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“Em toda parte o despotismo do costume é o obstáculo permanente para o avanço humano
conservando-se em incessante antagonismo com essa disposição de visar a algo melhor que o
costumeiro, a que se chama de acordo com as circunstâncias, de espírito de liberdade, de
progresso ou de aperfeiçoamento.” (Stuart Mill)

“O princípio grandioso e determinante, para o qual converge diretamente cada argumento exposto
nestas páginas, consiste na importância absoluta e essencial do desenvolvimento humano em sua
mais rica diversidade.” (Wilhelm Von Humboldt)

RESUMO

A família é originariamente o lugar onde o homem se encontra inserido por
nascimento ou adoção e nela desenvolve, através das experiências vividas, sua
personalidade e seu caráter.
O conceito de família vem sofrendo, no passar dos tempos, inúmeras
transformações de caráter público e privado em face do interesse e do novo
redimensionamento da sociedade.
Nesse sentido, ao lado da família formada para perpetuar o culto religioso
doméstico, da família constituída em virtude da autoridade parental, da família orientada
pelo direito canônico, veio a pós-modernidade remodelar as relações familiares, tal como
anteriormente conhecidas, fazendo-se alçar formas novas, amparadas no afeto e na
verdade, buscando, nada além do que a realização pessoal e a felicidade dos seus
componentes.
Na evolução histórica da família, além da família tradicional, formada pelo
casamento, a introdução de novos costumes e valores, a internacionalização dos direitos
humanos, a globalização, o respeito do ser humano, tendo em vista sua dignidade e os
direitos inerentes à sua personalidade, impôs o reconhecimento de novas modalidades de
família formadas na união estável, no concubinato, na monoparentalidade, na
homoafetividade e nos estados intersexuais, respeitando as intrínsecas diferenças que
compõem os seres humanos.
Desta forma, a Constituição Federal, que atravessou vários períodos históricos e
paradigmáticos rumo à democratização, assegura a preservação da dignidade do ser
humano, a liberdade individual, a autodeterminação, o desenvolvimento humano em sua
ampla magnitude, a igualdade, a justiça e a não discriminação como valores supremos de
uma sociedade plural e mais justa.
Assim, através de uma interpretação sistêmica dos princípios constitucionais, dos
grandes debates doutrinários multifacetados e da interferência legislativa, visa a pósmodernidade reconhecer direitos familiares a todos os cidadãos tendo em vista sua rica
diversidade, a solidariedade e o melhor interesse de seus componentes.

Palavra-chaves: família, direitos da personalidade, homoafetividade, homoparentalidade,
formação da família nos estados intersexuais

RESUMÉ

La famille est avant tout une communauté de personnes réunies par des liens de
parenté, oú l’homme s’insert et développe parmi les experiences soubis, sa personalité,
puisque favorise leur developpement social, physique et affectif. Est le premier lieu de
socialisation de l’individu.
La famille est à la fois une institution sociale, juridique et économique, qui existe
dans toutes les sociétés humaines.
Le concept de famille, a soufert au passer des temps des diverses transformations
d’ordre public et privé en face des mutations qui ont lieu dans les rapport familliales.
Dans ses sens, pendant les temps, à côté de la famille patriarcale, issue de l’Ancien
Droit ; de celle qui veut perpetuer le culte religieux ; de celle qui se remplace aux temps
medievaux ; on monte à la postmodernité, qui en melangeant la pluralité des formes
précedentes, tient compte de la famille élargie, de la monté de l’individualisme, bouleverse
la famille en la conduissant à la naissance de la famille nucleaire, qui s’est construit par la
valorisation de l’affectivité et de la verité parmi les rapport amoureux.
En suivant l’évolution historique de la famille,on peut reconnaître à côté de la
famille traditionelle, issue du mariage, l ‘introduction de nouvelles lois e conceptions
culturelles,énonce en premier plan les intèrêts de la societé, l’internationalisation des droits
de l’homme, la globalisation, le respet de l’être humain, sa dignité personelle, les droits de
sa personalité,introduise la reconnaissance des nouvelles groupes familiaux hors mariage –
l’union libre,le concubinat, la monoparentalité , la famille homossexuel e celle formé dans
les étas intersexuels, en respectant les particularités individuels.
Ainsi, La Constitution, aprés une grande évolution historique, se democratise, et
souligne la preservation de la dignité humaine, des libertés individuelles, de l’égalité, de la
justice, de la participation populaire, de la prohibition de toute discrimination – sourtout
selon l’identité sexuel, comme valeurs superieures d’une societé pluraliste et juste.
Ainsi, travers une interpretation des principes constitutionelles, les debats
doctrinaires, l’influence de la loi, dans la postmodernité on vise sourtout reconnaître des
droits familiales a tous les citoyens selon la riche diversité de son existence, le principe de
la solidaritè et le intérêt supérieur des ses membres.

