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Os projetos de paternidade gay face às modificações havidas nos institutos 

familiares então vigentes. 

Selma Reis Magalhães1 

 
Resumo: O artigo porpõe uma análise sobre a homossexualidade masculina e os projetos de 

paternidade. A problemática gira em torno do significado de ser “pai” e “gay” numa sociedade 

marcada pela ortodoxia da procriação, educação e cuidados como funções básicas da família 

nuclear. Como se constroem, na prática, os discursos sociais sobre a família homoafetiva, 

associados aos paradigmas originários - casamento, sexo e procriação estruturada na família 

nuclear? Percebe-se que os discursos construídos na sociedade criam estereótipos sobre a 

homossexualidade e são reflexos nos projetos de paternidade gay, isto porque a sociedade atribui a 

mulher e ao homem as funções parentais, recaindo sobre os homossexuais gays a obrigação de 

provar suas competências parentais sob pena de não ser legitimada as suas habilidades por 

referência à sua sexualidade. Isto fere aos princípios da igualdade que deve marcar a 

democratização das entidades familiares, entretanto, percebe-se que apesar do reconhecimento, 

hoje, da estabilidade conjugal entre pessoas do mesmo sexo, a paternidade homoafetiva causa 

insegurança e incertezas na sociedade, porque entra em discussão a educação e orientação sexual 

dos filhos e filhas. Para a sociedade, no senso comum, a paternidade e a maternidades são 

realidades entre os opostos; o vínculo sentimental muitas vezes se sobrepõe às relações de 

consangüinidade, mas não de identidade 

Palavras chaves: Família. Homossexualidade.Educação.Identidade 

 

Apresentação: 

 

A visibilidade recentemente dada ao tema das famílias gays, por mais inapropriada que 

parecer ser a denominação, tem vindo a atrelado às várias exigências de mudanças na legislação do 

país, que favorecem as uniões homossexuais. Paralelamente, o assunto vem ganhando destaque em 

bandeiras de luta de Paradas Gays e em vários lugares do mundo os movimentos de reivindicações 
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políticas e noticiários internacionais reforçam a condição. No Brasil, revistas dirigidas ao público 

homossexual e o Centro Latino Americano em Sexualidades e Direitos Humanos (CLAM) já 

publicam trabalhos de pesquisas sobre o assunto. A mídia brasileira, atenta a essas transformações, 

dá mostras de um crescente interesse pelo tema, procurando discutir a situação das "famílias gays" 

no Brasil. Vale notar que também no campo dos movimentos organizados podemos encontrar 

diversas posições políticas favoráveis para que uma nova categoria social ganhe estatuto de 

realidade.  

Hoje, no Campo das Ciências Humanas, antropólogos, sociólogos, psicanalistas, 

historiadores vêem demonstrando à luz das ciências que os homossexuais manifestam o desejo de 

normalizar na sociedade seus projetos de família quando reivindicam o direito ao casamento, à 

adoção e à procriação, seja ela assistida ou não. Roudinesco (2003) chama nossa atenção para a 

problemática quando questiona o porquê de nos últimos trinta anos na sociedade ocidental, os 

sujeitos qualificados como sodomitas, invertidos, perversos ou doentes tenham desejado não apenas 

o reconhecimento da sua cidadania, mas os seus direitos de constituírem família e de adotarem? 

Perseguidos há séculos, tratados como parias, os homossexuais sempre tiveram a possibilidade de 

fundar uma família, desde que dissociassem as práticas sexuais ligadas à sua inclinação dos atos 

sexuais necessários à reprodução. Sob a ótica da psicanálise e da história, discute necessidade de 

aceitação dos pais homossexuais, no direito de constituir família e enfatiza a capacidade da família 

como instância capaz de assumir este conflito e de promover nova ordem simbólica, sob a demanda 

de que: “a família do futuro precisa ser reinventada”2  

Tarnovski (2002), a partir do referencial oferecido pelos estudos de gênero, de sexualidade e 

de parentesco, propõe hipóteses para a interpretação da paternidade homossexual. Através do 

diálogo com a literatura francesa sobre homoparentalidade, analisa o impacto de uma conjugalidade 

homoerótica na formação de arranjos familiares e na atualização de relações de parentesco. O ponto 

que atualmente parece conter relativa novidade é a associação tornada possível entre 

homossexualidade e paternidade, a tal ponto que os programas de televisão chegaram a se tornar 

catalisadores de imagens em torno da paternidade homossexual, talvez por se tratar de um projeto 

individual levado a cabo. A visibilidade recentemente dada ao tema das famílias gays, por mais 

                                                           
2
 ROUDINESCO, E. A família em desordem. RJ: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 199. 
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inapropriada que seja esta denominação3, tem vindo a reboque das discussões sobre Parceria Civil 

Registrada (PCR), projeto de lei que daria estatuto legal às uniões entre homossexuais.  

Nos vários países que estabeleceram algum tipo de legislação favorável às uniões 

homossexuais, o tema da adoção é posto em questão, nem que seja por proibição legal. 

Paralelamente, o assunto vem ganhando destaque em bandeiras de luta de Paradas Gays em vários 

lugares do mundo, movimentos de reivindicações políticas e noticiários internacionais. No Brasil, 

revistas dirigidas ao público homossexual já publicaram matérias sobre o assunto. O direito à 

adoção parece estar na pauta do dia nos países que aprovaram legislações favoráveis à cidadania 

homossexual. A mídia brasileira, atenta a essas transformações, dá mostras de um crescente 

interesse pelo tema, procurando discutir a situação das "famílias gays" no Brasil.  

O artigo visa analisar a homossexualidade masculina através dos projetos de paternidade 

como legítima expressão da sexualidade sem qualquer associação com doenças, desvios de 

comportamento ou pecado. Qual o significado de ser “pai” numa sociedade marcada pela ortodoxia 

da procriação, educação e cuidados como funções básicas do par homem-mulher na constituição 

familiar. Como se constroem, na prática, os discursos sociais sobre as famílias homoafetivas?  

Roudinesco questiona sobre os lugares dos sujeitos na sociedade e o futuro da família. Para 

ela, 

 “Se o pai não é mais o pai, se as mulheres dominam o processo de procriação e os 
homossexuais assumem um lugar no processo de filiação, se a liberdade sexual é ao mesmo 
tempo ilimitada e normalizada, pode-se dizer que a existência da família está ameaçada?”3  

 
A paternidade dos homossexuais, também, levou-me a fazer inúmeros questionamentos. 

Alguns deles estão diretamente relacionados à filiação por adoção e a biológica - suas diferenças e 

semelhanças - e à educação de uma criança ou adolescente por um pai gay e a possibilidade de, no 

futuro, virem ou não a ser um homossexual. Uziel (2007) nos chama a atenção para o cuidado no 

momento de análise sobre a filiação por estar em vários planos: no cultural, social, genético e 

principalmente no campo jurídico. A importância de se observar à coincidência na legitimidade do 

vínculo e quais as alternativas quando esta coincidência não ocorre.  

Jurandir Freire4, em entrevista concedida ao Jornal do Comércio de Pernambuco, em 

outubro de 1992, coloca que “tudo converge para uma mesma pergunta de teor ético: que direito 
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 ROUDINESCO, E. A família em desordem. RJ: Jorge Zahar Editor, 2003, p.11. 
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nós temos - sociedade, grupos ou indivíduos - de obrigar quem quer que seja a ser sócio-

moralmente identificado em sua aparência pública por suas preferências eróticas?”. Os gays são 

homens sadios e não optaram por ser homossexuais. Isto porque ninguém escolhe sentir desejos e 

sentimentos específicos, nem decide virar homossexual de um dia para a noite.  

Durante as minhas entrevistas com pais homossexuais, seus discursos vinham impregnados 

de justificativas sobre a sua homossexualidade. Para eles, pais e mães desejam e esperam que os 

filhos vivam de acordo com o que é estabelecido para o comportamento do homem e da mulher na 

sociedade, incluindo o desejo pelo sexo oposto. Entretanto, o desejo e a afetividade por outra pessoa 

do mesmo sexo amadurecem no tempo. Daí ninguém “vira” gay, apenas assume os seus desejos 

homoeróticos. São homens com comportamentos iguais a todos os outros homens, no físico, na 

forma de agir, vestir, apenas conduzindo a sua opção sexual para outra pessoa do mesmo sexo.  

