
SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

1 

ESTA É UMA CASA DE FAMÍLIA! A HOMOPARENTALIDADE SOB  O OLHAR DE 

DUAS DIFERENTES GERAÇÕES 

Daniele Andrade da Silva1 
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RESUMO 

A família pode ser compreendida como uma instituição em constante mudança. Ao longo 
dos tempos, novos arranjos familiares são observados. Não distante desta realidade, é 
cada vez mais comum casais compostos por pessoas do mesmo sexo que decidem ter 
filhos, assim, a homoparentalidade figura como uma realidade no século XXI. Contudo, a 
sociedade ainda parece apresentar grandes incertezas e desconfianças em relação a tais 
composições familiares.  Objetivando verificar como parte da sociedade compreende a 
homoparentalidade, este trabalho analisou como um grupo de futuros psicólogos e outro 
grupo formado por idosos reagem perante esta composição familiar, utilizando-se como 
ferramenta de pesquisa a técnica qualitativa do grupo focal. Apesar da diferença etária, 
não se observou diferenças significativas nas opiniões. Ao longo desta pesquisa, 
observou-se que os participantes que se assumiam religiosos demonstraram maior 
resistência ante ao tema apresentado. Verificou-se ainda uma maior facilidade em aceitar 
a adoção por homossexuais do que utilização das técnicas reprodutivas pelos mesmos, 
dado suas especificidades.   
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Redesenhando famílias 

A instituição familiar não permaneceu inume as mudanças sociais e, ao longo dos 

tempos, fora ganhando novos contornos, passando a forma dominante de organização 

doméstica da família extensa para a nuclear. Desta forma, a família pode ser percebida 

como dinâmica, sofrendo o impacto das transformações observadas no campo social, no 

político, no cultural, e no campo econômico. Os avanços tecnológicos também ajudam a 

redesenhar essa família do século XXI, como a utilização da inseminação artificial, por 

exemplo. Amazonas e Braga (2006) destacam as mudanças demográficas, em especial o 

aumento da longevidade; a inserção e o crescente aumento da mulher no mercado de 

trabalho; o divórcio e as organizações familiares diferentes da família nuclear tradicional; 

                                                           
1
 Psicóloga, mestranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. E-mail: danieleandradepsi@gmail.com 
2
 Doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, professora adjunta do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro e pesquisadora associada do Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 

(CLAM/IMS/UERJ). E-mail: uzielap@gmail.com 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

2 

o planejamento familiar e a utilização dos contraceptivos; e as transformações ocorridas 

nos papéis parentais e de gênero.  

Segundo De Antoni e Koller (2000), as diferentes definições do termo família 

encontradas na literatura têm por base os conceitos advindos da Antropologia, da 

Sociologia ou da Psicologia. Citando Berenstein (1988), as autoras refletem que nas 

visões antropológicas, o foco de interesse do estudo sobre famílias consiste no grau e na 

natureza do parentesco. Já as visões sociológicas estariam centradas na tipologia 

familiar. Por fim, as autoras abordam a perspectiva psicológica que descreve o grupo 

familiar como um conjunto de relações (DE ANTONI e KOLLER, 2000: 348-349).  

Para Uziel (2007), a família funcionaria como um agente socializador, uma vez que 

ela “tem como função proporcionar um primeiro contato com as regras sociais, inculcar 

hábitos, produzir e reproduzir padrões culturais para os indivíduos” (p. 22). 

Heilborn (2004), apoiando-se nas teses de Foucault (1977 e 1990), destaca que “a 

família nuclear afirmou-se como um dos elementos tácitos mais preciosos para a difusão 

e penetração do dispositivo da sexualidade nas almas e nos corpos dos sujeitos” (p.63).  

Sendo a família, desta forma, um meio privilegiado de penetração do poder disciplinar.  

