1

I CONACSO – Congresso Nacional de Ciências Sociais: desafios da
inserção em contextos contemporâneos. 23 a 25 de setembro de 2015,
UFES, Vitória-ES.

O HOMEM DA RELAÇÃO: O PROCESSO LEGISLATIVO DE
RECONHECIMENTO DE DIREITOS DOS HOMOSSEXUAIS

Janaína Gomes Garcia de Moraes – UFES

Resumo: O projeto de pesquisa apresentado para o Mestrado em Direito da UFES visa a discutir os
direitos civis dos homossexuais na atualidade. Como, para negar o acesso desses grupos a tais
direitos, a defesa da família é frequentemente invocada, é necessário examinar o conceito desta.
Assim, o presente trabalho visa a discutir a essência social e histórica da noção de família a fim de
inseri-la, posteriormente, no contexto da formação familiar por homossexuais, sua composição e
suas formas de filiação. No trabalho que ora se apresenta, o objetivo é apresentar o estado da arte
no que tange às noções de família que permeiam o imaginário brasileiro, por meio de revisão
bibliográfica, demonstrando que a configuração de família conhecida e compartilhada no Brasil
não é uma ideia natural e intrínseca ao instituto.
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INTRODUÇÃO
Não é preciso muito esforço para encontrar filmes, propagandas e programas de TV que
contenham uma imagem da família ideal: papai, mamãe e filhinhos. Ao vê-la, pressupomos
que o pai e a mãe se apaixonaram, e, então, casaram. Em seguida, vieram os filhos. Assim,
formou-se a família e todos viveram felizes para sempre.
Não é difícil, também, encontrar histórias cujo objetivo do protagonista é estabelecer essas
relações, superando adversidades para conquistar seu grande amor, e com este se casar e
ter filhos.
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Porque essas histórias são tão frequentes e porque, hoje, muitas pessoas se identificam com
elas, a impressão que se tem é de que essa imagem de família corresponde à família
mesma, tal qual é e sempre foi. Assim, identificam-se as famílias atuais com as antigas,
como se essa instituição fosse natural e inerente ao homem.
No entanto, o estudo de dados históricos e sociológicos dão conta de que essa formação
familiar, centrada no casal e nos filhos, surgiu em um determinado momento histórico
relativamente recente, e estava, então, circunscrita a um grupo da sociedade. Somente com
o tempo, a configuração hoje tida por tradicional se estendeu a outros grupos.
São os apontamentos históricos e sociais a esse respeito que pretendo abordar neste
trabalho, a fim de desconstruir a ideia de naturalidade na formação familiar
contemporânea. Isto é, por meio de revisão bibliográfica, pretendo demonstrar que a noção
de família atualmente vigente é fruto de uma construção social. E, então, tendo isso em
vista, refletir criticamente sobre a exclusão de outros modelos.
Antes, porém, de entrar no tema do trabalho propriamente dito, necessários alguns
esclarecimentos e delimitações.
Primeiro, a fim de não gerar interpretações errôneas ou enviesadas, esclareço que
reconhecer o caráter eminentemente social, em detrimento do natural, da ideia de família
não importa em juízo de valor bom/mau, certo/errado ou afins. De acordo com os textos
que serão citados ao longo deste artigo, verifica-se que a família conjugal fundada no amor
do casal não é um dado da natureza, mas uma criação humana. Contudo, isso não significa
que haja algo de ruim nesse modelo. Não há correspondência que implique natural=bom e
social=mau, neste trabalho. A intenção aqui é demonstrar que esse modelo tradicional não
precisa excluir outros, em nome de uma naturalidade que lhe seria intrínseca.
É preciso esclarecer também quais são os limites da investigação. Considerando que o
modelo de família propagado no Brasil do século XXI é este fundado no amor do casal que
procria, sua origem está na Europa Ocidental, no período após a queda do Antigo Regime.
Assim, uma vez que o objetivo deste trabalho é demonstrar a construção desse modelo, e
dadas as limitações temporais e espaciais, serão excluídas as formas de organização
familiares indígenas (dos nativos do Brasil), africanas (tanto dos escravos trazidos quanto
das pessoas que ficaram na África), orientais (aí incluída a Índia, a China, o Japão, os
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países do Oriente Médio, as ilhas da Polinésia e da Melanésia etc). O objetivo deste
trabalho não é fazer um tratado sobre todas as organizações possíveis para as famílias, mas
apenas demonstrar que o atual modelo ocidental não é o único existente e nem mesmo no
próprio Ocidente ele foi sempre assim. Dessa maneira, o corte metodológico engloba
apenas o Ocidente, em especial a Europa e o Brasil, a partir da queda do Antigo Regime.
Dito isso, cabe um último esclarecimento prévio: estou ciente de que procurar na Europa
Ocidental um modelo de família que se aplica ao Brasil é incorrer no vezo de se tomar a
história da França como a história do mundo, obliterando as particularidades regionais que
fazem com que os modelos e as visões acerca do tema não sejam completamente
coincidentes. No entanto, é reconhecida aqui a influência que o modelo emergido com a
ascensão da burguesia provocou no Ocidente, inclusive no Brasil, de maneira que entendo
possível sua consideração para os fins desse trabalho.
Assim, fixado o campo de investigação e seu método, passemos ao estudo do tema.