Mots clé: famille; droits de la personnalité; homoaffectivité; homoparentalité; la formation
de la famille et les états intersexuells

RIASSUNTO

La famiglia è definita come un gruppo di persone affiliate da legami consanguinei o
legali, come il matrimonio o l'adozione, e che vienne considerata come società naturale,che
realizza la funzione affetiva e protettiva dei propri membri, che influisce fortemente sulla
loro formazione culturale e nella loro socializzazione, permettendo agli enti svolgere la
loro personalitá e carattere.
Il conceto di familia a sofferto, fra gli tempi, diversi trasformazioni publici e
privati, secondo i cambiamenti di valori che regolano la società.
In questo senso, accanto alla famiglia tradicionalle formata da perpetuare il culto
domestico, da famiglia costituita sulla autorità paterna, quella che subisce alla influenza
della religiosità; la famiglia ha subito, notevoli cambiamenti, negli ultimi anni, dei
trasformazioni radicale e profonda, innanzitutto sotto il profilo democratico.La familia
viene a perdere così le finalità che aveva svolto nel passato e diviene il centro dove se
sviluppa la personalità dei suoi componenti.
Nel profilo storico della famiglia, fra il matrimonio, l’introduzione dei nuovi
costumi i valori, il rispetto ai diritti del uomo, la globalizatione, il rispetto alla dignità degli
enti umani e i diritti della loro personalità, la finalità della famiglia tradizionale se scioglie,
il costume sociale ha presentato altri formazioni famigliari – le famiglie di fatto, le
famiglie monogenitoriale, le famiglie omossessuale e la famiglia costituita negli stati
intersessuali, rispettandosi la diversità umana.
La Constituzione, dopo l’evoluzione storiche, attribuisce riconoscimento e garanzia
alle famiglie, assicurando il rispetto alla dignitá personalle, alla libertà, alla eguaglianza,
l’autonomia, l’inviolabilità della famiglia come formazione sociale, che in tale società
naturale sviluppano e formano una società plurale e piú justa.
La funzione primaria della famiglia è quella di riprodurre la società, da un punto di
vista biologico ma soprattutto da un punto di vista socio-culturale. Per questo famiglia e
società cambiano vicendevolmente, a seconda delle epoche e delle regioni del mondo. Così
fra l’interpretazzione dei principi costituzionale, degli cambiamenti dottrinali e legali, nel
postmodernismo, diversi reconoscimenti legali sono garantiti ai citadini in vista della loro
diversità, la solidarietà e gli interessi degli componenti.
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omossesuale; la formazione della famiglia e dei stati intersessuali
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INTRODUÇÃO

