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A HOMOPARENTALIDADE EM QUESTÃO:  

A VOZ DE GAYS E LÉSBICAS COM FILHOS

CLAUDIENE SANTOS

MARIA ALVES DE TOLEDO BRUNS

Resumo: Atualmente, temos múltiplas formas familiares, dentre as quais, famílias nucleares, monoparen-
tais, reconstituídas, com filhos biológicos e/ou adotivos, e as famílias compostas por casais homossexuais, 
objeto deste estudo. No entanto, há uma escassez de trabalhos sobre essas famílias e percebe-se fortemente 
a presença de preconceito e discriminação nos mais diversos segmentos e contextos sociais, em especial, no 
que diz respeito a questões homossexuais e de gênero. Assim, objetivamos compreender como mulheres e 
homens homossexuais entre 30 e 50 anos, vivenciam a paternidade, a maternidade e/ou parentalidade e que 
significados lhe atribuem. A fenomenologia foi o referencial teórico-metodológico adotado nesta pesquisa. 
Foram entrevistados cinco homens e nove mulheres homossexuais com filho(s) biológico(s) e/ou adotivo(s). 
Os resultados mostram um maior preparo psíquico e sócio-econômico para a chegada de uma criança: a 
função parental é exercida por ambos e a divisão de tarefas é mais igualitária. São relatadas situações de 
preconceito, em especial quanto aos papéis sexuais desempenhados, bem como a expressão da homossexua-
lidade nas famílias de origem, no trabalho e entre amigos. Situações essas que podem ser minimizadas com 
a experiência e conhecimento de seus desdobramentos. Alguns colaboradores mostraram uma homofobia 
intenalizada, especialmente quanto à sua própria homossexualidade. O modelo heterocêntrico de família 
aparece em seus discursos bem como fica evidente a falta de referenciais de famílias homossexuais. 
Palavras-chave: Gays e Lésbicas com Filhos, Homoparentalidade, Fenomenologia.

O momento atual é marcado por profundas alterações na dinâmica familiar, 
que possibilitam a expressão e coexistência de inúmeras formas de famílias, entre as 
quais as nucleares, monoparentais, reconstituídas, pluriparentais, sem filhos, com 
filhos biológicos e/ou adotivos, e aquelas compostas por casais homossexuais, objeto 
deste estudo.

Urge dizer que apesar de todas as transformações nas estruturas familiares 
o modelo da família nuclear ainda se faz presente até mesmo entre as famílias de 
homossexuais. 

Partimos da premissa de que a constituição da família idílica, nuclear, com 
filhos, é um fenômeno relativamente recente na história de nossa sociedade, bem 
como o da “natural vocação” da mulher para ser esposa e mãe devotada. Na visão de 
Ariès (1981); Badinter (1995); Vaitsman (1994), tal constructo ideológico permeia a 
constituição da identidade feminina. Todavia, a cobrança ao homem de que seja pai 
não é tão evidenciada quanto no caso da mulher.

No cenário atual, apesar de viverem sob olhares repressivos e homofóbicos, 
homens e mulheres homossexuais vêm demarcando espaço e ganhando visibilidade 
ao estabelecerem relacionamentos estáveis e constituirem famílias. 
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Neste texto exporemos ao leitor os resultados da pesquisa de Santos (2004) 
realizada com nove mulheres e cinco homens homossexuais, com o objetivo de com-
preender suas vivências da homoparentalidade, por intermédio de seus relatos, que, 
submetidos aos passos da análise da metodologia fenomenológica, possibilitaram as 
seguintes categorias: À Espera do Filho: desejo, concretização e chegada da criança; 
Função parental e divisão de papéis; O Ciclo Vital da Família; (Re)organização Familiar: 
mitos e desafios; No Horizonte da Conjugalidade: constituição (ou não) do vínculo 
conjugal e orientação afetivo-sexual; A Questão Jurídica; “Coming Out”: quando e 
como revelar a homossexualidade aos filhos?; Pai/Mãe homossexual, filho(a) gay ou 
lésbica? Rede Social e Homofobia.

Com a finalidade de viabilizar a compreensão do leitor e contribuir para am-
pliar os olhares acerca deste instigante  fenômeno, apresentamos os perfis dos nove 
colaboradores e seus relatos.

Casal 1
Tamires, 31 anos, superior completo, nível sócio-econômico A, união estável 

há doze anos com Gabriela. É mãe biológica de Bianca, 4 anos e meio, concebida por 
relações sexuais da colaboradora (após monitoração do ciclo menstrual) com um ami-
go, sem que ele soubesse de sua intenção  de engravidar. A criança mantém contatos 
esporádicos com o pai (que não a registrou em seu nome), e sua família extensa.

Gabriela, 32 anos, superior completo, nível sócio-econômico A, união estável, 
há doze anos, com Tamires. Tem a guarda de Bianca, a filha biológica da parceira. 

Casal 2
Carla, 30 anos, autônoma, nível sócio-econômico B, união estável há treze anos 

com Samantha. É mãe biológica de Sandy, 3 anos, concebida por relações sexuais da 
colaboradora com um amigo, após acordo prévio e monitoração do ciclo menstrual. A 
criança mantém contato relativamente freqüente com o pai biológico, que a registrou 
em seu nome.

Samantha 35 anos, funcionária pública, nível sócio-econômico B, união estável 
há treze anos com Carla. Tem a guarda de Sandy, a filha biológica da parceira.

Mirtes, 35 anos, funcionária pública, nível sócio-econômico B. Tem a guarda 
do filho biológico da ex-parceira, Marcos, 5 anos,. Ficou com a companheira, mãe 
biológica de seu filho por um ano e meio e, na época da entrevista, estava sozinha. O 
filho foi concebido pela ex-parceira por meio de inseminação artificial. 

Valquíria, 44 anos, empresária, nível sócio-econômico A. É mãe biológica de 
Beto, 24 anos. Foi casada com o pai de Beto por cinco anos. Posteriormente, teve três 
relacionamentos conjugais com mulheres. Na época da entrevista estava sozinha.

Breno, 40 anos, profissional liberal e professor, nível sócio-econômico B. É pai 
adotivo de Júnior, 5 anos. Na época da entrevista estava só.

Ângelo, 48 anos, funcionário público, nível sócio-econômico B. É pai adotivo de 
Luciano, de 23 anos (adotado aos 7 anos). Quando adotou o filho, vivia numa relação 

Revista ITGT_12-2.indd   90Revista ITGT_12-2.indd   90 11/5/2007   12:35:2211/5/2007   12:35:22



A Homoparentalidade em Questão: a Voz de Gays e Lésbicas com Filhos

91 Revista da Abordagem Gestáltica – XII(2): 89-108, jul-dez, 2006

A 
r t

 i 
g 

o

homosexual estável, que durou dezesseis anos. Na época da entrevista namorava há 
três anos e meio.

João, 30 anos, auxiliar de enfermagem, nível sócio-econômico C. É pai biológico 
de Vivian, 7 anos, que mora com a mãe, com quem ele foi casado. Está em uma união 
homosexual estável, com Getúlio, há pouco mais de um ano. 