 Cabe observar que antes do período moderno instituições como o casamento e a 

família tinham como função controlar as práticas sexuais, manter os laços entre linhagens 

e garantir a integridade patrimonial. Contudo, somente entre os séculos XV ao XVIII, na 

Europa, com o advento de uma nova sociabilidade familiar, a família torna-se responsável 

pela socialização amorosa das crianças. Além disso, constituição familiar moderna passa 

a ser marcada pela afirmação da individualidade dos sujeitos na escolha de seus 

cônjuges (influenciados pelos preceitos do amor romântico), e pela maior independência 

dos novos casais em relação a suas famílias de origem. Este modelo permaneceu como 

padrão até o século XX, período que sofreu inúmeras transformações sociais, políticas, 

culturais e econômicas. Mello (2005) constata que a generalização do divórcio, da 

monoparentalidade, da autonomização da sexualidade em relação à conjugalidade e a 

reprodução, a redefinição dos papéis de gênero e da secularização de papéis conjugais 

impulsionaram mudanças na maneira como a família e o casamento eram percebidos 
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pela sociedade. Entretanto, pondera, essas reflexões acerca das novas necessidades de 

organização familiar ainda levavam em consideração um modelo heterocentrista 

compulsório, que considerava a família e o casamento como vínculos restritos à formação 

homem-mulher. Somente na década de 1990, com a entrada de homossexuais na área 

política, que este modelo passa a ser questionado (MELLO, 2005: 25-28). 

Roudinesco (2003) afirma que foi no seio das duas grandes ordens do biológico 

(diferença sexual) e do simbólico (proibição do incesto e outros interditos) que se 

desenvolveram durantes séculos não apenas as transformações próprias da instituição 

familiar, como também a forma como a sociedade a representava ao longo das gerações.

 Rios (2007) salienta que a partir da década de 1980 ocorre a eclosão da chamada 

“família pós-moderna”, a entrada tardia na vida conjugal, o aumento de divórcios, as 

famílias recompostas e as crianças nascidas fora do casamento marcam as configurações 

familiares contemporâneas. Tal cenário assume significados que vão desde uma postura 

saudosista até o deslumbramento com a diversidade contemporânea, como sugere Uziel 

(2007).  

Atualmente, além da família tradicional, figuram em nossa sociedade diferentes 

tipos de organização familiar, dentre elas cabe destacar a homoparentalidade, entendida 

como aquela composta por casais do mesmo sexo ou homossexuais sozinhos com filhos.  

Homoparentalidade – que família é esta? 

Segundo Zambrano (2006), “a homoparentalidade é um neologismo criado em 

1996 pela Associação de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas (APGL), em Paris, 

nomeando a situação na qual pelo menos um adulto que se autodesigna homossexual é 

(ou pretende ser) pai ou mãe de, no mínimo, uma criança” (p.10).   

Apesar do uso do termo “homoparentalidade” suscitar inúmeros questionamentos, 

uma vez que daria um especial enfoque à orientação homoerótica dos pais associados ao 

cuidado com os filhos, Zambrano (2006) acrescenta que seu uso seria importante para 

nomear uma família até então sem nome, colocando essa composição familiar em 

evidência e permitindo, assim, a abertura para um espaço de discussão. Contudo, é 
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importante verificar que o exercício da sexualidade, seja homo ou heterossexual, não 

necessita estar presente quando falamos em funções parentais (Uziel, 2007).  

Miriam Grossi (2003) observa que grande parte dos trabalhos antropológicos que 

investigavam as relações entre pessoas do mesmo sexo (em diferentes sociedades) 

desenvolvidos a partir do século XX limitavam sua análise à dimensão sexual destas 

relações, ocultando as outras dimensões, como as afetivas e econômicas.  

Para Zambrano (2006), a parentalidade implicaria no exercício da função parental, 

que incluiria os cuidados com saúde, educação, vestuário, etc., que se tecem no cotidiano 

em torno do parentesco (entendido como um vínculo que une dois indivíduos a uma 

genealogia, determinando o seu pertencimento a um grupo). 

A sociedade ocidental ainda atribui grande valor aos aspectos biológicos de 

parentesco, eles são considerados os formadores de vínculos familiares mais 

verdadeiros. Todavia, “depois do advento das Novas Tecnologias Reprodutivas, quando 

se podem separar artificialmente os momentos naturalmente indivisíveis da fabricação de 

um ser humano: a fecundação, a gestação e o parto, até a ‘verdade’ biológica 

incontestável da maternidade pode ser questionada” (ZAMBRANO,2006: 25). 

 Apesar da falta de reconhecimento por grande parte da sociedade de uma série de 

direitos aos sujeitos homossexuais, como a parentalidade, por exemplo, Diniz e Borges 

(2007) argumentam que famílias formadas por pais e mães homossexuais sempre 

existiram no cenário social, ainda que se mantivessem na clandestinidade, “trazendo 

apontamentos para uma série de estratégias de enfrentamento ao discurso homofóbico e 

uma prática contra-hegemônica à norma heterossexista” (p.272). 

