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RESUMO 
 

A dissertação, que apresentamos, tem como objetivo proporcionar reflexões sobre 

a forma como o patriarcado se expressa para além da relação de dominação-

exploração do homem sobre a mulher, desvendando como este sistema permeia 

a organização familiar homoafetiva. A partir do entendimento de que o patriarcado 

é um sistema estruturador das relações de gênero na sociedade atual, buscamos 

analisar em que aspectos as famílias homoafetivas reproduzem os modelos 

vivenciados na família burguesa heterossexual. Sobre este objetivo nossa 

pesquisa se configurou de natureza qualitativa e foi efetivada por meio da 

realização de entrevistas com famílias homoafetivas, compostas tanto por 

mulheres como por homens, residentes na região metropolitana de Recife, Estado 

de Pernambuco. Para orientar nossa análise acerca das relações patriarcais de 

gênero elegemos alguns elementos primordiais a serem observados no percurso 

das entrevistas, sendo eles: a divisão das atividades domésticas no interior da 

organização familiar, a monogamia e a interlocução entre projeto individual e 

projeto coletivo. Com a realização da pesquisa foi possível observar que há uma 

reprodução das relações patriarcais de gênero no interior desta organização. Isto 

se reflete tanto pelo fato da busca por uma legitimidade na sociedade, quando 

pelo aspecto de que a família homoafetiva mesmo rompendo com o padrão da 

heterossexualidade compulsória está inserida na sociedade patriarcal e 

capitalista, portanto reflete os parâmetros de relações legitimados pela mesma.  

 

Palavras-chave: patriarcado, relações de gênero, família homoafetiva. 
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RESUMEN 

 
 

La disertación, que presentamos, tiene como objetivo proporcionar reflexiones 

sobre la forma como el patriarcado se expresa más allá de la relación de 

dominación-explotación del hombre sobre la mujer, desvendando como este 

sistema permea la organización familiar homoafectiva. A partir del entendimiento 

de que el patriarcado es un sistema estructurador de las relaciones de género en 

la sociedad actual, buscamos analizar en que aspectos las familias homoafectivas 

reproducen los modelos vivenciados en la familia burguesa heterosexual. Sobre 

este objetivo nuestra investigación se configuró de naturaleza cualitativa y fue 

efectivizada por medio de la realización de entrevistas con familias homoafectivas, 

compuestas tanto por mujeres como por hombres, residentes en la región 

metropolitana de Recife, Estado de Pernambuco. Para orientar nuestro análisis 

acerca de las relaciones patriarcales de género elegimos algunos elementos 

primordiales a ser observados en el transcurso de las entrevistas, siendo estos: la 

división de las actividades domésticas en el interior de la organización familiar; la 

monogamia; la interlocución entre proyecto individual y proyecto colectivo. Con la 

realización de la investigación fue posible observar que existe una reproducción 

de las relaciones patriarcales de género en el interior de esta organización. Esto 

se refleja tanto por el hecho de buscar legitimidad en la sociedad, como porque la 

familia homoafectiva, mismo rompiendo con el patrón de la heterosexualidad 

compulsoria, está inserta en la sociedad patriarcal y capitalista, por tanto 

reproduce los parámetros de relaciones legitimados por la misma.  

 

Palabras-clave: Patriarcado. Relaciones de género. Familia homoafectiva. 
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Introdução 
 

 

“Estou esquentando o corpo para iniciar, 

 esfregando as mãos uma na outra para ter coragem(...).  

Pretendo escrever de modo cada vez mais simples.  

É claro que, como todo escritor tenho a tentação de usar termos suculentos:  

conheço adjetivo esplendorosos, carnudos substantivos  

e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, 

mas não vou enfeitar a palavra(...).  
Não, não é fácil escrever.  

É duro como quebrar rochas.  
Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados”. Clarice Lispector 
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Fazer reflexões e questionamentos sobre a categoria do patriarcado na 

sociedade atual em momentos que se fala de aumento da autonomia das 

mulheres e de maior participação política das mesmas, parece ser um debate que 

já começa obsoleto. No entanto, o patriarcado como sistema de dominação das 

mulheres pelos homens, ainda está presente na sociedade atual, mas visível de 

forma diferenciada e apresentando-se em distintas configurações desde a família 

ao Estado. 

No interior do Movimento Feminista1 o debate sobre patriarcado não é 

consensual. Fala-se de permanência de um lado e de extinção do outro. No 

Brasil, duas feministas2 (SAFFIOTI e CAMURÇA) abordam a temática do 

patriarcado como um sistema ainda presente. A atualidade deste debate, por 

outra parte, se mostra na medida em que pela primeira vez em três edições do 

Prêmio Naide Teodósio de estudos de gênero3 é colocado como um eixo o tema 

de “Patriarcado: educação e cultura”. 

O patriarcado, como sistema estruturador de relações sociais, está 

presente na sociedade de forma multifacetada e se expressa de diferentes 

maneiras em contextos distintos. Este sistema modela as relações de gênero que 

se dá tanto entre um homem e uma mulher, como entre homens e entre 

mulheres.  

Concomitante a discussão da atualidade do patriarcado, o debate 

acerca de famílias homoafetivas vem entrando em foco no cenário nacional a 

partir da década de 1990 e aprofundando-se em 2000, com destaque para as 

produções do Centro Latino-americano em sexualidade e Direitos Humanos. 

                                                 
1
 O Movimento Feminista é uma forma de organização política que tem como uma das principais 
reivindicações a transformação das condições de desigualdade vivenciadas pelas mulheres tanto 
no espaço público quanto no privado. O feminismo contempla diversas correntes teóricas, 
portanto o debate sobre categorias como gênero e patriarcado é diverso no interior do mesmo. 

 
2
 Não queremos dizer aqui que existam apenas estas duas autoras que abordam a temática do 
patriarcado no momento atual. Esta informação está limitada as autoras que estudamos sobre 
este assunto. Portanto, não retrata uma análise detalhada de todas as autoras brasileiras que 
trabalham sobre esta problemática.  

 
3 Trata-se de um prêmio estadual realizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher do Estado de 

Pernambuco, que tem como objetivo estimular e fortalecer a produção crítica de conhecimentos 
sobre as relações de gênero, mulheres e feminismo, contribuindo para a promoção dos direitos 
das mulheres em sua diversidade, por meio de pesquisas e estudos que busquem contemplar as 
dimensões de raça/etnia, classe social e geração. 

 



14 

 

 

 

Sobre tais produções, destacamos a diversidade de estudos e termos para 

retratar a união entre pessoas do mesmo sexo, falando-se de homoparentalidade, 

homoconjugalidade e homoafetividade. 

A busca por novos termos dar-se pela afirmação de que a união entre 

pessoas do mesmo sexo se processa não apenas pela relação sexual, mas que 

envolve afetividade e sentimentos de laços familiares. Tentou-se, desta forma, 

modificar a visão da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo como 

promiscuidade ligada exclusivamente a relação sexual, para uma visão desta 

união como a configuração de uma família constituída por vínculos afetivos. 

Sobre a configuração das organizações familiares, no Brasil, a partir da 

década de 1980 novas configurações de família vem ganhando visibilidade e 

passam a ser notificadas nos censos demográficos como é o caso da família 

monoparental. Na legislação já são assegurados os direitos, ligados ao 

reconhecimento familiar à um casal de homem e mulher que moram juntos, 

mesmo sem terem registrado legalmente sua união.  

No que se refere a família homoafetiva, esta ainda não tem a mesma 

legitimidade das outras organizações sociais. Tem-se a conquista de alguns 

direitos previdenciários, mas ainda muito restrito se comparados ao quadro 

desfavorável de legislação nacional relativo à união homoafetiva. No entanto, 

nosso objetivo não está em traçar análise acerca da negação destes direitos. 

Nossa investigação está ligada a temática do patriarcado e gênero e a 

forma como este sistema se expressa nas famílias homoafetivas. Para tanto, 

procuramos compreender como o patriarcado se apresenta na atualidade e de 

que forma as famílias homoafetivas incorporam os modelos de relações de 

gênero vivenciadas nas famílias burguesas heterossexuais. 

O fio condutor desta pesquisa surgiu em decorrência dos preconceitos 

direcionados ao segmento de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis (LGBT) na 

vivência da liberdade afetivo-sexual. Tomamos como referência alguns princípios 

do Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (1993), que se posiciona 

pela eliminação de qualquer forma de preconceito, seja social, de raça/etnia, 

gênero, sexo, religião, nacionalidade, idade, condição física e de orientação 

sexual. Entendemos que tais princípios estão inseridos num contexto mais amplo, 

ligado ao Projeto Ético-Político do Serviço Social o qual vincula-se a um projeto 
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social democrático e comprometido com os interesses coletivos, tendo como 

parâmetro o princípio da liberdade. 

Referindo-se ao enfrentamento das formas de preconceito direcionados 

aos(as) homossexuais, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), em 

parceria com o Instituto em Defesa da Diversidade Afetivo-Sexual (DIVAS), 

lançou, em setembro de 2006, a Campanha pela Livre Orientação e Expressão 

Sexual “O amor fala todas as línguas”. O principal objetivo foi sensibilizar a 

categoria dos(as) assistentes sociais e a sociedade para o debate em torno da 

livre orientação e expressão sexual como direito humano. 

Outro elemento que instigou o interesse pela realização da pesquisa 

que apresentamos foi a elaboração da nossa monografia de graduação, intitulada 

“Família, famílias: a (in)visibilidade das uniões homossexuais” (2007) no decorrer 

da qual fizemos uma pesquisa envolvendo três famílias homoafetivas compostas 

por mulheres, buscando o entendimento destas sobre o que caracterizam como 

família, quais os principais embargos para a vivência desta relação, entre outros 

elementos. 

Em relação ao estudo sobre gênero e patriarcado, esta é uma temática 

que está presente na trajetória do Serviço Social, tanto na vivência dos(as) 

próprios(as) profissionais, em suas relações cotidianas, como no espaço 

profissional, buscando mais igualdade de gênero na sociedade e pela superação 

do sistema patriarcal de dominação, como um modelo que oprime e gera com ele 

a restrição da liberdade. 

No percurso do mestrado cursamos disciplinas que foram relevantes 

para nosso aprendizado, entre elas a de “Gênero e Serviço Social”, cursada no 

semestre letivo 2008.1. Para além do contexto universitário, começamos a 

participar do movimento de mulheres de Pernambuco por meio do Coletivo de 

Jovens Feministas e do Fórum de Mulheres, os quais nos possibilitaram uma 

aproximação com o feminismo, pedra base para nossa observação sobre a 

realidade do patriarcado na sociedade brasileira. 

Participamos de seminários, cursos de formação e rodas de debates 

sobre a temática de gênero. Passamos a ler mais sobre feminismo e a 

compreender que não podemos isolar o conceito de gênero dissociado de sua 

origem e das diversas relações que o mesmo compõe. 
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O projeto de pesquisa foi sendo definido paulatinamente de acordo 

com leituras e conversas com a orientadora. Inicialmente, partimos de uma 

temática muito abrangente, englobando gênero, patriarcado, negação de direitos 

e a discussão sobre emancipação política e emancipação humana. Após as 

redefinições, levando em consideração o foco de estudar sobre patriarcado nas 

famílias homoafetivas e o tempo do mestrado, optamos por particularizar os 

objetivos na compreensão de como se desenvolvem as relações de gênero nas 

famílias homoafetivas. 

Nosso problema de pesquisa direcionou-se para identificar como o 

patriarcado se apresenta para além da relação de dominação e exploração do 

homem sobre a mulher, desvendando a forma como este sistema permeia a 

organização familiar homoafetiva. Para investigar esta problemática elencamos 

dois objetivos específicos que consistiram em analisar o processo de interferência 

do modelo da heteronormatividade na vivência dessas relações, observando se 

há incorporação dos denominados “papéis” masculinos e femininos e identificar a 

atribuição das atividades e responsabilidades de cada membro no interior da 

organização familiar. 

Sobre estes objetivos apontamos alguns questionamentos. No que se 

refere ao patriarcado nas relações homoafetivas indagamos a respeito dos 

seguintes pontos: se o patriarcado é caracterizado como o regime da dominação-

exploração das mulheres pelos homens, porque falar de patriarcado em relações 

onde não há um homem e uma mulher, mas sim dois homens ou duas mulheres? 

Referindo-se a temática geral sobre família, o questionamento se fez na direção 

de quais aspectos mudaram em relação ao modelo de relações patriarcais de 

gênero e quais permanecem presentes no cotidiano desta organização? 

Para responder a estas indagações realizamos quatro entrevistas com 

famílias residentes na região metropolitana da cidade de Recife, sendo três delas 

compostas por mulheres e uma por homens. Investigamos sobre os eixos da 

caracterização de família, divisão das atividades domésticas, projeto individual, 

projeto coletivo e monogamia. 

Referenciando a pesquisa como um processo investigativo que 

possibilita uma aproximação da realidade e tomando esta em sua concreticidade, 

podemos afirmar, de acordo com Marx (2008), que “o concreto é concreto porque 
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é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso, o 

concreto aparece no pensamento como o processo de síntese, como resultado, 

não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida” (p.256-

257). 

Partindo deste entendimento, dinâmico e histórico, do processo de 

aproximação da realidade, utilizamos como método de análise do objeto, o 

materialismo histórico-dialético, compreendendo a família inserida em um 

processo contraditório e mutável, vinculada a fatores socioeconômicos, culturais e 

políticos no interior da sociedade capitalista. Da mesma forma, tomamos as 

relações de gênero e patriarcado como um processo dialético que se apresenta 

sob diversas faces de um mesmo fenômeno nas diferentes relações sociais para 

podermos analisar suas expressões nas famílias homoafetivas. 

