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RESUMO 
 
A união entre duas pessoas do mesmo sexo é o foco 
desse artigo. Objetiva-se analisar a visão dos discentes 
de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas 
– UFAM acerca do tema. Inicia-se a partir do contexto 
histórico dos Direitos Humanos; no segundo momento 
relaciona-se o Projeto ético-político profissional do 
serviço social para fundamentar a discussão. Conclui-se 
que a análise de cunho preconceituoso permeia a visão 
dos discentes pesquisados, portanto, há necessidade de 
aprofundar a discussão sobre a união homoafetiva no 
processo de formação com vistas a aquilatar o 
desenvolvimento do exercício profissional em tempos de 
inclusão, igualdade e cidadania. 

 
Palavras-chave: Homoafetividade. Cidadania e Serviço 
Social. 

 
ABSTRACT 
 
The union between two people of the same sex is the 
focus of this article. The objective is to analyze the vision 
of Social work course’s students of Amazonas Federal 
University - UFAM about the subject. It starts from the 
historical context of The Human Rights; on the second 
time relates to the ethical-political professional project of 
social service to support the discussion. It follows that the 
prejudiced nature of analysis permeates the vision of the 
students surveyed, so there is need for further discussion 
on the homosexual union in the training process in order 
to assess the development of professional practice on 
inclusion times, equality and citizenship. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
 

As uniões de pessoas com a mesma identidade 
sexual, ainda que sem lei, acabaram batendo às 
portas da Justiça para reivindicar direitos. O 
caminho que lhes foi imposto já é conhecido. As 
uniões homossexuais tiveram que trilhar o 
mesmo iter percorrido pelas uniões 
extramatrimoniais. 
 

 Maria Berenice Dias. 

   

 

Refletir acerca da união de pessoas com a mesma identidade sexual é o 

foco deste artigo que coloca em relevo a visão dos discentes de Serviço Social sobre a 

união homoafetiva na atualidade. Argumenta-se que o curso de Serviço Social possui 

uma orientação pautada no projeto ético-político profissional2. Por este motivo há 

interesse em desvelar a visão dos discentes de serviço social acerca do tema, visto 

que são sujeitos em formação que se encontram em pleno processo de reflexão, 

questionamentos e maturação acadêmico-profissional. 

Sabe-se que as relações de pessoas com a mesma identidade sexual é 

tão antiga quanto à instituição família. Contudo, essas relações sempre foram 

rodeadas de preconceitos e estigma, pois tendem a serem vistas como fora do padrão 

de normalidade instituído pela sociedade. Assim, a homossexualidade era vista como 

doença até 1985 quando ocorreu a alteração do Código Internacional de Doenças - 

CID e, somente em 1991 que a Anistia Internacional classificou a proibição da 

homossexualidade uma violação dos direitos humanos.   

Quando se fala de direitos humanos está se falando de reconhecimento as 

diversidades. Assim é vital estabelecermos a inter-relação dos direitos humanos com a 

cidadania, visto que com o passar dos tempos esses dois conceitos encontram-se 

aproximados e indissociáveis. 

Sendo assim, na interlocução teoria e prática presente no desenvolvimento 

deste artigo, busca-se pelo conhecimento teórico acerca da temática em tela, tema 

pouco abordado no Serviço Social, produzir um conhecimento fidedigno sobre a 

realidade investigada, no sentido de se despir de pré-conceitos e pré-noções acerca 

da união homoafetiva na atualidade. 

                                                           
2
 O Projeto Ético-Político Profissional implica o compromisso com a competência, tendo por 

base o aperfeiçoamento profissional: formação acadêmica qualificada, fundada em concepções 
teórico-metodológicas críticas e sólidas, capaz de compreender e intervir na realidade social 
(AZEVEDO E SARMENTO, 2007). 