Neste momento, passaremos a apresentar o recorte, eleito por nós, das categorias 
e respectivas unidades de  significados, visando possibilitar ao leitor um horizonte 
de compreensão do sentido e dos significados da paternidade e da maternidade, vi-
venciados por gays e lésbicas.

À Espera do Filho: Desejo, Concretização e Chegada da Criança

O fato de ser homossexual e querer ter um filho apresenta uma preocupação: 
Como se dará a concepção? Em caso de escolha de um parceiro, tal fertilização será 
por intermédio de relações sexuais ou doação de sêmen? Em caso de doação, o doador 
será conhecido ou não? Que ligações, direitos, interferências uma pessoa conhecida 
teria (terá) na educação da criança? Todas essas questões transparecem na fala das 
mulheres deste estudo. E, quaisquer que sejam as opções escolhidas, implicam em novo 
diálogo, nova análise e tomada de decisão. A concretização da homoparentalidade pode 
ocorrer de diversas formas: por intermédio de filhos resultantes de relacionamentos 
heterossexuais (em geral, oriundos de casamentos), inseminação artificial, escolha 
de uma pessoa amiga (com quem, em geral, não se pretende criar laços conjugais), 
barriga de aluguel e adoção (Uziel, 2002), ou ainda por meio de auto-inseminação 
(Nery, 2003).

Sobre o desejo de ser mãe, Tamires e Carla expõem que sempre quiseram ser 
mães e a relação homossexual estável em que ambas se encontravam não diminuiu 
esse desejo. Ao contrário, contribuiu para aumentar o desejo de constituir sua própria 
família, fato esse corroborado por suas companheiras, como expressa Tamires.

A vontade de ser mãe... acho que desde que a gente nasce né, surge a vontade 
quando você começa a perceber que o mundo gira em função de pessoas que realmen-
te vão tendo filhos e... vai evoluindo a espécie realmente. E eu sempre tive relações 
heterossexuais até chegar numa relação homossexual e aí, a vontade de ter filhos não 
mudou em relação a isso. 

Essas colaboradoras optaram por um pai escolhido previamente por elas. Es-
colheram-no de um círculo de amigos, segundo elas, sem que ele soubesse que estava 
sendo escolhido para tal. Tamires relata:

Porque opções eram várias... Mas, eu não queria fazer inseminação artificial. 
E a gente discutiu o que seria uma terceira pessoa para que eu engravidasse. Então, a 
gente procurou alguém que fosse realmente meio desligado, que a gente sabia que não 
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ia... pedir a paternidade, que não ia interferir na nossa relação e a gente conseguiu 
uma pessoa que fosse amiga. Ele não sabia que ele tinha sido escolhido justamente pra 
isso. E a gente foi, de acordo com meu ciclo menstrual... e tudo mais, i pelas datas... 
eu tive relações pra que eu pudesse engravidar.

Tal postura reflete algo já destacado por Parseval (1986) na construção da iden-
tidade paterna. Esse homem foi tido apenas como reprodutor, sem consentimento, sem 
autorização e, portanto, sequer teve a possibilidade de escolha de assumir um papel 
paterno social, restringindo-se ao papel de pai biológico. Uziel (2002) salienta que não 
há, no caso de uma escolha como essa, a intenção de construção de laços ou vínculo 
parental. Essa postura reflete uma das características mais marcantes da contempora-
neidade: o individualismo, pois, na busca por atender seus anseios e desejos, o outro 
é transformado em mero instrumento para a realização desses objetivos. 

A decisão de casais homossexuais de terem um filho perpassa, em parte, por 
inúmeros questionamentos e, em geral, os prós e os contras são mais analisados do 
que no caso de heterossexuais, fato que pode levar a uma demora na concretização 
da parentalidade, como pode ser evidenciado na fala de Gabriela:

E esse projeto... vamos classificar assim, porque foi um projeto, acho que esse 
projeto demorou uns três, quatro anos. Estabilidade financeira, independência finan-
ceira... (...) a responsabilidade, que é uma coisa, para mim, no meu modo de pensar, 
enorme. Eu costumo falar que uma pessoa pra ter filho tinha que ser PhD. Porque não é 
fácil educar, não é uma tarefa fácil e ninguém consegue dizer as coisas cem por cento. 
Sempre há falhas e eu sempre me cobrei isso. 

Zacks, Green e Marrow (1998, citado por Alarcão, 2002) avaliaram o funcio-
namento de famílias homo e heterossexuais e notaram que as primeiras eram mais 
coesas e apresentavam níveis mais elevados de adaptabilidade. Os autores sugerem 
que isso pode ser devido à necessidade que estas famílias têm de se defender de po-
sições sociais de crítica ou segregação, o que fica evidente na fala de todos os nossos 
colaboradores. Suas principais preocupações foram com a subsistência, o preparo 
psíquico, econômico e social, o relacionamento conjugal ou sua ausência e, sobretudo, 
o bem-estar do filho.

O segundo casal também escolheu o pai dentre seu círculo de amizades; porém, 
tudo foi conversado, esclarecido e a paternidade consentida. Carla engravidou na 
primeira tentativa, dentro do período fértil (monitorado pelo médico). Rubens estava 
ciente de seu papel de “reprodutor” e só aceitou a proposta após o consentimento de 
Samantha, parceira de Carla.

Já Mirtes cedeu aos apelos de sua companheira, na época, e a concepção deu-se 
por inseminação artificial. A criança não tem contato com o doador de sêmen, em-
bora Mirtes mantenha os dados dele para um futuro contato da criança com ele, caso 
desejem. Ela afirma que a maternidade não era um desejo seu e que foi “usada” pela 
ex-parceira para atender seus anseios de maternidade, visto que tinha uma situação 
estável, tanto emocional quanto financeira.
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Entre esses casais de mulheres, o acompanhamento das gestações e a prepara-
ção para a chegada do filho foram vivenciados com expectativa e envolvimento pelas 
parceiras. Este fato remete à questão do longo tempo de espera entre a decisão e a 
concretização da gestação, o que sugere um maior amadurecimento do casal frente 
a decisão tomada. Houve consenso entre esses casais em preparar uma boa base fa-
miliar e uma estrutura sócio-econômica e afetiva, incluindo as famílias extensas de 
ambos os pares. Todavia, Mirtes separou-se de sua companheira após um ano e meio 
do nascimento do filho.

