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RESUMO
O Estatuto da Família é um Projeto de Lei brasileiro que busca reconhecer a entidade familiar apenas
na sua configuração heterossexual, ou por qualquer um dos pais e seus descendentes. A tramitação
deste projeto tem produzido inúmeros debates nos meios sociais e digitais. Este trabalho objetiva ana
lisar discursos presentes em comentários de sites da internet relacionados ao Estatuto da Família.
Foram selecionados comentários realizados em reportagens anunciadas em três portais, relativas ao
mês de setembro de 2015. Observase que os comentários reproduzem discursos biológicos e/ou reli
giosos, mas também há aqueles que trazem um discurso jurídico pautado na liberdade do sujeito. En
tendemos que o Estatuto da Família e as reportagens presentes nos sites da internet são artefatos
culturais que ensinam modos de ser e estar na cultura, mobilizando a produção de discursos que pro
duzem normas e educam os sujeitos.
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Introdução
Este artigo discute algumas implicações dos debates em torno do Estatuto da Família

(PL 6583/13), travados após a sua aprovação por Comissão Especial na Câmara dos Deputa
dos. Voltamos nosso olhar para fóruns de sites da internet relacionados a textos jornalísticos
que abordavam tal aprovação. Temos como objetivo analisar as enunciações presentes em
comentários, feitos nesses fóruns, a respeito do conceito de família presente neste Estatuto.

Podemos entender o conceito de família como instituição produzida por meio dos pro
cessos históricos, econômicos, políticos e culturais, variando conforme cada sociedade e
época (Mello, 2005) e imbricado em processos normativos e regulamentações. Em várias
áreas do conhecimento é plenamente aceita a concepção de que não há um modelo único
de família, embora haja, no contexto brasileiro, determinados grupos que buscam legitimar
o padrão nuclear tradicional.  Atualmente, conforme aponta Dias (2015), este conceito não
está mais condicionado aos seus ideais de origem, tais como casamento, sexo e procriação,
mas aos vínculos afetivos entre seus membros, “a unir as pessoas com identidade de projetos
de vida e propósitos comuns, gerando comprometimento mútuo” (Dias, 2015, p. 131).

É na modernidade que o modelo de família conjugal se torna possível, valorizando os
sentimentos, os laços de afeto e amor, locus em que se engendrou o que Foucault (2015)
denominou como o “dispositivo de sexualidade” a partir do “dispositivo da aliança”. Nesse
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contexto, a família – e também a escola – passou a ser concebida como instituição privile
giada na socialização da criança e no disciplinamento dos corpos, ideais que perduram até
os dias atuais. É preciso entender, portanto, a centralidade e o lugar da família na sociedade,
como instituição de poder voltado ao governamento dos corpos. 

Sobre ela se produzem pesquisas, leis e debates a fim de estudála, conhecêla para que
possa ser legislada. Talvez pela sua centralidade na educação dos sujeitos e pela grande va
riabilidade de configurações contemporânea, tem se constituído no Brasil um campo de dis
puta que, de um lado, remete a um saudosismo oitocentista e excludente e, de outro, a uma
luta pela equidade de direitos por sujeitos que não se enquadram nas normas heterosse
xuais.

Nos últimos anos, para além de outras transformações culturais e sociais em que con
tribuiu consideravelmente o movimento LGBT, foi conquistada no Brasil o direito à união civil
à adoção por casais homoparentais, o que provocou um abalo na noção de família. Nesse
ínterim é lançado em 2013 o Projeto de Lei nº 6583/13 do deputado Anderson Ferreira, de
nominado “Estatuto da Família”. Em setembro de 2015 este projeto foi aprovado por Comis
são Especial e em outubro do mesmo ano na Comissão de Constituição e Justiça. Até o
momento, o projeto encontrase em tramitação no Senado Federal.