Jurandir Freire na entrevista chama também a atenção para o fato de que “cada vez que 

dizemos que "alguém é homossexual", definimos a identidade da pessoa, etiquetada por sua 

preferência erótica”. De forma depreciativa, a sociedade não observa atentamente a diversidade de 

identidades no exercício cotidiano dos homossexuais e nem a constituição de redes de 

sociabilidades. Isto porque não temos o hábito de nos referir à maioria dos indivíduos dizendo 

"fulado é heterossexual", mas sim, professor, industrial. O homoerotismo, neste caso, é visto como 

sendo um desvio, uma anormalidade, uma doença, um vício, uma perversão. E tem este sentido 

porque foi criado e inventado no século XIX, através de uma concepção médico-sexológico para ser 

usado em mão única.  

A realidade social nos incita a problematizar as novas configurações de famílias, 

desvinculadas de seus paradigmas originários - casamento, sexo, procriação – e atreladas às 

relações de afetividade, carinho e amor como bases para se chegar a definição de núcleo familiar. 

“Hoje o desafio parece outro. Manter um relacionamento e compor uma família exige decisões, 

disponibilidade, projeto comum”5. Os desafios ocorrem em decorrência da evolução dos valores 

                                                                                                                                                                                                 
4
 Jurandir Freire Costa é médico psicanalista, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e professor da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Tem trabalhado com a filosofia pragmática, através das contribuições 

de Richard Rorty, Donald Davidson entre outros. Mas é  Hannah Arendt sua autora preferida. Atualmente, além das 

contribuições de Freud e Lacan, tem trabalhado com a perspectiva de Winnicott na psicanálise além da filosofia 

fenomenológica. 

5
 UZIEL, A.P. Homossexualidade e adoção. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, 13. 
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culturais que operam nos sistemas histórico-sociais e impõe que os ditames comportamentais sejam 

alterados. Hoje é comum a criança temer mais a mãe do que o pai; a mãe dizer um não com mais 

determinação, enquanto pai utilizar os atributos de afeto e compreensão, coisas que outrora faziam 

parte dos papéis inversos. 

O afeto também é a mola propulsora para a união entre duas pessoas do mesmo sexo, logo, 

também não são diferentes para a paternidade homossexual os avanços sobre os aspectos 

biológicos, psicológico-moral para educar uma criança ou um adolescente dentro dos padrões sócio-

culturais, em que os papéis do homem da mulher precisam ser definidos em determinados 

momentos. Para muitos pais gays, isto foi observado durante a pesquisa, é um absurdo atribuir 

somente aos heterossexuais os atributos de pais zelosos, afetuosos, responsáveis, se entre eles 

também existem a violência, a pedofilia, o abandono e o desafeto. É preciso que a sociedade 

procure responder afirmativamente as questões urgentes visíveis e preocupantes da sociedade, como 

foi retratado anteriormente. O desejo de ser pai é um anseio natural para qualquer homem.  

No momento, discuto os reflexos da estrutura familiar no processo de educação sexual 

através dos pontos e contrapontos dos diversos olhares sobre as novas constituições familiares na 

contemporaneidade. O princípio da igualdade que marcou a democratização das entidades 

familiares não se aplica apenas ao casamento, mas abrange o companheirismo nas relações pessoais 

e patrimoniais, permitindo a visualização de novas comunidades familiares como a união estável; o 

reconhecimento da paternidade sócio-afetiva, da paternidade responsável expressa através do 

vínculo sentimental entre pais e filhos que pode, muitas vezes, se sobrepor às relações de 

consangüinidade, transformando a família em um núcleo sócio-afetivo que transcende a todas as 

formalidades. 

Para se estudar a “família gay” e seus meandros quanto a educação de filhos e filhas, 

devemos primeiro dissolver a aparência de singularidade que se edificou a família, e passar a 

percebendo-a como criação humana mutável, com variadas estruturas em diversas sociedades ou em 

diferentes momentos históricos.  Estudos etnográficos mostram que existem sociedades em que 

grupo doméstico coincide com a unidade de reprodução, mas não com a unidade de parentesco; 

outras sociedades, o grupo formado por marido, mulher e filhos é uma unidade de reprodução, 

herança e descendência, mas não de produção, residencial, pois imperam na aldeia de habitações 

coletivas.  
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Dentro das configurações diversificadas de família, o modelo nuclear aparece, nas 

sociedades ocidentais, por volta do século XVIII, conforme estudos históricos, e se consolida como 

a mais natural. Áries (1979) ao fazer um estudo iconográfico do Antigo Regime apresenta a família 

nuclear burguesa composta de pai, mãe e filhos e com ela uma complexa combinação de autoridade 

e amor parental.  Transitando sobre os séculos XVI e XVII, ele faz uma analise da família a partir 

da não separação do espaço público e privado. As casas eram como grandes galpões e esta ausência 

de delimitações fazia com que todas as coisas ficassem juntas. O cômodo onde ficava a cama nem 

por isso era um quarto de dormir, continuava a ser um local público, onde transitavam e dormiam 

pai, mãe, filhos e parentes próximos. A vida emocional das crianças não gravitava em torno dos 

pais, mas em torno de uma vasta gama de figuras adultas.  (as crianças ao nascerem eram dadas às 

amas de leite).  A autoridade e o amor estavam repartidos por ampla rede de parentes e aldeões, as 

ralações entre pais e filhos não se caracterizava por intimidade ou intensidade emocional. As 

sanções eram impostas com castigos físicos. 

As mudanças sócio-econômicas ocorridas na Europa nos século seguintes se refletem na 

estrutura da família, tornando-a mais fechada e sentimental ao contrário do modo anterior. A 

percepção do indivíduo se modificou enquanto acompanhava o aumento de complexidade das 

sociedades modernas. O processo de industrialização associado à concentração de população nos 

pólos urbanos e as profundas transformações no processo de trabalho, tratou de modificar também a 

composição do grupo familiar e das relações entre seus membros, levando-os a uma mudança nas 

relações sociais, onde a família começa a exercer o papel de mediação entre indivíduos e 

comunidade. De acordo com Singly (2000), a família que precede o início do século XX até os anos 

60 caracterizou-se, sobretudo pela construção de uma lógica de grupo, centrada no amor e na 

afeição. Trata-se de uma família constituída por pai, mãe e poucos filhos, que se estrutura em torno 

de um casamento e das funções que as partes exercem no seu interior. O homem é visto como o 

provedor e o detentor da autoridade e "rei" do espaço público; enquanto a mulher aquela que fica 

em casa ocupada com as crianças e os afazeres domésticos e assume uma nova posição: "rainha do 

lar", "rainha do espaço privado da casa". Desde cedo, a menina é educada para desempenhar seu 

papel de mãe e esposa, zelar pela educação dos filhos e pelos cuidados com o lar.  

Na família pós 60 o seu elemento central não é mais o grupo, o seu espaço privado está a 

serviço do indivíduo. A compreensão de Singly (2000) sobre a família contemporânea é de que ela 

é, ao mesmo tempo e paradoxalmente, relacional e individualista. Na tensão entre esses dois pólos 
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se constroem e se desfazem os laços familiares contemporâneos, onde cada um busca a fórmula 

mágica que lhe permita ser livre junto; onde o ideal é a alternância entre um “eu” sozinho e um “eu” 

com o outro. A família se caracteriza como um grupo regulado pelo amor, no qual os adultos estão a 

serviço do grupo e principalmente das crianças e os cônjuges só ficam juntos sob a condição de se 

amarem.  Logo, a família se transforma em um espaço privado a serviço dos indivíduos. Por isso, 

ela é “relacional e individualista”. 

Com as mudanças estruturais da família surgem inúmeras organizações familiares 

alternativas: casamentos sucessivos com parceiros distintos e filhos de diferentes uniões; casais 

homossexuais adotando filhos legalmente; casais com filhos ou parceiros isolados ou mesmo cada 

um vivendo com uma das famílias de origem; as chamadas “produções independentes” tornam-se 

mais freqüentes; e mais ultimamente, duplas de mães ou pais solteiros ou já separados 

compartilham a criação de seus filhos. Chegamos ao século XXI com a família pluralista, como tem 

sido chamada, pelos tipos alternativos de convivência que apresenta e nela se insere a “família gay.”  

 

Metodologia 

 

O artigo é um recorte sobre “homossexualidade”, objeto de minha pesquisa no mestrado em 

Família na Sociedade Contemporânea. Foi necessário fazer opções e adesões ao que se pretende 

problematizar - tornar visível o que a muitos olhares parece invisível. No primeiro momento da 

pesquisa pensei em discutir “a relação família-escola no processo educacional de estudantes, cujos 

pais ou mães são homossexuais”. Fui orientada a observar as várias vertentes que poderia estar 

discutindo: parentalidade, maternidade, paternidade, relação complexa que se estabelece entre a 

família e a escola em aspectos plurais. A relação família-escola traz consigo uma complexidade de 

valores sociais sistematizados por códigos culturais fundados, sobretudo, numa lógica hierárquica 

de gênero e na diferença anatômica do ativo/passivo. Logo, nem a escola, nem a família estão 

preparados para, entre as novas constituições familiares, se estabelecer às uniões homoafetivas. 

