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Comumente, o termo “minoria” é utilizado para demonstrar uma quantidade
numérica, e esse é, realmente, um dos significados da palavra. Entretanto, ao
aprofundar um pouco mais o estudo de contextos sociais em que se emprega o uso
da palavra minoria, é possível compreender que na política, no direito, na sociologia
e filosofia, o uso desta palavra refere-se a um grupo de pessoas com pouca ou
nenhuma representatividade. Minoria, nesse sentido, não depende de número ou
quantidade, mas sim de representação das vontades e costumes de um
determinado grupo de pessoas da sociedade civil.
Nestes grupos com baixa representatividade encontramos os homossexuais
que buscam por meio de lutas cotidiana reconhecimentos múltiplos em diversos
campos da vida. Entre estes campos nos chama a atenção a família, principalmente
pela importância que este fenômeno afetivo, social e jurídico ocupa na sociedade.
Neste trabalho o objetivo foi desenvolver uma reflexão sobre a tensão entre
a luta pela igualdade e o reconhecimento efetivo das diferenças. O ponto de análise
são as dificuldades de afirmação pelas minorias homossexuais dentro de um
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contexto de definição vulnerabilidade social e jurídico de serem reconhecidos como
família.
Neste sentido, adotamos como caminho metodológico a identificação de
elementos de vulnerabilidades que se encontram nos planos do amor, social e
político, referenciado pelo marco teórico da luta por reconhecimento de Axel
Honneth (HONNETH, 2003).

Como conclusão identificamos uma necessária superação destes elementos
de vulnerabilidade para que as minorias homossexuais possam se firmar como
família de fato com todos os seus elementos de reconhecimento afetivo, social e
jurídico.
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