Este projeto, em seu Art. 2º define a “entidade familiar como o núcleo social formado
a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável,
ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (PL 6583/13).
Nesse sentido, pelo conceito de família que defende, reflete o conservadorismo de grupos
fundamentalistas e nega a multiplicidade de configurações familiares existentes no contexto
brasileiro. Ele exclui as famílias constituídas por casais homoparentais, avó(s), tio(s) e/ou
tia(s) que criam seus netos/as ou sobrinhos/as, imão(s) e/ou irmã(s) mais velhos/as  que
criam irmão(s)/ã(s) mais novos/as, assim como os sujeitos que foram adotados.

Podemos entender a defesa do modelo de família nuclear, enquanto padrão tradicio
nalmente estabelecido dentro da norma heterossexual, como uma prática fundamentalista.
Concordamos com VeigaNeto (2009) ao entender que o fundamentalismo se caracteriza
como “qualquer postura intelectual ou movimento social cujos partidários mantêm estrita,
inarredável e intransigente obediência a determinados princípios fundamentais” (VeigaNeto,
2009, p. 78). O discurso religioso de que Deus criou o homem e a mulher para povoar a terra,
associado ao discurso médicobiológico de que é necessário o macho e a fêmea para a pro
criação, constituem a base que sustenta a família nuclear tradicional como princípio funda
mental da reprodução humana, coesão social e continuação da espécie. Além disso, são esses
mesmos discursos que apoiam a compreensão de que qualquer outra configuração familiar
que foge ao padrão ideal não é legítima, mas desviante, desorganizada e incompleta (Mello,
2005). 

O debate sobre o conceito de família, suscitado pelo Estatuto da Família, conquistou
proporções consideráveis no contexto brasileiro, evidenciando claramente dois grupos: um
a favor do Estatuto e outro contra. Este debate ocorre também junto à aprovação dos Planos
Nacionais, Estaduais e Municipais da Educação em que se discute a presença, nesses docu
mentos, do que tem sido chamado equivocadamente por “Ideologia de Gênero”. Grupos re
ligiosos e fundamentalistas têm lutado contra a inclusão da temática gênero, por alegar,
dentre outras questões, que essa “ideologia” produz a destruição da “família brasileira”. 

DEBATES EM TORNO DO CONCEITO DE FAMÍLIA A PARTIR DO PROJETO DE LEI 6583/13: 
A CONSTITUIÇÃO DE DISCURSOS EM ARTEFATOS CULTURAIS



178

Inúmeras mídias têm debatido o Estatuto e divulgado o seu processo de tramitação.
Chamounos a atenção os comentários realizados por brasileiros/as em fóruns ligados a tex
tos de sites da Internet que abordavam a aprovação do Estatuto da Família, ressaltando sua
posição frente ao conceito de família em discussão. 

Subsídios teóricos
Os sites da internet não são inocentes em suas publicações, mas se direcionam aos seus

leitores e leitoras com interesses específicos a partir de posiçõesdesujeito que pressupõem
ocuparem. Apoiandonos em Ellsworth (2001), compreendemos que estes sites possuem
modos de endereçamento, isto é, eles (assim como as reportagens, notícias, etc. que os cons
tituem) são produzidos a partir de pressupostos sobre “quem” é o seu público leitor. Não
existe, entretanto, um único modo de endereçamento em cada site, mas múltiplos modos
que são negociados com o público. Os modos de endereçamento não estão dados, eles estão
no espaço entre as intencionalidades da produção e a forma como os sujeitos são interpela
dos pelos textos. (Ellsworth, 2001). Sendo assim, são diferentes os públicos que acessam
seus textos, bem como a forma como cada pessoa é interpelada por eles e os sentidos que
produz a cada qual.

Os sites da internet são também artefatos culturais que se dirigem à educação das pes
soas, ensinandolhes modos de ser e estar na cultura (Fischer, 2002). Os artefatos culturais
são construções sociais envolvidas na produção de discursos marcados pelas relações de
poder que os constituem, assim como possuem pedagogias voltadas à educação dos sujeitos.
As pedagogias culturais neles presentes são compostas de “textos que indicam formas de
fazer, de consumir, de desejar, de se comportar e, sobretudo, de ser e de compreender o
mundo” (Gerzson, 2009, p. 151).