A escolha do método de abordagem reflete nosso entendimento acerca 

de que o conhecimento é uma construção que se formula por intermédio de 

movimentos sucessivos de observação que permitem compreender a parte de um 

fenômeno como momento de um todo e não de forma isolada. O processo cíclico 

de apreensão dos fenômenos sociais perpassa o movimento entre singularidade, 

particularidade e universalidade, sem se ater especificamente a algumas destas 

partes, mas interligando-as para a compreensão da totalidade. 

A pesquisa que realizamos foi de natureza qualitativa, buscando uma 

abordagem dos sujeitos por intermédio do reconhecimento de sua singularidade, 

pois, de acordo com Martinelli (1999), conhecer o modo de vida do sujeito 

pressupõe o conhecimento de sua experiência social, retratando a realidade em 

que o mesmo está inserido. 

A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro, trazemos 

o debate sobre o patriarcado, compreendendo que este sistema ainda está 

vigente na atualidade configurando-se de diversas formas inclusive na 

organização familiar homoafetiva. Nesta parte, apresentamos o debate entre as 

diferentes correntes teóricas do feminismo acerca desta categoria e pontuamos a 

interligação do patriarcado com o capitalismo, traçando uma discussão sobre as 

relações de gênero. 

O segundo capítulo está ordenado de forma a dialogarmos sobre a 

constituição da família como instituição social e as mudanças ocorridas nela com 
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a visibilidade das novas organizações familiares. Neste contexto, questionamos a 

padronização das relações familiares em um único modelo e apontamos para as 

novas formas de constituição familiar baseada mais no vínculo afetivo que na 

consanguinidade. 

O último capítulo se apresenta como uma síntese da nossa 

investigação. Nele tentamos responder, por meio das entrevistas, as indagações 

que fizemos no decorrer da pesquisa, bem como demonstrar a forma como o 

patriarcado se faz presente nas famílias homoafetivas e a influência deste sistema 

nas relações de gênero no interior das mesmas. 

Para finalizar queremos esclarecer, desde o início, a nossa escolha 

pelo termo família homoafetiva em detrimento de família de homossexuais. 

Mesmo considerando a sexualidade como um elemento fundamental no debate 

sobre relações afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo, como feministas 

acreditamos que este termo não visibiliza a relação de sexualidade feminina. O 

fato da nossa pesquisa ter seu universo composto majoritariamente por famílias 

de mulheres optamos pelo termo de famílias homoafetivas, englobando as duas 

formas de constituição. 

Outro ponto em relação a nossa escolha do termo homoafetiva deu-se 

pelo entendimento de que a homossexualidade na sociedade ainda é vista como 

sinônimo de promiscuidade. Portanto, ainda que reconheçamos a necessidade de 

desconstruir esta visão, acreditamos que a terminologia de homoafetividade serve 

para as pessoas refletirem que um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo 

é ligado também por vínculos de afeto. 

Por isso a preferência pelo termo homoafetivo. Mesmo que este não 

diferencie claramente o aspecto primordial na diferença entre os relacionamentos 

compostos entre uma mulher e um homem ou entre pessoas do mesmo sexo, 

uma vez que os relacionamentos heterossexuais também são ligados por laços 

de afeto. De acordo com Dias (2010) 

 

Não há como deixar de reconhecer que a expressão 
“homoafetividade” acabou por ser incorporada ao vocabulário 
jurídico. Passou-se, agora, a falar em filiação homoafetiva, e até a 
ser preconizado o surgimento de um novo ramo do Direito: Direito 
Homoafetivo, estando a surgir muitos escritórios especializados 
nesta área. Claro que uma palavra não vai acabar com o 
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preconceito ou eliminar a discriminação, mas o importante é o 
reconhecimento de que as uniões dos homossexuais são vínculos 
afetivos e, por isso, merecem ser inseridas no Direito das 
Famílias, cujo âmbito de abrangência é a identificação de um elo 
de afetividade. 

 

Esperamos que este trabalho contribua tanto para reflexões acerca da 

temática, por parte dos(as) teóricos(as), possibilitando novas apreensões e 

investigações, quanto para o questionamento, por parte das famílias entrevistadas 

no que se refere a reprodução das relações cotidianas pautadas em modelos da 

família burguesa heterossexual que expressam desigualdade. 
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Capítulo 1 
Gênero e patriarcado no contexto atual: permanências e alterações dos 

processos de dominação e exploração 

 
 

 

“Há mecanismos que sustentam o sistema de dominação, através dos 
quais a dominação se reinventa, reproduz e perdura”. Silvia Camurça 

(2007) 
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A sociedade atual, marcada pela agudização de contradições nos 

diferentes espaços econômicos, políticos e sociais, nos impulsiona a questionar 

sobre a transformação dos fenômenos, tais como os processos de dominação e 

exploração do homem sobre a mulher e a atualidade do debate sobre o 

patriarcado. Neste aspecto é imprescindível estarmos atentos(as) tanto ao 

surgimento de novos temas quanto a reatualização de antigas problemáticas. 

Este processo de observação e questionamentos permanentes permite 

um movimento continuo de um conhecimento que interligue os determinantes 

históricos à realidade presente. Na particularidade da temática de gênero e 

patriarcado, trazer a cena os determinantes históricos destas problemáticas é 

importante para compreender a forma como o patriarcado se insere no sistema 

capitalista, suas diferentes faces, assim como compreender o conceito de gênero, 

interligado a este no interior da teoria feminista. 

Trabalhar com as categorias “gênero” e “patriarcado”, utilizando ambas 

simultaneamente, reflete um direcionamento teórico-político de abordagem da 

realidade. É uma percepção que implica o reconhecimento do processo de 

exploração-dominação de forma interligado, atrelado, portanto a sociedade 

capitalista e imbricado a ela.  

Na década de 1990, o conceito de gênero ganhou amplitude em 

diferentes espaços: universidade, ONGs, movimentos sociais e organismos 

internacionais de financiamento, sendo, particularmente, para estes últimos, 

apropriado de forma isolada como se gênero fosse unicamente sinônimo de 

mulheres. Na década de 2000 começam a despontar os estudos sobre 

masculinidades4.  

Estas apreensões sobre gênero, em sua maioria, colocam o conceito 

de forma isolada e a-histórica do objetivo que o mesmo foi projetado na teoria 

feminista5. Tal apropriação nega os processos de relações sociais de dominação 

                                                 
4 De acordo com Medrado e Lyra (2008) tomando como referência os estudos de Robert Connell, 

Jeff Hearn e Michael Kimmel (2005) há um "desenvolvimento do campo de pesquisas sobre 
masculinidades". Estes últimos autores focalizam o modo como os estudos e pesquisas têm 
construído esse campo: desde um olhar "mais amplo e global" até a expressão "mais íntima e 
pessoal", a partir de produções que apresentam objetos distintos. 
 
5
 O Feminismo, em suas diferentes correntes teóricas, mesmo tendo distintas análises acerca da 
categoria gênero coincide no aspecto do reconhecimento das relações desiguais vivenciadas 
entre homens e mulheres.  
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e exploração em que o conceito está imbricado e consequentemente a 

possibilidade de transformação destas relações. 

Desta forma, afirmamos que ao falarmos sobre as relações de gênero, 

não a compreendemos de forma isolada, como uma classificação das 

construções sociais das identidades femininas e masculinas, mas nossa 

abordagem se apresenta no campo das relações de gênero na sociedade 

patriarcal e capitalista, portanto, no contexto de relações desiguais de dominação 

e exploração. 

 

 

1.1 – Dialogando sobre o conceito de patriarcado 

 

   “A segurança que o mundo patriarcal oferece custa o nosso 
projeto de sermos nós, com toda a instabilidade que isso possa 
oferecer, no plano subjetivo”. (VERÔNICA FERREIRA, 2008). 

 

O patriarcado é um conceito que surge inicialmente6 para designar um 

regime de organização familiar, onde o pai, como chefe, tinha poder irrestrito 

sobre os membros da família. Também foi adotado para nomear um sistema de 

relações em que os donos de grandes extensões de terra (coronéis, 

latifundiários), tinham um domínio sobre todas as pessoas que residiam em sua 

propriedade7. 

No interior da teoria feminista8, tal conceito, surge para denominar as 

relações desiguais de dominação dos homens sobre as mulheres. Trata-se da 

caracterização de um sistema de organização das relações sociais, baseada em 

critérios de divisões desiguais de tarefas entre homens e mulheres e da atribuição 

de espaços e atividades específicas de forma naturalizada. Afirmam-se por meio 

                                                                                                                                                    
 
6
 Um dos primeiros trabalhos que abordam a problemática do patriarcado é a obra “A origem da 
família, da propriedade privada e do Estado” de Engels, no século XIX. (ENGELS, 2002) 

 
7
 Dados apontados por Carmem Silva durante o Encontro Regional da Articulação de Mulheres 
Brasileiras (AMB) intitulado:“AMB, feminismo e movimento feminista” realizado na cidade de 
Natal/RN em julho de 2009.  

 
8
 Estamos nos referindo aqui à vertente teórica do feminismo radical que tem como principais 
expoentes as autoras Kate Millet e Sulamith Firestone. 
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dessas atividades, papéis sociais sob a forma do enquadramento de funções e 

posições na sociedade. 

Esta naturalização gerou um processo tão multifacetado que para 

alguns(as) autores(as) esse sistema de dominação já não existe, ou seja, já não é 

mais visível na sociedade. Este é o intuito da naturalização: tornar invisível os 

fenômenos, para que eles possam continuar presentes, mas sem contestações. 

Falar de um sistema de dominação, numa sociedade que se define 

com os parâmetros de democracia e liberdade é no mínimo contraditório. No 

entanto, estes elementos se fundamentam na contradição que é base constitutiva 

desta sociedade como a relação entre capital e trabalho, inerentes à sociedade 

capitalista, mas escamoteadas sobre diversas faces no interior da mesma. 

Portanto, busca-se mascarar as contradições existentes na sociedade, por 

intermédio do processo de naturalização. 

A idéia da inexistência do patriarcado, na atualidade, está relacionada 

a noção restrita deste conceito apenas como um sistema de dominação que tem 

sua centralidade na figura do pai, como patriarca da família. Neste campo de 

análise teórica estão situadas as autoras feministas Teresita de Barbiere e Gayle 

Rubin. 

Barbiere (1993) afirma que o conceito de patriarcado é vazio de 

conteúdo do ponto de vista histórico e o situa em um período específico, portanto, 

deslocado do contexto atual. Para a autora, no sistema patriarcal as mulheres não 

tem quaisquer direitos, diferentemente da sociedade machista onde as mesmas 

tem “alguns espaços de autonomia”.  

Ainda nesta análise, aponta para o fato de que o que existe na 

sociedade atual é apenas o machismo e não o patriarcado, criticando a idéia do 

termo patriarcado ter tornado-se sinônimo de dominação masculina, mas sem 

valor explicativo. Compreender o machismo de forma isolada como se fosse uma 

expressão autônoma é não reconhecer que estas expressões estão ancoradas 

em um sistema que as legitima. Portanto, isolar categorias descontextualizando-

as de seus determinantes históricos leva ao risco de perder a sua totalidade. 

Em contraposição a análise de que, com a “autonomia” das mulheres e 

a conquista de alguns direitos, o patriarcado teria desaparecido afirmamos que 
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mesmo com a conquista de alguns direitos9, no contexto da democracia formal do 

Estado, o patriarcado permanece presente de diferentes formas, ultrapassando 

inclusive, como veremos posteriormente, o contexto das relações entre homens e 

mulheres, apresentado-se nas uniões homoafetivas, na reprodução das relações 

patriarcais de gênero. 

Discordamos, portanto, da interpretação do patriarcado exclusivamente 

como um sistema em que as mulheres não têm quaisquer “autonomias” e direitos 

sendo oprimida e subordinada como propriedade dos homens. Desta forma 

também estamos na contramão do argumento de Rubin (1993) que afirma o 

patriarcado como uma forma específica de dominação masculina que “deveria ser 

confinado ao antigo testamento”. 

Atualmente, falar sobre patriarcado implica reconhecer que o mesmo 

não é um conceito unânime e que se configura de diversas formas. É um sistema 

de dominação que se faz presente nas diferentes instituições sociais, desde a 

família ao Estado, apresentando-se em todos os espaços da sociedade. 

Ainda tomando o patriarcado como uma relação firmada em uma base 

material Hartmann (1994, p. 256), afirma que 

 

Entiendo por patriarcado un conjunto de relaciones sociales que 
tiene una base material y en el cual hay relaciones jerárquicas 
entre los hombres y una solidaridad entre ellos, que les permiten 
controlar a las mujeres. El patriarcado es por lo tanto el sistema de  
opresión de las mujeres por los hombres. 

 

No que se refere a especificidade do patriarcado, Saffioti (1992) 

analisando o conceito weberiano do mesmo, faz uma crítica a forma como o autor 

apresenta o patriarcado apenas como uma relação de dominação centrado na 

família e acrescenta de forma interligada o conceito de exploração. Para a autora 

a dominação-exploração do sistema patriarcal inscreve-se tanto no espaço 

familiar como na esfera política. 

                                                 
9
 Reconhecemos que a conquista de alguns direitos trouxe melhorias na vida das mulheres, no 
sentido de “acesso” ao mercado de trabalho, a escolarização e a certa “autonomia”. Mas todos 
estes aspectos de conquistas ainda estão carregados de limites que permeiam desde o espaço 
privado da casa até os espaços de participação e inserção onde as mesmas se encontram, 
como por exemplo os limites das desigualdades salariais entre homens e mulheres no mesmo 
cargo e a continuidade da realização das atividades domésticas efetivadas majoritariamente 
pelas mulheres, mesmo quando ambos (homem e mulher) trabalham. 
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 Esse sistema de dominação é tão intrínseco às relações sociais que 

“nem sequer a presença do patriarca é imprescindível para mover a máquina do 

patriarcado. A legitimidade atribui sua naturalização” (SAFFIOTI, 2004, p. 101) e 

pode ser acionado, inclusive, por mulheres. Ainda referindo-se ao sistema 

patriarcal a autora elenca alguns elementos fundamentais em sua caracterização. 