 

 

 

                  

Este estudo irá discutir a questão da relação homoafetiva sob o signo do 

direito. Mas, precisamente sob o princípio da proteção da dignidade humana. Sendo 

assim, ao se analisar as relações homoafetivas sob a égide dos direitos, objetiva-se o 

combate à discriminação e a intolerância por orientação sexual, bem como objetiva-se 

a não criminalização da homofobia, com vistas à efetivação da igualdade de diretos e 

a defesa dos direitos individuais e coletivos. 

Inúmeras são as questões acerca das relações homoafetivas. Além disso, 

essas questões são provenientes de décadas de preconceito com o tema, pois os 

tabus criados e reproduzidos tornaram o indivíduo em questão invisível para a 

sociedade.  

Sabe-se que o indivíduo que mantêm uma relação homoafetiva por vezes 

é alvo de diversos tipos de preconceito, a homofobia caracteriza o principal, trata-se 

da aversão por pessoas que se relacionam intimamente com o mesmo sexo, mas para 

além de uma agressão visível, está implícita a falta de respeito, a violência verbal, a 

criação de estereótipos, o que pode vir a torná-lo invisível na sociedade, pois que ao 

perceber a possibilidade das agressões, o mesmo isola-se como se fosse privado de 

admitir sua orientação sexual.  

Posto isto, o enfrentamento as situações de preconceitos que agudizam as 

relações em sociedade é vital em um Estado Democrático de direito. Além disso, o 

Brasil ao se redemocratizar e promulgar uma “Constituição Cidadã” em 1988 institui a 

liberdade e dignidade da pessoa humana como elemento nuclear das relações 

jurídicas.  

Do exposto, e cientes acerca das mudanças presentes na sociedade no 

que se refere à concepção de família, de casamento e de relações fundadas em afeto 

independente da identidade sexual é que se buscará analisar a visão do estudante 

universitário acerca da união homoafetiva, com vistas a adensar a reflexão e análise 

crítica da percepção das pessoas em relação à sexualidade, bem como colocar em 

relevo os estereótipos, estigmas e preconceitos em torno da temática em tela, para 

com isso se buscar estratégias para a extinção das ideias discriminatórias e 

consequentemente de ações violentas.  

Ao se investigar num ambiente universitário, entendido como um espaço 

onde diferentes culturas e religiões mantêm uma relação constante caracteriza não só 

a diversidade, mas também a reprodução dos preconceitos apreendidos ao longo da 

vida. Sendo o ambiente educacional um espaço disciplinador e normatizador dos 

costumes nele reproduzidos são agregados e incorporados por um coletivo de 

pessoas.  



 

 

 

                  

Assim, questiona-se: é possível assumir a orientação sexual no espaço da 

Universidade? Existe respeito entre discentes e docentes quanto à orientação sexual? 

Há um diálogo permanente a respeito da Diversidade Sexual? Os direitos 

homoafetivos são do conhecimento de todos? Existe orientação para que busquem 

saber sobre seus direitos? Tais questionamentos revelam que essa investigação 

nasce de uma necessidade prática. Neste sentido, objetiva-se construir um estudo que 

coloque em relevo a questão da relação homoafetiva sob a ótica dos direitos de 

cidadania a partir da visão dos universitários da Universidade Federal do Amazonas, 

além de se constituir em um estudo que se encontra em sintonia com o projeto ético-

político profissional do Serviço Social. 

 

II. DIREITOS HUMANOS E UNIÃO HOMOAFETIVA: Uma discussão necessária. 

 

 

Os interesses individuais e coletivos são historicamente um dilema para 

que se chegue a um consenso no atendimento a questões individuais e coletivas. Ao 

mesmo passo que são os motivadores da intervenção do Estado que busca um 

equilíbrio entre as partes, criando-os a partir das pressões populares. 