Nesse sentido, entendemos que o Estatuto da Família é um artefato cultural que possui
uma pedagogia voltada à educação dos sujeitos e ao governamento dos corpos pela legiti
mação do modelo tradicional de família. Sua entrada na “ordem do discurso” (Foucault, 2014)
provocou e produziu intensos debates, a partir dos quais se torna possível examinar a lin
guagem que se exerce, produzindo continuidades e descontinuidades, embates e enfrenta
mentos, verdades que se querem reforçar ou instituir. 

Entendemos por linguagem não como algo fixo, cujo significado encontrase numa rea
lidade externa, mas sim como sistema e prática de significação. Segundo Silva (1996, p. 249):
“a linguagem é encarada como um movimento em constante fluxo, sempre indefinida, não
conseguindo nunca capturar de forma definitiva qualquer significado que a precederia e ao
qual estaria inequivocamente amarrada”.

Tomamos como referencial os Estudos Culturais, pela ênfase dada ao “ estudo da lin
guagem e do poder, particularmente em termos de como a linguagem é usada para moldar
identidades sociais e assegurar formas específicas de autoridade” (Giroux, 2005, p. 95). Nosso
interesse está, portanto, na linguagem utilizada pelos sujeitos em seus argumentos e posi
cionamentos frente ao conceito de família defendido pelo Estatuto. É na linguagem que estão
presentes os discursos, nas palavras de Foucault (2014, p. 21) “narrativas maiores que se
contam, se repetem e se fazem variar”, encontradas em textos religiosos, jurídicos e cientí
ficos, por exemplo, e que permitem aos sujeitos produzirem significados e sentidos para o
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mundo. Como será possível perceber nos comentários realizados nos fóruns, os sujeitos se
apropriam de enunciações do discurso da ciência, da religião e do campo jurídico para argu
mentar sua posição em acordo ou desacordo frente ao Estatuto.

Os comentários nos são interessantes pois, conforme aponta Foucault (2014, p. 24) “o
comentário conjura o acaso do discurso fazendolhe sua parte: permitelhe dizer algo além
do texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja dito e de certo modo rea
lizado”. Ou seja, os comentários repetem o que está dito, mas, paradoxalmente, fazem des
locamentos, neles também há linhas de fuga. Aqui não referimos a repetição apenas do que
está dito no Estatuto da Família, nos textos jornalísticos dos sites, mas no discurso mais amplo
da ciência, da religião ou do discurso jurídico a respeito do significado de família.

Escolhas metodológicas
Nosso estudo incidiu sobre três sites, com modos de endereçamento diversificados, no

meadamente o portal de notícias G1, o site do jornal Folha de São Paulo e o site da revista
Carta Capital, selecionados pelas diferentes especificidades (portal de notícias, jornal e re
vista) e pelo alcance em nível nacional desses artefatos. Selecionamos um texto jornalístico
de cada site que abordava a aprovação do Estatuto da Família, publicados no mês de setem
bro de 2015, imediatamente após a sua aprovação por comissão especial. 

Os textos jornalísticos foram os seguintes: 1) G1 – Comissão aprova definição de família
como união entre homem e mulher, de 24 de setembro (http://goo.gl/96cq6b); 2) Folha de
São Paulo – Comissão aprova estatuto que define família como união entre homem e mulher,
de 24 de setembro (http://goo.gl/ZmaS43); 3) Carta Capital – Até Jesus ficaria de fora do Es
tatuto da Família de Cunha, 28 de setembro (http://goo.gl/8c97Xq).4

Olhamos especificamente para os fóruns realizados a partir desses textos em que as
pessoas se posicionaram frente ao conceito de família presente no Estatuto. Nossa análise
está centrada, portanto, sobre os argumentos (científicos, jurídicos, religiosos ou outros) uti
lizados nos comentários. Para analizálos nos fundamentamos em algumas ferramentas fou
caultianas da análise do discurso (Foucault, 2014).