São eles: 

1. Não trata-se de uma relação apenas privada, mas civil; 

2. Tem uma base material; 

3. Corporifica-se; 

4. Representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia, 

quanto na violência. 

 Os elementos citados por Saffioti (2004) apontam para a compreensão 

da desnaturalização do espaço privado como único espaço de dominação dos 

homens sobre as mulheres; a percepção de que tais relações de desigualdade 

tem uma base material que se expressa, por exemplo, nos fenômenos de 

desigualdades salariais entre homens e mulheres no mesmo cargo e na 

feminização da pobreza; a problemática de que não se trata apenas de uma 

questão subjetiva e que se firma atrelado a ideologia dominante do sistema 

capitalista que violenta, explora e oprime. 

Em uma visão mais ampliada da categoria patriarcado Lovell (1996) 

aponta o conceito referendado pela socióloga Walby que o caracteriza como “um 

sistema de estruturas e práticas sociais em que os homens dominam, oprimem e 

exploram as mulheres” (WALBY apud LOVELL, 1996). Esta autora faz uma 

subdivisão do sistema patriarcal em seis categorias, concebendo certa autonomia 

a cada uma delas, mas também a possibilidade de diferentes combinações entre 

as mesmas, apontando desta forma o patriarcado como “diversamente 

determinado por circunstâncias históricas e dependentes dos contextos”, sem ter 

necessariamente uma única fonte de origem. As categorias apontadas por Walby 

são:  

1. Exploração do trabalho das mulheres por seus maridos; 

2. Relações no âmbito do trabalho remunerado; 

3. Estado; 

4. Violência masculina; 
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5. Sexualidade e 

6. Cultura 

Concordamos com as categorias apresentadas e com a idéia de que o 

patriarcado não tem uma única fonte de origem, mas discordamos da “certa 

autonomia” de cada uma delas. Não se pode falar de uma autonomia da cultura, 

uma vez que esta está atrelada a sociedade capitalista nas instâncias do Estado, 

escola etc. Da mesma forma, a sexualidade e a violência masculina estão 

intrinsecamente ligadas a cultura.  

Todos os elementos estão conectados, como fios que não se 

desentrelaçam. Apenas se mostram mais acentuados, um em relação ao outro, 

dependendo do contexto histórico, como bem aponta a autora em relação as 

determinações diversas do patriarcado. 

São estas determinações diversas que fazem com o que o patriarcado 

se apresente sob multifaces de um mesmo fenômeno: o da dominação das 

mulheres pelos homens, assim como a reprodução das relações patriarcais de 

gênero para além das relações entre um homem e uma mulher. 

Esta dominação se expressa de diferentes formas seja na divisão 

desigual do trabalho doméstico à prática da violência. No que se refere a 

problemática da violência contra as mulheres como um dos elementos fundantes 

do patriarcado, no Brasil, de acordo com pesquisa realizada no ano de 2001, pela 

Fundação Perseu Abramo, cerca de uma em cada cinco brasileiras declara ter 

sofrido algum tipo de violência por parte de algum homem. “Quando estimuladas 

pela citação de diferentes formas de agressão, o índice de violência sexista 

ultrapassa o dobro, alcançando a marca de 43%”. (Fundação Perseu Abramo, 

2001) 

Tais dados demonstram o quanto o patriarcado está presente na 

sociedade atual, seja invisibilizado, ou de forma explicita por meio dos fenômenos 

da violência e exploração. Em relação ao controle sobre as mulheres este se dá 

principalmente sob o controle do corpo e da sexualidade. Na naturalização da 

maternidade e na pressão de estereótipos corporais femininos, no qual as 

mulheres são pressionadas a encaixarem-se. 

No que se refere ao controle sobre o corpo das mulheres, este fato é 

inegável quando se observa, por exemplo, as práticas, ainda existentes na 
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atualidade em vários países principalmente da África, e da Ásia, de amputação do 

clitóris da mulher de modo a que esta não possa sentir prazer durante o ato 

sexual. Alia-se a isso, o controle das vestimentas nos países de cultura hindu, 

muçulmanas, evangélicas dentre outras. Concomitante a estes fenômenos está a 

problemática do turismo sexual e o aumento crescente, no Brasil, do tráfico de 

mulheres. 

O slogan do Movimento Feminista “Nosso corpo nos pertence” alerta 

para a problemática da autonomia das mulheres em relação a decidir sobre seu 

próprio corpo. Uma vez que é no corpo onde se expressa a vivência da 

sexualidade não podendo desta forma ser considerado como um simples 

invólucro de reprodução dos seres humanos, por meio da maternidade. 

Esta condição da maternidade que coloca as mulheres apenas como 

invólucro, na problemática do aborto, traz consequências agravantes para suas 

vidas, como apontado por Datri (2004) 

 

Sólo por hablar del continente latinoamericano, tenemos que el 
aborto clandestino sigue siendo la primera causa de muerte 
materna; son 6.000 las mujeres que mueren anualmente por 
complicaciones relacionadas con abortos inseguros. En todo el 
mundo, 500.000 mujeres mueren cada año por complicaciones en 
el embarazo y el parto y 500 mujeres mueren cada día por abortos 
clandestinos (p. 151). 

 

A problemática do controle do corpo das mulheres ultrapassa suas 

vidas em todos os aspectos e fases, independente da forma de vivência desta em 

um relacionamento heterossexual ou homoafetivo. Portanto, ao falarmos das 

formas de dominação do patriarcado pelo controle do corpo das mulheres 

estamos abrangendo-as em diversas dimensões de vivência de organização 

familiar expressando-se também na família homoafetiva como veremos 

posteriormente. 

As configurações atuais do patriarcado, por terem uma certa 

diferenciação  das características de períodos anteriores, fazem com que muitas 

autoras feministas falem da superação do sistema patriarcal, como citado 

anteriormente. Desta forma concordamos com Pateman (1993) quando afirma 

que  
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Abandonar o conceito de patriarcado representaria a perda, pela 
teoria política feminista, do único conceito que se refere 
especificamente à sujeição da mulher, e que singulariza a forma 
de direito político que todos os homens exercem pelo fato de 
serem homens. Se o problema não for nomeado, o patriarcado 
poderá muito bem ser habilmente jogado na obscuridade, por 
debaixo das categorias convencionais na análise política (p.39). 

 

A conceituação das relações que estruturam a sociedade é importante 

no sentido de que é a partir de tais conceituações que se conhecem como se 

desenvolve a interferência destas bases estruturadoras nas relações sociais entre 

as pessoas. Na particularidade da estruturação do patriarcado é importante para 

se buscar formas de enfrentamento e superação do mesmo. 

No que se refere ao patriarcado nas relações homoafetivas poderíamos 

questionar se o patriarcado é caracterizado como o regime da dominação-

exploração das mulheres pelos homens, porque falar de patriarcado em relações 

onde não há uma dominação explícita de um homem sobre uma mulher?  

Engano infundado e superficial este, em achar que o patriarcado é 

apenas um elemento que se expressa no interior da família heterossexual por 

meio de um chefe familiar masculino. O patriarcado está arraigado em todas as 

instituições sociais impondo modelos e formas diversificadas de dominação e 

subordinação. 

O padrão estabelecido de heterossexualidade compulsória e as 

relações de gênero que se atrelam a ele, muitas vezes são incorporadas 

inconscientemente, inclusive nas famílias homoafetivas. Este impacto da 

heterossexualidade demonstra a forma como a cultura sexista se firma na 

sociedade, na educação dos sujeitos nos diversos espaços como família, escola, 

igreja e Estado, ao ponto de a família homoafetiva, apesar de se contrapor aos 

modelos estabelecidos de sexualidade, como a heteronormatividade, em alguns 

casos reproduzem os papéis que este modelo representa. 

De acordo com Garcia et al. (2007) citando Perlongher, “ao invés de 

questionar o conceito de normalidade, este grupo muitas vezes acaba por buscar 

uma ampliação dos limites da mesma, para que suas práticas sejam reconhecidas 

e aceitas” (p.283). 

Acreditamos que isso ocorre devido à necessidade de corresponder, de 

alguma forma, ao modelo da heterossexualidade, mesmo que, contraditoriamente, 
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aponte alguma ruptura com ele. Esta é uma expressão da incorporação de um 

modelo inculcado pela educação sexista que recebemos – que se reproduz seja 

inconscientemente, seja em busca de alguma legitimidade social – à medida que 

se corresponde, de alguma forma, ao que a sociedade normatiza: o modelo 

conservador das relações patriarcais de gênero. Assim, dada a incorporação 

patriarcal, o que seria algo potencialmente oposto à cultura dominante, acaba 

reforçando e assegurando a reprodução social nos moldes da família burguesa 

heterossexual, sem contestar o sistema de valores dominantes.  

Portanto, a família homoafetiva não está isenta deste sistema 

patriarcal, fazendo parte das suas redes de entrelaçamentos. De acordo com 

Saffioti (2004) “ninguém, nem mesmo homossexuais masculinos e femininos, 

travestis e transgêneros ficam fora do esquema de gênero patriarcal” (p.122). No 

seu entendimento, gênero regula “não apenas relações homem-mulher, mas 

também relações homem-homem e relações mulher-mulher” (p.45). Portanto o 

sistema patriarcal de gênero perpassa tanto as relações heterossexuais, quanto 

às relações homoafetivas, apresentando-se sob formas diferenciadas de um 

mesmo fenômeno.  

 

1.2 - O patriarcado e a sociedade capitalista 

 

Partindo do pressuposto do entrelaçamento entre o sistema patriarcal e 

a sociedade capitalista, abordamos a forma como as relações de gênero se 

expressam neste contexto nos processos de dominação e exploração. Situamos 

aqui o nosso posicionamento de que o capitalismo ao mesmo tempo em que 

fortalece o patriarcado, faz com que o mesmo pareça invisível. 

Neste sentido, apontamos que a conquista de direitos, reivindicados 

pelo movimento de mulheres, apesar de ter trazido inegáveis melhorias nas 

condições de vida destas não transformou, no contexto geral, as relações de 

dominação e exploração das mulheres pelos homens. 

A permanência de tais características e a reprodução das mesmas 

inclusive nas relações homoafetivas aponta para a presença do sistema patriarcal 

nos diferentes espaços da sociedade como fios entrelaçados que se fortificam e 

se expandem, às vezes de forma sorrateira e outras totalmente explícitas. Desta 
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forma o patriarcado, na sociedade capitalista, aparece escamoteado em 

diferentes formas, escondido nos discursos de democracia, igualdade e liberdade 

na sociedade contemporânea. 

Concordamos aqui com autora Hartmann (1994) que afirma que o 

patriarcado antecede o capitalismo, mesmo que o conceito que caracteriza o 

mesmo ainda não existisse. Não se trata de estabelecer ou datarmos um período 

específico de surgimento do sistema patriarcal, mas de reconhecer que os 

processos de dominação dos homens sobre as mulheres antecede a sociedade 

capitalista.  

Hartmann (1994) analisa a interligação entre patriarcado e capitalismo 

a partir da análise da divisão sexual do trabalho. Para ela 

 

Los capitalistas heredaron la segregación de los empleos por 
sexos, pero muy a menudo han podido utilizarla en beneficio 
propio. Si pueden sustituir a hombres de experiencia por mujeres 
menos pagadas, mucho mejor; si pueden debilitar a los 
trabajadores amenazando con hacerlo, también les conviene; y en 
todo caso, se pueden utilizar esas diferencias de status para 
gratificar a los hombres y comprar su apoyo al capitalismo con 
beneficios patriarcales, también está bien (…).El capitalismo 
creció sobre el patriarcado (p.289-290). 

 

Destacamos aqui, em concordância com a autora, o aspecto de que a 

divisão sexual do trabalho é uma característica que apresenta de forma aguda a 

predominância do patriarcado na sociedade ao longo da história da humanidade, 

predominando ainda na atualidade. Uma vez que é injustificável o fenômeno de 

que mulheres e homens ganhem diferencialmente, mesmo no mesmo posto de 

trabalho. De acordo com Kergoat (2009) 

 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho 
social decorrente das relações sociais de sexo; esta forma é 
historicamente adaptada a cada sociedade. Tem por característica 
a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das 
mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação 
pelos homens das funções de forte valor agregado (políticas, 
religiosas, militares etc. (p.67) 

 

Esta dissociação entre produção e reprodução reflete os parâmetros de 

configuração econômica da sociedade, onde mesmo ambos os elementos 
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estando interligados, tende-se a ter uma valorização maior da esfera produtiva em 

detrimento da reprodutiva, dissociando uma da outra. Kergoat ainda aponta que 

existem dois princípios organizativos da divisão sexual do trabalho. O primeiro 

refere-se ao quesito da separação de atividades (existem trabalhos de homens e 

outros de mulheres); o segundo refere-se a hierarquização (um trabalho de 

homem vale mais do que um de mulher). 