O universo das relações afetivas, familiares, escolares e da sexualidade presentes na 

pesquisa consegue atingir níveis variados de conhecimento capazes de incorporar questões com 

significados e intencionalidades diversas. Por isso optei por “A análise do processo educacional de 

filhos de pais gays na dinâmica da família e da escola”. Nas novas constituições familiares, os filhos 

estão nas escolas e na família, convivendo com a realidade privada e pública, onde as linguagens 
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demarcam os lugares de gênero e comportamentos incondicionalmente aceitos como normais e 

confiáveis. A família e a escola são convocadas a viabilizar o projeto de ajustamento da criança e 

adolescente para a vida adulta, levando em consideração a categoria de gênero e poder. Nesse caso, 

a presença de um filho de homossexuais recria o conceito de família na esfera do Direito e dos 

arranjos sociais. 

Por outro lado, a sexualidade aborda questões relacionadas à saúde, a doença e a gêneros. 

São partes dinâmicas que as sociedades, nas suas estruturas culturais, procuram explicações, 

estabelecem normas e regras de comportamento. Por ser um processo de caráter histórico e social, 

parte de uma totalidade estrutural, além de conter determinantes biológicos e afetivos particulares. 

“A sexualidade parecia não ter nenhuma dimensão social, era um assunto pessoal e particular; era, 

em princípio, uma prerrogativa da vida adulta, a ser partilhada com um parceiro do sexo oposto.” 6  

Metodologicamente, apóia-se em entrevistas semi-estruturadas divididas entre três públicos: 

pais homossexuais, pais heterossexuais, os dois grupos com pais em idades entre trinta a sessenta 

anos, com filhos biológicos ou adotantes, com o eqüitativo de dez entrevistados entre as partes; o 

terceiro grupo formado por educadores, com um número de dez entrevistados entre coordenadores 

pedagógicos, docentes e gestores, perfazendo um total geral de trinta entrevistados. 

Embora minha inserção na paternidade gay tenha direcionado meu interesse por identidades, 

gênero e sexualidades, é importante enfatizar que outras identidades culturais tornam homens e 

mulheres sujeitos de múltiplas identidades, construídas no meio social, em relações desiguais de 

poder que instauram as desigualdades sociais. De acordo com Furlani (2005), qualquer que seja a 

política de identidade, ela estará inserida no ponto de cruzamento entre a representação e o poder 

que mantém o estado de desigualdade e submete os grupos subordinados. A família e a escola 

colocam-se como locais culturais estratégicos à reflexão e a novos significados conferidos aos 

sujeitos e às práticas subordinadas. A escola coloca-se no lugar de visibilidade e ressignificações 

dessas identidades. 

A pesquisa não apontou outro caminho senão uma abordagem de natureza qualitativa, com o 

intuito de perceber as particularidades do universo homossexual, captar os significados produzidos 

nas relações de forma mais profunda a alcançar mais que seus aspectos visíveis e quantitativos. 

Segundo Minayo (1999), no mundo das ações humanas, existem situações não percebíveis ou 

captadas pelas estatísticas. A diferença entre qualitativo e o quantitativo é de natureza, pois 

                                                           
6
 LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 9 
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enquanto a estatística apresenta os fenômenos das regiões visíveis, a abordagem qualitativa 

aprofunda no mundo das significações as ações e relações humanas. Não pretendo, com isso, 

afirmar que as abordagens qualitativas e quantitativas se oponham, tanto que busquei durante a 

pesquisa articulá-las para alcançar o objetivo proposto. 

Levando em consideração a particularidade do objeto investigado, outro aspecto relevante 

na definição da metodologia é que, além de promover nova interpretação em contexto, possibilita a 

outros pesquisadores desenvolverem novas idéias, significados, interpretações e compreensão em 

torno do problema. O interesse da discussão, no momento, é lançar através dos múltiplos olhares 

dos entrevistados da pesquisa, nas suas falas espontâneas as construções de redes de relações e 

novas construções e desconstruções do conceito de família e os estereótipos presentes na educação 

quando questão é sexualidade.  

A sociedade humana ou a vida humana em grupo é vista como consistindo de pessoas que 

interagem, ou seja, pessoas em ação que desenvolvem atividades diferenciadas que as colocam em 

diferentes situações. O princípio fundamental é que os grupos humanos, assim como a sociedade, 

“existem em ação” e devem ser vistos em termos de ação. “(...) o sentido dos objetos para uma 

pessoa surge fundamentalmente da maneira como eles são definidos por outras pessoas que com ela 

interagem, consistindo o meio circundante de qualquer pessoa.” 7  

O objeto de estudo é um mergulho no universo desconhecido pela pesquisadora, exigindo 

dela uma aproximação baseada na simpatia, confiança, afeto, amizade e empatia, o que para os 

positivistas é referência a sentimentos e motivo para dúvidas a respeito do caráter científico do 

conhecimento produzido. Todavia, conforme Gil (1999), as pesquisas exploratórias têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vista na formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  

Vale ressaltar também, que a pesquisa penetra no universo de indivíduos que se adaptam aos 

valores e às regras que regem as relações sociais heteronormativas, e recriam regras e expressões 

que definem seus valores e proibições. Portanto, regulam entre eles vínculos possíveis nos seus 

relacionamentos pessoais, sem externá-los ao público oposto, criando com isso as resistências à 

violação das suas privacidades.  

 

                                                           
7
 HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. Petrópolis: Vozes, 1997, p.36 
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Os projetos de paternidade gay  

 

As mudanças sócio-econômicas e culturais desencadeadas, na segunda metade do século 

XX, com os movimentos feministas, homossexuais e estudantis, provocaram alterações nas 

representações de masculinidade, levando à necessidade de se buscar diferentes compreensões sobre 

o sujeito como indivíduo, os laços afetivos construídos nas relações pessoais e as perspectivas de 

construção familiar. Para os homossexuais, as diferentes compreensões englobam também as 

condições e opções sexuais, onde o prazer e erotismo poderiam estar presentes sem que para isto 

perdessem os seus projetos de paternidade. 

Durante a pesquisa, encontrei pais com filhos biológicos advindos de um casamento 

heterossexual e monogâmico, que ao se assumirem homossexuais perante a ex-companheira e os 

próprios filhos mantiveram e amadureceram as responsabilidade que recaem para função de pai.  

 

“[...} eu já tinha homossexualidade, mesmo que latente, mas tinha, eu só não sabia 
administrar isso, precisei passar por um casamento, precisei conhecer a relação 
heterossexual, pra continuar sentindo a necessidade de uma relação homossexual...[...] 
Meus filhos só vieram tomar conhecimento dessa situação quando a menina estava, por 
volta de 15 anos e o menino com 13, quando vieram morar comigo, estavam concluindo o 2º 
grau e precisavam se preparar pra vestibular e tal...Como nós já morávamos aqui, meus 
filhos viriam morar conosco, então eu disse: Agora lá na hora da gente botar as... Abrir a 
real situação, porque aqui eu estou morando com uma pessoa, que também veio junto 
comigo de (xxxx) e tal... [...] trazer para um relacionamento uma criança, não é uma coisa 
tão simples, é uma atitude de grande responsabilidade e o casal precisa ter realmente 
consciência do que eles dois representam um para outro e se sentimento de família é 
necessário, se precisa realmente existir, eu digo família no caso de não apenas dois, mas 
um terceiro ser.” (E.M.P, 53 anos)8 

 
A paternidade, por sua vez, não é concebida apenas como “fazer filhos”. O discurso do 

entrevistado revela também à capacidade de sustentá-los e educá-los com responsabilidade, o que 

comprova a preocupação de todo um atributo moral diante da nova realidade, com que a criança vai 

passar a conviver. Adiante na entrevista fica claro que o companheiro também vai compartilhar 

                                                           
8
  Pai homossexual, com dois filhos biológicos. Entrevista dia 25 de outubro de 2008. 
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dessa nova realidade, principalmente porque os filhos passam a ocupar os espaços físicos antes 

reduzidos à intimidade dos dois. 