A família sempre desempenhou um papel fundamental na vida do homem,
representando a forma pela qual este se relacionava com o meio em que vivia.
No decorrer da evolução e da mutação do tempo histórico, o seu rosto mudou,
adaptando-se a novas configurações advindas da experiência científica, da revolução dos
costumes, da mudança de paradigmas.
No presente estudo, procuraremos realizar um panorama sobre a identidade da
pessoa natural, abordando as formas de aquisição do nome de família, que situa e
individualiza o homem na sociedade; o estado, que determina seu modo particular de existir,
definindo sua situação jurídica na sociedade política e na família; a filiação e a influência da
carga genética, como agente individualizador da pessoa humana, e seus consequentes
desdobramentos em relação às questões de família, sexualidade e identidade de gênero.
Para tanto, enfocando as formas de inserção do homem na sociedade, em face do
modelo familiar ao qual se vincula, realizaremos uma análise histórica da formação da
família desde a antiguidade, passando pela concepção romanista, pela influência da
medievalidade, chegando à época moderna, e, depois, até os dias atuais, nos quais a família
mais do que nunca está fincada nos valores da afetividade e da autenticidade.
O presente trabalho apresenta o escopo fundamental de analisar os diferentes
aspectos concernentes à família e à pessoa natural, especificamente os seus elementos
ligados à personalidade e os vários aspectos da família, tratando de sua definição, sua
constituição, sua natureza jurídica, sua função social, enquanto agente definidor do status
da pessoa humana nos diversos momentos da sua existência, conferindo ao ser humano
proteção legal à sua liberdade de existir.
Nesse contexto, imprescindível se torna o estudo das diversas modalidades
familiares reconhecidas na pósmodernidade nos Diplomas Legais, na Constituição Federal
e no Código Civil. Outrossim, diante da nova concepção da família, excursionaremos por
outra modalidade de convivência que ainda não apresenta um definitivo escopo legal no
modelo pátrio, a família homosexual ou homoafetiva, que vem singrando os mares do
preconceito buscando o definitivo reconhecimento legal.
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O estabelecimento dos vínculos familiares, independentemente da identidade de
gênero e orientação sexual, é uma preocupação atual, e pode ser entendido tanto como um
direito personalíssimo de integridade psíquica como um direito humano a ser reconhecido.
É inegável, todavia, que a construção legal dos direitos humanos no mundo se deu,
inicialmente, sem a valorização da mulher, do homossexual e dos trangêneros, embora os
principais documentos internacionais de direitos humanos e a maioria das Constituições do
mundo contemporâneo proclamem a igualdade de todos. Igualdade essa presente apenas
em seu aspecto formal, tendo ainda pela frente uma longa jornada para abraçar também a
igualdade real entre os gêneros, bem como efetivar a proteção da identidade de gênero e
orientação sexual do cidadão.
No direito pátrio, a Constituição de 1988 significou um marco em relação aos
direitos humanos e à ampliação da cidadania. Foi, assim, constitucionalizada como
fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, sendo um
objetivo precípuo da nossa Carta Constitucional a promoção do bem comum, sem preconceito
em virtude da origem, raça, cor, sexo, idade e qualquer outra forma de discriminação.Prevê
ainda a Carta Constitucional brasileira a igualdade de todos, sem distinção de qualquer
natureza, bem como a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações.
Assim, o estabelecimento de uma visão panorâmica do surgimento e evolução dos
direitos humanos e sua perspectiva de gênero, enfatizando a posição do homossexual na
sociedade, é imperativo para a formação da família na atualidade. Desta forma, a
abordagem teórica, jurídica e analítica da legislção pátria e internacional sobre o tema são
também imperativos do estudo em tela, uma vez que fomentam a formação familiar em seu
sentido mais amplo.
Além dessas características, a formação da família abrange também a questão da
filiação, cuja relação entre pais e filhos sofreu no decorrer da história intrínsecas
transformações,como a própria família, albergando a igualdade entre todos os filhos,
independentemente da forma de sua concepção ou mesmo do modelo familiar em que se
encontre inserido, deixando de lado o primado da autoridade parental para o
estabelecimento de vínculos afetivos mais profundos, muitas vezes desvinculados de
origem biológica, identidade de gênero ou orientação sexual dos pais, que muito tem
influenciado a doutrina atinente à filiação, alterando-lhe mesmo o paradigma.
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6. CONCLUSÃO

A família pode ser definida como o conjunto de pessoas ligadas pelo casamento,
pela união estável ou pelo parentesco, decorrendo este da consanguinidade, da adoção ou
da socioafetividade. Reunidos esses elementos surge a relação jurídica familiar, objeto de
normas cogentes.
Numa ótica evolucionista podemos concluir que o conceito de família sofreu
grandes alterações intrínsecas oriundas do desenvolvimento das ciências, da tecnologia e
dos costumes, a partir dos quais a legislação amplia seu caráter protetivo obedecendo a
uma realidade fática, contemporânea, que traduz o novo perfil que a família tem assumido
atualmente, evidenciando a primazia do indivíduo nas relações familiares, o valor da
afetividade, o respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais.
1. O conceito de família expandiu-se na pós-modernidade para além da família
tradicional oriunda do casamento, alcançando outras formas, que protegendo a identidade
do ser humano, adquirem um caráter eminentemente social.
Nas sociedades primitivas, as primeiras manifestações de família formaram-se com
base no instinto sexual. O direito romano conheceu uma estrutura familiar com acento
fortemente patriarcal, onde o casamento era monogâmico e heterossexual, e o consenso
representou o seu elemento mais significativo. O período medieval introduziu na família
uma forte influência religiosa, que se externou pela indissolubilidade do vínculo
matrimonial, a imperatividade da dualidade de sexos e a necessidade de procriação. O
direito moderno passou a regular o casamento civil, fazendo surgir um caráter mais
individualista na família, que propiciou o surgimento de outras modalidades de família – a
nuclear e a monoparental. Na pós-modernidade, fruto de intrínsecas reformulações
conceituais, sociais e tecnológicas, o hedonismo e a desconstrução permitiram o
amadurecimento de novas formas de família baseadas no afeto e na identidade pessoal,
tendo em vista as preferências valorativas individuais, onde vêm se destacando cada vez
mais