Para os homens, a adoção se revelou uma possibilidade mais acessível, visto 
que no Brasil, não são difundidas as práticas de “barriga de aluguel”. Breno e Ângelo 
adotaram seus filhos com 5 e 7 anos, respectivamente. Ambos expressam que sempre 
desejaram ser pai e foram em busca da concretização desse desejo. O primeiro partici-
pou do programa “Pré-natal da adoção”1. O nome é auto-explicativo, pois, assim como 
uma pessoa que espera um bebê durante nove meses, aquela que aguarda a adoção 
faz planos, prepara-lhe as acomodações, tem fantasias sobre como será a criança e 
como se dará a interação. No caso de Ângelo, o apego se deu informalmente, pela 
convivência que teve durante o período que a criança habitou sua casa e lhe pedia 
atenção e ensinamentos, constituindo o vínculo afetivo entre eles. Ele conviveu com 
seu filho (menino de rua que chegou com um caseiro em sua chácara) por quase dois 
meses, antes de formalizar a adoção. Ambos, Ângelo e Breno, relatam os encantos e 
desencantos da construção da relação parental, uma vez que as crianças foram ado-
tadas tardiamente. Breno fala sobre os preconceitos quanto à adoção tardia e o fato 
de ele ser homossexual:

Ah! Você não sabe que criança é essa! Você não sabe a genética da família, a 
história das relações familiares, pode ser filho de um criminoso, de um viciado.. essas 
coisas assim. E... aí colocando o perigo em mim... o que é que eu vou fazer com a cabeça 
dessa criança? Esse menino vai crescer revoltado... por que não é uma família típica. 
É melhor deixar ele lá na instituição.

Cabe ressaltar que Breno adotou sozinho, situação permitida na legislação bra-
sileira e, durante o processo, nunca negou ou escondeu sua orientação afetivo-sexual. 
Ângelo, embora estivesse em uma relação estável, não pôde adotar como um casal, 
pois isso não era permitido legalmente no Brasil e, somente muito recentemente, e em 
poucos casos, tal adoção vem sendo possível. Breno relata que foi muito questionado 
sobre seus desejos de ser pai:

Eu quis ser pai, eu quero ser pai, eu sou pai! (ênfase) porque até fui acusado... 
tá tapando minhas carências... coisas relacionadas com namoro, com casamento, né, 
homossexual... com o garoto, não assim de, pra fazer sexo não (ênfase), não é isso 
não. Mas é assim, tipo “Ah! Você saiu do relacionamento, tá frustrado... com o relacio-

1 Esse programa refere-se ao processo de preparação para a adoção e é realizado pela Vara da Infância e 
Juventude do DF.
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namento... então você tá querendo investir em outra coisa”. Mas, não é! (ênfase) são 
situações diferentes assim. 

Ressaltamos que se uma pessoa heterossexual decidisse ter um filho, prova-
velmente não receberia esse tipo de questionamentos. Esta postura social desvela que 
a internalização do modelo heterocêntrico leva a uma homofobia tal que dificulta a 
aceitação de que duas vivências tão distintas quanto a paternidade/parentalidade e a 
afetivo-sexual possam ser compatibilizadas.

Os demais colaboradores tiveram seus filhos resultantes de ligações heteros-
sexuais e todos relatam o fortalecimento dos vínculos afetivos maternos, paternos 
e/ou parentais a partir da relação com os filhos, inclusive os companheiros das novas 
uniões, após a separação. 

Preocupações a curto, médio e longo prazo aparecem nas falas de todos os nos-
sos colaboradores. A prática do diálogo entre os pares antes de tomarem a decisão por 
ter um filho, considerando os ônus e bônus da situação, foi bastante evidenciada, em 
especial quando se tratava de parceria homossexual. Nossos colaboradores apresentam 
os papéis parentais de cuidadores, tanto no campo afetivo quanto no financeiro, já 
que tal função  parece estar muito mais relacionada à personalidade do indivíduo do 
que ao seu gênero (Lewis & Dessen, 1999, citado por Pontes, 2002).

Badinter (1995) chama a atenção para a criação social do desejo pela comple-
tude, proporcionado pela maternidade. Ela ressalta que, no início do séc. XX, nem 
se cogitava a hipótese de que a mulher dissesse não à maternidade. Hoje, no início 
do séc. XXI, ainda causa estranheza quando uma mulher diz não, voluntariamente, à 
concepção e à gestação. Porém, causa impacto maior quando alguém diz não à gravidez, 
mas, diz sim à função parental. 

No caso de ser homossexual então, tal comportamento seria, há alguns anos 
atrás, impensável do ponto de vista social. A adoção, que sempre se mostrou como 
uma possibilidade de solução do desejo de ser pai ou mãe, em especial, para os casais 
(heterossexuais) e inférteis, foi e ainda é alvo de preconceitos (Weber 2003a, 2003b). 
Sentimentos de incapacidade são comuns as pessoas heterossexuais, que, por vezes, 
hostilizam homossexuais que pleiteiam uma adoção, como se esses últimos estivessem 
competindo com eles de modo “desleal”. 

Não é difícil imaginar como a sociedade (ainda) reage mal a essas novas formas 
familiares que despontam no cenário atual. 

Função Parental e Divisão de Papéis

A parentalidade pode ser definida como:
Modelo de funcionamento que pressupõe o desempenho das funções executi-

vas, como protecção, educação, integração na cultura familiar, etc., relativamente às 
gerações mais novas. Estas funções não são necessariamente desempenhadas pelos 
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pais biológicos, podendo, efectivamente, estar a cargo de outros familiares ou pessoas 
que não sejam da família (Alarcão, 2002, p. 353).

Assim, a função parental é exercida por todos que entrevistamos. Eles/as afir-
mam estabelecer uma relação construída com base no diálogo, respeito e afeto, nas 
interações parentais com seus filhos. Ao ouvir a criança, argumentar com ela, esta-
belecer limites, estes pais e mães fortalecem o sentimento de pertença, auxiliam no 
desenvolvimento cognitivo, emocional, físico e social de suas crianças, ensinando-as 
a serem mais tolerantes e a aceitarem as diferenças. 

As funções maternas e paternas foram (e são) concebidas e mantidas com forte 
conotação das divisões de papéis sexuais e de gênero. Não podemos negar a impor-
tância biológica do pai e da mãe. Por outro lado, em que momento se define o que é 
atributo de cada um no cuidado parental? A “naturalização” do papel de cuidadora, 
de afetuosa, que cabe à mãe e do papel de lei, autoridade e provedor que cabe ao pai 
abala o que são constructos reforçados e internalizados socialmente (Ariès, 1981; 
Chauí, 1984; Vaitsman, 1994; Badinter, 1995).

Breno, João e Ângelo apresentam a face cuidadora. Todavia, ressaltamos que 
há uma crença do senso comum de que tal desvelo e cuidado seriam decorrentes 
de uma maior sensibilidade atribuída aos homossexuais, em especial os homens. 
A parentalidade exercida pelas mulheres lésbicas não causa tanto espanto uma vez 
que, por serem mulheres, seriam “naturalmente” cuidadoras. Esta atribuição social 
de papéis é destacada por inúmeros autores como Chauí (1984), Serrurier (1993), 
Badinter (1995), dentre outros. 

Trindade (2002), em sua pesquisa sobre paternidade masculina na meia idade, 
aponta para as mudanças pelas quais o homem passa na atualidade e que refletem 
uma maior aproximação de seus filhos, em direção à constituição de um novo pai. 
É relevante ainda dizer que as construções de gênero e os papéis a eles atribuídos se 
modificam e se flexibilizam com o passar do tempo (Dunne, 1999; Uziel, 2002). 