O número de postagens nos fóruns foi demasiado, o que nos moveu a uma seleção alea
tória daqueles que expressavam diretamente a opinião pessoal frente ao conceito de família,
sendo a favor ou contra tal projeto. Selecionamos os posicionamentos mais representativos,
mas que expressavam continuidades e descontinuidades das enunciações, embora outras
merecessem considerações. Para preservar a identidade dos sujeitos os nomes foram subs
tituídos pelas suas iniciais, embora muitos/as participantes utilizaram codinomes. 

“Família é papai, mamãe e filhos”: a legitimação do modelo de família nu
clear

4 No site da Revista Carta Capital, selecionamos o fórum relacionado a um texto subsequente ao específico que co
mentava a aprovação do Estatuto da Família, pois o fórum da primeira reportagem teve um número ínfimo de
participações e não pode ser considerado.
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Os comentários podem ser agrupados inicialmente em dois grupos: a favor e contra o
Estatuto da Família. Os posicionamentos a favor utilizamse em grande parte de argumentos
baseados na religião e na biologia, especificamente na perspectiva da reprodução humana.
Os posicionamentos contra baseiamse no direito à liberdade dos sujeitos e tecem críticas
diretamente aos representantes políticos que aprovaram tal projeto. 

Um primeiro comentário5 que podemos tomar como exemplo, e representativo de vá
rios outros posicionamentos encontrados nos fóruns, é o que segue: “Copulação entre dois
homens ou duas mulheres não formalizam geração embrionários.” (C, Carta Capital). Nessa
enunciação está presente a concordância com o significado de família expresso pelo Estatuto,
apoiandose no argumento da reprodução humana. Toma a ciência médicobiológica como
verdade para legitimar sua posição, entretanto, desconsidera a possibilidade de reprodução
assistida já desenvolvida pela ciência.

Outros posicionamentos encontrados apoiaramse em argumentos religiosos, recor
rendo também à Biologia, como os três exemplos a seguir:

a raiz da familia é o homem e a mulher sem delongas. Deus fez a mulher para o homem e
virce [sic] versa. homem x homem , mulher x mulher não procriam. [...] (AC, G1)
SÓ TEM UMA !!! familia ... a instituida por Deus e materializada pela biologia natural (PI, G1)
Definição de família é assim: papai, mamãe e filhos, família foi criada por Deus com a finali
dade de procriação. [...] Família foi a forma encontrada por Deus para que povoassemos a
terra. Homem com homem e mulher com mulher nunca formarão uma família [...]. (TD, G1)

Nesses comentários está presente a legitimação do padrão nuclear tradicional, pau
tandose no pressuposto da família como criação divina e não uma construção social, histó
rica e cultural datada. Assim, nesses posicionamentos é possível perceber a vontade de
verdade, como um dos sistemas de exclusão que atinge o discurso (Foucault, 2014).  Assumir
a família nuclear como um discurso verdadeiro, inquestionável, é mascarar “a vontade de
verdade que o atravessa” (Foucault, 2014, p. 19), o desejo e o poder que estão em jogo.

Para Mello (2005) a desconstrução dos valores que apoiam o modelo de família nuclear
tradicional repercutiu na arena política, provocando, conforme afirma: “o medo e a ira dos
defensores de uma concepção de família naturalista e sagrada, fundada em valores religiosos
e encarregada da missão – primeira e insubstituível – de assegurar a coesão social e a repro
dução da espécie” (Mello, 2005, p. 27).