 As famílias homoparentais são compostas a partir de diferentes configurações, em 

alguns casos, os filhos são fruto de relacionamentos heterossexuais ocorridos 

anteriormente à descoberta ou da homossexualidade ser assumida; em outros casos, um 

dos parceiros adota uma criança; outra possibilidade é a procriação com a participação de 

um terceiro indivíduo que não faz parte da relação conjugal, através da utilização das 

tecnologias reprodutivas; por fim, “a co-parentalidade entre gays e lésbicas, que pode ser 

tanto de dois casais, como de um casal de lésbicas com um gay ou um casal de gays com 
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uma lésbica” (GROSSI, 2003: 269-270). A autora destaca ainda outra possibilidade de 

“adoção” observada no cenário nacional: “a adoção à brasileira”. Esta última não tem 

amparo legal e ocorre quando um casal (ou mesmo uma única pessoa) fica responsável 

pela criação do filho de uma terceira pessoa, assumindo todas as funções parentais, e 

registrando a criança em seu nome, como se fosse filho biológico (Grossi, 2003). Ao fazer 

uso das novas técnicas reprodutivas e da filiação adotiva, por exemplo, a 

homoparentalidade coloca em questão as certezas em relação às categorias básicas do 

parentesco. Neste sentido, Fonseca (2008) argumenta que “ao afastar a discussão da 

‘tradicional família nuclear’, isto é, da procriação sexuada e da filiação biogenética, essas 

'novas' formas familiares sacodem as bases de nossas crenças no que é 'natural'” (p.769). 

Ao desnaturalizarmos a noção de família, fica mais claro compreender as dinâmicas que a 

compõem. Assume-se, então, que a família é composta por diversas relações, que são 

perpassadas por um grande número de forças institucionais.  

 Butler (2003) argumenta que o parentesco não pode ser considerado uma esfera 

autônoma, anunciada como distinta da comunidade, da amizade ou mesmo dos 

regulamentos do Estado, nem pode ser entendido como algo “‘ultrapassado’ ou ‘morto’ só 

porque [...] perdeu a capacidade de ser formalizado e rastreado das maneiras 

convencionais utilizadas pelos etnólogos no passado” (p. 222). A autora argumenta ainda 

que o casamento vem se afastando cada vez mais das questões de parentesco na 

medida em que projetos que discutem o “casamento” entre pessoas do mesmo sexo 

geralmente excluem o direito à adoção ou à utilização das técnicas reprodutivas pelo 

casal.   

Grupo Focal: Como Futuros Psicólogos e Idosos Compr eendem a 

Homoparentalidade 

Ao total, foram realizados dois encontros, com a duração aproximada de 120 

minutos cada. O primeiro grupo era composto por jovens alunos do curso de Psicologia 

de uma universidade pública da cidade do Rio de Janeiro (com idades entre 17 e 23 

anos), já o segundo grupo focal era composto por idosos, alunos da mesma universidade, 

UNATI (com idades entre 71 e 76 anos).  Com uma média de 10 participantes por 

encontro.  
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Os participantes dos grupos receberam três reportagens de jornais e/ou revistas 

que abordavam a relação entre pessoas do mesmo sexo com filhos. O primeiro caso foi o 

da cantora Cássia Eller, que em entrevista à Revista Marie Claire falava de seu 

relacionamento com sua companheira, Maria Eugênia, e de sua relação com seu filho, 

Francisco Eller. A segunda reportagem abordava o caso de dois homens, Vasco Pedro e 

Júnior, que adotaram Theodora em cujo registro civil aparece os nomes dos dois pais. E o 

último caso apresentado foi o de Adriana e Munira, um casal de mulheres que recorreu às 

técnicas reprodutivas para gerar uma criança e que lutavam na Justiça para terem ambas 

a maternidade das crianças reconhecida.  

Grupo 1 

As visões do primeiro grupo sobre o conceito família se dividiram entre aqueles que 

a definiam a partir do vínculo consanguíneo existente entre os membros e aqueles que a 

definiram tomando como base os laços afetivos que uniam pessoas, destacando a função 

parental. Assim, foram encontradas no grupo (dentre outras) as seguintes definições:  

E5: Família é uma estrutura, pai e mãe, e as pessoas que estão mais próximas: 

irmãos...  