Na fala de nossos colaboradores, notamos que a divisão de papéis sexuais não 
segue o modelo de casal heterossexual tradicional, no que se refere às funções parentais 
atribuídas ao homem e à mulher. Ressalte-se que o modelo heterocêntrico é relativo a 
pessoas brancas, em que o homem assume os papéis de marido, pai, provedor, ativo, 
chefe de família e a mulher os de esposa, mãe, dona de casa e submissa (Navarro-Swain, 
2000). Na contemporaneidade, em razão das múltiplas formas de expressão de papéis 
sexuais e de gênero, das novas constituições familiares e das demandas decorrentes do 
mercado de trabalho, tais modelos rígidos não se sustentam e podem ser também fonte 
de angústias, dissabores e descontentamento entre os pares. Percebemos que a idéia 
que perpassa esta crença está mais uma vez relacionada ao modelo heterocêntrico, 
que fundamenta e naturaliza essa divisão de papéis (Navarro-Swain, 2000). 

Quanto à divisão de papéis, Tamires reage com indignação diante do pre-
conceito, freqüentemente expresso, quanto à sua vivência como um casal homos-
sexual:
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As pessoas têm muita curiosidade sobre o relacionamento homossexual e se 
perguntam: “Quem faz o papel de homem?” (no caso, de um casal de mulheres). Isso 
é uma das piores coisas que eu já ouvi (...).

Notamos mais uma vez a rigidez da norma heterocêntrica que pressupõe 
que em um casal homossexual a divisão de papéis de gênero tenha que ser similar 
a do casal heterossexual. Parece difícil aceitar que duas mulheres que constituem 
um casal em uma família nuclear possam ter suas identidades de gênero femininas, 
(raciocínio similar ao casal gay) e que possam exercer efetivamente a parentalidade. 
Ainda assim e, paradoxalmente, pelo fato de serem mulheres, acredita-se que pos-
sam ser mais bem-sucedidas do que um homem homossexual (de novo, transparece 
aqui a idéia implícita de que seriam “naturalmente” cuidadoras e boas mães). Por 
outro lado, atributos socialmente “femininos” são, freqüentemente, relacionados aos 
homens homossexuais que se tornam pais, como por exemplo: serem mais afetuosos, 
mais sensíveis, mais cuidadores (Dunne, 1999). Nossos colaboradores, que estão ou 
estiveram em uma relação conjugal homossexual, relatam que a divisão de papéis 
em seus relacionamentos é mais flexível, além de instituir o diálogo como tônica na 
educação das crianças e na divisão de funções.

Há o mito que cerca não apenas o casal homossexual com filhos, mas todo 
relacionamento homoafetivo, de que um dele(a)s tem que exercer o papel ativo (con-
siderado masculino) e o outro o passivo (entendido como feminino). Voltemos, mais 
uma vez, à história da nossa civilização, para compreendermos que gênero é uma 
categoria social, historicamente flexível e, portanto, mutante, sujeita às modificações 
de cada sociedade em seus diversos momentos como disseram Chauí (1984), Costa 
(1994), Louro (1997), Oliveira (2002), Scott (1995). 

Tamires, Gabriela e Breno reagem com indignação ao se reportarem a essa 
noção preconceituosa da divisão de papéis. Expressam também o quanto essa noção 
de masculinidade (ativo) e feminilidade (passivo), que permeia a visão que se tem de 
homens e mulheres e, em especial, dos homossexuais, é reducionista e rígida, ao fixar 
papéis sociais de gênero e os papéis parentais, conseqüentemente. Breno diz:

Então, tem essa coisa do.. em relação ao homossexual, do sexual e do papel, se 
é papel de macho ou de fêmea. Quem é o ativo, quem é o passivo? Essa coisa ridícula! 
(ênfase) Que as pessoas colocam na cabeça... e os homossexuais internalizam... é 
uma coisa que você precisa desinternalizar. (...) Esse ativo, passivo tem um monte de 
significados... começa na cama, sexual, né, quem vai ser penetrado, quem vai penetrar, 
mas, se desdobra nos papéis sociais. Porque o modelo do casamento, da família nuclear 
e biparental (não sei se o nome é esse) é muito forte. Então as pessoas ficam querendo 
adequar as parcerias a isso. Tanto que... uma família monoparental, a referência ainda é 
a família biparental. Então eles pegam os homossexuais e dizem “Vamos tentar adequar 
o casal que já existe”. Como se toda mulher fosse passiva e todo homem heterossexual 
fosse ativo. (...) No fundo, no fundo a gente... padroniza-se muito. Mas, é difícil a gente 
viver no aberto, na abertura... sem papéis mais definidos.
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Considerando-se todas as mudanças culturais e econômicas vigentes na atua-
lidade, em que os cônjuges podem ter (e, geralmente, têm) trabalho fora de casa, além 
de características individuais de negociação de limites, de maior ou menor afetividade, 
podemos dizer que a divisão de papéis não necessita ser tão rígida. Uma maior proxi-
midade do homem-pai em relação aos seus filhos (Trindade, 2002), com demonstrações 
de afeto, e uma disciplina e autoridade da mulher-mãe podem ser notadas na própria 
diluição desses papéis em famílias monoparentais, nucleares, reconstituídas e em 
suas variações, as famílias compostas por homossexuais. 

Uma outra questão: a dependência que a criança tem da mãe (ou de seu 
substituto) é uma necessidade apenas nos primeiros anos de vida, como ressalta 
Badinter (1995). A qualidade da interação cuidador(a)-criança é mais importante 
para o desenvolvimento e a socialização da criança do que o gênero ou a orientação 
afetivo-sexual de quem cuida. Além disso, coerência e ajuste do(s) cuidador(es) (e, 
com ex-parceiro(s)) nas questões educacionais auxiliam na clareza do exercício da 
parentalidade e/ou co-parentalidade. 

Cabe ressaltar que a função parental não deixa de existir em caso de separações 
entre os pares e que a interação entre as partes favorece o desempenho das funções perti-
nentes aos filhos. A fase do ciclo vital da família, o tipo de família constituído, a idade dos 
filhos e fatores socioeconômicos são alguns dos facilitadores/dificultadores da vivência 
da parentalidade, da conjugalidade e da própria individualidade de seus membros.

O Ciclo Vital da Família

As famílias de origem educam seus filhos e influenciam as escolhas e caminhos 
os quais cada um de seus membros trilhará. Alarcão (2002) ressalta que, quando se 
estabelece um casamento, uma união estável ou uma parceria, cada componente do 
casal leva para a relação os modelos pessoais e subjetivos, internalizados a partir do 
contato com os pais, das heranças familiares e das inferências que foram tiradas de 
suas próprias percepções. Tais modelos de vida pessoal farão parte do subsistema 
conjugal e terão que ser confrontados, negociados, dialogados para o ajuste do casal 
aos projetos e aspirações de cada um e de ambos.