Interessa-nos saber, o que motivou e como se deu a criação destes 

direitos. Sendo assim seguiremos uma ordem lógica situada por Vanda Bussinger 

(1997, p. 10): 

 

os direitos são históricos porque estão invariavelmente relacionados a certas 
circunstâncias e respondem a aspirações concretas do homem enquanto 
membro de determinada sociedade. [...] Surgem gradualmente, e a 
consagração de determinada geração de direitos tem autonomia e guarda 
distância no tempo de outra determinada geração de direitos. [...] Marshall 
atribuiu o período de formação de cada um desses elementos a um século 
diferente. [...] os direitos civis surgiram no século XVIII; os direitos políticos 
são fruto do século XIX e os direitos sociais fazem parte do legado do século 
XX.  

 

Ademais, a luta por direitos são contínuas e em todos os lugares, mas com 

o objetivo comum de se estabelecer um equilíbrio por meio de direitos que neste dado 

tempo é considerado inerente ao homem. Será ao término da Segunda Guerra 

Mundial, após o balanço das atrocidades, que foi iniciado um processo denominado 

“reconstrução”, por meio da Carta de São Francisco em 26 de junho de 1945 criou-se 

a Organização das Nações Unidas – ONU, cujo propósito era voltado para o resgate 

da noção de Direitos Humanos.  



 

 

 

                  

Em 10 de dezembro de 1948 institui-se a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, fruto das difíceis negociações políticas entre a União Soviética e os 

países capitalistas e adotada pela ONU - Organização das Nações Unidas que  

 

(...) além de ser o primeiro documento de direitos humanos de âmbito 
internacional – inaugurado, portanto o direito internacional dos direitos 
humanos – essa Declaração também fundou a concepção contemporânea 
dos direitos humanos, segundo a qual as suas várias dimensões (direitos 
civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais etc.) configuram uma 
unidade universal, indivisível, interdependente e inter-relacionada. 
(TRINDADE, 2013, p. 21). 

 

Ressalta-se que mesmo com toda a construção que culmina na 

Declaração Universal de Direitos Humanos, a efetividade é algo a ser analisado, visto 

que, a existência de inúmeras leis e a questão da universalização do direito cujo 

objetivo é a igualdade sem discriminação ainda não está assegurado de forma 

concreta, pois se verifica um número alarmante e crescente de violência contra o que 

se entende como “diferente” e diverso. 

Convém argumentar que o percurso histórico da difícil construção dos 

direitos humanos e de cidadania é expressão das lutas sociais travadas na sociedade 

do capital em cada tempo histórico do processo de acumulação. Assim em tempos de 

neoliberalismo, de desmonte dos sistemas públicos de proteção social, agudizam-se  

as condições para se ampliar e efetivar direitos, pois para que esses sejam realizados 

necessita-se da mediação do Estado, e, nos tempos atuais o “Estado torna-se objeto 

de uma reformatação para adequar à lógica do capital mundializado, por meio de 

abrangente processo de reformas” (BEHRING E BOSCHETTI, 2006, p.53), afetando 

diretamente a área social. 

Em tempos de redução de Estado na área social e culto ao retorno da 

filantropia e mercantilização dos direitos e serviços sociais, é hercúleo ampliar 

processos democráticos e direitos, pois se vê no desenrolar histórico que a luta, a 

pressão entre classes propiciou a promulgação de documentos que primavam pela 

igualdade  como pressuposto para o exercício da cidadania. 

Nesse sentido, quando se fala de homoafetividade verifica-se um grande 

dilema cultural e até jurídico para atrelar este indivíduo a um formador de família. Para 

Souza & Dias (2010, p.21):  

 
as famílias modernas ou contemporâneas constituem-se em um núcleo 
evoluído a partir do desgastado modelo clássico, matrimonializado, patriarcal, 
hierarquizado, patrimonializado e heterossexual, centralizador de prole 
reduzida, os papéis se sobrepõem se alternam, se confundem ou mesmo se 
invertem como modelos também algo confusos, em que a autoridade parental 
se apresenta não raro diluída ou quase ausente. Com a constante dilatação 



 

 

 

                  

das expectativas de vida, passa a ser multigeracional, fator que diversifica e 
dinamiza as relações entre os seus membros.   