Na maioria das entrevistas com os pais homossexuais biológicos ficou evidente que não 

existia, para eles, projeto de paternidade após o casamento, mas sabiam que poderiam se tornar pais 

mediante as circunstâncias. Entre os relatos, vários motivos foram apresentados para as supostas 

separações, entre eles está a “teimosia” das ex-companheiras em serem mães e o retorno a família e 

a sociedade de suas masculinidades, conforme relata o depoente: 

“ Porque no meu caso, o filho não estava dentro da minha relação” (M.C.,40 anos )9 

 A gravidez da ex-companheira foi por ele concebida como resultado de um ato arbitrário, 

por não haver um projeto consciente, refletido. No primeiro momento, a chegada do filho 

representou um corte nos seus projetos de vida, que não eram o de ser pai. 

A mesma percepção foi tida com os pais homossexuais adotivos. Seus discursos revelam 

que “ser pai” gerou conflitos interiores e busca de si mesmo para assumirem uma criança.  

Essa é uma historia assim muito engraçada, porque eu sempre dizia que eu nunca iria ser 
pai, é... Como educador assim... Fiz muito trabalho com criança, trabalhos voluntários de 
comunidade então sempre eu e os meninos tínhamos muita identificação, principalmente 
aqueles meninos nas comunidades mais populares onde eles não tinham a figura paterna, 
eles só tinham a figura materna, então existia uma grande identificação. [...] A historia com 
meu filho aconteceu: Eu trabalhava na (...), ele era habitante da (...), e começou assim, por 
um cuidado especial, por ele ter um problema de visão, e desse cuidado a gente foi se 
vinculando, se vinculando e quando chegou um determinado momento, a assistente social 
virou pra mim e disse: Você tem intenção de adotar? [...]  E aí foi quando eu parei e na 
época assim, eu fiz uma viagem pra fora do Brasil, passei três meses fora do Brasil e senti 
muita falta (A N.C. 39 anos)10 

 
Não tinha projeto nenhum! Eu peguei acidentalmente,  e.aí complicou minha vida. Eu 
corria pro trabalho, eu corria pra escola, eu corria pro...pra...pro trabalho de novo, pra 
pegar na escola. Aí começou esse processo.de...na verdade, no início foi um desgaste pra 
mim. [...]. Eu levei três meses sem conseguir dormir direito, porque ele dormia segurando 
aqui em mim. Na cueca...ou na...no com o que eu tivesse dormindo, de short, ele ficava ali 
agarrado, não largava com medo de tirarem. Quando o rapaz foi buscar ele na segunda-
feira, ele deu o maior escândalo, eu não tou maltratando, ele deu o maior escândalo. Não 

                                                           
9
 Pai homossexual com um filho biológico. Entrevista 08 de novembro de 2008. 

10
 Pai homossexual com um filho adotivo.  Entrevista 12 de fevereiro de 2009. 
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quis sair de jeito nenhum. Quer dizer, ele eu acho, eu acho que ele me escolheu na verdade, 
né?  [...] Hoje, vai fazer vinte e cinco. [...] (...) é meu filho. E ele sabe que tem essa 
referência. (...), a preocupação dele sou eu.” (M.V., 60 anos)11 

Raríssimos entrevistados apresentaram os projetos de paternidade, alguns sinalizaram não 

somente os desejos de ser pai, mas assumir as duas funções, principalmente o recai sobre o papel da 

mãe. 

 

O surgimento dessa idéia de ser pai vem bem antes de relações com homens, porque eu já 
tive relações com mulheres. E desde adolescente, eu sempre tive vontade, não é?!  No 
entanto, eu via que não era com aquelas pessoas que eu estava que eu poderia então, é... É 
então compartilhar esse sentimento, né?! Essa vontade, esse projeto de vida. [...]já tem mais 
ou menos dois anos que eu preparo o enxoval da criança, já ta pronto, já ta preparado o 
enxoval, já tem as roupinhas dele, já tem o berço. O berço todo personalizado, com nome, 
tudo mais, brinquedinhos feitos por mim. Cós...eu costurei todo o enxoval, lençóis, bem. 
Carrinho de bebê, tenho tudo, né?![...] Em suma, eu me preparei pra ser pai. Ou pãe que eu 
falo logo, que é pai e mãe ao mesmo tempo. (R.M. C,47 anos.)12 

 
 Nos depoimentos acima revelam que apenas num caso houve projeto concreto de 

paternidade. Os outros aconteceram em virtude de situações delicadas, onde estava em jogo o bem 

estar da criança. A paternidade surgiu a partir da construção do vínculo afetivo que as crianças 

estabeleceram com os possíveis pais na construção de um núcleo familiar.  

Os problemas que surgem em lares formados por gays exigem o cruzamento de diferentes 

análises e referenciais teóricos. Para Tarnovski (2004), o acesso à paternidade é tido como uma 

importante etapa na construção social da masculinidade. Tornar-se pai significa transcender a 

condição de filho. Paternidade para os homossexuais possui uma especificidade que, muito embora 

vinculada à parceria homoerótica, possui implicações que extrapolam ser pai sem mãe. Para Maria 

Berenice Dias, autora do livro “União homossexual: O Preconceito & A Justiça”, a questão da 

capacidade procriativa não é mais essencial para que seja possível o reconhecimento de uma união 

homoafetiva, “como a capacidade procriativa ou a vontade de ter prole não são elementos essenciais 

para que se empreste proteção legal a um par.” 13  

                                                           
11

 Pai homossexual com um filho guarda consentida.  Entrevista 07 de fevereiro de 2009. 
12

 Pai homossexual com um filho adotivo. Entrevista 07 de fevereiro de 2009. 

 
13

 DIAS, M. B. União homossexual: o preconceito & a justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.81. 
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Os estudos sobre paternidade heterossexual revelam a importância da mãe como iniciadora 

do homem na paternidade. Alguns estudos mostram que, dentro da concepção do que é ser pai e 

como deve ser um pai, é necessária uma reconstrução do papel dos homens-pais e das mulheres-

mães para que eles possam assumir a própria masculinidade. Hernning e Guareschi (2002) vêem à 

paternidade como uma experiência humana, profundamente implicada em propósitos sociais. Costa 

(2005) analisa a paternidade a partir das representações de masculinidades e a forma como o gênero 

é constituído. Paternidade na nossa sociedade é concebida para uma determinada masculinidade, a 

dos homens casados. O casamento heterossexual e monogâmico recria a noção de masculinidade ao 

incorporar a paternidade com suas conseqüentes responsabilidade.  

A ênfase é dada para as significações de paternidade de um modelo de família emergente no 

século XVIII, a chamada família nuclear, moderna e conjugal. Em um movimento de cisão entre o 

público e o privado, a mulher abnegada deve se dedicar inteiramente à educação e cuidado dos 

filhos, enquanto o homem é remetido ao espaço público e ao mundo do trabalho, dentro de um 

modelo patriarcal de gênero com a função primordial de ser pai, provedor e chefe de família 

(ÀRIES, 1981; FONSECA, 1995; COSTA, 2005). 

Entretanto, os movimentos sociais do final do século XX (feminista e homossexual) e a 

entrada massiva da mulher no mercado de trabalho contribuíram para questionamentos de gênero e 

o papel real do homem-pai na participação do cuidado e na educação dos filhos. Surge a figura do 

“novo pai”. O “novo pai” é oriundo das camadas médias ou altas das grandes cidades, com nível de 

escolaridade e renda alta. Um pai que deseja romper com o modelo tradicional; demonstra mais 

emoções; desempenha tarefas no cuidado e educação dos filhos, independente de ser casado ou não; 

não se identifica mais apenas como reprodutor e provedor. Enfim, vivencia a paternidade e constrói 

sua subjetividade de pai a partir da participação ativa na criação dos filhos. 

Ser gay não é obstáculo para se tornar pai quando utilizamos a nova identidade das funções 

paternas. Aqueles que foram casados e se separaram das esposas, mesmo tendo com elas um ou dois 

filhos, assumiram os seus filhos. O ato de assumir consiste na manutenção do contato com a 

criança, na proximidade afetiva e na manutenção financeira. Em três dos entrevistados, as crianças 

permaneceram morando com as mães, mas procurou assegurar regularidade na convivência com os 

filhos, indo buscá-los todos os finais de semana, cuidá-los e procurar saber as dificuldades 

cognitivas e emocionais que estavam enfrentando na escola, em casa e com os amiguinhos na rua. 

Além do suporte material e financeiro, precisava fazer investimentos afetivos na relação pai-filho. 
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Os filhos que foram morar com o pai por causa dos estudos, a dificuldade de se assumir e 

criá-los foram maiores em virtude de acomodar comportamentos e enfrentar novos valores 

familiares, quando em casa não existia mais a figura da mulher-mãe, mas a do companheiro-tio. 