A FAMÍLIA CONJUGAL: UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL

Diz-se do Direito que ele é uno, sendo dividido em ramos com objetos, princípios e regras
diferentes para fins apenas didáticos.
Um desses ramos do Direito é voltado expressamente para regular e tutelar a família.
Embora esse fato revele a importância que essa instituição ostenta no meio jurídico, é de se
notar que nenhuma lei se preocupe em conceituá-la.
Isso se deve ao fato de que a sociedade brasileira regida pela Constituição Federal de 1988
e pelo Código Civil de 2002 tem uma ideia compartilhada do que seja uma família, de
maneira que o seu conceito possa estar implícito na legislação sem prejuízo à compreensão
dos destinatários da lei. É possível, então, afirmar que a noção de família protegida pelo
Direito brasileiro é uma representação social, entendida como um conhecimento prático
acerca de um objeto ao qual os membros de um grupo aderem e do qual participam
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(JODELET, 1989). Desse modo, sendo o conceito de família um saber prático partilhado
na comunidade, o legislador pode prescindir de defini-la. No entanto, ele deixa pistas
muito sugestivas daquilo que entende como família.
No Código Civil, a estrutura do Livro IV, que trata do Direito de Família, deixa claro que
ela é pensada a partir do casamento; após, pensam-se outros temas, como os filhos. Assim,
a disposição das seções esclarece o que ora se afirma, como se infere da reprodução
abaixo:
LIVRO IV
Do Direito de Família
TÍTULO I
Do Direito Pessoal
SUBTÍTULO I
Do Casamento
[...]
SUBTÍTULO II
Das Relações de Parentesco
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
CAPÍTULO II
Da Filiação

A escolha dessa sequência, dentre tantas outras possíveis, revela como se organizam (ou
devem organizar-se) as famílias no imaginário brasileiro.
Com base nela, verifica-se que, embora não haja nenhum impedimento legal ou fático para
que os filhos venham antes do casamento (ou mesmo a despeito dele), a ordem dos
dispositivos demonstra como a nossa cultura está impregnada pela ideia de que o
casamento entre homem e mulher – que pressupõe fidelidade recíproca; vida em comum,
no domicílio conjugal; mútua assistência; sustento, guarda e educação dos filhos; respeito e
consideração mútuos (art. 1.566, CC) – funda a noção de família no Brasil.
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A par disso, não se pode deixar de notar que o Código Civil dedica, no que tange aos
Direitos Pessoais de Família, 71 artigos ao casamento (arts. 1.511 a 1.582) e 55 (arts.
1.5831 a 1.638) a outros assuntos – estando excluídos, dessa conta, os dispositivos
referentes aos Direitos Patrimoniais relativos à Família (Título II do Livro), como as regras
que regulam o regime de divisão de bens do casal.
Do mesmo modo que o Código Civil, a Constituição, no capítulo dedicado à família, à
criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, refere-se, tão logo quanto possível – isto é,
no primeiro parágrafo do primeiro artigo – ao casamento, como se confere da transcrição a
seguir:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais
e seus descendentes.
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo
homem e pela mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por
parte de instituições oficiais ou privadas.
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Esse protagonismo do casamento, e, após sua menção, a referência aos filhos, demonstra
como o Brasil aderiu a uma configuração específica da instituição familiar.
Como dito anteriormente, esse modelo de família, entendido, nas palavras de Luiz Mello
(2005, p. 34), como o grupo “[...] formado por um homem provedor e uma mulher afetuosa
que se amam, que são casados civil e religiosamente, [...] que têm pelo menos dois filhos,
de preferência um casal [...]”, é uma representação social. E como tal, “é importante
1