 

Dessa assertiva, existe uma grande dificuldade de se compreender a união 

homoafetiva resultando em uma formação familiar. A discriminação por ser uma 

relação diferente da maioria; questões religiosas que relacionam o matrimônio à 

questão de reprodução colocam homossexualidade ao lado da “bestialidade”, além de 

diversos outros fatores que implicam para falta de compreensão, no entanto, é 

importante frisar que estes sujeitos devem possuir direitos iguais aos demais, podendo 

inclusive adotar, manter união estável e são livres para relacionar-se com outros 

indivíduos. 

A importância de se ressaltar que a luta por direitos é intrínseca ao 

“movimento social”, é para chamar a atenção ao foco da presente discussão, que 

parte da analise sobre uma visão acerca da homoafetividade3 e cidadania4, a luz da 

igualdade. Portanto, este artigo discute a união homoafetiva sob o prisma da 

diversidade e da promoção de direitos ao sujeito homoafetivo. 

Ciente que é inegável a presença da homofobia em nosso país, sendo 

uma forte expressão da questão social no Brasil e no mundo, revela-se os dados 

estatísticos acerca dos ataques violentos a esse segmento, conforme o Relatório 

sobre violência homofóbica no Brasil: 

 

em 2012 foram 9.982 de registro de violações de direitos humanos 
representando um aumento de 46, 6% em relação ao ano de 2011. (BRASIL, 
2012).  No Amazonas foram registrados em 2011, 13 denuncias de violações. 
Já em 2012 teve-se o registro de 57 denúncias, o que representa um 
aumento de registro de 338,46%. Além disso, em 2012, o perfil das vítimas 
de violência homofóbica foi predominantemente de 71,38% de vítimas do 
sexo masculino, em relação aos 20,15% do sexo feminino. A grande maioria 
concentra‐se na população jovem, com 61,16% de vítimas entre 15 e 29 

anos. Nessa faixa etária, as vítimas entre 15 e 18 anos representam apenas 
1,23%, enquanto de 18 a 29 anos 59,93%. . Entre as vítimas das denúncias 
60,44% foram identificadas como gays, 37,59% como lésbicas, 1,47% das 
vítimas foram identificadas como travestis e 0,49% como transexuais. 
(BRASIL, 2012, p.34). 

 

Ao conhecer tais dados reforça-se a inquietação sobre saber da 

efetividade dos direitos de cidadania destes indivíduos, será realidade, mito ou 

abstração? Ora, quando falamos de cidadania, estamos nos referindo à legitimidade 

                                                           
3
 Explicita-se que o termo homoafetivo foi elaborado pela Desembargadora do Rio Grande do 

Sul Maria Berenice Dias, que engajada em ações relativas ao direito da mulher dos 
“homossexuais” observou que não existia um amparo adequado à união dos mesmos, pois, em 
uma ação legal entre companheiros do mesmo sexo, estes eram vistos como uma sociedade, e 
não enquanto família, e por este viés a nomenclatura homoafetividade surgiu para dar a noção 
de afeto que é relacionada à ideia de família. 



 

 

 

                  

de direito que é garantida a todo indivíduo brasileiro pela Constituição Federal de 1988 

que em seu artigo 5° diz: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade...”. 

Quando iniciamos o artigo 5° lemos “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção...”, deveria bastar para compreender que discriminação de quaisquer tipos 

não pode ser tolerada em virtude da igualdade legislada, no entanto, tanto a luta 

LGBT5 é segmentada, quanto à compreensão desta universalidade de direito, o que 

precisa ser revertido para avançar na defesa intransigente de direitos a esse 

segmento; 

Cotidianamente somos informados acerca das violações dos direitos dos 

homossexuais. Levantamento da Secretaria de Direitos Humanos revela-nos que no 

ano de 2011 foram registradas 6.809 denúncias de violações aos direitos humanos de 

homossexuais, fato este, que torna a discussão da cidadania para os homossexuais 

uma realidade a ser refletida de forma crítica em nossa sociedade.  