Tal divisão de trabalho reproduz a distribuição desigual de tarefas entre 

homens e mulheres no espaço doméstico, na qual estas últimas são 

sobrecarregadas com duplas jornadas de trabalho. Uma das formas de 

configuração desta desigualdade é o fato das atividades realizadas no âmbito 

doméstico, pelas mulheres, não serem consideradas como trabalho, mas são 

postas como função da mulher que é “dona-de-casa”.  Alia-se a isto o fato das 

mulheres, em uma relação de família nuclear, não serem consideradas como 

chefe de família10. Sobre o trabalho das mulheres no espaço doméstico 

Guillaumin (2005) caracteriza como a apropriação do tempo da mulher. Para esta 

autora  

 

“El tiempo es apropiado explícitamente en el „contrato‟ de 
matrimonio dado que no hay ninguna medida de este tiempo, 
ninguna limitación a su empleo, ni bajo la forma de horarios como 
es el caso en los contratos de trabajo clásicos, ya sean salariales 
o no, ni bajo la forma de medición monetaria del trabajo de la 
esposa. (p.26) 

 

No que se refere ainda a problemática da divisão sexual do trabalho e 

a implicação desta na vida das mulheres a autora além de apontar a apropriação 

do tempo das mulheres, aponta outro elemento que se refere a apropriação da 

individualidade das mesmas. Este ponto entra dentro do debate sobre projeto 

individual e projeto coletivo. Neste sentido, as mulheres, muitas vezes, 

abandonam seus projetos individuais em prol de um projeto considerado coletivo 

familiar. Para a autora citada acima 

 

                                                 
10

  Há um apontamento por meio de estatísticas do IBGE referente a chefia familiar feminina. No 
entanto, está aparece mais especificamente nas famílias monoparentais, onde não há a 
presença do homem no âmbito doméstico. 
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Sus gestos [dos familiares], sus acciones mantienen a la madre-
esposa-hija-cuñada bajo su esfera de influencia. Cada uno de los 
gestos de estos individuos está lleno de sentido para ella y 
modifica su propia vida a cada instante: una necesidad, una caída, 
una solicitud, una acrobacia, una partida, un sufrimiento, la obligan 
a cambiar de actividad, a intervenir, a preocuparse por lo que hay 
que hacer inmediatamente, en unos minutos, a tal hora, esta 
noche, antes de tal hora, antes de partir, antes que x venga. Cada 
segundo de su tiempo ella es absorbida por otras individualidades, 
apartada por otras actividades de la que estaba realizando en el 
momento. (GUILLLAUMIN, 2005, p. 36-37) 

 

Além destes aspectos, apontamos para a reflexão acerca do fato de 

que as profissões consideradas hegemonicamente femininas não apresentam o 

mesmo status de reconhecimento e remuneração que as consideradas do campo 

masculino. Ainda referendando Hartmann (1994), afirmamos, por meio dos seus 

argumentos que  

 

El mercado de trabajo perpetúa la división domestica del trabajo y 
viceversa. Este proceso es el resultado actual de la continua 
interacción de dos sistemas engranados: el capitalismo y el 
patriarcado. El patriarcado lejos de haber sido derrotado por el 
capitalismo, se conserva muy viril: gobierna la forma que adopta el 
capitalismo moderno de la misma manera como el desarrollo del 
capitalismo ha transformado las instituciones patriarcales. El 
ajuste mutuo entre el patriarcado y el capitalismo ha creado para 
las mujeres un circulo vicioso (p.258). 

 

Consideramos importante esclarecer que mesmo concordando com a 

análise da autora em relação a sua apresentação da divisão sexual do trabalho 

como um ponto de entrelaçamento entre patriarcado e capitalismo, discordamos 

da utilização do termo capitalismo patriarcal. Neste sentido, concordamos com 

Saffioti (2004) ao afirmar que ambos os sistemas tem sua autonomia. Não se trata 

de capitalismo patriarcal ou de patriarcado capitalista, mas de uma interligação 

entre eles em que um fortalece o outro. Da mesma forma, consideramos que a 

divisão sexual do trabalho não é o único meio e espaço de entrelaçamento entre 

esses dois sistemas. 

Em contraposição a análise que apresentamos, há autores que 

demarcam o declínio do patriarcado com o surgimento da sociedade capitalista. 

Neste trabalho apontamos para a argumentação do sociólogo sueco Therbon 

(2006). O mesmo em sua obra de análise da instituição familiar entre o século XX 
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e o XXI, afirma que “o patriarcado foi o grande perdedor do século XX”, 

apontando um processo que define como de “erosão do patriarcado”. 

Consideramos importante apresentar seu trabalho, uma vez que ele aponta um 

percurso argumentativo que não pode deixar de ser considerado, mesmo que não 

concordemos com o mesmo. 

Um ponto inicial para compreender a linha argumentativa de Therbon é 

saber que ele classifica diferentes formas de poder masculino, portanto para o 

autor nem todo poder masculino está inserido dentro do conceito de patriarcado. 

Ao poder masculino sem ligação e significado parental caracteriza-o como 

“falocracia” classificando esta como uma “irmã mais moça do patriarcado”. 

Portanto, em sua obra o poder paterno é considerado o ponto central 

no entendimento sobre patriarcado, sendo tal poder também estendido aos 

maridos. Trata-se de uma visão limitada sobre o patriarcado centrado apenas nos 

sistemas de parentesco. Como no decorrer dos processos de industrialização 

com a proletarização e a constituição do Estado-nação o poder paterno foi sendo 

subsumido a outros poderes. Therbon avalia o enfraquecimento do patriarcado a 

partir destes elementos. 

Ao contrário da argumentação de que o poder do pai está subsumido 

ao do patrão, afirmamos que estes poderes se entrelaçam. Portanto, tais 

“poderes” passam a ser observados não mais apenas nos limites do espaço 

doméstico, mas no espaço de trabalho das mulheres como uma reprodução das 

relações de opressão vivenciadas pelas mesmas no âmbito familiar nuclear. 

 

1.3 - Relações de gênero e homoafetividade 

 

O conceito de gênero assim como o de patriarcado apresenta uma 

série de denominações e análises diferenciadas dentro da teoria social feminista, 

dependendo de qual vertente teórica o mesmo está vinculado. Da mesma forma, 

não há uma definição unânime a seu respeito.  
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Reiteramos aqui o posicionamento da feminista Ávila11 que afirma que 

o fundamental, neste aspecto, é conceber gênero como relação social e esta 

implica uma série de elementos como contradição e conflito. Afirma ainda que “o 

conceito é algo abstrato que se manifesta de forma particular em cada contexto. 

As relações de gênero sempre existiram, o conceito vem depois”12. 

A partir de tais elementos compreendemos gênero como relações 

sociais que se dão tanto entre homens e mulheres, entre mulheres-mulheres e 

entre homens-homens, portanto relações que podem ser desiguais, igualitárias ou 

contraditórias. Na particularidade deste trabalho estaremos falando das relações 

patriarcais de gênero como relações de opressão e dominação. 

No campo dos estudos feministas, a categoria de gênero surge para 

explicar que a diferença entre homens e mulheres, no sentido de divisão do 

trabalho, das atividades e sentimentos atribuídos de forma especifica para cada 

um, não é um elemento natural e nem está ligado necessariamente a estrutura 

anatômica dos corpos. 

Neste contexto, os estudos sobre “a mulher” que vinham sendo 

desenvolvidos na teoria feminista foi paulatinamente sendo substituídos pelos 

estudos sobre gênero, uma vez que este abarcava um entendimento mais 

completo e complexo da situação das mulheres na sociedade. A categoria de 

“mulher” não explicava por si só a opressão e subordinação que as mesmas se 

encontravam em relação aos homens.   

Não queremos afirmar aqui a negação da categoria mulher como 

central para o movimento feminista, pois esta continua sendo imprescindível. A 

mudança na situação é que o termo mulher se firma como categoria de sujeito 

político do feminismo na reivindicação de melhorias na qualidade de vida das 

mulheres em todos os espaços, enquanto gênero passou a ser fundamental para 

explicar a situação de desigualdade em que estas se encontram e, portanto, 

importante para o direcionamento da luta e reivindicações. 

Traçando um percurso nos debates acerca de gênero encontramos 

complementações, contradições e perspectivas diferenciadas em relação ao 
                                                 
11

  Exposição “Teoria social feminista e desafios para mulheres jovens”, no curso promovido pela 
ONG SOS Corpo, intitulado: “Feminismo: da intenção ao gesto. Formação para mulheres 
jovens”. Paulista/PE, setembro de 2009. 

 
12

 Idem  
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mesmo; desde uma análise com mais enfoque na subjetividade à interligação 

deste conceito com outros elementos que o subsidiam fortalecendo as 

características de naturalização. 

Em relação a categoria de gênero tendo como foco a sexualidade e os 

sistemas de “sexo/gênero”, apontamos para o trabalho das autoras Barbiere, 

Rubin e Buttler13. Tal apontamento não tem a pretensão de encaixar as autoras, 

igualmente, dentro de uma mesma vertente teórica, pois esta não é a realidade.  

Barbiere (1993) adota o termo de “sistemas de gênero/sexo” para 

explicar a relação de dualidade entre a subordinação feminina-dominação 

masculina. A autora trabalha dentro da perspectiva que considera os “sistemas de 

gênero” como sistemas de poder resultado de conflito social, caracterizando-os 

como “conjuntos de práticas, símbolos, representações, normas e valores sociais 

que as sociedades elaboram a partir da diferença sexual anatômico-fisiológica” 

(p.8). 

A antropóloga estadunidense Rubin (1993) adota como definição de 

um sistema de sexo/gênero “um conjunto de arranjos através dos quais uma 

sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, 

e na qual estas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas” (p.2). Aponta 

o gênero como divisão dos sexos socialmente imposta e um produto das relações 

sociais da sexualidade. 

No campo das análises dos sistemas “sexo/gênero” a maior 

problematização está no polêmico texto da feminista Buttler. A autora trabalha 

com o argumento não apenas do gênero como construção social, mas também o 

sexo como socialmente construído falando de uma “ordem compulsória do 

sexo/gênero/desejo”. Nas palavras dela “talvez o sexo sempre tenha sido o 

gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente 

nenhuma” (p.25).  

A autora tomando como base a centralidade do discurso na construção 

de sexo e gênero fala de “identidades discursivamente construídas” e dos 

                                                 
13

 Os apontamentos sobre o trabalho das autoras está restrita a um texto específico de cada uma. 
Sequencialmente: “Sobre a categoria gênero: uma introdução teórico metodológica” (1993); “ O 
tráfego de mulheres: notas sobre a „economia política‟ do sexo” (1993); Problema de gênero: 
feminismo e subversão da identidade” (2003). Portanto, nossa análise não abarca o pensamento 
das autoras em suas obras completas, mas seus posicionamentos sobre a categoria de gênero 
nos textos citados.  
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“gêneros inteligíveis” como aqueles que “em certo sentido instituem e mantêm 

relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo” 

(p.38). 

Na nossa perspectiva de análise do gênero como relações sociais 

tomamos como referência a autora Saffioti (2004). Compreendendo que no 

interior destas relações se interpõem a construção social do masculino e do 

feminino, padronizada no enquadramento e funcionalidade dos papéis sociais que 

moldam atitudes e vivências diferenciadas e desiguais para homens e mulheres. 

A vivência de tais papéis é introjetada por meio de uma educação sexista 

repassada pela família, escola, igrejas e diversas outras instituições da 

sociedade. 

Tal separação, na forma de educação entre meninos e meninas gerada 

pelas relações estabelecidas de gênero, acarreta uma naturalização de 

sentimentos como sendo indissociáveis da figura do homem e da mulher, como 

por exemplo, o amor materno, a sensibilidade, a delicadeza e a emotividade 

atribuídas à mulher, assim como a força, a racionalidade e a coragem atribuídas 

ao homem.  

Esse sistema provoca uma dualidade nas relações de gênero entre 

homens e mulheres, colocando-os em lados opostos, como unidades 

diferenciadas e conflituosas. Há, portanto a necessidade de desconstruir esta 

dualidade e oposição, afirmando a desnaturalização dos papéis socialmente 

impostos, uma vez que esta construção social entrelaça a vivência das pessoas 

em todos os espaços, na forma como elas se inserem ou não nos padrões 

estabelecidos por esta caracterização. 

Os papéis sociais que são atribuídos aos sujeitos, tendo como 

referência a representação do gênero na sociedade patriarcal e capitalista, além 

de afirmar um sistema de desigualdade entre os sexos afirma uma série de 

preconceitos direcionados a todos aqueles(as) que não se encaixem nas 

determinações dos padrões estabelecidos. 

Aliada a desigualdade de gênero, há outros fatores que se atrelam a 

esse debate como raça/etnia e classe social, estando inserido no contexto do que 

Saffioti (2004) denomina de “nó”. Este nó está imbricado nas relações existentes 

na sociedade. Existem várias dimensões de preconceito, os quais são 
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vivenciados, de diferentes formas por cada pessoa dependendo do contexto e da 

situação em que a mesma se encontra. Na particularidade da discussão de 

Saffioti (2004), este nó é composto por três elementos: gênero, classe social e 

raça/etnia. 

Os elementos que compõem esse nó, segundo a autora, estão 

inseridos num sistema específico: a ordem patriarcal de gênero, expresso através 

da dominação e exploração das mulheres pelos homens. A junção dos três 

elementos citados não significa apenas um somatório de preconceitos ou um 

somatório de exploração, “o conceito de superexploração não dá conta da 

realidade, uma vez que não existem apenas discriminações quantitativas, mas 

também qualitativas” (KERGOAT citada por SAFFIOTI, 2004, p.115). 

A relação estabelecida entre gênero, classe social e raça/etnia no 

Brasil dá-se especificamente pelas características de sua formação colonial 

baseada no sistema escravocrata. Tal formação gerou repercussões não apenas 

em uma época específica, mas trouxe consequências enormes de desigualdades 

até os dias atuais. Neste sentido, a população negra é alvo de discriminações as 

quais levam a desigualdades de acesso ao mercado de trabalho e a espaços 

escolares, entre outras coisas, influenciando diretamente na situação econômica 

de desigualdade em que a mesma se encontra. 

Na particularidade da sociedade brasileira o patriarcado está presente 

desde o processo de colonização. Ribeiro (1995) afirma que “a população 

brasileira se constrói simultaneamente pela dizimação mais atroz e pelo 

incremento mais prodigioso utilizando largamente a imensa disponibilidade de 

ventres de mulheres indígenas escravizadas” (p.149). 

