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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: A sociedade na qual vivemos sofre constantes mudanças, de modo que algumas 

delas devem ser regulamentadas pelo Direito. É o caso da homossexualidade, questão que 

vem ganhando cada vez mais espaço e atenção. A homossexualidade não é uma doença, trata-

se de pessoas normais, que realizam as mesmas tarefas diárias que qualquer outro ser humano 

realiza, mas que assumiram uma opção sexual diferente. Este grupo social sofre diariamente 

com o preconceito de ter realizado uma escolha diferente do que a sociedade considera 

normal. Porém esse direito de escolha lhes é permitido pelo direito à liberdade e a vida 

privada. Sofrem por não terem sido reconhecidos a eles direitos básicos como o 

reconhecimento da união estável, direito à adoção, à sucessão. Hoje ainda existe a falta de 

uma lei concreta que assegure a este grupo tais direitos, cabendo, portanto à jurisprudência o 

devido julgamento desses casos. É a partir desse contexto que passam a surgir as primeiras 

garantias em relação ao direito homossexual. O objetivo da realização deste trabalho 

cientifico é demonstrar que toda pessoa, independente da sua orientação sexual, tem o direito 

de se relacionar com quem escolher, sem sofrer discriminação e sem ser excluído da 

sociedade. Uma vez que são direitos garantidos ao homem a igualdade, a dignidade e a 

liberdade da pessoa humana. Para alcançar o objetivo do trabalho foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, a partir de materiais publicados em livros, artigos, dissertações, teses e 

jurisprudências, de modo a dominar o assunto sobre determinado tema. Por fim, conclui-se 

que a Constituição Federal Brasileira, no que diz respeito aos direitos e garantias 

fundamentais, tem como propósito garantir um mínimo de dignidade para as pessoas, 

exigindo pelo menos, o mínimo de respeito. Embora estejam regulados e definidos 

legalmente, os direitos garantidos à união estável, a lei ainda não consegue acompanhar os 

constantes avanços no que diz respeito a constituição familiar, cabendo ao legislador apenas o 

uso de analogias e jurisprudências para resolverem os casos que envolvem a união estável 

homoafetiva. Observo que ainda é cedo para fazer conclusões sobre esse assunto que hoje é 

tão amplo e complicado, mas posso ter certeza de que a conversão da união estável em 

casamento homoafetivo, é um assunto que ainda irá demorar para ser aceito tanto 

judicialmente quanto no meio social, mas fica claro que hoje existe uma maior aceitação se 

comparado a alguns anos atrás, quando este assunto era tratado como se fosse um mero tabu. 

Os homossexuais são pessoas como qualquer outra, que possuem deveres para com o Estado 

como para com a sociedade, por isso devem ter seus direitos garantidos, independentemente 

da escolha que fizeram para sua vida.  
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