E7: Acho que qualquer pessoa que seja mais próxima pode ser considerada da 
família, independente de ser pai ou não, desde que haja laços amorosos.  

Ao discutir a situação das famílias compostas por pessoas do mesmo sexo, a 

maioria dos participantes afirmou achá-la uma forma legítima de família, embora muitos 

tenham apontado grande receio quanto a possível discriminação que a prole estaria 

sujeita: 

 E1: Para a criança aqueles são os pais delas, ela não vai saber como aquilo ali é 
visto pela sociedade. Ela vai saber que aqueles são os pais dela: mulher com 
mulher, homem com homem. Não sei se isso prejudicaria na criação ou não, mas 
não deixa de ser família. [...] De repente a criança não teria amigos, por causa 
disso. Ela poderia também sofrer esse preconceito por ter na casa dela pessoas 
assim. 

Cabe destacar aqui que embora esta preocupação seja válida, devemos observar 

que antes da lei do divórcio, nos anos 1970, por exemplo, os filhos de pais separados 

também eram fruto de estigmatização por parte da sociedade. Contudo, atualmente este 
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cenário se naturalizou, assim sendo, torna-se necessário considerar o tempo que a 

sociedade leva para absorver o novo (UZIEL, 2007). 

 Apenas uma participante admitiu não achar esta composição familiar legítima. Sua 

orientação religiosa é um forte determinante para sua postura ante a família 

homoparental. Para ela, a estrutura homoparental pode acarretar riscos à formação 

emocional da criança. Em sua opinião, a falta de parceiros de sexos opostos seria um 

fator de descredenciaria as famílias homossexuais enquanto instituição. Neste sentido, 

além de não reconhecida, a família homoparental estaria fadada ao fracasso: 

 

E6: Eu não acho que é uma família. Creio que quando você forma uma família 
com dois pais ou duas mães, quando você mexe nessa estrutura, isso deve gerar 
sérios problemas. Acho que quando essa estrutura é rompida, a possibilidade de 
problemas é maior, não que numa família normal isso não ocorra, mas eu acho 
que a possibilidade de problemas é sim maior. 

Contudo, embora a reconheça enquanto família, outra participante acrescenta seu 

receio de que este modelo seja prejudicial à criança, influenciando, inclusive, sua 

orientação sexual: 

E7: Eu acho que é uma família, porque ali é possível ter amor, cuidados, 
transmissão de valores, tudo isso [...]. Mas vão acabar se tornando homossexuais 
também. Porque esse será o modelo que eles terão, será o correto para eles, 
sabe? Vão querer ser assim também. Não vão querer ser diferente disso. 

 Este argumento assemelha-se à justificativa oferecida por muitos autores na 

década de 1980. Para aqueles que seguiam uma interpretação psicanalítica, a família 

homoparental poderia acarretar uma ruptura com o Édipo, o que resultaria em identidades 

de gênero “aberrantes” e comportamentos sexuais tidos como “impróprios”. Já as teorias 

de modelação social temiam esta formação por achar que a criança aprenderia sua 

identidade de gênero tendo como modelo pais do mesmo sexo. Seguindo-se estas 

concepções, não seria possível desenvolver identidade de gênero nem exercer 

comportamento sexual saudáveis. Além disso, necessariamente, o modelo homossexual 

seria transmitido aos filhos (UZIEL, 2004: 101). Embora esta forma de pensamento seja 

bastante questionável, ela ainda se mostrou presente nos discursos de parte do grupo 

composto por futuros psicólogos. 
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Em relação ao caso da cantora Cássia Eller, a Justiça concedeu a guarda da 

criança a sua companheira. Na ocasião, a sociedade parecia estar ao lado de Maria 

Eugênia. Tentando verificar os motivos para tal, foi sugerido ao grupo que esboçasse 

opiniões acerca da decisão. Em relação à decisão do juiz, todos concordaram que a 

guarda fosse oferecida à Maria Eugênia, além da grande maioria ter afirmado que esta 

decisão foi correta, pois, na opinião do grupo, causaria menos sofrimento à criança. O fato 

de Maria Eugênia representar a figura materna para Chicão, segundo os participantes, 

favoreceu a decisão. Além da própria figura pública de Cássia Eller ter sido decisiva para 

que o assunto se mantivesse na mídia: 

E4: No caso da Cássia Eller, imagino que retirar a criança da Maria Eugênia seria 
o mesmo que tirar o filho de um casal heterossexual. Tanto a criança quanto a 
Maria Eugênia sofreriam com isso. Mas eu concordo também que a mídia e o 
apelo da morte da Cássia Eller tenham influenciado na decisão sim. Porque a 
gente vê que se a pessoa não é famosa, ainda existe uma enorme dificuldade 
para ela adotar uma criança ou ter um filho, estruturar uma família, uma família 
civil, sabe? No papel. Legalmente aceita. 