As mulheres negras no período escravista para além da exploração do 

trabalho forçado eram submetidas a estupros e maltratos e consequentemente a 

gravidez indesejada, portanto a formação da sociedade brasileira e do povo 

brasileiro é constituída por meio da exploração e dominação tanto da mulher 

indígena quanto da mulher negra. Não podemos desconsiderar estes processos e 

a forma como o mesmo influencia a situação atual destas mulheres na sociedade.  

Portanto, há uma necessidade fundamental de avaliar as relações de 

gênero levando em consideração a estrutura do “nó” proposto por Saffioti, sem 

fixar sobreposições entre eles. Além dos elementos já citados “sobre esta base 
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estruturadora, articulam-se múltiplas outras desigualdades assentadas em 

preconceitos e discriminações. A hegemonia na perspectiva da 

heterossexualidade sobre a sexualidade humana é uma delas” (CAMURÇA, 2007 

p. 21). 

Na sociedade patriarcal e capitalista a sexualidade é imbricada de uma 

simbologia sexista que forma padrões estabelecidos de sua vivência entre 

homens e mulheres, definindo “modelos corretos de viver a sexualidade”. Este é 

um dos fatores pelos quais não podemos dissociar sexualidade do entendimento 

acerca das relações sociais de gênero. 

A definição de modelos corretos de expressões da sexualidade impõe, 

nesta sociedade, para além das restrições de vivências individuais da mesma, um 

padrão de relações que denominamos aqui de “heterossexualidade compulsória”, 

colocando, portanto, as relações homoafetivas seja entre homens ou entre 

mulheres como sinônimo de anormalidade. 

Por muito tempo a sexualidade esteve atrelada apenas ao contexto de 

relações sexuais. Neste sentido, falar de sexualidade era abordar um espaço 

“privado” do relacionamento entre um homem e uma mulher, sendo desta forma 

um debate difícil de ser colocado publicamente em discussão. 

A partir do desenvolvimento da tecnologia no que se refere a meios 

ligados a saúde reprodutiva e do surgimento dos contraceptivos na década de 

1960, assim como da inseminação artificial e a fecundação in vitro as mulheres 

tiveram a oportunidade de ter um maior domínio sobre seu corpo e de dissociar 

sexualidade de reprodução biológica. Anterior a esse desenvolvimento, como 

afirmamos acima, a percepção que se tinha sobre sexualidade estava limitada ao 

sexo e a visão deste apenas para reprodução, e como tal, limitada às relações de 

matrimônio.  

 

A dissociação entre sexualidade e reprodução biológica da 
espécie, a partir do desenvolvimento dos métodos contraceptivos 
hormonais, nos anos 60 e o advento da epidemia de HIV/AIDS na 
década de 80, deram novo impulso as investigações sobre os 
sistemas de práticas e representações sociais ligados à 
sexualidade, constituindo-a como um campo de investigação em 
si, dotado de certa legitimidade (HEILBORN, 1999, p.7-8). 
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Estas mudanças ocorreram principalmente no decurso da “revolução 

sexual” ou liberação sexual, que foi um importante marco na desmistificação e 

superação de tabus acerca da sexualidade, consistiu em uma mudança na 

concepção da mesma, da sua forma e da revogação das obrigações que coibiam 

a sexualidade. 

Tal revolução teve como protagonista os segmentos sociais compostos 

por gays, lésbicas e feministas liberais que buscavam garantir uma maior 

expressão de liberdade em relação a quaisquer desejos sexuais e tiveram como 

países pioneiros os EUA, a Inglaterra e a França. 

O entendimento da sexualidade a partir da visão construtivista social 

permitiu uma percepção da mesma, dissociada apenas da noção de sexo e de 

uma única forma de relacionamento. Desta forma, com a dissociação entre 

sexualidade e sexo, passou-se ao entendimento de que a sexualidade não está 

limitada ao relacionamento entre duas pessoas, podendo ser expressa nos 

prazeres individuais e na forma de cada pessoa viver suas emoções e 

sentimentos. 

A liberação sexual, também foi uma forma de contestação, por parte do 

movimento feminista das mulheres expressarem o prazer, sem por isso serem 

estigmatizadas, o que antes era apenas limitada à figura masculina. No Brasil, de 

acordo com Pinto (2003), a “revolução sexual” e o debate acerca da sexualidade 

chegaram tardiamente, apenas uma década após o desenrolar de tais discussões 

no cenário internacional. Esta questão inseriu-se no debate acerca da saúde da 

mulher com discussões sobre maternidade, prevenção do câncer, etc., 

protagonizada pelo movimento feminista. 

A “revolução sexual” levou à sociedade, reivindicações que, até então, 

se limitavam ao interior dos movimentos. Tais reivindicações vieram à tona entre 

as décadas de 1960-1980 e passaram a ser ponto de pauta das diversas 

manifestações, realizadas pelos devidos segmentos na sociedade. Portanto, ouve 

um enfrentamento entre o movimento de liberação sexual e o conservadorismo 

representado principalmente por intermédio das igrejas.  

A sexualidade passou a ser observada como baseada numa 

construção social, ou seja, a partir de valores socialmente construídos, superando 

a concepção de naturalização, e como tal, poderia ser questionada em suas 
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bases. Portanto, a desnaturalização da sexualidade permitiu que a mesma fosse 

contestada e que se buscassem novas alternativas de expressão, ou melhor, 

visibilizar as expressões já existentes. Tal movimento de liberação permitiu, de 

certa forma, a visibilidade da união homossexual a partir do questionamento da 

heterossexualidade como padrão de toda relação afetivo-sexual com funções 

reprodutivas. 

Consideramos importante destacar a diferença entre liberação sexual e 

liberdade sexual. A primeira, se refere a uma mudança na forma de conceber a 

sexualidade como uma unidade natural e, consequentemente, a desmistificação 

de alguns conceitos e tabus referentes à forma da vivência da sexualidade, 

relacionada estritamente a relação sexual no âmbito do casamento. A segunda, 

diz respeito a uma liberdade de expressar a sexualidade na sociedade, livre de 

preconceitos e descriminações, o que ainda é um desafio constante. 

No contexto atual, mesmo com os avanços da “revolução sexual” e 

com o aumento do debate teórico e estudos sobre esta problemática a percepção 

que se tem sobre sexualidade ainda está vinculada à prática sexual e limitada a 

uma relação entre duas pessoas, desvinculada de outras formas de prazer. 

Os padrões existentes na sociedade modelam os modos de viver a 

sexualidade, ficando esta “enquadrada por um conjunto de leis, costumes, regras 

e normas variáveis no tempo e no espaço” (HEILBORN, 1999, p.77). Estas 

normas formam o que a autora, concordando com Foucault, chama de 

“dispositivos de sexualidade”, regulando comportamentos e caracterizando as 

“formas corretas” de viver a sexualidade, sem compreender que cada indivíduo a 

vivencia de forma única e diferenciada. 

Estes “dispositivos de sexualidade” são introjetados através da 

educação sexista que limita a sexualidade da mulher às normas e 

comportamentos dentro do espaço doméstico, restringindo suas expressões de 

sexualidade à procriação e separando-a do prazer.  

 

No caso do Brasil, que faz parte do que chamamos cultura 
ocidental cristã, os princípios estruturadores do modelo sexual 
dominante são a religião católica, a cultura européia, o 
desenvolvimento do capitalismo e todas as mudanças ocorridas a 
partir dele (FARIA, 1998, p.11). 
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Por tal influência condena-se diversas expressões de vivência da 

sexualidade, limitando a liberdade dos indivíduos de viverem sua vida 

independente de normas padronizadas. Podemos apontar, por exemplo, os 

relacionamentos homoafetivos, pois embora cada pessoa tenha a opção de se 

expressar publicamente, há os riscos de serem alvo de ações preconceituosas e 

discriminatórias, geradas pela afirmação de conceitos e normas que são 

comumente consideradas “corretas”.  

Numa sociedade marcada por profundas desigualdades de gênero, a 

vivência da sexualidade se expressa de forma diferenciada entre os sexos. Tal 

desigualdade leva a uma situação de privilégio para uma das partes. Os homens 

vivem sua sexualidade sem tantas limitações como as que são impostas às 

mulheres, desde sua formação enquanto criança14.  

As limitações existentes, no interior da organização familiar, 

determinam o que um homem ou mulher pode fazer referente à vivência da 

sexualidade e em particular das relações sexuais. É imposto pelos padrões 

culturais da sociedade que uma mulher tem que preservar sua “integridade” 

resguardando-se de viver sua sexualidade com a mesma liberdade de ações 

como a que os homens vivenciam. 

 Um modelo de mulher ideal é cultuado, tendo como parâmetro, a 

imagem de uma mulher “pura”, que vive suas relações sexuais apenas na 

vivência do matrimônio; por conseguinte se condena aquelas que, de alguma 

forma, fogem as normas estabelecidas, caracterizando-as como “devassas” ou 

como mulheres “sem valor”.  

Portanto, as relações de gênero influem na representação da 

sexualidade, na forma como se expressa essa sexualidade na vida dos 

indivíduos, especificamente no que concerne a suas relações sexuais, exercendo 

um poder simbólico/concreto15 que recai, principalmente, na vivência da 

sexualidade feminina.  

                                                 
14

 Neste processo de análise estamos nos referindo ao contexto da heterossexualidade, uma vez 
que os homens quando vivenciam uma relação homoafetiva também sofrem limites em relação a 
sua sexualidade.  
 
15

 Utilizamos o termo simbólico/concreto para expressar que o poder simbólico tem uma 
concreticidade na realidade e não é apenas uma simbologia subjetiva. 
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É também importante esclarecer a diferença entre identidade de 

gênero, identidade sexual e orientação sexual. A identidade de gênero de acordo 

com Faria (1998) está associada à incorporação dos modelos femininos e 

masculinos, ou seja, a forma como cada pessoa se percebe e se identifica como 

homem ou como mulher; a identidade sexual de acordo com Louro (1998) é 

expressa na maneira como cada pessoa exerce sua sexualidade seja com 

parceiros(as) do mesmo sexo, do sexo oposto ou sem parceiros; e, a orientação 

sexual  de acordo com o Programa Nacional Brasil sem Homofobia (2004) está no 

campo da atração afetiva/desejo sexual: heterossexual, homossexual ou 

bissexual.   

Essas identidades permitem diferenciar cada uma das categorias, ou 

seja, entender que as mesmas podem se expressar de forma distinta. As 

identidades podem divergir do modelo considerado como padrão, pois há formas 

de vivências diferenciadas que cada uma oferece.   

No que concerne à discussão da sexualidade, sob o ângulo da 

orientação sexual, os entraves impostos na sociedade são cada vez mais 

acentuados. O modelo heterossexual/heteronormativo, ditado como parâmetro 

para todas as formas de relacionamento, exclui outras formas da orientação 

sexual como a homossexualidade e a bissexualidade.  

A bissexualidade é uma das formas de vivência da sexualidade que se 

expressa diferencialmente dos relacionamentos heterossexuais ou homossexuais, 

pois a atração sexual não se caracteriza especificamente no modo de se 

relacionar com pessoas do sexo igual ou do sexo oposto. O 

relacionamento/atração sexual é direcionado pela identidade com as 

características particulares de uma pessoa, independente de ser homem ou 

mulher. 

A visão distorcida que se tem da bissexualidade na sociedade, está 

ligada ao fato de se pensar que a pessoa que tem essa orientação sexual se 

relaciona com duas pessoas de sexos opostos ao mesmo tempo. Essa visão é 

ocasionada pela falta de conhecimento e discussão no contexto social sobre esta 

forma de relacionamento. 

A bissexualidade não está ligada à indecisão ou a distorção na 

identidade de gênero ou de sexo. É uma forma diferente dos padrões socialmente 
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estabelecidos, que define um direcionamento para maneiras de amar.  Neste 

aspecto é permeada por preconceitos tanto por pessoas que tem orientação 

sexual heterossexual, como homossexual. 

A discussão acerca da homossexualidade vem ganhando maior 

visibilidade no cenário internacional e nacional desde a década de 1970. Sua 

caracterização foi adaptando-se a momentos históricos, bem como a percepção 

da sociedade a respeito dessa forma de orientação afetivo-sexual. 

Diversas teorias buscam explicar a homossexualidade sob diferentes 

pontos de vista, nem sempre convergentes. As primeiras expressões dessa 

orientação sexual eram vistas como doença, distúrbio mental ou perversão, 

portanto buscava-se a cura para a homossexualidade, através de tratamentos 

médicos/psicológicos. Este fato demonstra o quanto a sexualidade era 

desconhecida e quão grande eram os preconceitos que a cercavam. 

Na atualidade, apesar de todas as discussões teóricas acerca da 

homossexualidade, muitos ainda a observam sob um olhar repressor, usando 

expressões discriminatórias e tratando as pessoas que têm a orientação 

homossexual como pessoas “mal resolvidas”, “sem vergonha”, dentre outras 

formas depreciativas. 

Uma visão errônea, baseada no desconhecimento sobre as identidades 

de gênero e orientação sexual, é o fato de pensar o gay e a lésbica, como 

pessoas que não têm sua identidade de gênero definida, ou seja, muitos atribuem 

uma identidade de gênero de acordo com a orientação sexual. Nesse sentido, as 

mulheres lésbicas são caracterizadas como masculinas e os homens 

homossexuais como com identidade feminina16.  

A estas identidades se atrelam ainda a caracterização das 

terminologias de passividade e atividade17, atribuindo o termo de ativo ao homem 

e de passiva à mulher. No contexto das relações homoafetivas como há uma 

                                                 
16

 As identidades masculinas e femininas fazem parte da construção histórico/social de gênero em 
que é definido o que é ser homem e o que é ser mulher. Esta definição, por ser uma construção 
social, muda em diferentes sociedades historicamente. Portanto, o que é atribuído como 
característica masculina em uma dada sociedade pode, em outra, ser constituída como 
característica feminina e vice-versa. (Saffioti, 2004). 