as

famílias

formadas

por

pessoas

do

mesmo

sexo

ou

nos

estados

intersexuais.Convivem, assim, lado a lado, marcadas pelo pluralismo, diversas
modalidades de família, que respeitam as particularidades de componentes, seus valores,
necessidades, possibilidades e potencialidades.
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2. A evolução constitucional da família evidenciou o seu caráter de democratização,
que, redimensionando o núcleo familiar, reconhece direitos às diferentes modalidades de
família, amparado nos princípios de igualdade, liberdade e não discriminação, tendo em
vista a valorização suprema da dignidade da pessoa humana.
Ao lado do casamento, que por séculos instituíra a família então denominada
legítima, ampliou a Constituição Federal, em 1988, o conceito de família em reconhecer a
união estável e a monoparentalidade como entidades familiares, e proporciona, ainda,
através da interpretação dos seus princípios e o respeito aos direitos fundamentais, os
primeiros rudimentos, na realidade brasileira, da formação da família homossexual e da
família formada nos estados intersexuais.
3. A função social da família pode ser entendida como o princípio básico de
proteção da vida privada e familiar do homem, bem como a socialização de seus membros,
onde o afeto, a segurança e a estabilidade viabilizam o desenvolvimento psicossocial do
cidadão, resguardando, ainda, os aspectos patrimoniais, todas as funções vitais para a
existência humana.
4. A natureza jurídica da família traduz-se como normas de ordem pública que
regulam as diversas formas de composição das entidades familiares e seus reflexos na
prole visando a segurança e a higidez da sociedade. Na atualidade, é crecente a diminuição
da intervenção estatal na família em concorrência com uma predominante contratualização
das matérias familiares.
5. O direito à formação familiar interliga-se intimamente aos direitos da
personalidade, pois através desta garantem-se direitos subjetivos ínsitos à pessoa humana,
de onde aflui o próprio direito à vida, à individualização da pessoa natural, o direito ao
nome, ao lar, o direito à intimidade, o direito à saúde, à segurança, o direito à convivência
social e ao recato individual e familiar
Preconiza-se, na pós-modernidade, o respeito às preferências valorativas
individuais, às necessidades e potencialidades do ser humano, que se manifestam no
equilíbrio psicofísico do homem.
Entre os direitos subjetivos ínsitos à pessoa humana, ao lado do direito à
intimidade, à liberdade, à convivência familiar, encontram-se o direito à identidade de
gênero e à identidade sexual, que manifestam profundos reflexos na formação da família
contemporânea, uma vez que se ligam ao direito à autodeterminação sexual do indivíduo e
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geram importantes desmembramentos na composição familiar, no direito à parentalidade, à
biparentalidade e às consequências patrimoniais, sucessórias e assistenciais decorrentes, a
possibilidade de adoção ou de gestação – natural e substituta -, observadas na atualidade a
função social da família.
O direito à liberdade manifesta-se na formação familiar, no sentido de outorgar aos
indivíduos o direito de ungir-se a determinada entidade familiar, ao planejamento da prole,
o acesso às diferentes vias de filiação – natural, adotiva ou decorrente de assistência às
técnicas de reprodução assistida.
Entendemos que os direitos da personalidade traduzem as emanações mais íntimas
da pessoa humana, possibilitando a sua autodeterminação, a elucidação dos seus valores
mais íntimos, a sua maneira particular de existir, suas crenças e seus valores, sua forma de
se demonstrar na sociedade em que vive. Consiste plenamente na sua própria
individualidade, vivida e ampliada na família.
6. O estado é a soma das qualidades distintivas do homem na sociedade em que
vive.Ao lado do estado individual, o status familiae apresenta-se como importantíssimo
agente de identificação da pessoa natural. Na visão contemporânea do homem como
detentor de direitos inatos, protegidos pela legislação pátria de diversos países e pelos
tratados internacionais ratificados, temos a questão de gênero, na pauta do dia para o
estabelecimento de novas relações identificadoras do ser humano que possibilita o
estabelecimento de novos vínculos familiares com sofisticados desdobramentos para as
questões relativas à filiação biológica ou artificial, ao acesso ao patrimônio familiar, ao
nome de família ou à obtenção de nacionalidade.
7. A tutela dos direitos humanos foi uma criação histórica que evoluiu, alterando
sua postura paradigmática centrada na persecução da liberdade para alcançar a proteção da