Interessante destacar que o reconhecimento da relação de Maria Eugenia com 

Chicão não passa pela admissão da relação lésbica dela com Cássia Eller. Este assunto 

nem precisa entrar em pauta, o foco permanece na relação parental que existia, mesmo 

na presença da mãe biológica do menino.  

Um participante indaga ainda se fora a figura “feminilizada” de Maria Eugênia que 

sensibilizou o grande público: 

E8: Bem, eu acho sim que a morte da Cássia Eller influenciou e que era a Maria 
Eugênia quem ficava mais com a criança, mas acredito também que o que pesou 
para o juiz é que a Maria Eugênia tinha uma aparência mais feminina. Se ela 
fosse masculinizada como a Cássia Eller eu acredito que a decisão pudesse ter 
sido outra. 

 Ao analisar os processos de adoção nas Varas de Família do Rio de Janeiro, Uziel 

(2007) destaca que a homossexualidade feminina talvez fosse invisível nos processos, 

dada a impossibilidade de localizá-los, ao passo que a homossexualidade masculina era 

evidenciada. A autora suspeita que a naturalização da maternidade se sobrepunha à 

orientação sexual. E, por outro lado era possível perceber certa feminilização do 

requerente homossexual, a fim de aproximá-lo de um modelo familiar que o credenciasse 
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na Justiça e o afastasse da figura promíscua atribuída ao gay. Da mesma forma, se é 

verdade que a figura feminilizada de Maria Eugênia a ajudou a adquirir a guarda de 

Chicão, talvez isso se deva ao fato de afastá-la da figura negativa do homossexual e 

aproximá-la da figura de mãe, de cuidadora incondicional. 

 Para o grupo, o caso da adoção de crianças por casais homossexuais obteve maior 

aceitação que rejeição. Contudo, a justificativa mais amplamente encontrada toca na 

questão da falta de opções para a criança. Assim, muitos alegaram ser a família 

homoparental uma excelente opção à falta de opção, em outras palavras, para muitos 

participantes era melhor a criança ser adotada por casais homossexuais do que ter que 

ficar em abrigos para menores. Ainda neste sentido, seria aplicado o “argumento do mal 

menor” (UZIEL, 2007), onde embora a criança não estivesse no lar mais adequado, e 

embora pudesse sofrer as consequências disto, ainda assim os danos seriam menos 

graves que os que poderiam existir caso ela se mantivesse sem uma família, abrigada. 

Nota-se então que a compreensão do grupo sobre a homoparentalidade ainda é 

distinta daquela observada quando diante de um modelo mais tradicional de família. A 

família homoparental ainda é relegada a segundo plano. Porém, quando entra em cena a 

utilização das técnicas reprodutivas para auxiliar o casal a gerar uma criança, a 

resistência aumenta no grupo. Grande parte dos participantes utiliza a justificativa de foro 

religioso para descartar a possibilidade de validação desta família. Dentre as opiniões é 

possível destacar: 

E9: No caso da adoção, eu prefiro que a criança seja adotada a ficar num abrigo, 
sem uma família e correndo risco de ser mal tratada. Então, eu prefiro que a 
criança seja adotada, mesmo que seja por uma família homossexual.  

E7: Sobre a adoção por um casal gay, eu acho que é possível que este casal dê 
carinho e amor, tudo o que um casal heterossexual daria. Sobre a inseminação 
eu já acho mais complicado, pois você acaba envolvendo quatro pessoas: você, 
sua parceira, um sêmen e a criança. Sei lá... acho muito complicado aceitar isso. 