Assim, podemos inferir que o desejo de constituir uma relação conjugal e ter 
uma família com ou sem filhos pode ser grandemente influenciado das seguintes 
formas: por essa base familiar que os membros do casal trazem para a relação, pelo 
modo como suas famílias de origem foram estruturadas (famílias pequenas ou com 
grande número de componentes, em que predominava o afeto ou não, expectativas 
dos pais em relação aos filhos), dentre outras. No caso de homossexuais, isso não é 
diferente: o desejo de constituir família e ter filhos pode aparecer ou não.

 Buscando ouvir estas famílias que optaram por ter filhos após a constituição 
do casal homossexual e/ou que se constituíram após o divórcio de uma das partes que 
já vieram com filhos do casamento anterior, pudemos observar que não há incompati-
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bilidade entre a orientação homoafetiva e a parentalidade, como muitas das posturas 
preconceituosas querem fazer crer (Harris & Turner,1985/86 citado por Alarcão, 2002). 
Todavia, alguns entraves podem ser encontrados no processo de concretização da 
parentalidade, como exemplificado por Breno:

Eu me surpreendi com alguns amigos homossexuais, amigos muito próximos, de 
levar um susto com a postura deles. Teve amigo que não falava no assunto (ênfase)... eu 
começava a falar, ele desconversava, mudava de assunto. E hoje não.. vem aqui brinca 
com o Júnior (ênfase). E.. enfim, alguns mudaram, mas outros não, continuam achando 
que é loucura... já escutei expressões assim “Você vai fuder a cabeça desse menino!” 

Falk (1989) e Turner, Scadden & Harris (1990) citados por Victor & Fish (1995) 
enumeram medos associados à parentalidade homossexual tais como: a saúde mental 
de lésbicas e mães lésbicas, a compatibilidade de homossexualidade e parentalidade 
efetiva, a possibilidade de as crianças serem ensinadas a se transformar em homos-
sexuais (grifo nosso), a possibilidade que os homossexuais venham a molestar suas 
crianças, a saúde mental de crianças criadas por lésbicas e sua aceitação social por 
colegas e pela sociedade. Não é difícil imaginar que esses medos são extensivos também 
aos homens homossexuais. Os autores concluem que tais medos são improcedentes e, 
acrescentamos: preconceituosos e discriminatórios. Breno reafirma seu interesse por 
homens e, ressalta a diferença entre o afeto conjugal e o parental:

Porque, eu continuo tendo interesse em outros homens, quero ainda encontrar 
alguém pra constituir uma vida a dois, né, assim.. mais estável. E... é outro tipo de 
sentimento, é outro tipo de afeto. (...) Mas, a gente que tá vivendo, vivenciando no co-
tidiano, são coisas tão diferentes (ênfase), tão diferentes, modelos, atitudes, posturas 
em relação à criança, é de pai (ênfase), né... aproximando uma palavra que eu nem 
sei se é legal, é de educador, de formador, mais do que educador.. é de pai. Breno pai. 
Mas, claro, é uma coisa de ensinar e aprender, é uma coisa de pai, né.. assim, não é 
uma coisa... sexual, sexualizada, não é uma coisa assim. 

Acreditar que a orientação afetivo-sexual seja o fator preponderante para o 
exercício da parentalidade só reforça uma visão reducionista e heteronormativa da 
vasta dimensão que engloba a família. A orientação afetivo-sexual é apenas uma das 
facetas da pessoa e outros fatores para o exercício da paternidade/maternidade, como: 
desejo, motivação, estrutura socioeconômica e psíquica e personalidade devem ser 
levados em conta.

(Re)Organização Familiar: Mitos e Desafios

A chegada de uma criança reestrutura a vida do casal e estabelece re-significa-
ções das relações familiares e conjugais. Anseios, medos, inquietações aparecem, como 
se evidencia na fala de todos os nossos entrevistados. Além disso, notam-se alterações 
nos projetos de vida individuais e familiares, o que leva à necessidade de readaptações 
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de todos os membros da família. A responsabilidade e o medo do futuro fazem com que 
essas famílias optem por um planejamento detalhado e criterioso a fim de assegurarem 
o bem-estar de seus membros em todos os seus aspectos. Há uma grande preocupação 
com o aspecto sócio-econômico, reflexo da cultura contemporânea, que exige gastos e 
investimentos para a manutenção do bem-estar. O investimento emocional, de tempo, 
de presença na vida das crianças nos leva a perceber o papel das crianças na vida de 
seus pais e vice-versa, desvelando a marcante relação intersubjetiva entre eles.

As famílias analisadas por nós retratam a contemporaneidade face à comple-
xidade e multiplicidade expressas, e podem ser divididas em: 1) Famílias nucleares/
conjugais, com a presença na mesma casa de ambos os componentes do mesmo sexo 
e o(s) filho(s) e, 2) Famílias monoparentais, em que apenas o pai ou a mãe mora com 
o(s) filho(s). João é exceção, pois, coabita com seu parceiro, porém a filha mora com 
a mãe e os visita regularmente, passando com eles alguns fins de semana. 

As dinâmicas familiares são variadas e os desafios e necessidades singulares. 
No que se refere às famílias compostas por homossexuais com crianças pequenas, é 
freqüente o mito de que a criança vai ficar confusa quanto aos papéis parentais, ou que 
não consiga interagir com outras crianças, devido ao preconceito e à discriminação 
(Victor & Fish, 1995). Todavia, em nossa pesquisa, não encontramos tal confusão. Ao 
contrário, a criança forma vínculos de afeto com os membros de sua família e outros 
de sua convivência social, como é freqüente também em casos de famílias reconstitu-
ídas. Nossos colaboradores relatam que as próprias crianças elegeram a forma como 
queriam chamar os pares, a saber: a filha do casal 1, chama Gabriela de Gabi, no casal 
2, Sandy chama Samantha de “Amor” e, no caso de Ângelo, o filho chamava-os de Pai 
1 e Pai 2, quando convivia com ambos na mesma casa. Os demais, chamam a parceria 
do(a) genitor(a) de “tio(a)”, madrinha/padrinho ou pelo nome.

Um outro ponto de destaque refere-se a uma nova concepção e, aqui encontra-
mos divergências entre Gabriela e Samantha (cujas companheiras são as mães biológicas 
de suas filhas). Diante da idéia de ter um primeiro filho, elas tiveram reações opostas, 
Gabriela resistiu à idéia e Samantha se empolgou. Após a chegada e a convivência com 
as crianças, quando novas significações são atribuídas à vivência da parentalidade, e 
como ocorreu neste caso, as duas apresentaram novamente reações divergentes quanto 
à chegada de um novo filho. A primeira, pensa em uma nova concepção, (ainda que 
considere todos os ônus de uma decisão como esta) e a segunda, nega veementemente 
esta possibilidade. Fatores como a responsabilidade, as condições sócio-econômicas, 
aspectos emocionais podem estar envolvidos nesta tomada (ou não) de decisão por 
um novo filho. O investimento emocional, de tempo, de presença na vida das crianças 
leva-nos a perceber o papel das crianças na vida de seus pais e vice-versa.