“Quando meus filhos vieram morar aqui comigo, eu estava morando exatamente com meu 
companheiro, do qual foi o motivo da separação... Porque esperar de uma reação de uma 
adolescente de 15 anos e de um adolescente de 13 anos, que foram criados tendo os pais 
juntos, durante todo esse período, desde quando eles nasceram. Vocês dois, hoje tem um pai 
que busca felicidade. Se eu era infeliz com a sua mãe? Não! Porque vocês vêem que até 
hoje a nossa relação permanece, no mínimo no campo da amizade, mas a questão é: Você 
não pode se sentir feliz com pedacinhos, a sua vida você tem que ir buscar felicidade, no 
maior evento tempo possível não é?” (E.M.P, 53 anos.)14 

Sob esses aspectos, as representações sobre os homens homossexuais ao assumir o exercício 

da paternidade, mesmo que de maneira não voluntária e pretensiosa, superam as expectativas ao 

desempenhar funções e responsabilidades que normalmente não lhes seriam imputadas se não 

fossem pais. Todavia, a sociedade ainda vê com certa desconfiança tal exercício, ficando clara 

durante a minha pesquisa a necessidade de se observar valores relacionada aos vínculos pessoais e 

afetivos que provém das funções familiares. 

 Nas entrevistas com pais heterossexuais e educadores fica clara a preocupação da criança 

precisar de um lar que tenha um pai e uma mãe para serem modelos de masculinidade e 

feminilidade apropriados a sua identidade sexual. Alguns assim responderam: 

Não que isso determine a sua sexualidade, mas é o modelo que toda criança deve possuir. 
Acredito que as chances se multiplicam milhares de vezes, porque toda criança tem a 
tendência a seguir a referência dos pais. (S.R. F, 33 anos)15 

Acho que os dois modelos são importantes, tanto o masculino, como o feminino, gerando um 
equilíbrio maior quando ocorre esta situação. No entanto isto não significa que um casal 
homossexual não possa dar uma boa formação aos seus filhos, desde que o relacionamento 
seja pautado no amor. (A.P.D.C.J., 38 anos)16 

Ainda que estes referenciais sejam significativos, especialmente nos primeiros anos de vida, 
acredito que  os pais podem trabalhar com tranqüilidade esses modelos, evitando desta 

                                                           
14

 Pai homossexual, com dois filhos biológicos. Entrevista dia 25 de outubro de 2008. 

 
15

 Pai heterossexual, com um filho biológico. Entrevista dia 27 de janeiro de 2009 
16

 Pai heterossexual, com um filho biológico. Entrevista dia 04 de setembro de 2009. 
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forma possíveis traumas, distúrbios comportamentais ou atitudes agressivas por parte das 
crianças. (C. V.A. A, 43 anos.) 17 

A representação do masculino e do feminino é fundamental na constituição da criança, mas 
nem sempre podem ser representados pelo pai e pela mãe. Muitas crianças de pais 
separados encontram esse modelo masculino no tio ou no avô, por exemplo. E se for a 
ausência da mãe, geralmente uma figura feminina representará esse papel. Gostaria de 
deixar claro que não é uma simples substituição, mas pode ser uma transferência diante de 
uma falta.(T. C.M. L., 51 anos)18 

Hoje, ampliam-se na sociedade, em todos os segmentos sociais, posicionamentos aceitáveis 

quanto a formação de casais homossexuais como configurações familiares. Todavia, ainda está 

distante perceberem a equitatividade de condições entre os pais homossexuais e os pais 

heterossexuais quando a problemática está relacionada aos cuidados e educação de uma criança. 

Fazendo uma leitura através dos depoimentos, é fácil observar que para o homem, independente da 

sua condição sexual, assumir a paternidade é antes de tudo repensar os atributos sociais em que tal 

papel está delimitado. Para os pais homossexuais, assim como para os pais heterossexuais, a 

paternidade se constitui numa oportunidade de amadurecimento interior e de renovação das 

relações, não somente consigo mesmo, mas também com os outros, o companheiro, a companheira, 

o filho, a família, a sociedade. 

De acordo com Zambrano (2006), algumas correntes das ciências psicanalíticas argumentam 

que na diferença dos sexos está o núcleo das representações de identidades, afirmando ser 

impossível para as crianças imaginar que possam ter sido concebidas fora dessa diferença. Partem 

do pressuposto de que os homossexuais negam a diferença dos sexos e não permitem aos filhos um 

contato adequado com o sexo oposto. Ou seja, a psicanálise utiliza as normas e valores 

heteronormativos para a formação das ações paternais e para justificar possíveis desvios futuros no 

comportamento sexual de crianças e adolescentes criadas e educadas por um homem homossexual. 

A identidade de pai vem alicerçada na identidade masculina, onde os papéis são construídos 

segundo os padrões de gênero. Nos primeiros depoimentos, reconhecer a si como homossexual foi 

muito conflitante. Apesar de subjetivamente terem consciência de serem homossexuais, porém a 

imagem estereotipada construída pela sociedade causava-lhes constrangimentos para se assumirem. 

Partindo dessa realidade, os filhos, presentes em suas vidas, não poderiam receber os reflexos de 

                                                           
17

 Educadora. Entrevista dia 28 de setembro de 2009. 
18

 Educadora. Entrevista dia 29 de setembro de 2009. 
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tais conflitos. É preciso ampará-los e não permitir que sofram qualquer abalo emocional ou físico 

mediante a condição homossexual do pai.  

 

“Eu sou bastante protetor, eu não confio em amigo dentro de casa com meu filho, você 
entendeu?  Eu não confio, de deixar pra meu filho dormir na casa de ninguém. [...]as 
crianças se tornam homossexual, por quê? Começa a lhe induzir, começa a lhe incentivar, 
você entendeu? Geralmente... Tem pessoas que já nasce homossexual, você já ver aquela 
criança fluir o jeitinho afeminado...Mas têm pessoas que não, tem pessoas que são 
despertadas, então meu medo, se desde cedo já estou percebendo que meu filho não tem 
nada a ver, então meu medo é que a pessoa venha despertar isso nele.” ( U.B.F, 28 anos.)19 

Outro aspecto observado na fala é a redução da liberdade sexual dos pais com a chegada de 

um filho em suas vidas. A paternidade em muitas falas é concebida como um encargo. Para os 

homossexuais, tornar-se pai é percebido como um ponto de mutação, aquele filho representa um 

marco de mudanças, pois os remetem a olhar a vida com as suas novas tarefas, responsabilidades e 

outros sentimentos. Alguns renunciaram por algum tempo a ter um companheiro, um namorado ou 

um amante, em nome do filho. Como pude perceber no depoimento abaixo; 

Na espera da criança que hoje eu já tenho a habilitação, não é?! Uma das coisas que 
sempre me perguntaram é isso: você sozinho vai criar essa criança? E eu disse: vou, porque 
eu quero poder dar a essa criança o melhor.  E muitas vezes até eu tive condições de me 
relacionar, de ter um companheiro, mas eu preferi dar um freio, porque eu quero preparar 
o meu ambiente, eu quero preparar não só o ambiente físico como também, o espiritual. Eu 
quero me preparar para poder dar a essa criança muito amor, muita proteção, um ambiente 
em que... Que não exista qualquer sinal de conflito. (R.M. C.,47 anos )20 

Uziel (2002), a naturalidade social da maternidade e o estranhamento social da paternidade 

atingem homens e mulheres. Para o entrevistado, o estranhamento se constituiu no eixo da 

responsabilidade para assumir a paternidade por se tratar de novas aquisições de valores e encargos 

sociais do que a formação de um espaço de envolvimento afetivo com o filho. Para a mulher, talvez 

esse estranhamento não esteja tão presente na sua vida, porque a cultura-natureza a educou para 

assumir tais responsabilidades. 

No discurso acima, apesar da preocupação com o bem-estar do filho, no sentido de lhe 

garantir a subsistência e proteção, o pai restringe a paternidade à responsabilidade de provedor 

                                                           
19

 Pai homossexual, com um filho biológico. Entrevista dia 26 de janeiro de 2009. 
20

 Pai homossexual, com um filho adotivo.  Entrevista dia 7 de janeiro de 2009. 
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material e guardião do filho, sob o modelo de pai tradicional. Todo o discurso vem alicerçado em 

padrões de gênero que vinculam a imagem de homem ao referencial de masculinidade 

heteronormativa, o que implica equivalência entre ser homem, ser forte, capaz e provedor. 