Os artigos 1.583 a 1.590 estão no subtítulo que trata do casamento, no entanto, por se referirem à guarda
compartilhada dos filhos, entendi adequado não contabilizá-los como relativos ao casamento, mas a outros
temas. Se fossem recolocados no grupo que versa sobre o casamento, a diferença seria ainda mais expresiva.
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reconhecer que o objeto-mundo vai além de nossos esforços para representá-lo. [...] porque
a pluralidade humana abre este objeto para os esforços de representação de outros
diferentes e diferentes contextos [...]” (JOVCHELOVITCH, 2004, p. 23-24), fazendo com
que as famílias adquiram configurações diversas nas variadas sociedades e ao longo da
história.
Em razão disso, ou seja, de que a família não é uma entidade em si (ZAMBRANO, 2006),
parto da premissa de que ela “é apenas uma palavra, uma simples construção verbal, [e
assim] trata-se de analisar as representações que as pessoas têm do que designam por
família” (BOURDIEU, 1996, p. 125). Nesse sentido, são os esforços desse trabalho.
De acordo com BOSWELL (1994), imersos que estamos nessa cultura segundo a qual o
propósito da vida é encontrar seu grande amor e com ele se casar, não percebemos como
essas ideias não estavam presentes no passado ocidental e não estão em muitas sociedades
atuais, em que se enfatizam, por exemplo, as histórias de heróis ou as sagas de famílias,
sem que o amor romântico desempenhe qualquer papel relevante. Embora, segundo o autor
destaca, não haja estudos explicando o porquê disso, é possível relacionar essa tendência
romântica a uma mudança estrutural nas relações familiares e sociais havidas no passado
recente.
O casamento foi, por muito tempo, visto como uma aliança entre grupos. O amor só passou
fazer parte do seu conceito recentemente, com o sucesso das técnicas de vigilância sobre as
famílias e sobre o corpo que se instituíram a partir do século XVIII. Nesse sentido,
ZAMBRANO (2006) ensina que a família passou “ser o local privilegiado da afetividade,
uma das características da família nuclear, apenas no século XIX”.
Segundo DONZELOT (1986), em meados do século XVIII, na Europa Ocidental, os
médicos, imbuídos da finalidade de conservar as crianças, em razão da alta taxa de
mortalidade, passaram a se preocupar com dois objetos que haviam ficado fora do interesse
da medicina: as mulheres e as crianças. Elas estavam, até então, restritas ao domínio dos
cuidados das comadres, posteriormente, tidos como perniciosos e supersticiosos.
O movimento de preocupação com essas pessoas levou a uma ressignificação do papel da
mulher, enquanto responsável pela criação dos filhos e intermediária entre o médico e a
família (DONZELOT, 1986). Isso acabou por construir uma imagem da mulher que é
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permeada por ideias que também não são naturais, a exemplo do instinto materno 2, da
feminilidade3 e da intuição feminina4. Sendo assim, com efeito, a mulher não existe5.
Nesse contexto, houve, também, uma ressignificação da noção de criança, como
destinatária de cuidados especiais e específicos, diferentes dos cuidados dos adultos. A
nova concepção instaurou uma noção de criança como objeto de zelos, retirando-lhes a
capacidade de serem sujeitos de ações. Isso se irradiou no imaginário popular, de modo a
enviesar a interpretação de narrativas, em razão da “percepção das crianças como vítimas
às quais emprestamos pouca ou nenhuma capacidade de agência”, como o notou RIFOTIS
(2007, p. 3) em relação à história de João e Maria.
O discurso médico, em nome da saúde dos membros da família, pregava uma série de
regras higienistas, que, combinadas com o controle social visado pelo Estado, conduziu ao
enclausuramento do grupo familiar, que “se retirou da rede extensa de parentela e
compartimentalizou os espaços de seus membros, tornando a rua fora do âmbito de
mulheres e crianças” (FONSECA, 1995, p. 20), a fim de permitir o pleno e sadio
desenvolvimento destas, sem a interferência corruptora da criadagem (DONZELOT,
1986). Com isso, de acordo com FOUCAULT (1988, p. 9):
A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família
conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno
do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a
norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No