Outro aspecto importante e bastante peculiar diz respeito ao relacionamento dos 
casais de mulheres com os pais biológicos das crianças. Tamires e Gabriela mantêm 
contato com o pai de Bianca, freqüentemente encontram-no e a criança tem contato 
com ele e com sua família extensa. A função paterna exercida por ele é restrita ao 
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contato com a filha como teria um amigo da família, isto é, sem qualquer tipo de 
compromisso. Cabe ressaltar que essa função lhe foi imposta, sem que ele tivesse 
desejado ou optado por ser pai. Assim, ele se relaciona com a filha de modo mais 
impessoal, exercendo muito pouco a função paterna. Aqui caberia indagar o papel 
que as pessoas (mãe, cuidadora) mais próximas à criança têm na caracterização da 
função paterna. Parseval (1986) afirma que é a mãe (ou seu substituto) quem insere e 
configura a função do pai na vida da criança, ressaltando ou diminuindo seu papel, 
dando-lhe uma dimensão (a ser internalizada pela criança) mais positiva ou negativa, 
além de características pessoais do pai.

O segundo casal permite uma maior aproximação (inclusive física, já que ele 
mora em uma edícula nos fundos de sua casa) da criança com seu pai, que a registrou 
em seu nome. Entretanto, a criança dirige sua maior atenção, afeto e apego à compa-
nheira da mãe, a quem chama de “amor”. Com o pai, esta relação segue um tempo 
próprio da criança.

Mooney-Somers & Golombok (2000) apontam que a preocupação com o desen-
volvimento de gênero das crianças cujas mães são lésbicas parte da premissa que há 
necessidade de ter um modelo masculino e um feminino para a criança. As autoras 
referem-se às três perspectivas psicológicas que tentam responder à questão: Até que 
ponto os pais influenciam a constituição e o papel de gênero de suas crianças? Essa 
preocupação da presença paterna como figura de referência tem grande influência dos 
estudos de Freud (1972) sobre a constituição da identidade sexual e na resolução do 
Complexo de Édipo. Assim, sob essa perspectiva, a ausência de um pai ou a presença de 
mães femininas que não sigam o papel feminino tradicional (heterocêntrico) poderiam 
influenciar no desenvolvimento atípico de gênero para a criança. Outra perspectiva 
refere-se ao aprendizado social e à modelagem, ajustando o comportamento de gênero 
por intermédio do reforço dos pais (Mooney-Somers & Golombok, 2000). E sob uma 
terceira perspectiva, a cognitiva, as autoras apontam que as crianças procuram mais 
informações relacionadas ao seu gênero e adotam comportamentos que considerem 
apropriados a elas. Entretanto, temos, hoje, não só a inserção das crianças no universo 
escolar cada vez mais cedo, como também, sua convivência com outras figuras de 
apego e referência, além dos meios de comunicação e dos múltiplos modelos fami-
liares que coexistem na atualidade (Alarcão, 2002).  Acrescente-se ainda o processo 
de globalização, o acesso à TV e à Internet, que também ampliam os horizontes de 
contato e de referenciais para as crianças.

Conjugalidade: Constituição (ou não) do Vínculo Conjugal e Orientação 
Afetivo-Sexual

Primeira etapa do ciclo vital da família (Relvas, 2000), a formação do vínculo 
conjugal é um momento importante na vida do indivíduo. Para que ocorra a formação 

Revista ITGT_12-2.indd   100Revista ITGT_12-2.indd   100 11/5/2007   12:35:2311/5/2007   12:35:23



A Homoparentalidade em Questão: a Voz de Gays e Lésbicas com Filhos

101 Revista da Abordagem Gestáltica – XII(2): 89-108, jul-dez, 2006

A 
r t

 i 
g 

o

do vínculo conjugal faz-se necessário que o indivíduo tenha consciência de sua orien-
tação afetivo-sexual a fim de que (re)conheça seus desejos e motivações para expressá-
los ou não. No caso de gays e lésbicas, a assunção da identidade afetivo-sexual pode 
ocorrer precoce ou tardiamente, levando-os a estabelecer (ou não) relacionamentos 
heterossexuais, dos quais podem (ou não) resultar filhos. 

Um ponto importante é o que Freud (1972) expressou acerca de uma bissexu-
alidade comum a todos e, que no decorrer da vida tenderia a se fixar na escolha de 
um objeto de desejo, constituindo, então, a homo ou a heterossexualidade. Aqui, fica 
ainda a questão: Que fatores contribuem e interagem na constituição da identidade 
sexual, incluindo a orientação afetivo-sexual? 

Para Oliveira (2002), a constituição da identidade sexual proposta por Freud 
apresenta aspectos biológicos (disposição bissexual inicial) e aspectos psíquicos 
(fixação inicial na mãe; identificação com a mãe; escolha narcísica de objeto; impor-
tância erótica da zona anal; frustração por intimidação sexual precoce; e a falta de 
um pai forte na infância). O autor propõe que há ainda um aspecto quantitativo em 
que o jogo de forças entre os aspectos psíquicos poderia explicar a constituição da 
homossexualidade e sua diversidade. 

Klein et al (citado por Fuertes-Martin & López-Sanchez, 1997), ao ampliarem 
a escala de Kinsey, propõem que a constituição do desejo pode variar no tempo e 
no espaço, como um fenômeno complexo e sujeito a uma série de fatores bio-psico-
sócio-culturais. Acrescentamos, ainda, o conceito de homossexualidade proposto 
por Marmor (1973 citado por Abdo, 2000: p. 134) que a considera “não apenas uma 
condição multiplamente determinada por fatores biológicos, psicodinâmicos, sócio-
culturais e situacionais, mas sob influência de sutis variáveis temporais, qualitativas 
e quantitativas”.

A constituição e expressão da sexualidade, da identidade sexual e a conjugalida-
de são fenômenos complexos, imbricados, singulares e subjetivos. Assim, encontramos 
divergências na forma como se constituiu a conjugalidade e também a expressão da 
orientação afetivo-sexual. Os colaboradores que tiveram relações conjugais heterosse-
xuais destacam diversas razões que os levaram a se casar: estar apaixonado, pressões 
sociais, questões internas e subjetivas, desejo de constituir famílias, visão da homos-
sexualidade como fase passageira. 

Os casamentos nem sempre foram insatisfatórios ou se mantiveram apenas 
por conveniência, embora tal situação também pudesse ocorrer. Os motivos apresen-
tados para as separações de seus relacionamentos heterossexuais foram: incompati-
bilidade de personalidades, desgaste do relacionamento, divergências de opiniões, 
projetos de vida e expectativas e/ou, em alguns casos, a orientação afetivo-sexual 
homossexual. 