Diniz e Borges (2007) evidenciam que pesquisas realizadas em 2002 sobre paternidade e as 

possíveis articulações com a masculinidade mostram que ser pai não é elemento básico para a 

consolidação das masculinidades. Homens que vivenciam a paternidade, na condição de gays, 

passam por uma série de inquietações na busca de encontrar melhores estratégias de consolidação 

desse papel e de significação de suas identidades, a partir de suas experiências.  

Procurei compreender as tendências de tais estudos sobre a paternidade gay utilizando a fala 

de alguns pais heterossexuais, que no meu entendimento representaram durante a pesquisa as vozes 

de uma pequena parcela da sociedade, mas que são significativas para que possamos compreender 

as representações negativas ou positivas construídas em torno da questão.  Argumentei com a 

possibilidade de uma criança criada e educada por um gay vir futuramente a ser um homossexual.  

Alguns deles, assim, se colocaram:  

“Pode ser que sim e pode ser que não. Com certeza o pai tem uma grande influência na 
formação dos filhos, seja qual for à opção sexual deles, deste modo à possibilidade do filho 
vir a ser um homossexual não provém somente da opção sexual do seu genitor, mas sim da 
admiração que possui pelo seu pai. [...] A depender da personalidade da pessoa, portanto 
um filho de um casal heterossexual pode vim a ser gay, como um filho de um casal 
homossexual pode vim a ser heterossexual”.  (A. P. D. C. J., 38 anos21) 

“Quantos gays tiveram pais heterossexuais? E nem por isso os são. Portanto, não creio 
haver essa relação binária, principalmente porque há uma ordem “natural” (creio), dos 
filhos negarem os pais para poder haver a evolução. O ser humano não se formata a partir 
do seu genótipo, mas, e principalmente, pelo seu fenótipo”.  (R.A.R.,46 ano)22 

“Uma criança precisa de um lar que tenha um pai e uma mãe para ter o modelo masculino 
e feminino apropriados a sua identidade sexual, mas uma criança criada e educada por um 
pai gay não tem possibilidades de vir a ser futuramente um homossexual, porque, opção 
sexual, mais parece um distúrbio genético do que uma tendência” (M.U.S.R., 42anos ) 23 

Os sujeitos afirmam numa linguagem própria que não sentem diferenças entre a educação de 

pais heterossexuais e homossexuais, podendo a criança vir a ser ou não um homossexual no futuro, 
                                                           
21

 Pai heterossexual, com um filho biológico. Entrevista dia 04 de setembro de 2009. 

 
22

 Pai heterossexual, com dois filhos biológicos. Entrevista dia 15 de setembro de 2009 
23

 Pai heterossexual, com três filhos biológicos. Entrevista dia 27 de janeiro de 2009 
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mas apontam a necessidade de se pensar a identidade sexual que estão presentes na figura do pai e 

da mãe  e que muitas vezes define os espaços de participações na sociedade. Costa (2002) atribui ao 

biológico a extrema importância para a constituição e reconhecimento social da paternidade e 

percebe que a sociedade, apesar de se mostrar aberta à discussão de família, ainda está vinculada à 

relação consangüínea.  

O mesmo discurso estava presente entre os educadores quando apontaram uma série de 

representações para a paternidade como uma vivência restrita aos heterossexuais. Voltei a 

argumentar com eles sobre a possibilidade de uma criança criada e educada por um gay vir 

futuramente a ser um homossexual.  

“É muito difícil explicar uma situação como esta; tenho alguns amigos (as) que são filhos 
de casais heterossexuais e são homossexuais. Para mim o indivíduo já nasce com a 
predisposição (genética) e o meio pode exercer influência sobre ele.Não acredito que isso 
seja uma coisa fechada ou que haja legitimamente uma influência. É claro que a 
convivência é um fator que influi bastante, mas a depender da condução dos pais e do 
convívio da criança com outras pessoas ela poderá não tornar-se necessariamente um 
homossexual.” (C.V.A.A, 43 anos) 24 

“Quando trabalhava como professora da educação infantil, apreciei a relação de um casal 
com filhos adotivos, onde o pai era extremamente feminino, afetivo e a mãe apresentava um 
comportamento mais empreendedor, ativo. A menina tinha toda uma postura masculina, 
inclusive na relação de mando com o irmão. Já o filho apresentava todas as características 
femininas do pai. Entre eles havia todo um jogo de sedução, trejeito feminino era muito 
explícito. Passado alguns anos encontrei pai e filho e o menino já adolescente, ficando 
claro que era homossexual. Em outro caso o pai não apresentava posturas afeminadas, mas 
era ele quem cuidava diretamente do filho adotivo, que só tinha interesse por bonecas, 
vestimentas femininas, convivência com meninas. A mãe nas reuniões promovidas na escola 
pedia muito que não permitisse esse tipo de ação por parte da criança. O pai aceitava com 
mais tranqüilidade. Passado alguns anos encontrei o aluno, já adolescente e era claro a sua 
homossexualidade”. (T.C.M.L., 51 anos)25 

A existência de estereótipos sobre a homossexualidade torna difícil a desconstrução das 

imagens negativas associadas à paternidade homossexual. Para muitos, a aceitação da 

homossexualidade nos espaços sociais nem sempre vem acompanhada de uma aprovação. Segundo 

os discursos dos educadores, existem questões que causam preocupações. Educar uma criança 

                                                           
24

 Educadora. Entrevista dia 28 de setembro de 2009 
25

 Educadora. Entrevista dia 29 de setembro de 2009 
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ultrapassa o limite da paternidade porque aliada ao convívio da família está a vivência com os 

companheiros e amigos, portanto, a criança nessa dialética poderá ou não tornar-se um 

homossexual. Louro (2001) chama a atenção que as chamadas “minorias” sexuais estão muito mais 

visíveis, daí ser impossível lidar com elas apoiadas em esquemas binários. É preciso admitir que as 

fronteiras são atravessadas e o lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira. 

Diante do pensamento de Louro, a paternidade dos gays também repousa sobre a 

responsabilidade da educação dos filhos. Como reproduzem os valores através da educação dos 

filhos e como consideram a educação formal para o seu desenvolvimento? O desejo de ser pai não 

afasta deles o modelo hegemônico de vida associado à constituição familiar e escolar. Se nos 

discursos valorizam tanto a relação pai-filho pelos laços afetivos, para além das necessidades 

materiais, uma vez que há envolvimento do pai em atividades comumente associadas à mãe, como 

acompanhar o desenvolvimento escolar, qual o papel do companheiro na dinâmica da união 

homoafetiva?  

Segundo Zambrano (2006), não há necessariamente, nos casais homossexuais, uma divisão 

rígida de papéis, qualquer um dos dois pode exercer mais o papel de autoridade, normalmente 

aquele considerado o “verdadeiro” pai, por ser o pai biológico ou por ser o pai adotante, o único 

reconhecido pela lei. O segundo, o companheiro do pai, em geral, ocupa um lugar mais “maternal”, 

não porque seja mais feminino na sua identidade, mas porque se encarrega das tarefas nas quais o 

reconhecimento do pai legal não é solicitado, geralmente os cuidados domésticos.  

 

“Foi uma relação muito boa. Nesse período eu trabalhava quinze dias fora e o meu 
companheiro terminava sendo o pai, mãe, o amigo, o companheiro do seu pai; E houve um 
acúmulo de funções, do tipo: Na verdade ele foi sempre um amigo dos meus filhos e como 
havia certa a proximidade em questão de faixa etária, houve certa facilidade. Eles eram 
adolescentes na faixa de 15, 13 anos e meu companheiro tinha 26 anos, e aí havia essa, essa 
passividade de ter idéias, comportamentos próximos do adolescente, não é?[...] 
Necessidade de deslocamento de meus filhos para a escola, isso acontecia, meu 
companheiro era que assumia esse papel, os levava e os pegava de volta no colégio. [...] 
Quando acontecia de reunião de pais, ele nunca foi substituto da minha paternidade com 
meus filhos, quando eu retornava do trabalho ia a escola buscar informação sobre o que 
aconteceu, ler o mapa, buscar as decisão, que atitudes foram tomadas.” (E.M.P., 53anos)26 

                                                           
26

 Pai homossexual, com dois filhos biológicos. Entrevista dia 25 de outubro de 2008. 
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Ele aprende muita coisa com ele, de você ver aquilo retornar depois. E a gente pode 
chamar isso de aprendizado, né?! De um papo, porque eles conseguem ter uma interação, 
muito mais com ele, do que comigo. De jogos, de tipo de filme que gostam, e tal. E que eu 
estou em outro caminho. Assim, eu não gosto de desenho animado (risos), e tal, mas ele tem 
toda essa interação com o meu companheiro. (M.C., 40anos)27 

