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“SE ELE É ARTILHEIRO, EU TAMBÉM QUERO SAIR

DO BANCO”: UM ESTUDO SOBRE A CO-PARENTALIDADE

HOMOSSEXUAL

Alberto Carneiro B. de Souza

A presente pesquisa, valendo-se do aporte da teoria queer, teve como objeti-
vo a investigação sobre a co-parentalidade homossexual masculina. Para tanto,
foram entrevistados 3 casais do interior do estado do Rio de Janeiro, com idades
variando de 19 a 31 anos, todos com filhos, oriundos de relação heterossexual
anterior, com idades de 3 a 7 anos. A metodologia utilizada adotou a análise de
discurso com entrevistas semi-estruturadas. Observou-se que todos os compa-
nheiros mostraram forte desejo de paternidade natural após a convivência com os
companheiros que já eram pais. Também constatou-se grande preocupação destes
companheiros com uma certa “moralização” da conduta e comportamento do par
conjugal, bem mais acentuada do que nos próprios pais. A identidade homosse-
xual cristalizada, muitas vezes, entrou em conflito com a co-parentalidade exercida,
resultando em homofobia internalizada, processo que não parece ocorrer, de ma-
neira geral, com os pais das crianças.
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