Dimitri Sales (2007, p.12) afirma que “a vulnerabilidade dos direitos 

humanos das comunidades GLBTT (gays, lésbicas, bissexuais, travesti e transexuais), 

explicável, dentre outros elementos, pelo preconceito e pela desinformação, negando 

a visibilidade social a tais pessoas.”. Além disso, muitas vezes constrói-se um 

estereótipo acerca da orientação sexual dessas pessoas, visto que esse estereótipo 

refere-se à concretização de um julgamento qualitativo, baseado no preconceito, 

podendo ser também anterior a experiência pessoal (AMARAL, 1992). 

Dessa feita questões como: invisibilidade, preconceito, violência, não 

reconhecimento dos direitos, enfim, umas séries de predicados negativos envolvem o 

tema em relevo, além de reforçar a necessidade de se identificar a visão do discente 

de Serviço Social acerca da união homoafetiva, mais especificamente se esses 

sujeitos conseguem identificar vinculo com os direitos humanos e a cidadania quando 

se reflete sobre a união homoafetiva na atualidade. 

Assume-se que o entendimento que a universalidade, a interdependência, 

a indivisibilidade e a interrelação dos direitos humanos, princípios preconizados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, e subsequentemente incorporadas em 

                                                                                                                                                                          
4
 Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que significa que seu 

sentido varia no tempo e no espaço. (PINSKY, 2003) 
5
 LGBT, ou ainda LGBTTT, é a sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros. Embora refira apenas seis, é utilizado par identificar todas as orientações 



 

 

 

                  

outros instrumentos de direitos humanos no mundo que devem ser assegurados a 

todos os seres humanos independente de sua identidade sexual. 

Ademais, muda o tempo, muda-se tudo. Contudo, ainda hoje vivencia-se  

represálias aos sujeitos que constituem relações homoafetivas, por meio das violentas 

agressões, do ódio, da falta de compreensão sobre a condição do indivíduo diferente 

em sua orientação sexual, dentre outras manifestações da homofobia perante sujeitos 

que optam por assumir-se desta forma. Atitudes “[...] contra pessoas com afiliação 

amorosa por pessoas com mesmo sexo se evidencia nos olhares, nos gestos, nas 

palavras [...], no contato físico [...] de pessoas denominadas heterossexuais em 

relação aos denominados homossexuais” (SANTOS & BERNARDES, 2014, p. 289), 

ainda que se tenha a igualdade de direitos determinada pela Constituição Federal de 

1988.   

Exposto isso, afirma-se que o Serviço Social na atualidade é uma profissão 

que prima pela defesa intransigente dos direitos humanos e de cidadania. Assim 

buscou-se captar junto aos graduandos do curso a percepção acerca de temas que 

dizem respeito aos direitos humanos, cidadania, homoafetividade, de modo a 

compreender como esses futuros profissionais se posicionam face à diversidade 

sexual e sua relação com os direitos humanos e de cidadania. 

Além disso, sendo o assistente social um dos profissionais que clamam por 

igualdade justifica- se a presente reflexão, pois o interesse neste tema se dá pela 

necessidade abrir espaço para o debate, a partir de seus resultados, refletir e 

aprofundar nas questões de direitos sob a ótica da diversidade. 

Sendo assim, importa saber se os futuros assistentes sociais conseguem 

identificar o real significado de Direitos Humanos e Cidadania sem deixar que opiniões 

com base no senso comum interfiram em sua leitura da realidade e atuação na 

realidade, objetivando romper com o viés conservador que permeia a profissão, já que  

 
a possibilidade de romper com esse conservadorismo, justificador da 
desigualdade, acena para uma permanente crítica e autocrítica aos 
comportamentos e pensamentos reprodutores do paradigma da crueldade e 
da desumanização. Trata-se de empreendermos uma recusa e um combate 
nos espaços institucionais e nas relações cotidianas, diante de todas as 
situações que ferem a integridade dos indivíduos e que os submetem ao 
sofrimento, à dor física e à humilhação. (PAIVA & SALES, 2012, p.134) 
 

 

Mesmo enquanto discentes de serviço social há preocupação sobre uma 

possível visão fechada dos fatos, por vezes um discurso de argumentos “fáceis” e 

                                                                                                                                                                          

sexuais minoritárias e manifestações de identidades de gênero divergentes do sexo designado 
no nascimento (BRASIL, 2012).   