“Nunca vem o companheiro não. Só vem o pai, por exemplo, com a mãe... Quando é Dia do 
Pai só vem o pai, o companheiro do pai não vem, entendeu. Ele não vem à família como um 
todo. Vem o menino e o pai ou a menina e o pai. Vez ou outra. Normalmente quando a gente 
chama vem né, em toda essa vida na escola vem um só. Não é independente de ser um casal 
hetero vem um só, quando vem um homem e uma mulher a gente diz ô que bom que veio um 
casal. É um dado agora que também não, não, não, não, não passou não percebi esse dado, 
pensando rapidamente que eu posso lhe dizer é que é vem aquele que faz a função materna 
que você percebe no discurso que tem um dis, que tem a posição de, de ouvir mais de 
acolher de ter um olhar de mais de mais acalento.” (S.Z., )28 

O companheiro não ocupa também o lugar da mãe, apesar de suas atitudes permissivas em 

assuntos relacionados a educação. De acordo com os depoentes da pesquisa, com parceiros, seus 

filhos facilmente se adaptaram à presenças deles em suas vidas. Utilizaram vocabulário mais jovial; 

davam-lhes maior liberdade do que o pai; permitam que a criança ou o adolescente encontrasse 

neles um lugar de refúgio e de liberdade a autoridade do pai, mas em nenhum momento assumem o 

papel do verdadeiro pai, nem da mãe na educação dos filhos.  

Durante a trajetória da pesquisa só me deparei com um casal homossexual masculino com 

projeto de filiação, tanto que adotaram três crianças, cada uma com um pai adotante, mas não 

quiseram gravar entrevista sob a alegação de preservação da integridade moral dos filhos. Hoje, o 

grande problema enfrentado pelos casais homossexuais é o reconhecimento da justiça do registro de 

nascimento da criança constar o nome dos dois. No Brasil, diferentemente da África do Sul e de 

alguns países europeus, não existem leis específicas sobre o assunto. O jornal “A Folha de São 

Paulo”, em agosto do corrente, publicou uma matéria mostrando a aceitabilidade da maioria dos 

ministros da justiça federal sobre a problemática.  

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) tem sinalizado ser a favor de 
reconhecer a possibilidade de união estável entre homossexuais e todos os direitos dela decorrentes, 
como a concessão de pensão e a permissão para adotar crianças. Há ministros que defendem que o 

                                                           
27

 Pai homossexual, com um filho biológico. Entrevista dia 8 de novembro de 2008. 
28 Educadora. Entrevista dia 16 de abril de 2009. 
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STF deveria deixar claro que esses casais que convivem de forma contínua e duradoura formam uma 
família.29  

A matéria procura demonstrar que o fato de começarem a reconhecer os direitos dos 

homossexuais de constituírem família não desvincula da sociedade a dominação simbólica da 

matriz heterossexual. A transposição do senso comum para a dignidade e o respeito da pessoa 

humana como preceito constitucional não deixa de ser formal ao reproduzir valores sociais 

dominantes e perpetuar as desigualdades. A maioria dos ministros tem sinalizado a favor, mas não 

definiram como direito adquirido a adoção por parte dos dois. As estruturas jurídicas, dessa forma, 

reproduzem o jogo de forças sociais e os valores morais e culturais de uma organização social 

pautada da heteronormatividade. [...] os juristas contam com um emaranhado de costumes 

intelectuais que são aceitos como verdades de princípios para ocultar o componente político da 

investigação de verdades. Por conseguinte, canonizam certas imagens e crenças para preservar o 

segredo que escondem as verdades.30  

Uziel (2002) chama atenção para as pesquisas realizadas nos Estados Unidos, França e 

Brasil que apontam as preocupações judiciais sobre famílias homossexuais em relação aos impactos 

dos pais sobre as crianças e ao seu comportamento. O direito à filiação é restrito nos projetos de 

união entre pessoas do mesmo sexo, onde os debates travados parecem fundamentais para a 

compreensão dos conceitos de casal e família contemporâneos e da extensão destes frente à justiça. 

O movimento gay valoriza a expressão do desejo masculino livre, por oposição à idéia de casal, que 

poderia ser entendida como sinônimo de dominação heterossexual. 

A maioria dos entrevistados homossexuais são pais adotivos, solteiros, e em depoimento 

demonstraram não terem tido nenhum problema jurídico quanto à questão. Nos depoimentos 

abaixo, os nomes dos filhos citados são fictícios para preservação das identidades: 

“O processo da guarda definitiva foi realizado por minha opção, em acordo com os pais 
das crianças, com quem tenho contato até hoje. Foram 5 crianças: 3 do mesmo pai e mãe 
(Eduardo / Rodrigo / Adriana), outro da baixada fluminense (Davidson) e o mais recente 
também de família de Macaé (Ryan). Com exceção do Ryan, que é menor de idade, os 

                                                           
29 Jornal Folha de São Paulo. Cresce apoio à união estável entre homossexuais no STF, 22/08/2009.  

 
30

 WARANT, L.A. Introdução geral ao direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1994, P.15. 
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outros 3 são maiores (Rodrigo / Adriana /Davidson), sendo que um deles é falecido 
(Eduardo”). (R. L.B.D., 50 anos)31 

 

 

“Agora uma coisa interessante de esclarecer é assim: Que em todo processo de adoção, é 
que eu tive entrevistas com assistentes, com psicólogos, nunca houve discriminação pelo 
fato de eu ser homossexual. Muito pelo contrario, o juiz, em qualquer lugar onde a gente se 
encontrava, ele já me reconhecia e sabia meu nome e eu sempre perguntava a ele pelo 
processo. Agora em nenhum momento durante todo o processo de entrevista, de adoção, de 
visita, nunca houve nenhuma, nem fala a respeito de discriminação. Na revista com o 
psicólogo, ele perguntou, esclareci, falei nunca houve nada a esse respeito.” (H.B., 45 
anos) 32 

 
“Foi muito tranqüilo. Eu não sabia que eu estava já habilitado. Eu digo: por favor, me diga 
não me esconda, eu estou preparado, e eu fiquei feliz em ela me dizer: você está muito mais 
preparado do que vários outros pais, que vieram conversar comigo, e o que eu puder fazer 
por você, eu farei.” (R.M..C., 47 anos) 33 

A possibilidade de conquistar o reconhecimento social de paternidade foi maior do que entre 

os casais, principalmente por poderem contar com o apoio de suas redes de relações, principalmente 

da família. Para alguns, os companheiros ou namorados são os auxiliares na criação e educação dos 

filhos. Tais comportamentos remetem-me a Tarnovski, quando ele coloca: 

 A importância por eles alocada nessas figuras masculinas sugere que a constituição de relações de 
parentesco, e seus significados possíveis, parecem impor-lhes um modelo de paternidade que não 
comporta partilha, ou seja, a figura do "pai" é uma posição que se supõe deva ser ocupada apenas por 
uma pessoa.34 
 
Neste caso, os sujeitos se apresentam como participantes ativos na dinâmica da educação 

dos filhos, apesar de experimentarem os preconceitos e as discriminações através dos olhares da 

sociedade hetrossexista que ainda os vêem incapacitados para o exercício de tal função, por serem 

considerados pervertidos e promíscuos, sem se dar conta que o meio heterossexual também assim o 

                                                           
31

 Pai homosexual com 5 filhos com guarda consentida. Entrevista dia 08 de setembro de 2009. 
32

 Pai homossexual, com um filho adotivo. Entrevista dia 10 de fevereiro de 2009. 
33

 Pai homossexual, com um filho adotivo. Entrevista dia 7 de fevereiro de 2009. 
34 TARNOVSK, F. L. Pais assumidos: adoção e paternidade homossexual no Brasil contemporâneo. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2002, p.74. 
 



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 

23 

pode ser. Lembremos que a sociedade defende que as funções paternas exigem o exercício também 

da sexualidade como um dos fatores que dá sentido à proximidade da afetividade na relação pai-

filho. 

As funções parentais foram percebidas durante as entrevistas quando se evidenciou a 

existência de pessoas próximas, como mãe, irmã, tia, empregada, que partilham o cotidiano 

doméstico, desempenhando atividades ligadas à criação e à educação das crianças. Mais uma vez, 

os nomes das pessoas que aparecem nas entrevistas foram alterados, para a preservação da 

privacidade: 

 

“Então todas as vezes que eu me afasto assim que eu tenho que deixar ele com minhas 
irmãs ele me pergunta se eu vou voltar pra casa. [...} Participo das reuniões, das atividades 
que tem no colégio, assim em dia dos pais, dia das mães, dia do São João, natal essas coisa 
final de ano, encerramento do colégio, tudo eu participo. “Se for dia dos pais, eu vou, mas 
no dia das mães, eu vou e minha irmã vai comigo” (J.P., 48anos)35. 