 Embora em menor número, alguns integrantes foram absolutamente favoráveis 

tanto à adoção quanto à utilização das técnicas reprodutivas: 

E3: Não sigo nenhuma religião, acredito em Deus, mas sou totalmente despida 
de preconceitos. Se um casal heterossexual resolver ter um filho e faz uso da 
inseminação artificial para isso, pois a mulher tem algum problema, ou mesmo o 
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homem é infértil ou qualquer coisa, eu acho muita hipocrisia eu ser contra um 
casal homossexual que resolva utilizar o mesmo recurso também para solucionar 
um problema [...] Então, é hipocrisia eu ser a favor de casais heterossexuais e ser 
contra casais homossexuais [...] Quem garante que um casal homossexual não é 
capaz de cuidar de uma criança? De lhe dar amor? Isso é puro preconceito!  

A partir do encontro realizado com o grupo formado por jovens alunos do curso de 

psicologia, foi possível verificar que ainda existe bastante desconfiança quando a 

homoparentalidade é posta em questão. Argumentos como “contrário às leis divinas”, 

influência no comportamento sexual da prole, discriminação por parte da sociedade etc. 

foram amplamente utilizados pelo grupo para explicar sua recusa. Fato interessante de 

ser destacado é que apenas uma participante afirmou ser homofóbica: “Se eu vir um casal 

homossexual passando, eu farei cara de nojo, farei piadas, farei essas coisas!” (E6). 

Todos os demais que apresentavam rejeição deslocavam o preconceito ao outro, não 

assumiam para si tal comportamento. Embora o sujeito homossexual pareça ser mais 

tolerado pelo grupo, a constituição homoparental ainda é alvo de desconfiança e rejeição, 

em especial quando o casal recorre à ciência reprodutiva.    

Grupo 2  

Para o segundo grupo, foi obedecido o mesmo roteiro e a mesma ordem na 

abordagem às questões propostas. Desta maneira, os alunos da UNATI foram 

incentivados a definir o conceito de família a partir de suas crenças.  

Embora não tenham feito menção aos laços consanguíneos, ao longo de suas 

falas, fica clara esta relação.  Todos os idosos definiram família a partir da perspectiva 

pessoal, a partir do modelo no qual foram criados. Destarte, o modelo de família nuclear é 

posto por eles como ideal. Para o grupo, todas as variações na composição familiar 

observadas especialmente na contemporaneidade são percebidas com estranheza. Para 

alguns, a família da atualidade é vista como desestruturada e incompreensível, incluindo 

as famílias homoparentais. A seguir, é destacada a fala de uma participante: 

U1: Eu imagino família com muito amor, carinho, compreensão, de todas as 
partes, os pais, aqueles que criam, os que cuidam, os professores e 
principalmente existir harmonia no seu lar. Tem que ser uma família bem 
formada, né?! Onde exista amor, carinho, respeito e compreensão. Acho que uma 
família, quando é bem constituída , já vem desde os nossos pais. 
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 Alguns integrantes do grupo demonstram um sentimento saudosista quando se 

referem à família patriarcal. Para eles, a perda da autoridade por parte dos pais é 

apontada como um aspecto desestruturante da sociedade. A posição da mulher na família 

também é questionada por alguns participantes: 

U6: Ainda acho que aquele tempo era melhor, não deixavam a gente solta nas 
ruas, trabalhei desde muito nova, com 10 anos já era dona de casa, hoje em dia é 
“ah, mas não pode, criança não pode trabalhar”, de que adianta isso tudo com as 
crianças na rua? As mães também não têm mais estrutura para criar os filhos... 
as mulheres hoje estão muito irresponsáveis. E outra coisa também, casou, não 
deu certo, já arruma outro, aí tem filho com um, com o outro... que coisa absurda! 
Está tudo destrambelhado! A família está completamente desestruturada.  

Assim como ocorreu com o primeiro grupo, composto por jovens, o grupo composto 

por idosos também considerou correta a decisão judicial que deu à Maria Eugênia a 

guarda de Chicão. Para o grupo, o bem-estar da criança era utilizado quando se desejava 

justificar tal posicionamento. Ao tratar do caso, os participantes apresentavam 

posicionamento favorável à decisão judicial, destacando-se a relação entre a criança e a 

companheira de Cássia: 

U3: Achei absolutamente normal, achei certíssimo... porque é o filho biológico, 
teve um filho biológico, mas ela sabia que não era do sexo oposto que gostava, 
acho que não tem problema nenhum, ainda mais que na escola do garoto vão as 
duas, então as duas mães estão sempre se completando maravilhosamente bem, 
não tem problema nenhum.  