Todos os colaboradores tiveram ao menos uma relação homo e/ou heteros-
sexual duradoura, o que vai de encontro à idéia de promiscuidade, freqüentemente 
associada aos homossexuais. Nos dizeres de Breno, esta pode ser apenas uma fase 
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da descoberta de sua sexualidade (pode ou não, ocorrer tanto com homo quanto com 
hetero ou bissexuais). Inúmeras podem ser as razões pelas quais os homens se lançam 
a múltiplos relacionamentos afetivos e sexuais, como exemplificamos: a cultura que 
promove um incentivo à potência; à demonstração de virilidade masculina; o não 
reconhecimento jurídico de uma situação de conjugalidade/parceria homossexual. 
Consideremos que o homem é levado, desde criança, ao comportamento de demons-
trar sua capacidade para conquistar e, de preferência, muitas pessoas. Como essa é 
uma característica cultural (e, portanto, sujeita a variações no tempo e no espaço), 
vemos que esse comportamento de promiscuidade tem ocorrido com grande freqü-
ência entre as mulheres também (independente da orientação afetivo-sexual: homo, 
hetero ou bissexual).

Féres-Carneiro (1997) afirma que as lésbicas tendem a valorizar o amor e 
amizade como atributo na escolha de suas parcerias e, ainda, qualidades tais quais: 
a fidelidade, o carinho, o companheirismo e a paixão. Ao falar nos “padrões” de con-
quista, Féres-Carneiro (1997) e Fry & McRae (1985) dizem que os homens valorizam 
as características “liberado sexualmente”, saudável, atração física, na escolha dos 
parceiros. Entretanto a simples existência de configurações relacionais e familiares, 
inclusive com filhos, poderia fazer-nos pensar que há uma busca, também pela con-
tinuidade, corroborando a inexistência de um modelo de família único (Vaitsman, 
1994). 

Esses atributos também foram citados por nossos colaboradores. A aproxima-
ção entre os pares que constituíram família após a assunção da homossexualidade 
mostra o alto nível de coesão que é possível. Para os que se separaram de uma relação 
conjugal heterossexual, a homossexualidade foi realçada como um fator negativo e 
motivou perseguições do(a)s ex- companheiro(a)s (caso de Valquíria e João) e desve-
lam a tríade da tirania mencionada por Sanders (2002): patriarcalismo, machismo 
e homofobia.

A Questão Jurídica

O fato de ainda não termos uma legislação que permita a legitimação de situa-
ções já existentes na prática, causa angústia e mobiliza estratégias para garantir direitos 
à família homossexual, como a de obter a guarda do filho do parceiro. Dias (2000) e 
Figueiredo (2003) expressam: o judiciário tem que rever o Direito de Família, a fim de 
dar o devido respaldo a situações reais, como esta, que já existem. 

No Brasil, é possível a adoção por pessoas solteiras e, embora a orientação 
afetivo-sexual não seja um impedimento, a interpretação do judiciário pode ser 
bastante restritiva, dificultando ou negando que tal processo se realize para pessoas 
homossexuais. Porém, existem vários casos em que o juiz tem uma postura menos 
preconceituosa e, visando o bem-estar da criança em todos os aspectos (como prevê o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente), concede a adoção para pessoas assumidamente 
gays ou lésbicas (Dias, 2000; Weber, 2003a, 2003b).

A repercussão do caso de ganho da guarda pela companheira da cantora Cás-
sia Eller (homossexual assumida e mãe de um filho, falecida em dezembro de 2001) 
chama a atenção para o papel da mídia e para a necessidade de que essa(s) vivência(s) 
torne(m)-se conhecida(s) da população em geral a fim de que se discuta sua existência 
concomitante ao modelo heterocêntrico padrão. 

“Coming Out”: Quando e Como Revelar a Homossexualidade aos Filhos?

Outro ponto a ser destacado e que foi exaustivamente mencionado no decorrer 
dos discursos, refere-se ao processo de “coming-out” ou “sair do armário”, isto é, o 
momento de revelar a homossexualidade aos filhos. Este é um ponto freqüentemente 
citado como fonte de estresse, especialmente pela pressão social: Em que momento 
deveria ocorrer tal revelação? Nossos colaboradores evidenciaram, em suas falas, que a 
criança vai percebendo, subjetivamente, as interações relacionais do pai, da mãe e/ou 
de seus/suas parcerias. A decisão sobre o momento de revelar a homossexualidade 
para a criança não necessita ter dia e hora para ocorrer, pois, vai ser percebida por 
ela no dia-a-dia.

As peculiaridades e necessidades que cada criança pode apresentar quando 
descobrir que seus cuidadores são homossexuais vão ser dialogadas no momento em 
que se manifestarem, como ocorreu com Valquíria e Ângelo.  

É recorrente na fala de nossos colaboradores, em especial os que constituíram 
família após a assunção de sua homossexualidade, o fato de que a criança vai convi-
vendo com esse modelo familiar. A homossexualidade dos cuidadores, assim como 
de seu grupo social, é uma das dimensões com as quais irá lidar e, na medida em 
que vai havendo uma relação dialógica, ela vai adquirindo subsídios para lidar com 
essa realidade.

Pai/Mãe Homossexual, Filho(a) Gay ou Lésbica? 

O temor de que a criança venha a ter sua orientação afetivo-sexual influenciada 
pela dos pais perpassa pelos grupos sociais dos quais os sujeitos fazem parte. Bailey 
(1995), em seus estudos com filhos de pais homossexuais, notou que mais de 90 por 
cento dos filhos se definiam como heterossexuais.

Tamires, cuja filha tem 4 anos e meio, chama a atenção para a crença de que 
filhos de gays ou lésbicas teriam a “tendência” a serem homossexuais, como destacam 
Victor e Fish (1995). Ressaltamos que os estudos não apontam para essa tendência 
(Mooney-Somers & Golombok, 2000). Destacamos a noção, comumente recorrente, 
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de que a criança possa ser “ensinada” a ser homossexual em razão do contato com 
duas mães ou dois pais (Turner, Scadden & Harris, 1990, citado por Victor & Fish, 
1995).  É comum na fala de profissionais da saúde e da educação a identificação de 
“tendências” que, na verdade, se referem aos comportamentos de gênero (masculino 
e feminino) considerados socialmente inadequados para a criança, como apontam os 
estudos de gênero de Louro (1997) e outros autores. Diante disso, o rótulo de “futuros 
homossexuais” assombra o imaginário desses profissionais e são levados aos fami-
liares das crianças. A escola é um espaço em que o preconceito aparece fortemente 
arraigado.

Releva dizer que essa situação, em que as crianças realizam atividades con-
sideradas socialmente inadequadas pelos pais e/ou cuidadores, freqüentemente gera 
desconfortos que culminam em punições para elas  (Bernardi, 1985; Santos & Bruns, 
2000). Esse comportamento desvela a rigidez de conceitos à qual os adultos estão atados 
e desconsidera a diversidade de possibilidades de expressão do gênero, que como já 
explicitamos, varia no tempo e no espaço (Louro, 1997; Scott, 1995).

Em nossa pesquisa, Ângelo e Valquíria têm filhos adultos que se definem 
como heterossexuais. Acreditamos que a constituição da identidade sexual e da 
orientação afetivo-sexual é um fenômeno complexo que pode ter influências bio-
psico-sociais e que perpassa, também, pelo campo da subjetividade, das identifica-
ções e o modo como o sujeito se relaciona com todos esses meios (Madureira, 2000; 
Oliveira, 2002). 