 

“Hoje eu sinto a participação, se a minha mãe compra qualquer presente, qualquer coisa 
pra os meus sobrinhos, que o favorito dela tem dezessete anos, não é? Ela sempre compra 
pra Dimitri que é o meu filho. Então isso é algo que responde, eu acredito que responda. Eu 
não estou me preocupando em amanhã ter um companheiro pra ajudar na maternidade, ou 
seja, na criação dessa criança. Porque antes de ter qualquer pessoa, né?! Subentende-se 
que eu venha a ter um companheiro para compartilhar comigo aqui nesses quatro cantos, 
eu tenho minha família que é muito mais significativa, não é?” (R.M.C., 47anos)36 

 

“Minha empregada e comadre Celina, que trabalha para mim como doméstica, de carteira 
assinada, desde abril de 1985. Através dela obtive a guarda de 3 de seus filhos (Eduardo / 
Adriana e Rodrigo). A Adriana era minha afilhada de batismo e teve uma meningite aos 3 
anos de idade. Ao se recuperar da enfermidade resolvi estender a assistência médica da 
minha empresa para que ela pudesse usufruir mais conforto. Aproveitei a oportunidade e 

                                                           
35

 Pai homossexual, com um filho adotivo. Entrevista dia 27 de fevereiro de 2009. 
36 Pai homossexual, com um filho adotivo. Entrevista dia 7 de fevereiro de 2009. 
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coloquei os seus 2 irmãos. A partir desta data os laços afetivos foram se aprofundando a 
ponto de eu levá-los para morar comigo.” (R.L.B.D,50 anos )37 

É comum tanto no meio heterossexual como homossexual a relação de aliança e o vínculo 

de reciprocidade na família com a chegada de uma criança. A visibilidade da participação familiar 

no cuidado e educação das crianças promove novos referenciais para combater a ignorância e a 

homofobia. Identifiquei também entre os respondentes a preocupação de alguns cuidarem sozinhos 

dos filhos, mas a maioria em dividir as tarefas com a família, com a empregada e até com o 

companheiro. Segundo Diniz e Borges (2007) tal fato pode ser relacionado ao que vários autores (; 

Levandowski, 2001; Trindade e Menanadro, 2002; Roudinesco, 2003) denominam o aparecimento 

de um “novo pai”. 

 

Conclusão: 

As análises contidas neste artigo são recortes de entrevistas, buscando destacar através das 

narrativas como a paternidade gay tem se constituído de forma diferenciada nas discussões 

acadêmicas, principalmente das ciências sociais; como esses homens romperam com os padrões 

rígidos de paternidade, criando outras vivências marcadas por relações mais flexíveis e dialogadas 

de gênero no que diz respeito à masculinidade; a construção dos projetos, cuidado e educação de 

uma criança numa sociedade marcada por normas heterossexuais de conduta.  

Ao contrário do que parecem, os sujeitos da pesquisa preferem ser inseridos no processo 

classificatório de família, em que o sistema de parentesco lhes dá o verdadeiro significado de 

identidade social, indicando uma valorização como indivíduo. A paternidade, como qualquer 

experiência humana é modelada por contextos sócio-culturais e simbólicos. Sendo assim, a 

paternidade para os sujeitos aqui investigados se tornou pais acompanhados de heterogeneidade 

constitutiva da sociedade brasileira. A maioria afirma, inclusive, que as condições de 

desenvolvimento dos filhos são melhores do que de muitas famílias consideradas ‘’normais’’. Ser 

pai homossexual ou heterossexual não pesa no desempenho das funções parentais e de gênero que a 

sociedade atribui a mulher e ao homem, entretanto, aos homossexuais recai a obrigação de provar 

suas competências parentais, sob pena de não ser legitimada as suas habilidades paternais por 

referência à sua sexualidade. 
                                                           
37 Pai homosexual com 5 filhos com guarda consentida. Entrevista dia 08 de setembro de 2009. 
 



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 

25 

 

Referências 

 

 
ÀRIÉS, P. Reflexões sobre a história da homossexualidade. In: ARIÉS, P; BÉJIN, A. (Org.). 
Sexualidades ocidentais. Tradução Lygia Araújo Watanabe e Thereza Chistina Ferreira Summer. 
Ed. 3ª. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 
COSTA, N. R. A. Construção de sentidos relacionados à maternidade e à paternidade em uma 
família adotiva. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005.  
COSTA, R. G. Reprodução e gênero: paternidades, masculinidades e teorias da concepção. 
Rev. Estud. Fem. [online]. 2002, vol.10, n.2, pp. 339-356. ISSN 0104-026X. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/ref/v10n2/14961.pdf> Acesso: 16. ago. 2009. 
 
DIAS, M. B. União homossexual: o preconceito & a justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005. 
 
DINIZ, A. G. R.; BORGES, C. A. M. Possíveis interlocuções entre parentesco e identidade sexual: 
paternidade vivenciada por homens homo/bissexuais. In: GROSSI, M.; UZIEL, A. P.; MELLO, L. 
Org. Conjugalidade, Parentalidades e Identidades Lésbicas, Gays e Travestis. RJ: Garamond, 
2007. 

FONSECA, C. Os caminhos da adoção. São Paulo: Cortez Editora, 1995. 
 
FURLANI, J. O bicho vai pegar: um olhar pós-estruturalista à Educação Sexual a partir de livros 
paradidáticos infantis. 2005. Tese (Doutorado em Educação) – UFRGS. Porto Alegre, 2005. 
 
GIL, A. C.. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. Petrópolis: Vozes, 1997. 
 
HENNIFEN, I.; GUARESCHI, N. M. de F. A Paternidade na Contemporaneidade: Um Estudo de 
Mídia sob a Perspectiva dos Estudos Culturais. Psicologia & Sociedade: Revista da Associação 
Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO, v. 14, nº 1, p.44-63, jan./jun. 2002. Disponível 
<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v14n1/v14n1a04.pdf >  Acesso: 16.ago. 2009 
 
LEVANDOWSKI, D. C. (2001). Paternidade na adolescência: uma breve revisão da literatura 
internacional. Estudos de Psicologia. In: ORLANDI, R. e TONELI, M. J. F. Sobre o processo de 
constituição do sujeito face à paternidade na adolescência. Psicol. Rev. (Belo Horizonte), dez. 
2005, vol.11, n.18, p.257-267. Disponível em <http://pepsic.bvs-
psi.org.br/pdf/per/v11n18/v11n18a08.pdf >  Acesso: 05.jul.2009. 
 



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 

26 

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1997. 
 
LOURO, G. L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. São Paulo: Autêntica, 2001. 
 
MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa Social. Petrópolis: Vozes, 1999. 
 
ROUDINESCO, E. A família em desordem . RJ: Jorge Zahar Editor, 2003. 

SINGLY, F. de. Família e individualização. Rio de Janeiro: FGV, 2000. 
 
TARNOVSK, F. L. Pai é tudo igual? : significado da paternidade para homens que se autodefinem 
como homossexuais. In: PRISCITELLI, A,; GREGORI, F.; Carrara, S. (org.). Sexualidade e 
saberes: convenções e fronteiras. Rio de Janeiro: Graramond, 2004. 
 
TARNOVSK, F. L. Pais assumidos: adoção e paternidade homossexual no Brasil contemporâneo. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2002. 
 
TRINDADE, Z. A.; MENANDRO, M. C. S. (2002). Pais adolescentes: vivência e significação. 
Estudos de Psicologia. In: ORLANDI, R. e TONELI, M. J. F. Sobre o processo de constituição do 
sujeito face à paternidade na adolescência. Psicol. Rev. (Belo Horizonte), dez. 2005, vol.11, 
no.18, p.257-267. ISSN 1677-1168  Disponível em <http://pepsic.bvs-
psi.org.br/pdf/per/v11n18/v11n18a08.pdf > Acesso: 05.jul.2009. 
 
UZIEL, A. P. Família e homossexualidade: velhas questões, novos problemas. Tese (Doutorado 
em Ciências Sociais) – UNICAMP, Campinas, 2002. 
 
UZIEL, A.P. Homossexualidade e adoção . Rio de Janeiro: Garamond, 2007. 

WARANT, L.A. Introdução geral ao direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1994. 
 
ZAMBRANO, E. Direito à homoparentalidade: Cartilha sobre as famílias constituídas por pais 
homossexuais. Porto Alegre: Vênus, 2006. 