 Com a morte da cantora ocorre uma mudança na estrutura familiar, Francisco Eller 

passa a conviver apenas com Maria Eugênia. Este aspecto é apontado por um dos 

participantes como um ponto positivo. Para ele, com a morte de Cássia, Maria Eugênia e 

Chicão ficariam livres das atitudes preconceituosas: 

U3: No caso da Cássia Eller, de repente a morte de uma até facilitou para a 
outra... no sentido desse preconceito todo social... talvez até para o garoto. 

 Para este participante, o fato de Maria Eugênia ser lésbica sugere um problema 

menor, o que realmente parece importar/incomodar neste caso é a relação conjugal que 

ela mantinha com Cássia. Neste sentido, considerando-se a moral católica, Mello (2005) 

constata que “a única situação em que pessoas homossexuais poderiam reivindicar 
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respeito a sua dignidade e direitos seria aquela em que a ‘condição homossexual’ não 

está materializada em ‘atividade homossexual’” (p.177). Com a morte da cantora, e o 

consequente fim do casal, Maria Eugênia parece se tornar mais qualificada para assumir 

seu papel de mãe.  

Embora apóie a decisão judicial, o grupo apresenta uma real dificuldade de aceitar 

a homoparentalidade como válida: 

U1: Olha, se eu disser que eu acho isso maravilhoso, eu vou mentir, porque na 
minha idade a gente é mais preconceituosa nesse sentido, homem com homem, 
mulher com mulher, essas coisas, nós somos realmente, nós não, eu, os outros 
podem ser mais liberais, mas eu sempre achei horrível.  

 Ao abordar a questão da possibilidade de adoção por casais de pessoas do mesmo 

sexo, os alunos da UNATI, em sua maioria, demonstraram uma aparente tolerância, 

embora em alguns momentos o grupo tenha se mostrado receoso em relação à formação 

dos filhos, demonstrando estranheza, inclusive. A utilização das técnicas reprodutivas 

também gerou estranheza, principalmente porque muitos idosos admitiam não estar 

familiarizados com o tema. Apesar de tudo isso, a maior parte do grupo assumiu tentar 

compreender este fenômeno e aceitar esta composição familiar como fruto da 

modernidade:  

U3: Eu não vejo nada de errado, nem das duas criarem o casal de crianças...e no 
caso dos homens também...tem tanta criança jogada aí pela rua, né? Tanta 
criança cheirando cola e vão achar um lar decente onde que a criança será bem 
tratada, bem conduzida na vida, só porque são dois homens? Não tenho 
preconceito algum, espero realmente que a justiça proceda de acordo. 

 Neste ponto, mais uma vez nota-se a utilização do argumento do “mal menor” para 

justificar a adoção por homossexuais.  

Contudo, alguns participantes se mostraram mais resistentes ao assunto, como é 

possível constatar a partir da seguinte fala: 

U4: O pessoal está dando um passo muito grande, porque à medida que você faz 
uma inseminação artificial, você tem que estar bem consciente daquilo que está 
te esperando depois, você vai ter um filho, essas coisas me assustam. Sobre a 
adoção, eu penso no futuro dessa criança, entrando numa escola e tudo mais, 
quando a mãe vai buscar e outra mãe vai buscar, aí fica meio perdida. 
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 Ao justificar sua dificuldade em compreender este fenômeno, uma participante 

expõe:  

U4: Não é que a gente queira ser assim, mas a gente foi criado em outra época, 
né? Então assusta um pouco.  

 Embora o grupo composto por idosos tenha demonstrado espanto diante do tema 

abordado, muitos deles buscam assumir uma postura mais aberta em relação ao 

diferente. O próprio grupo sugere que famílias compostas por pais do mesmo sexo é uma 

realidade cada vez mais comum e que tenderá a se tornar mais presente com o passar 

dos tempos. O grupo verifica ainda que ao longo do tempo muitas questões antes 

polêmicas se tornam comuns na atualidade: 

U3: Faz parte de uma mudança social mesmo, porque quando nós éramos 
crianças, uma mulher se separar do marido era um Deus nos acuda. Então, é 
uma evolução social [...] eu jamais me separaria de uma mulher para ficar com 
um homem, agora que eu aceito tudo isso, eu aceito [...] Você tem que estar 
preparado para viver com as diferenças, todas as diferenças. 

 Apesar da diferença de gerações, as opiniões observadas ao longo dos grupos 

focais se mantiveram bem próximas.  O modelo de família tradicional, composto por pai, 

mãe e filhos ainda é bastante citado tanto pelos futuros psicólogos quanto pelos idosos. A 

homossexualidade, embora mais percebida na atualidade, ainda é alvo de desconfiança. 