Este medo (ou ira) pode ser percebido em outras postagens, que supõe que a descons
trução do modelo de família estabelecido promove o colapso social, uma ameaça à sociedade: 

Se acabarem com o conceito de família formada pela união de um homem com uma mulher,
então a lógica de irmãos (as), tios (as), avôs (ós) e primos (as), irão acabar. Então o incesto
será livre e a desordem começara. Não se saberá onde começa e termina uma família. Por
que ela poder ser formada pela união de um homem com duas mulheres, ou uma mulher
com dois homens e por ai vai. [...] (JN, G1)

5 Mantemos a escrita dos comentários conforme o original, pelo que se encontrará erros de ortografia.
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Nesse comentário se observa também a culpabilização da família não normativa como
responsável pelas mazelas da sociedade. A partir desses comentários, concordamos com o
que afirma Butler (2003, p. 243244): 

a crença é que a própria cultura exige que um homem e uma mulher gerem uma criança e
que a criança tenha esse ponto de referência dual para sua própria iniciação na ordem sim
bólica, onde a ordem simbólica consiste num conjunto de regras que ordenam e apoiam
nossos sentidos de realidade e de inteligibilidade cultural.

Podemos conceituar esses comentários, portanto, como apoiados em um pensamento
fundamentalista, como sistema fechado que se distancia das formas plurais de vida em favor
de verdades estabelecidas (Rocha, 2009). Rocha nos possibilita um entendimento sobre prá
ticas fundamentalistas, compreendendo que “certos modos de uso da ciência que eviden
ciam a naturalização de princípios como verdades, reificando relações identitárias, valores e
tradições, funcionam como doutrinas transcendentes às práticas, estando próximas ao que
denominamos fundamentalismo” (Rocha, 2009, p. 206).

Um último comentário ainda a favor do Estatuto da Família pode ser ainda considerado.
Ele representa o recurso à concepções de democracia e de Estado de Direito:

Sociedade democratica é aquela que pratica as leis da maioria sem deixar de respeitar como ser
humano as minorias, portanto ser tolerante com uma conduta social da minoria não significa
concordar com ela, sendo assim concordo com este estatuto da familia pois reflete a opinião da
maioria da sociedade que vivemos, e em termos comparativos é o mesmo que não concordarmos
com o vicio das drogas , mas humanamente respeitarmos o drogado. (CG, Carta Capital)

Entretanto, tal projeto não está de acordo com a Constituição Federal (CF) brasileira de
1988 que coloca como dogma fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana (Dias,
2015). Para Dias (2015) a CF eliminou as diferenciações e discriminações em desacordo com
uma sociedade democrática e livre, legitimandose os seres humanos como sujeitos de direito.
E, já em 2011, tendo como relator o então ministro Ayres Brito, foi declarada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) que as uniões homoafetivas são uma entidade familiar. Além disso, nesse
comentário se observa também a ignorância em relação aos efeitos do Estatuto da Família para
os direitos das pessoas que não configuram o modelo de família instituído nesse projeto.

Em outro comentário foi possível perceber uma contraposição em relação ao comentá
rio anterior, em que o sujeito afirma a inconstitucionalidade do Estatuto da Família: “O con
ceito de família aprovado recentemente no Congresso é facilmente refutado, tendo presente
que a instância máxima da Justiça brasileira já reconheceu a união e também a adoção por
casais formados por pessoas de um mesmo sexo.” (LC, Carta Capital). Nessa enunciação está
presente, portanto, o discurso legal que corrobora a legitimidade da união civil homoparental.
Nesse sentido, Foucault (2014, p. 50) afirma que “os discursos devem ser tratados como prá
ticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem”. Nos
debates sobre o conceito de família defendido pelo Estatuto da Família, portanto, podemos
ver diferentes discursos que se opõem, se complementam ou distanciam.

Nos comentários também se encontra o recurso à CF (1988), para se contrapor ao Es
tatuto da Família, conforme o exemplo a seguir:
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O art 5o da CF, de [sic] todos são iguais, [...] Gente querendo impor que [sic] sua condição
no estatuto, é discriminar os outros estatutos e lei de proteção como se só os deles fossem
melhor, e aí sim [estão] violando o art 5 da CF (E, FSP)

O Art. 5 da CF (1988) afirma que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual
quer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviola
bilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Sendo
assim, nesta enunciação está presente o discurso jurídico, argumentando que o Estatuto da
Família, ao legitimar apenas as relações conjugais heterossexuais viola os direitos dos sujeitos
que não correspondem à norma heterossexual.