 

 

 

                  

ideias preconcebidas pode ser notado neste grupo. O que nos leva a inferir: será que 

essas ideias e noções pré-concebidas refletirão quando os mesmos se tornarem 

profissionais? Será que a formação possibilita aos discentes subsídios para o debate 

diverso e a reflexão crítica para além de discussões religiosas ou conservadoras sobre 

o tema em tela? 

Ademais, não isentaremos os sujeitos que dão voz ao estudo da 

oportunidade de um debate com opiniões diferentes, é inclusive necessário para que 

se possa conhecer as visões e impressões, no entanto, há que se considerar a 

“tolerância” ao diferente, revigorando o ideal ético-politico. É fundamental para o 

amadurecimento da democracia o respeito sobre o direito do outro enquanto cidadão, 

a concepção de “universalidade” da igualdade mesmo com a diversidade presente. 

Sobre essa questão, Paiva & Sales (2012, p.232) nos dizem que: “só 

poderemos nos libertar dos preconceitos se assumirmos corajosamente o contínuo 

processo de desalienação, o que equivale, na formulação de Gramsci à superação do 

senso comum: inicialmente como bom senso e, e por fim, como práxis libertária.” 

(2012, p.234). 

Sendo assim, tanto a revisão bibliográfica e o levantamento documental, 

quanto à pesquisa de campo realizada junto a 44 (quarenta e quatro) discentes do 

curso de Serviço Social (noturno) da UFAM, demonstraram a existência um índice 

considerável de preconceito contra as uniões homoafetiva, visto que ao se analisar o 

questionário que continha questões abertas e fechadas respondido pelos discentes foi 

possível ainda identificar o frágil conhecimento sobre a temática, conforme revelou-nos 

os dados e informações oriundos da pesquisa de campo. 

Afirma-se que o curso de serviço social da UFAM amplia suas vagas para 

o turno noturno a partir da adesão a Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem como foco principal criar 

condições para que as universidades federais promovam a expansão física, 

acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior; uma expectativa 

natural dos alunos que busquem o curso noturno é que necessitem de um horário 

alternativo devido ao horário de trabalho, cuidados com filhos ou outros motivos, se 

espera, portanto, que a maioria seja adulta, no entanto, o resultado da pesquisa 

demonstra que 44 (quarenta e quatro) discentes pesquisados tem-se uma variação 

etária dos 18 aos 59 anos, sendo que 4 (quatro) pesquisados encontram-se na faixa 

dos 18 anos e 14 pesquisados encontram-se na faixa dos 20 a 21 anos. 

Sobre a renda familiar dos pesquisados, de forma majoritária 15 discentes  

possuem renda familiar de dois a cinco salários, seguido por 13 (treze) pesquisados 



 

 

 

                  

com renda de cinco a dez salários mínimos são da classe B e 9 (nove) discentes 

pesquisados que se encontram na faixa de renda de dez a quinze salários mínimos e 

1 (um) discente pesquisado com renda familiar de vinte a quarenta salários mínimos 

pertencem a classe A. Já 15 (quinze) discentes pesquisados que possuem renda de 

dois a cinco salários mínimos pertencem a classe C e 4 (quatro) discentes 

pesquisados que possuem renda entre um a dois salários mínimos pertencem a classe 

D. 

Sobre o estado civil dos pesquisados, os dados demonstram que 75% dos 

pesquisados são solteiros. 16% são casados, 4% são separados e 5% vivem em união 

estável. Relacionando o estado civil dos pesquisados com a composição da família, 32 

pesquisados não possuem filhos e 12 possuem filhos.  