Argumentações de foro religioso se mostraram presentes quando a organização 

homoparental era apresentada. No Grupo 1, as opiniões pareciam dividas entre aqueles 

que não se denominaram religiosos e aqueles que se denominavam. No primeiro caso, 

observou-se uma maior disposição para compreender e aceitar como natural a 

homoparentalidade, já no segundo caso, era mais comum reconhecer uma dificuldade em 

assumir a homoparentalidade como uma composição familiar válida e saudável.  

No Grupo 2, a questão religiosa não apareceu de forma tão clara, embora na fala 

de alguns participantes ela se mostrasse presente. Mas o argumento que foi utilizado 

amplamente por eles ante a estranheza do assunto era, justamente, relativo às mudanças 

ocorridas na contemporaneidade no que tange a família. 

Mais uma semelhança entre os dois grupos diz respeito à maior facilidade em 

aceitar a adoção por pais homossexuais, utilizando na maioria das vezes o argumento do 
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“mal menor”, assim, na falta de pais heterossexuais, os casais homossexuais seriam uma 

melhor opção à criança. Da mesma forma, a utilização das novas técnicas reprodutivas 

era fruto de desaprovação por grande parte dos integrantes. No primeiro grupo, pessoas 

assumidamente evangélicas se mostravam contra tais técnicas por elas “irem contra as 

leis naturais de Deus”, neste mesmo grupo, pessoas que disseram não ter religião foram 

mais tolerantes em relação à reprodução assistida. No grupo composto por idosos, as 

técnicas de reprodução também foram questionadas, uma vez que elas manipulariam os 

meios naturais de fertilização, porém, muitos idosos apresentaram dúvidas quantos às 

técnicas, por julgarem modernas demais para seu entendimento. 

Considerações Finais 

Colocar em discussão a homoparentalidade parece ser uma alternativa para 

reduzir sentenças inundadas em preconceito e dogmatismos religiosos. Em pleno século 

XXI torna-se praticamente impossível negar a existência dessas famílias. O temor que 

grande parte da população demonstra diante dessa composição familiar parece estar 

pautado, fundamentalmente, em visões pouco profundas da situação. Até hoje, não existe 

qualquer indício que confirme que a homoparentalidade seja prejudicial à prole. A falta de 

reconhecimento social e jurídico das relações amorosas estáveis entre gays e lésbicas 

como família é apontado por Mello (2005) como a principal interdição – que está 

alicerçada na defesa irrestrita da conjugalidade e da parentalidade como sendo uma 

opção válida somente para modelos heterossexuais - que atinge os homossexuais no 

contexto da realidade brasileira, que inclui, inclusive, a socialização da criança.  

 Uziel (2007) observa que pesquisas realizadas nos Estados Unidos com famílias 

homoparentais buscavam compreender a dinâmica familiar e as possíveis consequências 

emocionais, comportamentais, sociais e intelectuais que esta estrutura poderia acarretar 

para a criança, bem como o desenvolvimento psicossexual referente à identidade de 

gênero, à orientação sexual e ao comportamento conforme o sexo. De fato, não se 

observou diferenças significativas entre as famílias compostas por pais hetero ou 

homossexuais. No Brasil, ainda não há uma cultura de estudos neste sentido, porém, 

através dos dados observados por pesquisas estrangeiras podemos concluir que até o 
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momento não há nada que contra-indique a maternidade ou a paternidade em função da 

orientação homossexual (UZIEL, 2007: 75-76). 

 Muitos indivíduos contrários à homoparentalidade argumentam temer que as 

crianças sejam vítimas de atitudes preconceituosas e discriminatórias em vários 

ambientes. Como dito anteriormente, embora esta seja uma justificativa válida, devemos 

compreender que grandes mudanças sociais necessitam de um tempo para serem 

completamente absorvidas. Contudo, vale ponderar também que esse temor parece, em 

muitos casos, contraditório, uma vez que muitos indivíduos que temem pela discriminação 

culminam em discriminar. 

 Considerando toda a densidade que o tema apresenta, não podemos nos conter 

simplesmente com análises superficiais, ao contrário, esse é um tema que merece uma 

análise mais cuidadosa e aprofundada, inclusive pelo espaço acadêmico.  
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