2

De acordo com ZAMBRANO (2006): “Chodorow (1990) argumenta que o aprendizado do ‘cuidado com as
crianças’ é parte fundamental da socialização das mulheres, em nossa sociedade. É importante salientar,
também, a existência de trabalhos clássicos, como o de Elisabeth Badinter (1985), contrapondo-se às teorias
que postulam a existência de um ‘instinto materno’, inato e universal, compartilhado por todas as mulheres.
A autora defende que amor materno é, na verdade, um mito, que assume um valor social incalculável e
exerce uma imensa coerção sobre os nossos desejos. Isso, porém, não implica ser ele universal, nem estar
presente nas mulheres sob forma de um instinto.”
3
Segundo BOURDIEU (2012, p. 82): “Delas se espera que sejam ‘femininas’, isto é, sorridentes, simpáticas,
atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas. E a pretensa ‘feminilidade’ muitas vezes
não é mais que uma forma de aquiescência em relação às expectativas masculinas, reais ou supostas,
principalmente em termos de engrandecimento do ego. Em consequência, a dependência em relação aos
outros (e não só aos homens) tende a se tornar constitutica de seu ser”.
4
BOURDIEU (2012, p. 42) observa, quanto à intuição feminina, o seguinte: “Forma peculiar da lucidez
especial dos dominados, o que chamamos de ‘intuição feminina’ é, em nosso universo mesmo, inseparável da
submissão objetiva e subjetiva que estimula, ou obriga, à atenção, e às atenções, à observação e à vigilância
necessárias para prever desejos ou pressentir desacordos. Muitas pesquisas puseram em evidência a
perspicácia peculiar dos dominados, sobretudo das mulheres [...]: mais sensíveis aos sinais não verbais
(sobretudo à inflexão) que os homens, as mulheres sabem identificar melhor uma emoção não representada
verbalmente decifrar o que está implícito em um diálogo [...]”.
5
Valho-me da célebre frase de Lacan, em trocadilho, para enfatizar a ideia de construção social da imagem do
feminino. Não há alusão à psicanálise aqui.
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espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida,
mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais.

Essa preocupação médica com a saúde das crianças e dos demais membros da família
(focalizando no controle das doenças venéreas), no entanto, não se desenvolveu na forma
da aliança médico-mulher nas camadas mais pobres. Nelas, segundo DONZELOT (1986),
as práticas eram coercitivas. Para que tivessem acesso a benfícios sociais, as famílias
populares tinham que aderir ao modelo de família pai-mãe-casados-filhos-legítimos, bem
como à divisão da habitação em quartos separados para o casal e para os filhos (estes
apartados por sexo), retirando-se os agregados e quaisquer terceiros. Nas palavras de
DONZELOT (1986, p. 27):
Não se trata mais de arrancar as crianças às coerções inábeis, mas sim de entravar liberdades
assumidas (abandono de crianças em hospícios para menores, abandono disfarçado em
nutrizes), de controlar as uniões livres (desenvolvimento do concubinato com a urbanização na
primeira metade do século XIX), de impedir linhas de fuga (vagabundagem dos indivíduos,
particularmente das crianças). Em tudo isso não se trata mais de assegurar proteções discretas,
mas sim, de estabelecer vigilâncias diretas.

Assim, foi no contexto da implantação das novas práticas médicas e das imposições
estatais de controle social (estímulo ao casamento oficial, concessão de habitações que
evitassem o contato dos corpos e a agregação de terceiros, fechamento das rodas e dos
hospícios), visando a diminuir gastos públicos, o crescimento de indigentes e a mortalidade
infantil, que surgiu a concepção atual de família.
Desse modo, verifica-se que a “definição dominante, legítima, da família normal [...]
apoia-se em uma constelação de palavras – casa, unidade doméstica, house, home,
household – que, sob a aparência de descrevê-la, de fato constroem a realidade social”
(BOURDIEU, 1996, p. 124) e se referem a um período específico da história, em um
espaço delimitado. Como resume DONZELOT (1986, p. 11), “o sentimento moderno da
família teria surgido nas camadas burguesas e nobres do Antigo Regime estendendo-se,
posteriormente, através de círculos concêntricos, para todas as classes sociais, inclusive o
proletariado do fim do século XIX”.
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A FAMÍLIA CONJUGAL: UM MITO E UM FATO

Segundo visto no capítulo anterior, “a família que somos levados a considerar como
natural, porque se apresenta com a aparência de ter sido sempre assim, é uma invenção
recente” (BOURDIEU, 1996, p. 124).
Não bastasse isso, essa “imagem, manifesta em cartilhas escolares reproduzidas a partir da
década de 50, de papai, mamãe e filhos reunidos em torno da mesa de jantar” (FONSECA,
1995, p. 115) não só é uma criação histórica artificial, como também não corresponde à
maioria das organizações entre pessoas verificadas desde sua invenção.
Nesse sentido, BOURDIEU (1996, p. 124):
[...] uma série de grupos que designamos como “famílias” absolutamente não correspondem à
definição dominante nos Estados Unidos na atualidade e que a família nuclear é, na maior parte
das sociedades modernas, uma experiência minoritária em relação aos casais que vivem juntos
sem serem casados, às famílias monoparentais, aos casais casados que vivem separados etc.

Essa mesma constatação foi verificada no Brasil, onde a família tradicional, chefiada pelo
pai, casado com a mãe, que tinha muitos filhos, também seria uma minoria, segundo os
dados apontados por FONSECA (1995, p. 73):
Na última década, avanços no campo de pesquisas históricas têm demonstrado que este modelo
nunca foi realizado por mais do que uma pequena minoria da população. O que se verifica, na
realidade, é a preponderância de uniões consensuais (nas quais é muito difícil julgar a taxa de
estabilidade ou de separação conjugal), de famílias nucleares pequenas, e a presença
persistente de crianças “em circulação”. Em certas instâncias (cidades de Minas Gerais e São
Paulo no início do século XIX), a família chefiada por uma mulher, o suposto protótipo da
família desagregada, chegava a ser tão comum quanto a família conjugal.

Desse modo, percebe-se que a imagem evocada pelas leis atuais não se refere, em absoluto,
a um modelo natural, nem no sentido de algo que independe da vontade humana, nem no
sentido usual de algo que represente a maioria.
Tendo isso em vista, não fazem sentido os discursos que pregam que a família precisa ser
protegida de ameaças diversas, como o casamento gay e a adoção por homossexuais.
Sendo cosntruída socialmente, a família está sujeita a mudanças em sua configuração, à
medida que mude a sociedade. Demais disso, enquanto ente abstrato, ela não pode ser
defendida ou ameaçada. Tais discursos fazem parte de uma ideologia que, com a finalidade
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de prescrever a “maneira correta de viver as relações domésticas” (BOURDIEU, 1996, p.
126), antropomorfiza a família.
Em todo caso, o mito da família perfeita existe, e ele está assentado sobre o casamento
reprodutor. Por isso, pertencer a uma dessas famílias concede aos membros um capital
simbólico importante: “o de ser como se deve, dentro da norma, portanto, de obter um
lucro simbólico da normalidade” (BOURDIEU, 1996, p. 130). Conhecedores, ainda que
inconscientes, desse privilégio na nossa sociedade, queremos desfrutá-lo.
Em razão disso, não é de se estranhar que os homossexuais objetivem a normalização de
suas relações por meio da positivação legal de seu casamento (a despeito de poderem
celebrá-lo atualmente sem maiores embaraços), bem como enfatizem, nos processos de
adoção, a “adequação de suas famílias aos modelos hegemônicos, evidenciados pelas
características heterossexuais, [como] uma forma de confirmar o sucesso de sua
paternidade/maternidade, ainda que ‘homoafetiva’” (COITINHO FILHO, 2014, p. 38).