 
17

 Discordamos das terminologias de atividade e passividade para caracterizar a forma de 

envolvimento da pessoa na relação sexual. Mesmo nas relações heterossexuais, acreditamos 
que as pessoas se envolvem de forma diferenciada no momento da relação. O termo passivo 
imprime uma idéia de inércia e de ausência de envolvimento no processo. 
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tendência a tentar, contraditoriamente, enquadrar o modelo das relações 

heterossexuais no interior daquelas, tende-se a buscar uma identificação de, por 

exemplo, quem é o homem e quem é a mulher, mesmo em uma relação entre 

dois homens ou entre duas mulheres. 

Reafirmamos que a orientação sexual é um desejo afetivo-sexual que 

não descaracteriza, de forma alguma, as identidades de homem ou de mulher. 

Estas são bem definidas. Viver uma relação homoafetiva, não torna a pessoa 

mais masculina ou mais feminina, apenas expressa formas diferentes de vivenciar 

a sexualidade. Reconhecemos a transversalidade das relações de gênero nas 

uniões homoafetivas, mas negamos a forma como é posta na sociedade de forma 

generalizada. 

 

No foco da nossa pesquisa, para analisar a forma como as relações de 

gênero se expressam nas famílias homoafetivas, faremos um breve resgate sobre 

a constituição da família burguesa heterossexual observando suas principais 

características. Em seguida, analisaremos as mudanças que a mesma vem 

apresentando e a configuração no cenário nacional das novas organizações 

familiares. 
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Capítulo 2 
A família homoafetiva no contexto da sociedade patriarcal e capitalista 

 

 

“Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E examinai, sobretudo, o 
que parece habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 

hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 
confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade 

desumanizada, nada deve parecer natural nada deve parecer impossível 
de mudar”. Bertolt Brecht 
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A configuração atual das diversas organizações familiares nos convida 

a dialogar sobre o que entendemos como família e a forma como esta instituição 

se apresenta na sociedade. Nosso campo de abordagem situa-se no contexto da 

família brasileira, sem deixar, por outro lado, de avaliar o percurso, de constituição 

desta organização de forma mais ampla, para, deste modo, compreender os 

determinantes históricos que direcionaram a estruturação da organização familiar. 

Nosso primeiro questionamento deu-se em torno da inquietação sobre 

o termo “família” em si, uma vez que este é originado do termo famulus que de 

acordo com Engels (2006) quer dizer escravo doméstico e família como “um 

conjunto de escravos pertencentes a um mesmo homem”. Tomando como base 

esta definição refletimos sobre a utilização ou não deste termo para designar as 

novas configurações das organizações consanguíneas ou afetivas entre as 

pessoas. 

Entendemos que o termo família é obsoleto e seu significado original já 

não dá conta das organizações na atualidade. Mas em virtude do nome ter uma 

simbologia, no reconhecimento social, que contempla tanto a ligação entre 

pessoas por vínculo consanguíneo como as “novas” organizações familiares é 

necessário ressignificar sua terminologia. 

O debate que se gesta acerca da categoria família é de fundamental 

importância para reavaliar alguns conceitos repassados pela mesma, bem como, 

sua própria caracterização. É buscar novos horizontes de conceituações que 

envolvam suas diferentes formas de organização, superando a visão unilateral e 

limitada em que ela está atrelada. 

Portanto, neste capítulo, faremos uma breve abordagem da família 

como instituição social e a forma como esta vem se configurando em diferentes 

organizações, enfocando a particularidade da família homoafetiva, neste contexto, 

e a forma como esta está inserida no âmbito da sociedade patriarcal e capitalista. 

 

2.1 – A família como instituição social 

 

A família é uma instituição social que adquire características 

particulares dependendo do espaço e do período histórico em que é analisada. 
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Na sociedade capitalista contemporânea, ela se estrutura com o parâmetro 

estabelecido nas relações patriarcais de gênero. 

Conceituar família, portanto, exige a observação de alguns elementos 

primordiais, como a economia, a cultura, a ideologia e os padrões considerados 

normativos em uma sociedade. Por outro lado, limitar-se apenas ao que é 

unânime e ao que a sociedade conceitua de forma generalizada, é deixar de 

perceber que existem outras formas de percepção de valores e de vivência de 

outras organizações familiares. 

O estudo da família é um tema abordado por distintas áreas de estudo, 

tais como a antropologia, sociologia, história, entre outras. Excetuando a religião, 

ela “é a única instituição social formalmente desenvolvida em tôdas [sic] as 

sociedades” (GOODE, 1997, p.16), o que a leva a ser reconhecida 

universalmente. 

Esta legitimidade e amplitude da instituição familiar reside no fato dela 

ser responsável pelo repasse de valores fundamentais para legitimação da cultura 

hegemônica na sociedade capitalista e de fundamentalismos religiosos. Pesa 

também o fato de ser a primeira instituição na qual o indivíduo se insere e a 

responsável pela forma como o mesmo passa a observar a vida em sociedade, no 

momento inicial de sua formação. 

Tal reconhecimento, no entanto, se limita a determinadas formas 

padronizadas como modelo hegemônico em cada época e lugar nas realidades 

particulares. Portanto, embora seja uma instituição universalmente conhecida, 

ainda não abrange, no sentido de reconhecimento jurídico e social, suas 

diferentes dimensões de organização. 

Os estudos científicos referentes à família, de acordo com Quintas 

(2000) tornaram-se relevantes quando alguns autores como Morgan, Engels e 

Bachofem, na segunda metade do século XIX passaram a considerá-la uma 

instituição social histórica. Isso não significa dizer que a família inexistia antes 

desse momento, mas que a visão que se passou a ter da mesma, superou a 

hipótese antes considerada como um grupo natural. 

De acordo com os estudos de Engels (2002), tomando como 

referencial os autores Morgan e Bachofem, a família monogâmica, baseia-se no 

predomínio do homem tendo como finalidade expressa a de gerar filhos cuja 
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paternidade seja indiscutível. Tal exigência dá-se pelo fato de que os filhos, na 

qualidade de herdeiros diretos, entrarão um dia na posse dos bens de seu pai, 

preservando a riqueza acumulada por este. 

Anterior a essa forma de organização, Engels aponta a partir da 

caracterização das formas de famílias feita por Morgan, três formações diferentes, 

sendo elas: a família consangüínea, na qual os grupos conjugais classificam-se 

por gerações e sendo seus membros maridos e mulheres entre si; a família 

punaluana, na qual um ou mais grupos de irmãs convertiam-se no núcleo de uma 

comunidade e seus irmãos carnais, no núcleo de outra, formando as gens; e a 

família sindiásmica, na qual um homem vive com uma mulher, mas de maneira tal 

que a poligamia e a infidelidade continuam a ser um direito dos homens e o 

vínculo conjugal dissolve-se com facilidade por uma ou por outra parte. Nessa 

forma de organização, os filhos pertencem exclusivamente à mãe.   

A partir do processo de acumulação de riquezas, a estrutura familiar 

passou a se organizar em um núcleo formado apenas por um homem, uma 

mulher e seus filhos e consequentemente, a propriedade e os bens que eram 

comuns a uma mesma tribo/aldeia passaram a constituir-se em meios privados. 

Nessa nova forma de organização, a conjugalidade não podia mais ser 

destituída por vontade de qualquer das partes e o “direito materno18” foi 

substituído pelo direito paterno, caracterizando o que conhecemos como 

patriarcado, gerando com ele uma desigualdade de gênero. Este processo 

evidencia que há uma relação intrínseca entre o sistema patriarcal e a 

acumulação de riquezas por intermédio da propriedade privada. 

 

A monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas 
mesmas mãos - as de um homem – e do desejo de transmitir 
essas riquezas, por herança, aos filhos deste homem, excluindo 
os filhos de qualquer outro [...]. Quando os meios de produção 
passarem a ser propriedade comum, a família individual deixará 
de ser a unidade econômica da sociedade (ENGELS, 2002, p.77). 

 

 

                                                 
18

 Algumas feministas como Simone de Beauvoir afirma que o “direito materno” ou as sociedades 
matriarcais são inexistentes na história. Em sua análise, as mulheres sempre se encontraram em 
situação de desigualdade em relação aos homens sendo em alguns períodos mais acentuadas 
que em outros.  
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Para Engels a monogamia está diretamente ligada a noção de 

propriedade privada e, portanto, a constituição da sociedade capitalista. Por outro 

lado, alguns autores relacionam o surgimento da monogamia a modificações das 

visões sobre moralidade impulsionada pelo cristianismo. Apontamos a reflexão 

feita por Ellemberg e Bell (1994) 

 

Y en este contexto se desarrolló El concepto de moralidad e 
inmoralidad. Primero los Levitas, y después los cristianos, 
decidieron que la mujer que tuviera relaciones sexuales antes del 
matrimonio y fuera del lecho marital era vergonzoso. Antes de 
esta época tanto hombres como mujeres parteaban en los 
festivales y consideraba un acto sagrado que un hombre casado 
hiciera el amor con una qadishtu (diferente de su esposa) y que la 
mujer casada, como qadishtu, hiciera el amor con un hombre 
casado (diferente de su esposo). Pero la nueva moralidad asentó 
las bases de unas leyes desiguales entre hombres y mujeres que 
aún perviven en la forma de la virginidad prematrimonial y la 
fidelidad sexual femenina. También hallamos aquí los primeros 
indicios de la actitud de vergüenza hacia la sexualidad. Así pues, 
cuando hablamos sobre la monogamia, es importante recordar 
que ésta, tal como la entendemos hoy, se inició como una 
herramienta para obtener control total sobre la sexualidad. La 
riqueza y la posición de la mujer. (p. 274) 

 

Ambas as apreensões tanto de Engels (2002) quanto de Ellemberg e 

Bell (1994) coincidem que a monogamia surgiu como um controle da sexualidade 

feminina, assim como sobre a riqueza. Portanto, a ligação entre duas pessoas 

pelas normas de convivência e a constituição dos modelos de famílias não se dão 

de forma natural, mas são construções sociais baseadas em interesses de grupos 

hegemônicos. Sobre a diferença entre processo de naturalização e de 

socialização da monogamia Barash e Lipton (2007) falam de uma monogamia 

social. 

Esta forma de constituição conjugal e familiar está tão atrelada a 

estrutura da sociedade, que mesmo na atualidade, falar sobre monogamia ou a 

constituição de novas configurações de relacionamentos afetivo-sexuais ainda é 

um tabu. A monogamia pelo fato de ter um caráter de “naturalização” como 

padrão para os relacionamentos continua sendo pouco questionada. Exemplo 

disso é a pouca produção teórica que retrate especificamente este tema. 

O surgimento do modelo de família burguesa, chamada por alguns 

autores como Goode (1964) e Ariès (1981) de família moderna, está associada à 



50 

 

 

 

emergência da sociedade capitalista. Transforma-se para atender às demandas 

de um sistema de produção econômico pautado no processo de produção de 

excedentes e, intrinsecamente, ligada à noção de propriedade privada, por 

intermédio da acumulação de riquezas. Segundo Goode (1964, p.13) “é através 

da família que a sociedade pode retirar do indivíduo a sua contribuição 

necessária.” 

Ainda analisando o processo de transformação da organização familiar, 

podemos afirmar que essa concepção de família, predominante na realidade 

atual, já é fruto de modificações históricas, pois há alguns séculos atrás, de 

acordo com Áries (1981), a definição de família era baseada na linhagem, isto é 

num sistema de parentesco fundamentado na consanguinidade, sem levar em 

conta a coabitação.  

 

A análise iconográfica19 leva-nos a concluir que o sentimento da 
família era desconhecido da Idade Média e nasceu nos séculos 
XV-XVI, para exprimir com um rigor definitivo no século XVII [...]. 
O sentimento da família está ligado à casa, ao governo da casa e 
à vida na casa. Seu encanto não foi conhecido durante a Idade 
Média porque esse período possuía uma concepção particular da 
família: a linhagem (ARIÉS, 1981, p.210-211; 213). 

 

A concepção de família ligada ao espaço da casa ainda predomina até 

os dias atuais. Portanto, o critério para a caracterização das organizações 

familiares é que estas sejam constituídas por um grupo de pessoas que residam 

no mesmo espaço. O que diferencia as diferentes formas de organização é a 

composição dos membros e o vínculo que os une, se de consanguinidade ou não. 

A concepção de família atual está ligada ao espaço doméstico, ou seja, 

a um âmbito privado e consequentemente a um número limitado de membros, se 

comparada ao modelo de organização familiar baseado na linhagem. Desta 

forma, o conceito de família mais conhecido e utilizado na sociedade é imbricado 

de elementos valorativos que a caracteriza de modo singular, como sendo um 

grupo de pessoas formado por pai, mãe e filhos (as) que habitam em uma mesma 

moradia.  

                                                 
19

 A análise iconográfica é feita através da observação de fotografias, imagens e quadros que 
retratam uma determinada época. 
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Com a modificação da família, mudou-se a forma de organização do 

modelo de sociabilidade. A sociedade que antes era organizada em gens20, 

passou a se configurar em pequenos núcleos. É devido a esse fator que a família 

passa a ser considerada a base da sociedade capitalista, por atender aos 

interesses específicos daqueles(as) que detêm os meios de produção. 

Assim, foi sob a base do patriarcado aliado a proposições da sociedade 

capitalista, que a família passou a se organizar como um núcleo familiar instituído 

por interesses específicos ligados ao processo de acumulação de riqueza. Tal 

processo de nuclearização da instituição familiar baseado na autoridade e 

hierarquia entre seus membros gerou um processo multifacetado de dominação e 

exploração. 

A família como está constituída na atualidade, não pode ser 

compreendida sem que seja observado seu processo de formação e os interesses 

específicos que ela buscou atender. A partir dos estudos de Engels (2002), 

podemos observar que a origem da família, da propriedade privada e do Estado, 

aparecem intrinsecamente ligadas, uma vez que a família burguesa surge para 

garantir o repasse das riquezas, ou seja, para conservar a propriedade privada. 