Em outros comentários é possível observar a oposição ao Estatuto, assim como a crítica
aos membros que votaram a favor do projeto. As enunciações a seguir possuem argumentos
distintos e se utilizam de diferentes discursos:

São pessoa [sic] doentes, que pensam que estão levando a cura para a sociedade. Movidos
por intolerância e preconceito, querem reduzir o conceito de família para aquilo que eles
acham que é certo, colocando todos os outros modelos no campo do errado. Dividem o
mundo em dois: os que se comportam como eles (“certos e morais”, e os que não “errados
e imorais”). (GL, Carta Capital)

Aqui há uma relação com o patológico o fato de sujeitos defenderem um modelo único
de família, assim como faz uma crítica aos sujeitos que apoiam o Estatuto pela postura que
assumem em defesa de seus próprios juízos de valor. A crítica feita nesse comentário se as
socia ao discurso sociológico/antropológico que problematiza “a existência de um modelo
familiar supostamente universal (Mello, 2005, p. 35).

Neste outro comentário está presente uma profunda crítica ao Projeto de Lei em dis
cussão, assim como aos grupos políticos defensores:

O terreno está mais do que fértil para que aqui no Brasil germine uma versão evangélica do
Estado Islâmico. Deveriam se envergonhar esses ditos cristãos que não aprendem, e nem se
importam em aprender, com o que a história tem a dizer sobre misturar religião e política,
até porque são um grupo socialmente favorecido. É absurdo que, num país em que cada vez
mais vicejam arranjos familiares alternativos, seja aprovado um projeto que restrinja essa
definição ao que se vê nos comerciais de margarina. É uma derrota grande, e não apenas
para os LGBT’s (OL, Carta Capital)

No Brasil é fato que a bancada fundamentalista do Congresso Nacional tem conquistado
cada vez mais adeptos e “fiéis”. O que é preciso problematizar são os processos de invisibi
lização que passam a promover e a negação dos direitos das chamadas minorias. A esse res
peito Butler (2003) afirma que com a perda de direitos se promovem “apagamentos”
pessoais. Em suas palavras “se você não é real, pode ser difícil manterse como tal com o
passar do tempo. O sentido de deslegitimação pode tornar ainda ais difícil manter um vín
culo, um vínculo que, afinal, não é real, um vínculo que não ‘existe’, que nunca se pretendeu
que existisse” (Butler, 2003, p. 238).
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Conclusões 
Neste estudo apresentamos algumas problematizações a partir das enunciações presentes

nos comentários feitos por diferentes sujeitos em fóruns de sites da Internet. Diante dos mais
variados enfrentamentos e lutas do movimento LGBT no Brasil, tornase importante um debate
sobre as implicações do Estatuto da Família para os processos de subjetivação dos sujeitos. 

Ainda que o Estatuto da Família seja aprovado e depois o Supremo Tribunal Federal
torne nulo o Art. 2º, cabe questionarmos os efeitos que ele produz na sociedade. Entendido
como artefato cultural, este projeto promove distintos debates, contribuindo para ensinar
às pessoas um modelo de sexualidade.  Os discursos presentes neste projeto formam os su
jeitos e contribuem na reprodução de preconceitos e diferentes formas de violência contra
aqueles/as que não se enquadram no padrão dito normal.

Ainda que haja vários comentários que apoiam o conceito de família presente no Esta
tuto, os fóruns demonstraram também posicionamentos discordantes. A defesa do modelo
de família nuclear se dá com base principalmente no argumento da reprodução e no pres
suposto religioso da criação divina. Estes argumentos refletem o pensamento fundamenta
lista que apoia parte da sociedade brasileira e a política do governo. Conforme aponta Mello
(2005) a defesa pela família “verdadeira”, “natural” e “sagrada” é uma reação frente as trans
formações históricas sobre a noção de família, a qual busca estabelecer como norma uni
versal “um modelo que corresponde apenas às crenças, expectativas e vivências de um único
agrupamento social específico” (Mello, 2005, p. 39). De outro lado, as críticas em relação a
este projeto defendem as diferentes configurações familiares, pautandose no princípio ju
rídico da isonomia e condenam veementemente os/as seus/suas defensores.

