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Resumo: 
A pesquisa trará investigações sobre as lutas de direitos homoafetivos, respeito, visibilidade e questões
também no campo semântico. Há influências religiosas que tendem a não dar mobilidade aos vínculos
afetivos do ser humano. A família, consagrada pela lei, tinha um modelo conservador e ao sacralizar o
casamento, ainda considerado base da sociedade, os relacionamentos que fogem do molde legal são
considerados marginais e indignos de reconhecimento – os casais “homossexuais”. A visibilidade que as
uniões deste tipo passaram a adquirir foi com a mudança do conceito de família, agora um que reflete as
mudanças presentes na sociedade e uma definição de entidade familiar, presente na constituição, que vai
além do casamento. O artigo 5º da Carta Constitucional declara: todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza. Assim, com uma metodologia de pesquisa bibliográfica, diálogo com os
dados e discussões epistemológicas, que se constituirá a busca de conscientizações e tolerância sobre a
comunidade LGBT. Será apresentada uma discussão sobre a luta pelo uso significativo das palavras; que
se torne abrangente, consciente e crítico das enunciações, pois as palavras têm conflitos, podendo afirmar
que a variedade de significados de uma palavra gera embates, tornando o uso monopolizado e acabando
por negar direitos. Noutro momento, apresentará os usos e monopólio do conceito de família, buscando a
quebra do paradigma de suas relações econômicas e lógica do “oikos” para romper com pensamentos de
violência e violações - temas trabalhados por Berenice Dias e os conflitos da palavra “homoafetividade”.
Por fim, a pesquisa ira trazer considerações e proposições para desconstruir paradigmas heteronormativos
e as relações violentas de negação de direitos. As palavras têm muito o que nos dizer e visaremos executar
esta desconstrução. Que as percepções das diferenças sejam desencadeadas no pensar e agir das pessoas.
Com Heleieth Saffioti e Judith Butler, buscar a constituição da totalidade do ser humano e ir contra
essencialismos biológicos e sociais.
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