A DÁDIVA DA CRIANÇA

Como visto, a representação que se tem da família embute a presença de filhos que sejam
legítimos.
A ideia de legitimidade dos filhos de hoje nada tem a ver com aquela do início do século
XX, por exemplo. Atualmente, uma criança formalmente adotada, mediante o uso dos
aparelhos do Estado, é, por muitos, considerada legítima.
De qualquer modo, em geral, para que, no Brasil do XXI, se afirme ter constituído uma
família, os filhos são necessários. Nesse contexto, aqueles que, por qualquer motivo, não
podem biologicamente se reproduzir buscam, muitas vezes, a adoção.
No direito, conforme ensina FONSECA (1995, p. 115), “ainda existe em muitos tratados
jurídicos, uma 'naturalização' da família conjugal. Evidentemente, a maioria dos juristas
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têm isto em mente quando diz que a adoção deve ‘imitar a natureza’, ou quando fala da
‘família normalmente constituída’”.
No entanto, sem embargo da concepção jurídica de adoção, há outras maneiras de um
grupo de pessoas receber uma criança.
Durante os séculos XVIII e XIX, vigoraram no Brasil e na Europa as rodas de crianças
expostas, como forma daqueles que não podiam manter seus filhos poderem enjeitá-los de
uma maneira mais “humana” (DONZELOT, 1986; VENÂNCIO, 1999). No Brasil, as
crianças que sobreviviam (a taxa de mortalidade infantil era a mais alta, superando até
mesmo a entre os escravos), eram entregues a nutrizes, que com elas tinham
responsabilidade até os sete anos. Após essa idade, algumas famílias permaneciam com as
crianças em seu meio (VENÂNCIO, 1999).
Contudo, dentre essas famílias que ficavam com as crianças, a adoção propriamente dita,
ou seja, em sentido formal, não era comum. Segundo VENÂNCIO (1999, p. 137), isso se
devia ao fato de as que “as regras da adoção legal mais pareciam regras da 'não-adoção', tal
era o grau de dificuldades impostas ao casal que quisesse integrar o enjeitado à própria
família”.
De acordo com FONSECA (1995), há uma explicação econômica sobre porque, antes do
século XX, “os poderes centrais agiam contra a adoção” (FONSECA, 1995, p. 118):
Assim, mantinham relativamente alto o número de pessoas sem herdeiros, fazendo com que o
patrimônio de muitas famílias escoasse para o senhor feudal ou para a Igreja (ver Godoy,
1982).
Apesar do grande número de enjeitados deixados na roda dos expostos, assim como os bandos
de jovens que viviam nas vias públicas (Donzelot, 1980, Rizzini, 1993), antes do século XX
houve poucos movimentos ou debates para adaptar as leis sobre adoção ao problema destas
“crianças abandonadas”. Não era raro as pessoas receberem no seu lar um jovem desamparado.
Filhos de criação existiam de fato. Mas raras vezes pensava-se em legalizar sua situação pela
adoção.