Este projeto, portanto, representa o combate ao reconhecimento da união civil homo
parental e busca, para além de negar o reconhecimento de uniões homossexuais como fa
mília, negar o acesso aos direitos que estão relacionados à constituição familiar e aos
programas de governo que lhe dizem respeito. Nesse sentido, Butler (2003) nos provoca a
pensar e a problematizar esta relação jurídica entre o conceito de família, ou mais precisa
mente o casamento, ao acesso aos direitos assegurados pela Lei, propondonos a questio
narmos essa dependência de um em relação ao outro. Provoca, assim, a problematizarmos
o acesso aos direitos condicionados a uma específica condição civil. Contudo, de acordo com
os processos jurídicos e legais em que nos encontramos, é fundamental essa luta pela legi
timação das identidades dissidentes a fim de lhes assegurarmos visibilidade, reconhecimento
e equidade social.

Referências Bibliográficas 
Constituição da República Federativa do Brasil. (1988). Brasília, DF: Senado. 
Projeto de Lei 6583/13. (2013). Dispõe sobre o Estatuto da Família. Câmara dos Deputados. Acedido

em 10202015, em http://goo.gl/pTIy7L 
Butler, J. (2003). O parentesco é sempre tido como heterossexual? Cadernos Pagu, (21), 219260. Ace

dido em 11102015, em http://goo.gl/xAlg9l 
Dias, M. B. (2015). Manual de Direito das Famílias. (10 ed. rev, atual. e ampl.). São Paulo: Editora dos

Tribunais.
Ellsworth, E. (2001). Modo de endereçamento: uma coisa de cinema; uma coisa de educação também. In.:

Silva, T. T. da. Nunca fomos humanos: nos rastros do sujeito. Belo Horizonte: Autêntica. pp. 0776

DEBATES EM TORNO DO CONCEITO DE FAMÍLIA A PARTIR DO PROJETO DE LEI 6583/13: 
A CONSTITUIÇÃO DE DISCURSOS EM ARTEFATOS CULTURAIS



184

Fischer, R. M. B. (2002). O dispositivo pedagógico da mídia: modos de educar na (e pela) TV. Educação
e Pesquisa, 28(1), 151162. Acedido em 10242015, em http://goo.gl/CG08Ot  

Foucault, M. (2014). A ordem do discurso: aula inaugural do Collège de France, pronunciada em 2 de
dezembro de 1970. São Paulo: Edições Loyola.

Foucault, M. (2015). História da Sexualidade 1: A vontade de saber. São Paulo: Paz e Terra.
Gerzson, V. R. (2009). Aprendendo a ter sucesso: a educação para o neoliberalismo nas revistas infor

mativas semanais. In: Costa, M. V. A educação na cultura da mídia e do consumo. Rio de Ja
neiro: Lamparina. pp. 150153.

Giroux, H. A. (2005). Praticando Estudos Culturais nas faculdades de Educação. In: Silva, T. T. da. Alie
nígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis:
Editora Vozes. pp. 85103.

Mello, L. (2005). Novas famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro:
Garamond.

Silva, T. T. da. (1996). O sujeito da educação. Rio de janeiro: Editora Vozes. 
VeigaNeto. A. (2009). Uma vila voltada para trás. In: Gallo, S. & VeigaNeto, A. Fundamentalismo &

Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora. pp. 67106
Rocha. M. L. (2009). Fundamentalismo e discussões contemporâneas acerca da crise da razão: impli

cações para as práticas educacionais. In: Gallo, S. & VeigaNeto, A. Fundamentalismo & Edu
cação. Belo Horizonte: Autêntica Editora. pp. 2032018

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS


