 0377/89 (= PL 1815/91) e o PL 4782/90 (= PLC 0222/93), que tratam da sociedade conjugal, foram apensados ao PLC 0118/84, que Institui
o Código Civil, o qual foi aprovado em Plenário do Senado em 26/11/97, retornando à Câmara dos Deputados para apreciação.
2 – O PL 0020/91 (aborto pelo Sistema Único de Saúde) foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, da Câmara dos Deputados,
em 20/08/97, tendo sido impetrado recurso para que o mesmo seja apreciado no Plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado Federal.
2 – O PLS 0235/95 (assédio sexual) foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Federal, em 10/09/97, seguindo para
apreciação na Câmara dos Deputados, em virtude do caráter terminativo da Comissão.
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