Ainda hoje, a adoção “prática” é uma realidade, e talvez seja mais frequente que a formal.
Dentre as camadas populares contemporâneas, verifica-se, com regularidade, a criação de
crianças por outras pessoas que não os pais biológicos, sem que haja qualquer participação
do Estado. É o que FONSECA (1995) denomina de “crianças em circulação”. Essas
crianças que circulam, como aponta a autora, muitas vezes, designam mais de uma pessoa
como pai ou mãe, o que revela um senso familiar mais amplo.
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Essa prática da circulação é observada também, segundo ZAMBRANO (2006), entre
travestis e transexuais, que, em razão de sua baixa escolaridade e de suas profissões
frequentemente ligadas ao sexo, sequer cogitam recorrer ao Judiciário (ao contrário de
como agem os homossexuais cis6, como informado acima). Nesse sentido, ZAMBRANO
(2006) informa:
O recorte de classe torna-se obrigatório para a compreensão do modo escolhido pelas travestis
e transexuais para chegar à parentalidade. Além da escolaridade (apenas uma das oito
informantes completou o primeiro grau) pesa, também, a profissão das entrevistadas que, com
exceção de uma, são ou foram profissionais do sexo. A baixa escolaridade e o tipo de profissão
– objetos de restrições por parte das instituições oficiais – dificultam não apenas a
possibilidade de adoção e guarda, mas, também, o acesso aos meios para lutar por ela.
A mudança nos documentos de identidade é, para as transexuais, de enorme importância para o
acesso à parentalidade, pois é pelo uso de documentos adequados à sua identidade social que
pensam conseguir a adoção legal de uma criança. Assim, algumas fazem planos de adotar
legalmente, mesmo tendo presente a possibilidade de serem impedidas devido às diferentes
formas do poder judiciário tratar a questão.
As travestis, porém, raramente pensam na possibilidade de acionar a via judicial para adotar,
devido ao preconceito que temem sofrer quando tentarem uma adoção. Como não fazem a
cirurgia de transgenitalização, dificilmente conseguem trocar os documentos, o que, junto com
a classe social (popular), a escolaridade (baixa) e a profissão (prostituição), torna muito pouco
provável o deferimento de um pedido de adoção. Como diz uma informante: "Se para os
heterossexuais já é complicado adotar, imagina pra nós travestis que já sofremos tanto
preconceito."

Como se infere dos dados apontados (FONSECA, 1995; ZAMBRANO, 2006), sem
embargo das regras legais e das representações sociais, as famílias se organizam e sempre
se organizaram, na realidade, de inúmeras formas diferentes do modelo pai-mãe-filhos.
Sendo assim, é de se refletir acerca da legitimidade de outras configurações, como o fez o
operador do direito entrevistado por ZAMBRANO (2006), que observou que:
"... uma criança infectada [pelo HIV], a mais cuidada do ambulatório, a mais paparicada, a que
não tinha uma assadurinha, era cuidada por uma travesti... acho que em relação a travestis e
transexuais a gente teria que repensar, estudar, desconstruir alguma coisa... ou reconstruir, não
é?".

CONCLUSÃO

6

Cis é aqui tomado no sentido de coincidência de identidade de gênero com sexo biológico.
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Neste trabalho, procurei demonstrar que a literatura especializada é farta em apontamentos
no sentido de que a família conjugal, formada pelos pais casados e pelos filhos biológicos
concebidos dentro do casamento, não é um dado da natureza. Trata-se de um modelo
construído historicamente, “que teria sido impossível ele se consolidar sem certos
elementos históricos - a centralização do Estado, por exemplo, e a individualização de
salários” (FONSECA, 1995, p. 20).
Ademais, pretendi esclarecer que esse modelo é tampouco majoritariamente verificado na
sociedade, não sendo válido senão para uma parte das pessoas. Entretanto, por ser imposto
como o padrão, ele permeia o senso de normalidade, conferindo aos que nele se amoldam
um capital simbólico na sociedade. Dessa forma, os grupos excluídos do padrão visam à
sua inclusão no modelo.
A par do modelo pai-mãe-filhos ser difundido como legítimo, tem-se que as pessoas
organizam as relações de parentesco e afetividade de inúmeras maneiras, como sempre o
fizeram, de maneira que a “naturalidade” de uma configuração não precisa excluir outras.
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