dignidade individual da pessoa humana.
O direito à liberdade, igualdade e não discriminação, assim como a proteção da
dignidade humana, são os fundamentos que estruturam o desenvolvimento de um direito
democrático da sexualidade, compatível com o pluralismo e a laicidade requeridas pelas
sociedades contemporâneas.
A homossexualidade, a transexualidade e a intersexualidade não são escolhas
pessoais, nem doenças, mas, sim, são oriundos de um estado complexo de gênese
multifacetada, que na prática demandam proteção no âmbito dos direitos humanos.
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A definição de sexo, identidade de gênero e orientação sexual representam três
esferas distintas de expressão sexual ou vivência social do ser humano. Logo, respeitar a
diversidade sexual significa recepcionar a diferença, a pluralidade humana, contribuindo
para o estabelecimento de uma sociedade livre e solidária.
O aumento da visibilidade da problemática da população GLBTT faz com que
gradativamente uma atenção mais significativa por parte da sociedade e da comunidade
internacional seja-lhes conferida, atuando conjuntamente, visando coibir a violação dos
direitos humanos dessa parcela da população.
A homofobia é um problema que atinge todas as sociedades e classes sociais. É
perpetuada pela anuência dos costumes, pela opinião pública, pela influência religiosa,
agravada pela ausência ou recusa das autoridades em reconhecer a violência homofóbica
como sendo um delito penal, a ser punido pela legislação nacional, como uma violação dos
direitos humanos.
A discriminação sexual resiste na contemporaneidade, embora haja nítidos sinais de
luta contra o preconceito e a desinformação, que acomete o homossexual e os transgêneros.
A defesa dos direitos sexuais na perspectiva dos direitos humanos aponta para a
possibilidade do livre exercício da sexualidade, criando bases para uma regulação jurídica
que supere as tradicionais abordagens repressivas presentes nesse domínio.
O Brasil, na esteira de outros países, vem lutando para vencer a guerra contra o
preconceito, visando fortalecer o Estado democrático de direito e promover o
desenvolvimento social global, pois vêm lutando os homossexuais e transgêneros pela
assunção do status familiae em seus relaconamentos afetivos, assim como a plena inserção
em todos os aspectos da vida civil.
8. Na atualidade, coexistem diversas modalidades de família reconhecidas pelos
Diplomas legais: a família casamentária, que advém do casamento válido, observados os
requisitos formais para sua existência e validade, que ganhou roupagem nova na pósmodernidade, uma vez que,segundo a escala valorativa atual, os cônjuges visam
autorrealizar-se mutuamente com amor e liberdade, que se traduz desde a durabilidade do
matrimônio em si, da escolha do regime de bens, da escolha ou não pela procriação, da
organização paritária da sociedade conjugal; a família formada na união estável, passou a
ter proteção constitucional como entidade familiar, apresentando uma equivalência com o
casamento no que tange a aspectos afetivos e patrimoniais, guardando a noção de
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compromisso, de múta assistência, observados impedimentos para sua constituição e
amparo material dos seus componentes; a família monoparental, é formada por apenas um
dos genitores e sua prole, tem previsão costitucional e tornou-se cada vez mais presente na
pós-modernidade, oriunda de diversos fatores que passam pela viuvez, pela separação ou
divórcio, pela liberdade procriativa, ensejando muitas vezes questionamentos bioéticos.
9. A família homoafetiva, ainda sem expressa regulamentação legal, representa uma
realidade fática cada vez mais expressiva na pós-modernidade.
Tendo em vista a evolução dos costumes e do avanço legislativo mundial, legítima
é a formação da família por pessoas do mesmo sexo, nos moldes do que já se é possível
encontrar em diversas legislações estrangeiras.
Entendemos, entretanto, que no modelo brasileiro, em face das peculiaridades
culturais que apresenta, não há, no momento atual, espaço para o reconhecimento do
casamento homossexual, pois a igualdade de sexos continua sendo um impeditivo muito
forte no consciente coletivo nacional. Acreditamos que a sedimentação dos direitos civis
dos homossexuais via decisões jurisprudenciais, somado à alteração dos artigos 3º,7º e 226
§ 3º da Constituição Federal e dos artigos 1723 a 1727 do Código Civil que regulam a
união estável, podem levar ao reconhecimento do status familiae para as relações
homossexuais, no plano da união estável, conferindo-lhes proteção legal.
Pensamos que padece de sentido, na pós-modernidade, forçar uma regulação legal
