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21.10.2013[ Mundo ]

Artigos - Opinião

[21 de outubro. Dia Nacional de Valorização da
Família] Que família?

Maria Berenice Dias

Adital

Soa no mínimo estranho ter sido instituído o dia 21 de outubro como Dia Nacional de
Valorização da Família. Claramente, mais uma das tantas tentativas de formatar os vínculos
afetivos dentro de um único modelo conservador: matrimonializado, patriarcal, patrimonial,
indissolúvel, hierarquizada e heterossexual.

Foto: alfredodesouza

O fato é que, tanto o Estado, como todas as religiões, credos e crenças, sempre tentaram amarrar
e eternizar os vínculos afetivos. Para isso foi criado o casamento. Simples contrato considerado
uma instituição, um sacramento, com a só finalidade de impor ao par o dever de se multiplicar até
a morte.

A sacralização do matrimônio como única forma de constituir família sempre teve –e ainda tem–
efeitos nefastos. Durante mais de meio século as uniões extramatrimoniais, chamadas de marginais
ou ilegítimas, não eram consideradas família. Com isso, a justiça fez legiões de mulheres famintas,
pois nunca lhes concedeu nem alimentos, nem direito a qualquer bem.

As uniões paralelas são outro exemplo. Batizadas mais recentemente com o nome de poliamor ou
uniões poliafetivas, continuam alijadas do sistema legal, na vã tentativa de fazê-las desaparecer.
Mas condenar à invisibilidade, negar efeitos jurídicos, acaba por chancelar o enriquecimento
injustificado do homem quem mantém duplo relacionamento.

De igual modo, as uniões formadas por pessoas do mesmo sexo, que são alvo da mais perversa
exclusão social e legal. A saída foi criar a expressão homoafetividade, que ressalta mais a natureza
afetiva do que meramente sexual do relacionamento. Certamente foi o que levou a justiça a
reconhecer as uniões homoafetivas como entidade familiar e assegurar acesso ao casamento.

ADITAL NA REDE

  

J. B. Libanio

Maria Berenice Dias

Selvino Heck

Fr. Marcos Sassatelli

Artigos mais lidos 

[Mundo] Criança: a ilusão do futuro ou a
realidade das vítimas?

21/10

[Mundo] [21 de outubro. Dia Nacional de
Valorização da Família] Que família?

21/10

[Brasil] Brasil agroecológico e consciência
planetária

18/10

[Brasil] Plebiscito Popular

18/10

  1 2 3 4 5   

Notícias mais lidas 

[Cuba] Encontro debaterá iniciativas e
propostas de solidariedade com Cuba

18/10

[Brasil] Defensores resgatam animais
usados em testes de medicamentos

21/10

[Brasil] Aumentam as doenças crônicas
entre indígenas do Xingu

22/10

[Brasil] Movimento Passe Livre debate ‘vida
sem catracas’ em Fortaleza

22/10

  1 2 3 4 5   

Editorias Artigos - Opinião Adital Jovem Entrevistas Programas de Rádio ADITAL RECOMENDA Doe Adital

http://site.adital.com.br/site/index.php?lang=PT
http://www.adital.com.br/site/redireciona.asp?cod=619&url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2Fdoe%2Fprincipal.asp%3Flang%3DPT
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=N&cod=78295
http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=S&cod=78295
http://www.adital.com.br/site/enviar.asp?lang=PT&cod=78295&tit=[21 de outubro. Dia Nacional de Valoriza��o da Fam�lia] Que fam�lia?
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcnqz%26lang=PT&text=Adital - [21 de outubro. Dia Nacional de Valorização da Família] Que família?&source=Adital
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcnqz%26lang=PT
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcnqz%26lang=PT
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcnqz&title=Adital - [21 de outubro. Dia Nacional de Valorização da Família] Que família?&source=Adital
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=241
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=9504
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=9504
http://www.facebook.com/agenciaadital
http://www.twitter.com/agenciaadital
http://www.adital.com.br/rss/?lang=PT
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=11812
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=9504
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=9238
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=11004
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=241
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78285
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78285
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=241
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78295
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78295
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78254
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78254
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78252
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=48
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78260
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78260
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78302
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78302
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78321
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78321
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78332
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78332
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=24
http://site.adital.com.br/site/aditaljovem.php?lang=PT
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=82
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=26
http://www.adital.com.br/recomenda/
http://www.adital.com.br/doe


Adital - [21 de outubro. Dia Nacional de Valorização da Família] Que família?

http://site.adital.com.br/site/noticia.php?boletim=1&lang=PT&cod=78295[24/10/2013 11:05:26]

Quem Somos
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Artigos - Opinião
Igrejas - Religiões Políticas

Mas não basta a construção jurisprudencial. Há a necessidade de uma legislação, não só para
conceder direitos, mas também para criminalizar a homofobia. Este foi o compromisso assumido
pela OAB ao elaborar o Estatuto da Diversidade Sexual e coordenar um movimento nacional de
coleta de assinaturas para apresentá-lo por iniciativa popular.

Mas, o que se vê no Dia Nacional de Valorização da Família são comemorações promovidas por
igrejas evangélicas afrontando até o que preconiza a Constituição Federal, que reconhece como
entidade familiar, merecedora da especial proteção do Estado, não só o casamento como também a
união estável e a família monoparental.

Na realidade dos dias de hoje é indispensável ter uma visão plural das estruturas vivenciais,
inserindo no conceito de entidade familiar todos os vínculos afetivos que, por imperativo de ordem
ética devem gerar direitos e impor obrigações.

Não é mais possível viver em um mundo que exclua pessoas do direito à felicidade. Afinal, esta é a
finalidade da sociedade e a razão de ser do Estado. Por mais piegas que possa parecer, é só isso
que todos queremos: o direito de ser feliz.
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[ Brasil ]  Pré-sal brasileiro é ouro em pó. Entrevista com Carlos Lessa 

"Se o preço do barril de petróleo extraído continuar sendo o do padrão da Organização dos Países Exportadores

de Petróleo – OPEP, de cem dólares, no campo de Libra teremos algo em torno de quatro trilhões de reais em

vinte anos de produção”, estima o economista.

[ Mundo ]  Criança: a ilusão do futuro ou a realidade das vítimas? 

A cultura cria mitos. As crianças têm sido mitificadas com a imagem de inocência, beleza, carinho, anjos a

brincar. Nem sempre aconteceu na história e nem em todos os países existe a sensibilidade carinhosa para com

elas
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