No que tange a religião, a maior parte dos pesquisados, 52,30% são 

católicos (as), seguido por 20,45% evangélicos, apenas 3 não informarão a religião e 

os demais distribuíram-se entre: protestantes, espíritas, espiritualistas e cristãos, 

segundo suas próprias denominações às “religiões”.  

No decorrer da investigação, a religião foi bastante utilizada como base 

para respostas, para dar concretude ao argumento utiliza-se duas respostas sobre 

qual era a concepção sobre a homossexualidade feminina/masculina e o direito de 

cidadania deste indivíduo? “Cada um faz o que quiser desde que não desrespeite o 

próximo, todos temos os mesmos direitos, não concordo com tais privilégios que os 

homossexuais querem afinal todos somos iguais.” (DISCENTE PESQUISADO 1), além 

do que quanto se inquiriu acerca do posicionamento sobre a união homoafetiva, 

obteve-se a seguinte resposta: “Eu acho um ato ridículo, pois eu creio em Deus, e 

tenho certeza que ele não se agrada disso” (DISCENTE PESQUISADO 1). 

Prosseguindo, quando se perguntou aos pesquisados acerca da opinião 

sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo obteve-se: 

 

 

                         

Gráfico 1: Opinião dos pesquisados a respeito da união civil homoafetiva 
Fonte: Pesquisa de Campo, dezembro de 2014. 



 

 

 

                  

 

 

Depreende-se do gráfico acima que 48% que corresponde a 21 (vinte e 

um) indivíduos “concordam totalmente” com a união civil homoafetiva. Ainda assim 

têm-se 36% que representam 16 (dezesseis) indivíduos com opiniões em “discordo 

totalmente ou em partes”, e 16% ou 7 (sete) sujeitos não tem opinião formada ou são 

indiferentes ao tema. Os dados demonstram à necessidade de se discutir essa 

questão como tema transversal as disciplinas de formação com vistas a adensar a 

análise de forma crítica acerca da união homoafetiva, visto que “... não nos interessa 

saber, por exemplo, o que causa ou o que caracteriza os não-heterossexuais, mas sim 

como e em quais condições a homossexualidade se torna um elemento propiciador de 

relações de opressão e de inferiorização dos direitos sociais.” (PRADO, 2008 p. 43) 

É desafiador pensar que 52% dos sujeitos pesquisados estão entre os que 

discordam totalmente, em partes ou não possuem opinião a respeito de um tema que 

sugere a luta por igualdade a indivíduos que comprovadamente são alvo de 

preconceito e todas as formas de violação de seus direitos, e, sendo o profissional de 

Serviço Social um profissional que prima pela viabilização de direitos, faz-se 

necessário que se amplie o “olhar” acerca dessa questão. 

Dessa feita, ratifica-se que o Código de Ética do Profissional do Serviço 

Social (BRASIL, 2012) em seus princípios fundamentais preconiza: “Defesa 

intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo”; “Ampliação 

e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com 

vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras”; 

“Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 

diferenças”. Portanto, faz-se necessário edificar uma formação que dê concreção a 

esses princípios para assim, refletir um agir profissional prenhe de possibilidades e 

que faça frente ao caudal de violação de direitos presentes em nossa sociedade. 

 

 

III. Conclusão 

 

 

A exposição dos dados não esgota a riqueza da realidade a ser 

desvendada, bem como da riqueza dos sujeitos envolvidos no processo. Além disso, 

os dados estão em constante analise a luz do constructo teórico-metodológico 



 

 

 

                  

elaborado para assim alcançar um resultado útil e fidedigno da realidade investigada, 

com vistas a erigir um conhecimento válido e que fomente a reflexão acerca da 

temática em tela. 

Por fim, é preciso “conhecer” para ultrapassar as barreiras da 

superficialidade, e olhar além do senso comum para compreender a liberdade contida 

como valor central do projeto ético-político profissional e buscar romper com análise 

conservadoras com vistas a ampliação de direitos de cidadania sob o prisma da 

diversidade. 
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