Já o Estado surge para assegurar o domínio de tais propriedades nas mãos dos 

detentores das riquezas. 

Na particularidade da família, o Estado exerce um determinado poder - 

estabelecido por meio de leis que regulam a vivência familiar - afirmando o que é 

considerado ou não como família, como parente e, consequentemente, os direitos 

e deveres dos membros pertencentes a tal organização. 

 

É através da família - menor célula organizada da sociedade - que 
o Estado pode exercer um controle social sobre os indivíduos, 
impondo-lhes diferentes responsabilidades conforme cada 
momento histórico. Sem dúvida nossa instituição familiar é 
patriarcal, autoritária e monogâmica (PRADO, 1981, p.23). 

 

Em relação à temática da proteção do Estado a instituição familiar na 

última década (2000) vem tendo centralidade no campo das políticas sociais. 

Fala-se do fortalecimento dos vínculos familiares como medida de prevenção de 

                                                 
20

 Conforme Engels (2002), os gens referem-se a um grande grupo em que predominavam 
relações entre todos os membros, constituindo-se em um círculo fechado de parentes 
consangüíneos. 
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possíveis “desajustes”, principalmente relacionados as problemáticas de uso de 

drogas na juventude e gravidez na adolescência. 

Esta centralidade na família, no entanto, vem carregada de uma visão 

conservadora tanto no aspecto de não reconhecimento das atuais configurações 

familiares quanto ao fato de culpabilização da família. Desconsidera-se que a 

fragilidade dos vínculos familiares, para além de outros fatores, muitas vezes está 

relacionada às condições socioeconômicas de seus membros em manter um 

espaço doméstico comum. 

Referindo-se à “proteção do Estado”, em relação a uniões 

homoafetivas, a legislação brasileira não reconhece a família homoafetiva como 

entidade familiar. Portanto, a ausência de tal reconhecimento acarreta a negação 

de direitos, legitimando desta forma um modelo padrão de família. Apesar dos 

significativos avanços com jurisprudências em relação à adoção, pensão, direito a 

herança, dependência em plano de saúde, dentre outras conquistas, ainda são 

ações pontuais, concedidas, ou não, dependendo da interpretação moral do(a) 

juiz(a). 

Na Constituição Federal Brasileira (2003), no que se refere a temática 

de direito de família, afirma-a como base da sociedade que tem “especial 

proteção do Estado”. “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre um homem e uma mulher como entidade familiar”. Reconhece 

também como entidade familiar “a comunidade formada por quaisquer dos pais e 

seus descendentes.”  

Ainda sobre a caracterização de família, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), no censo demográfico (2000), define família 

como um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência 

doméstica ou normas de convivência que morem no mesmo domicílio ou um 

conjunto de no máximo cinco pessoas que morem em domicílio particular, embora 

não estejam ligadas por laços de parentesco e/ou dependência doméstica.  

Podemos observar por meio desta caracterização que a definição de 

família está restrita a um mesmo espaço de convivência (domicílio) e a uma 

quantidade limitada de pessoas. É contraditório observar que um órgão de 

pesquisa que tem como intuito fornecer dados sobre a realidade brasileira não 

contemple as transformações nesta sociedade. Ao não reconhecer, por exemplo, 
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o fenômeno de migração dos jovens de uma cidade ou região a outra em busca 

de emprego ou estudos, afastando-se do espaço doméstico/familiar onde residem 

os pais, sem necessariamente constituir uma nova família. 

Desta forma, enfocando a importância da família burguesa para a 

sociedade capitalista, Mészáros (2002) aponta que 

 

O aspecto mais importante da família na manutenção do domínio 
do capital sobre a sociedade é a perpetuação - e a internalização - 
do sistema de valores profundamente iníquo, que não permite 
contestar a autoridade do capital, que determina o que pode ser 
considerado um rumo aceitável de ação dos indivíduos que 
querem ser aceitos como normais, em vez de desqualificados por 
„comportamento não-conformista‟ (p. 227). 

 

De acordo com Prado (1981) e Goode (1964), a família contribui para a 

sociedade na reprodução, identificação social, socialização, controle social e 

manutenção física de seus membros, além da função econômica de atribuição de 

status. No Brasil, uma das principais identificações da família patriarcal, 

representada na forma de organização da “casa-grande”, condensava todas as 

funções em um único contexto. Para Freyre (1980) a casa-grande, completada 

pela senzala, representa todo um sistema econômico, social, político: de 

produção (a monocultura latifundiária); de trabalho (a escravidão); de transporte; 

de religião (o catolicismo) e de política (p.16). 

Esta forma de organização familiar, que predominou no Brasil até o 

final do século XIX, é permeada, nitidamente, por processos de dominação e 

exploração. Dominação e exploração dos escravos e mais particularmente das 

mulheres. A vida familiar, para estas últimas, consistia para além dos afazeres 

domésticos como servas de seus “senhores” em obrigações sexuais que as 

mulheres tinham que cumprir no entendimento de que era responsabilidade da 

esposa está disponível para seu marido. 

Outro processo característico da formação da instituição familiar no 

Brasil é o fato de que os senhores de engenho em sua maioria eram os 

representantes políticos do Estado. Portanto, transladava a forma de organização 

familiar patriarcal para o espaço público da sociedade, estando intrinsecamente 

ligada uma a outra. 
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Neste sentido, o modelo de organização familiar patriarcal passou a 

servir de modelo para toda a sociedade, impondo parâmetros comportamentais 

dos membros pertencentes a esta organização. Com as modificações no 

processo de produção e o fim da escravidão, a rigidez deste modelo foi sendo 

alterado paulatinamente e a família foi ganhando novas configurações passando a 

se nuclearizar com um número menor de membros. 

Este processo é acompanhado por diversas mudanças, entre elas 

destacamos a problemática econômica, no sentido de que as grandes famílias 

estavam voltadas ao trabalho em extensas monoculturas como a cana-de-açúcar 

e o café, no contexto rural, sofrendo posteriormente mudanças para o espaço 

urbano e outras formas de produção ligadas ao desenvolvimento industrial. 

No entanto, a família extensa para além do espaço da “casa-grande” 

continuou presente até a atualidade, mas com significados diferentes. O que 

antes era organizado em decorrência da forma de produção econômica, que 

exigia uma crescente mão-de-obra, atualmente se apresenta pela ausência de 

condições econômicas para a manutenção de unidades familiares. 

Pensar na família como apenas uma organização natural, ou como um 

núcleo isolado, é negar a forma como a mesma se estrutura, ou não compreender 

as relações que permeiam a mesma dentro de um contexto histórico determinado. 

Relações estas que se modificam de acordo com os interesses estabelecidos pela 

cultura hegemônica. 

 Neste sentido, observando os processos de mudanças na forma de 

organização familiar podemos afirmar que “os modos de vida nas famílias 

contemporâneas vêm se transformando num tempo histórico e social, criando 

novas articulações de gênero e gerações, elaborando novos códigos e ao mesmo 

tempo, mantendo um certo substrato básico de gerações anteriores” 

(SZYMANSKI, 2002, p.20).  

A contemporaneidade marca o surgimento de novos conceitos, e ao 

mesmo tempo, a permanência de uma cultura, hegemônica, baseada nos ideários 

da sociedade patriarcal capitalista. Na particularidade do Brasil, em sua 

diversidade cultural, a família, ainda, é vista como a “base de tudo”. Não significa 

que não reconheçamos o papel da família como base formadora da educação dos 
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indivíduos, mas colocar a família como base de tudo é atrelar a ela um valor 

acima de todas as outras instituições sociais como a escola e o Estado. 

A família burguesa heterossexual, embora tenha sofrido 

transformações significativas, continua com uma base forte de sustentação. Esse 

fato deve-se a uma rede de ligações entre Estado, igrejas e sociedade, tentando 

manter um padrão que afirme a legitimidade da família nuclear. Pois “não há 

transformação numa só direção. Conforme os interesses socioeconômicos de 

uma sociedade, conforme o destaque que a sociedade dá a certos valores, as 

estruturas familiares vão se modificando” (PRADO, 1981, p.60-61).  

Estas modificações, no nosso entendimento, ocorrem de maneira lenta 

e gradual, pois envolvem mudanças de conceitos e tradições arraigados na 

estrutura social. Não se trata, portanto, apenas de uma mudança que afeta a 

organização familiar, mas a partir desta, toda a sociedade, visto que uma está 

intrinsecamente ligada a outra. 

Devido a esses fatores, podemos afirmar que a família, tal como se 

apresenta no contexto atual, não é apenas uma organização entre pessoas, mas 

uma instituição social com objetivos pré-estabelecidos e funções determinadas, 

em cada realidade que ela se encontra inserida, impregnada de valores e 

características peculiares. 

 

A família não é um simples fenômeno natural. Ela é uma 
instituição social variando através da história e apresentando até 
formas e finalidades diversas numa mesma época e lugar, 
conforme o grupo social que esteja sendo observado (PRADO, 
1981, p.12). 

 

Seu caráter de diversidade leva-nos a um questionamento: como pode 

uma instituição tão diversa ser limitada a uma única concepção? A resposta para 

isso se baseia na mesma concepção em que diferentes grupos de interesses e 

classes sociais antagônicas são considerados “iguais” na sociedade. Portanto, a 

ideologia dominante rotula as pessoas como cidadãos(ãs), sem levar em 

consideração as contradições e diversidade entre elas, da mesma forma que 

conceitua família tomando apenas como parâmetro o modelo burguês 

heterocêntrico. 



56 

 

 

 

Sobre o aspecto da centralidade do modelo de família nucelar “a vida 

familiar estendeu-se a quase toda a sociedade, a tal ponto que as pessoas se 

esqueceram de sua origem aristocrática e burguesa” (ARIÈS, 1981, p.271). Isso 

significa perder a percepção da família como instituição social e voltar a 

naturalizá-la. Esquecer a origem dos fatos é não admitir o caráter histórico de 

toda construção social e, portanto, se limitar ao que é posto na sociedade sem 

lutar por mudanças. 

A partir da ampliação do processo de industrialização, no século XIX, e 

do avanço tecnológico, em meados do século XX, a família vem sofrendo 

significativas transformações, caracterizadas por alguns autores como Prado 

(1981) e Castells (1995) de crise familiar. 

Com o advento da indústria, no século XIX e todas as transformações 

resultantes do processo de reestruturação produtiva, a família vai perdendo um 

pouco das suas funções particulares que passa a serem desenvolvidas, também, 

no espaço de outras instituições, tornando-se elementos externos à família. Ela 

vai perdendo suas funções na medida em que “a produção industrial passou a se 

realizar nas fábricas, a educação nas escolas, o treinamento religioso nas 

igrejas”, e assim por diante (OGBURN citado por GOODE, 1964, p.176). 

As funções particulares da família se estenderam à sociedade, da 

mesma forma que a sociedade passou a ter uma maior influência no espaço 

privado da organização familiar. O poder de administração dessa instituição se 

alargou de tal forma ao espaço da sociedade que a responsabilidade pela 

educação e pela socialização de seus membros, especificamente os(as) 

filhos(as), passou a fazer parte de outras instâncias tão influentes quanto a 

mesma no processo de construção de valores, como a escola e as igrejas. 

No entanto, a família, por ser uma instituição fundamental para 

afirmação do sistema capitalista, tem suas modificações vistas como uma 

desorganização ou um colapso na unidade familiar. Nesse sentido, a sociedade 

capitalista mesmo tendo sido responsável pela efetivação de mudanças 

significativas no contexto familiar procura restringir qualquer mudança que ponha 

em risco a contribuição que a família exerce, na manutenção do status quo. Tal 

fator é um empecilho para o reconhecimento e legitimidade das novas 

organizações familiares.  
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Um fator de grande relevância que acentuou as modificações no 

contexto da instituição familiar, que ocorreu em consequência do processo de 

industrialização e avanço tecnológico, está relacionado à inserção da mulher no 

mercado de trabalho ocasionado pelo desenvolvimento da sociedade capitalista e 

pela luta do movimento de mulheres. Tal fato acarretou profundas transformações 

na organização familiar; uma vez que a mulher ocupava, fundamentalmente, o 

espaço doméstico e detinha, prioritariamente, as principais funções da família, 

como o cuidado e educação das crianças, funções que passaram a ser 

partilhadas com outras instituições21, como já nos referimos. 

Não queremos dizer aqui que as mulheres deixaram de realizar as 

atividades domésticas, de cuidado da casa e crianças. Estas continuam 

predominantemente sob responsabilidade das mesmas, no entanto, as mulheres 

passaram a fazer não apenas estas atividades, como ocorria anterior ao processo 

de inserção delas no mercado de trabalho. A participação das mulheres, como 

trabalhadoras, nos espaços públicos ao mesmo tempo em que é um elemento 

importante para sua autonomia, concomitantemente aumenta sua exploração, 

uma vez que ela passa a executar atividades nos dois âmbitos, constituindo-se o 

que se chama de dupla ou tripla jornada de trabalho.  

De acordo com Ribeiro (2002), a mudança dos papéis femininos 

acarretou um aumento no número de divórcios e a proporção das famílias 

constituídas por casal com ou sem filhos. O divórcio possibilitou, desta forma, a 

constituição de novas organizações familiares como é o caso da família 

monoparental. A associação entre mudanças nos papéis femininos e divórcio se 

dá pelo fato de que até meados do século XX as mulheres não tinham autonomia 

de decidirem a respeito das separações conjugais. Outro ponto é que esta 

mudança traz elementos de continuidade no que se refere ao papel da mulher 

como a responsável pelos cuidados da casa. 