Rede Social e Homofobia

A homofobia foi uma categoria presente, em diversos contextos, na fala de todos 
os participantes deste estudo: na aceitação (ou não) pela família, na inserção na escola, 
nos grupos de convivência, como amigos e trabalho e por profissionais da saúde. 

É comum a reação desfavorável dos familiares quando se deparam com uma 
vivência sobre a qual não têm conhecimento; em que o preconceito e a discriminação 
associados à homossexualidade, comumente, os leva à exclusão social: temores sobre 
o comportamento que a pessoa passará a ter, como uma vida promíscua e que isso 
possa favorecer a aquisição de doenças sexualmente transmissíveis como AIDS ou, 
ainda, de que possam sofrer violências de todos os tipos. 

A família, em geral, ao pensar em todas as possibilidades de sofrimento a 
que seus parentes poderiam estar submetidos, não sabe como lidar com essa nova 
realidade que se apresenta. A rejeição é, em geral, o comportamento mais freqüente. 
Todavia, há pessoas que, mesmo sem compreender os sentimentos alheios, os acolhe 
e os respeita. 

João apresenta uma homofobia tão intensa que o sofrimento ao se perceber 
homossexual é recorrente ao longo de sua exposição: 
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(...) Eu sou muito... Como eu vou dizer? (pausa longa)... eu vivo muito com 
essa questão da aparência. Eu não gosto (ênfase) de deixar transparecer muito 
a minha vida íntima entre quatro paredes, entendeu? Eu... Tanto é que lá fora... 
Tanto é que no meu trabalho, amigos assim que eu sei, que não sabem da minha 
vida pessoal, da minha opção (ênfase), que eu acho que não é uma coisa que todo 
mundo precisa saber (ênfase), entendeu? É uma coisa que eu procuro me reservar 
muito.

Por vezes, a visão de mundo e as pressões sociais em que estão imersos se tra-
duzem na homofobia e no preconceito internalizados pelos próprios homossexuais.

O universo escolar, em geral, é despreparado para promover a discussão sobre 
a inclusão e, com freqüência, permite que brincadeiras e agressões ocorram em seus 
domínios. Tais  dificuldades são decorrentes do desconhecimento. Porém, face ao 
grande número de arranjos familiares, algumas escolas já vêm se atualizando, como 
atestam os colaboradores,cujos filhos são de idade escolar. Ao invés do tradicional dia 
dos pais ou das mães, fazem o “dia da família”, em que cada criança leva as pessoas 
com as quais estabelecem vínculos afetivos. 

O conhecimento de experiências distintas da norma heterocêntrica propicia 
um novo olhar sobre o preconceito e sobre o humano, em que é possível vislumbrar  
níveis mais altos de tolerância, inclusão e respeito. É necessário que todas as instân-
cias sociais aprimorem seus conhecimentos e revejam as formas de atenção a essas 
novas famílias que hoje se mostram, a fim de possibilitar a vivência de relações mais 
igualitárias.

A vivência da maternidade, paternidade ou parentalidade e das relações afe-
tivo-sexuais homossexuais não são incompatíveis e/ou excludentes, nem tampouco 
relacionadas apenas ao gênero. Ao contrário, são experienciadas e re-significadas 
cotidianamente, no estabelecimento da intersubjetividade.

O preconceito, a homofobia e o sexismo foram evidenciados de modo recorrente 
nas entrevistas e acreditamos que o conhecimento científico mediado pela pesquisa, 
assim como sua divulgação, pode propiciar novas reflexões e re-significar e transformar 
posturas preconceituosas e excludentes.

Além disso, essa é uma realidade presente e coexistente com as famílias tradi-
cionais heterocêntricas e suas variações. 

Para finalizar, acrescentamos uma fala de Carla sobre sua família, que consi-
deramos significativa:

Tenho uma família, eu me sinto assim, eu tenho uma família de fato. Às vezes 
eu olho o porta-retrato eu, a Samantha e a Sandy e digo: “Ah! Minha família é tão 
linda!” Porque eu me considero assim, né, então é muito bom. 

Há que se notificar a sociedade sobre o funcionamento dessas famílias, com 
vistas a se garantir uma melhor atuação nos campos sociais, jurídicos, religiosos, 
educacionais e de saúde. 
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Abstract: At present, we are witnessing multiple family forms, among which we find nuclear families, 
single parent families, reconstructed families with biological and/or adopted child/children, as well as 
homosexual families, the object of the present study. However, there has not been enough work developed 
about these families. We can clearly perceive the prejudice and discrimination in innumerous diverse 
segments and social contexts concerning homosexual issues, specially concerning their probable influence 
in these children’s education. Our goal is to understand how homosexuals between 30 and 55 experience 
fatherhood, motherhood, and/or kinship and what meanings they attribute to them. The theoretical-me-
thodology referential referred to and adopted in the present researchwas phenomenology. Five homosexual 
men and nine homosexual women, with biological and/or adopted children and constituting single parent, 
adopted, rebuilt or nuclear families, were interviewed. The results aim towards a greater socio-economic and 
psychological preparation for the arrival of an infant, especially when the wish to have a child occurs after 
the consciousness of their homosexuality and/or the creation of the conjugal homosexual link: the parental 
role is exercised by both. Situations of prejudice, especially as regards the sexual roles examined for this 
research are also reported, as is the expression of homosexuality in the families of origin, at work, among 
friends. Situations which could be minimized through experience and knowledge. Some of he collaborators 
showed an internalized homophobia, mainly in relation to his/her own homosexuality. The heterocentric 
model of family appears in their speech as does the lack of references of homosexual families. 
Key-words: Homosexual Parenthood, Gays and Lesbian Parents, Phenomenology.

Resumen: Actualmente, tenemos múltiplas formas familiares, en médio de las cuales, familias nucleares, 
monoparentales, reconstituídas, con hijos biológicos y/o adoptivos, y las familias compuestas por casais 
homosexuales, objeto de este estudo. Sin embargo, hay una escasez de trabajos sobre esas famílias y per-
cebese fortemente la presencia del prejuicio y discriminación en los más distintos segmentos y contextos 
sociales, en especial, acerca de las cuestiones homosexuales y de género. Así, obejetivamos comprender 
como mujeres y hombres homosexuales entre 30 y 50 años, vivencian la paternidad, la maternidad y/o 
parentalidad y que significados les atribuen. La fenomenología fue el referencial teórico y metodológico 
adoptado en esta investigación. Fueran entrevistados cinco hombres y nueve mujeres homosexuales con 
hijo(s) biológico(s) y/o adoptivos. Los resultados muestran un maior preparo psíquico y sócio-económico 
para la llegada de un niño: la funcción parental es ejercida por ambos y la división de tareas es más iguali-
tária. Son relatadas situaciones de prejuicio, en especial cuanto a su própria homosexualidad. El modelo 
heterocéntrico de familia aparece en sus discursos bien como se queda evidente la falta de referéncias de 
famílias homosexuales.
Palabras-clave: Gays y Lesbianas com Hijos, Homoparentalidad, Fenomenología.
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