das relações homoafetivas através de parcerias civis registradas, que, ungidas ao universo
obrigacional, não concedem aos pares homossexuais o reconhecimento de família, pois o
objetivo central das discussões doutrinárias, avanços jurisprudenciais e alterações legais
não é aplacar as reivindicações das entidades GLBTT, concedendo determinados efeitos
patrimoniais aos pares homossexuais, e conservar o modelo dogmático do antigo direito de
família, mas alterar o entendimento doutrinário e conferir efetivamente uma nova
proposição legal para reconhecer as relações homoafetivas como modalidades de família.
Posicionamo-nos pela nítida concessão do status familiae ao par homossexual,
inicialmente através da constituição de união estável, tendo em vista a presença da affectio,
da estabilidade e da publicidade de sua convivência afetiva, nos mesmos moldes da união
estável heterossexual. Ademais, crescente é a aceitação social das uniões homossexuais,
cujos efeitos são cada vez mais reconhecidos pelo judiciário, dada a atuação dos órgãos
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representativos da comunidade GLBTT, visando o respeito aos direitos humanos, e a
observância dos princípios constitucionais.
Entendemos também não ser pertinente forçar sua inserção do reconhecimento da
família homoafetiva através de mecanismos que ainda manifestamente não tem plena
aceitação social, como o matrimônio homossexual.
A plena aceitação sociológica da pluralidade nas relações familiares nos parece o
melhor caminho a ser trilhado rumo ao reconhecimento da igualdade dos relacionamentos
hétero e homoafetivos, submetendo o tema à opinião pública.
Quanto à possibilidade de adoção por homossexuais, entendemos, que em nada
obsta o seu reconhecimento, pois através de dados observados no correr do estudo em tela,
nenhum prejuízo comportamental, ambiental, cognitivo ou de socialização é imputado aos
menores, em virtude da orientação homossexual dos pais adotivos.
Para dirimir todas essas questões polêmicas que tanto debate vem suscitando na
atualidade, sugerimos a elaboração da Lei de união estável homossexual, que concederá
aos pares homossexuais os mesmos direitos já concedidos aos pares que vivam em união
estável, independente de sua opção sexual.
10. No que tange à família formada nos estados intersexuais, o transexual,
indivíduo portador de grande desvio psicológico que lhe importa uma inadequação ao seu
sexo originário, tem em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana o direito
de adequar sua genitália ao seu sexo social, que se configura como seu mais distinguido
elemento identificador.
Desta sorte, entendemos pelo efeito curativo da cirurgia redesignatória, e a
conseqüente alteração registral de seus documentos, pois traduz-se o direito à identidade
real à essência da personalidade do transexual.
Adequando-se exterior e interior, valorizando-se o sexo social do indivíduo,
entendemos que este torna-se apto ao casamento e à adoção, pois, uma vez redesignado,
estaria de posse de todos os atributos do novo gênero.
Para que a sua inserção social seja efetivada, necessária é ainda a edição de uma Lei
de identidade de gênero que lhe pacificasse os direitos em nome dos direitos humanos e
das liberdades individuais do cidadão.
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Da mesma forma entendemos que, para o intersexual, uma vez sanada a
intersexualidade, acomodando-se a genitália interna e externa, harmonizando desta forma o
sexo biológico, o social e o jurídico, nada obsta-lhe à realização do casamento válido, e a
conseqüente formação de família.
11. Na atualidade, vemos que cada vez mais países vêm introduzindo em seu
quadro legislativo as uniões formadas por pessoas do mesmo sexo, sendo na forma de
casamento, numa visão mais arrojada, sendo na forma de união estável ou parcerias civis
registradas, numa visão mais conservadora, embora entendamos que estas vêm sendo
aceitas como verdadeiros casamentos, onde prevalece o desejo da vida em comum em
detrimento de convenções sociais já um tanto superadas.
Podemos assim concluir que a regulamentação da família homoafetiva já é uma
realidade,

que

se

ampara

nos

valores

personalíssimos

do

ser

humano,

na

internacionalização dos direitos humanos, na transformação dos valores dominantes na
sociedade, cada vez mais humanizados.
A família apresenta-se, na pós-modernidade, como uma realidade complexa, plural,
modelada pelos costumes vigentes no momento histórico correspondente, apresentando por
seu turno, facetas religiosas, jurídicas, políticas, econômicas, históricas, culturais e
racionais, com um viésmarcadamente social.
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