 Na sociedade atual, a partir destas transformações, a família passa a 

ser caracterizada em algumas instâncias levando em consideração os fatores de 

mudança na mesma, dando uma maior abertura para diferentes formas de 
                                                 
21

  É importante apontarmos que se por um lado há um partilhamento no sentido de que as 
crianças passam a estar em espaços escolares, esta partilha não exime as mulheres de serem 
as responsáveis pelo cuidado educacional daquelas. Acrescenta-se a isto a ausência de creches 
o que leva as mulheres ou a deixarem os filhos(as) com outra parente mulher ou a contratar 
outra mulher para cuidar dos(as) mesmos(as). 
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conceituação, mas sem deixar de lado a base na qual está constituída. Desse 

modo, a família atual é permeada por permanências e alterações que fazem da 

mesma uma instituição múltipla e, cada vez mais, difícil de ser definida sob uma 

única ótica. 

 

2.2- Novas organizações familiares  

 

Na sociedade atual, especificamente a partir das últimas décadas do 

século XX, a família vem se configurando de diferentes formas, caracterizadas 

como novas organizações familiares ou arranjos domésticos/familiares22. Tais 

“arranjos” foram essenciais para o reconhecimento das diversas formas de 

organizações familiares, diferenciando-se do modelo hegemônico de família 

burguesa heterossexual pautado em laços consanguíneos e em um sistema de 

correlação de poderes tendo como expoente principal a figura masculina, 

denominado como chefe de família. 

É importante assinalar que a mudança na organização familiar e o 

surgimento das novas organizações familiares se dão de forma diferenciada. 

Portanto, devemos levar em consideração não apenas a análise de um país para 

outro, mas dentro do mesmo país os fatores de região, condições econômicas, 

campo e cidade, entre outros elementos que fazem com que o processo de 

modificação ganhe particularidade em cada contexto. 

Em meio a esses fatores, alguns autores como Prado (1981) e Castells 

(1995) falam de uma crise da família tradicional e da mudança dos padrões 

anteriores. Entendemos que tal crise é inexistente no espaço da instituição 

familiar. Considerar as mudanças na forma de organização familiar como crise é 

afirmar a unicidade de um modelo e consequentemente todos os elementos 

valorativos a que este está imbricado. 

Para Ribeiro (1995), a instituição familiar estaria passando por um 

processo de fragmentação, e o novo estaria sendo construído a partir do que é 

abolido do velho. Discordamos da autora pelo fato de que a utilização do termo 

fragmentação dá uma conotação de que o modelo tradicional de família esteja 

                                                 
22

De acordo com Góis (2003) arranjo doméstico é aquele em que pessoas convivem num mesmo 
espaço, ligadas ou não por laços de parentesco. E arranjo familiar é a unidade doméstica em 
que convivem pessoas ligadas essencialmente por laços de parentesco. 
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num processo de fragilização. Consideramos que o termo mudança abrange mais 

características dessa transformação, pois o modelo de família tradicional continua 

forte, apesar da visibilidade das novas organizações familiares. 

Quanto à segunda afirmativa, entendemos que o novo não se dá, 

necessariamente, pela abolição do velho. Novo e velho podem interagir em um 

mesmo espaço social. Portanto, apesar das mudanças ocasionadas pela 

abrangência das organizações familiares, a instituição familiar tradicional continua 

como um modelo hegemônico, na sociedade atual. 

A família tradicional, apesar das mudanças, continua uma instituição 

forte e falar em falência desse modelo serve apenas como um pretexto para 

justificar a negação e a falta de reconhecimento das diversas formas que a 

mesma vem se configurando na sociedade atual.  

Com as novas organizações familiares surgem alguns debates que se 

processam em torno da permanências e alterações em relação à forma tradicional 

de família burguesa heterossexual. Para aqueles(as) de visão conservadora, as 

novas famílias se configuram como uma “desestruturação”; para os que advogam 

por uma maior liberdade na vivência das diferentes formas de relações humanas, 

elas são o direcionamento de uma sociedade mais igualitária.  

Estas organizações familiares se configuram em diferentes dimensões. 

De acordo com Góis (2004) podemos caracterizar sete tipos de “arranjos 

domésticos/familiares”, sendo eles:  

 
                   1 - Arranjo doméstico familiar conjugal - Composto por um casal sem 

filhos, ou se tem filhos o critério é que a unidade doméstica tenha apenas o casal 

residindo, podendo se inserir nesta a união de casais homossexuais. No que 

concerne a esta caracterização, é importante ressaltar que a união de casais 

homossexuais, apesar de já ser visualizada por alguns(as) autores(as) como uma 

união conjugal, ainda não tem a mesma legitimidade social e jurídica assegurada 

aos casais heterossexuais. Esse ainda é um desafio e um direito a ser 

conquistado. 

                    2 - Arranjo doméstico/familiar nuclear completo - Constituído por pai 

mãe e filhos(as) (família tradicional). Não concordamos com a caracterização do 

arranjo doméstico nuclear completo, como sendo um arranjo inserido nas novas 
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organizações familiares, pois este não é caracterizado na sociedade como um 

arranjo, mas como o único modelo de família, baseado na heteronormatividade23. 

                   3 - Arranjo doméstico/familiar nuclear incompleto - Constituído por um 

dos cônjuges e filhos(as), devido a ausência por morte ou separação. Este é um 

dos arranjos que vem tendo maior visibilidade e aceitação na sociedade. 

        4 - Arranjo doméstico/familiar intergeracional - Esse tipo de arranjo 

predominou por muito tempo na sociedade e ainda é visível, sendo constituído por 

mais de uma geração como avós, filhos(as) e netos(as). Na realidade brasileira, 

esta configuração mostra-se tanto em decorrência do aumento de gravidez na 

adolescência quanto do fenômeno de “filiação independente” quando as mulheres 

decidem ter filhos(as) independente de conjugalidade ou constituição de uma 

nova unidade familiar, ou ainda pelo fato das pessoas idosas serem arrimos de 

família. 

                   5 - Arranjo extenso completo/ampliado - Formado por mais de um 

grupo familiar. A constituição de famílias ampliadas, em sua maioria, está 

associada a problemática econômica, no sentido de que a ausência de 

empregabilidade ou a permanência em trabalhos informais gera uma dependência 

econômica e impossibilita a formação de uma nova unidade domiciliar. 

                  6 - Arranjo doméstico monoparental - Este arranjo, muitas vezes, é 

confundido com o arranjo doméstico/familiar nuclear incompleto. O que o 

diferencia deste último é que sua formação não é composta apenas por um pai ou 

uma mãe com seus(suas) filhos(as), mas pode ser constituído por uma(um) tia(o) 

com a(o) sobrinha(o) ou com avó e neta(o). A concepção do arranjo doméstico 

monoparental, assim como o arranjo doméstico/nuclear incompleto é visto pela 

sociedade como um grupo inadequado à cumprir as tarefas básicas necessárias 

ao desenvolvimento individual das pessoas que compõem tais arranjos pelo fato 

destes não terem como referência as figuras do pai e da mãe. A idéia de 

desenvolvimento individual está ligada a um padrão de normalidade imposto na 

sociedade e, portanto, um padrão intolerante que exclui tudo o que considera 

como diferente. 

                                                 
23

Concepção que considera o modelo de heterossexualidade como o único modelo correto de 
relações afetivo-sexuais. 
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                 7 - Arranjo por normas de convivência, inserindo-se nessa 

conceituação: residências universitárias, casas de estudantes e repúblicas. 

A concepção de arranjos adotada por Góis (2004) leva-nos a alguns 

questionamentos e indagações: o primeiro é porque essas organizações 

familiares são consideradas como arranjos e não como outras formas de família e 

o segundo é por que a concepção de família se limita apenas a uma forma de 

organização e não engloba outras formas de vínculos afetivos. 

O termo arranjo imprime uma idéia de instabilidade e de incerteza 

direcionando a tais arranjos preconceitos baseados na concepção de que a 

durabilidade de relacionamentos afetivos entre os membros da organização 

familiar só é possível, através da união heterossexual e do casamento legalizado 

e religioso. 

O fato de também caracterizar a família nuclear como uma forma de 

arranjo não coloca em patamar de igualdade as diferentes formas de organização 

familiar. Se ao contrário, todos os arranjos fossem caracterizados como família, 

teríamos através dessa caracterização uma igualdade legal entre eles. 

Para além dos “arranjos” citados por Góis (2003) surge no período 

atual uma nova caracterização de família apontada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da família unipessoal que, de acordo com 

este Instituto entre os anos de 1992 e 2006, aumentou de 7,3% para 10,7%. 

Neste trabalho, não reconhecemos uma pessoa isoladamente como família, 

mesmo que ela resida sozinha em um espaço doméstico. Família, no nosso 

entendimento, está relacionada a idéia de vínculos afetivos ou consanguíneos 

entre pessoas e não a uma unidade domiciliar. 

As novas organizações familiares trazem em seu contexto tanto 

elementos de mudança, quanto de permanência. Muda-se a estruturação do 

modelo familiar nuclear, mas permanece ainda no interior dessas organizações 

uma série de conexões relacionadas a uma ordem patriarcal de gênero ligado ao 

capitalismo. 
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2.2.1 – Famílias homoafetivas 

 

Entre as diversas organizações familiares, a família homoafetiva é, de 

modo geral, a que tem uma maior invisibilidade na sociedade24. Este fato deve-se 

à grande dimensão de preconceitos arraigados na estrutura social, principalmente 

pelo fato da mesma ter a heterossexualidade como padrão de toda relação 

afetivo-sexual. 

O reconhecimento social da família de homossexuais passa por 

inúmeros entraves, esbarrando-se no contraposto de uma cultura hegemônica, de 

raízes tradicionalistas e conservadoras, que contesta e condena qualquer 

transformação discordante do modelo de família nuclear e do modelo da 

heterossexualidade como norma. 

Acerca da discussão sobre sexualidade, esta é uma categoria que 

abrange visões diferenciadas sobre como a mesma é expressa na vida dos 

indivíduos. De acordo com Loyola citada por (HEILBORN, 1999), a sexualidade 

pode ser abordada por diferentes áreas de estudo, dependendo da dimensão que 

é observada. 

Quando a sexualidade é estudada tendo como referência o contexto 

em relação à família, ao parentesco, ao casamento e a aliança como constitutiva 

e, ao mesmo tempo, perturbadora da ordem social é analisada pela antropologia 

e sociologia; se for abordada como constitutiva da subjetividade e/ou da 

identidade individual, ou como desejo é analisada pela psicanálise; se analisada 

sob o ponto de vista de uma abordagem social é estudada pela história e ciências 

sociais em geral; como representação é estudada pela antropologia; quando vista 

como um problema biológico/genético é analisada pela medicina; e como 

problema político e moral é estudada pela sociologia e filosofia. 

Na nossa discussão acerca da sexualidade não nos limitamos a 

particularidade de uma área específica de estudo, pois a visão que temos da 

                                                 
24

 A visibilidade da família homoafetiva vai aparecendo aos poucos e sendo incorporada aos 

padrões utilitaristas do sistema capitalista. Refiro-me aqui ao mercado de produtos existente 
direcionado especificamente a este público. Em 2008, foi lançado um livro pela editora Matrix 
com o título: “O mercado Gls: como obter sucesso com o segmento de maior potencial na 
atualidade”, e também no mesmo ano foi realizado o 1° Encontro de Empresários e 
Empreendedores Orientados ao Mercado Gay, em Buenos Aires e o 1° Fórum Internacional de 
Turismo Gls, no Rio de Janeiro. (www.gaybrasil.br acesso em 03/02/2009). 

 

http://www.gaybrasil.br/
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mesma, além de perpassar pelo debate de diferentes áreas de estudo, exclui 

algumas percepções, como a análise da medicina. Compreendemos que a 

sexualidade não é um problema ou desvio, mas formas de sentimentos, desejos, 

percepções, prazeres, enfim formas de expressões cotidianas da vida. 

Fazendo uma ligação entre o debate sobre sexualidade e família 

homoafetiva, nem sempre os avanços a respeito de uma está interligado a outra. 

Neste sentido ainda que se tenha um aumento dos estudos sobre sexualidade a 

discussão sobre família homoafetiva não acompanha o mesmo processo de 

crescimento. 

Outro elemento destoante é que embora no Brasil, a mobilização das 

entidades representativas do segmento LGBT, como a Parada pela Diversidade 

Sexual ser reconhecida internacionalmente, contudo, a legitimidade da família 

homoafetiva, ainda, é cercada de tabus e preconceitos.  

 

Os principais obstáculos na luta pelo reconhecimento social e 
jurídico da dimensão familiar das uniões homossexuais no Brasil 
estão relacionadas a intolerância religiosa, ao machismo e a 
especificidade do regime político brasileiro (CLAM, 2006). 

 

As Igrejas, o Estado e grupos conservadores são os principais 

expoentes responsáveis pela propagação de conceitos discriminatórios quanto ao 

segmento homossexual. A primeira, através de discursos bíblicos que têm como 

base o princípio de que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o 

homem, formando uma unidade inseparável; o Estado através da inexistência de 

leis que dêem suporte à legitimação da união entre homossexuais; e os grupos 

conservadores por legitimarem socialmente um único modelo de família como o 

ideal. 

Mesmo com as modificações da organização familiar e a revolução 

sexual, que trouxe a dissociação entre o exercício da sexualidade nas relações 

sexuais e a reprodução, a idéia da união de um casal com os fins de gerar 

filhos(as) ainda é muito arraigada na atualidade. Portanto, neste processo de 
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permanências e alterações o exercício da sexualidade nas uniões conjugais ainda 

continua vinculado a idéia de gerar filhos25. 

 

Para uma sociedade onde a família patriarcal é um elemento 
essencial de sua sustentação, é fundamental manter a 
sexualidade associada à reprodução e restrita a um padrão que 
corresponde a este papel, negando aos indivíduos, homens e 
mulheres o direito de desenvolver relações afetivas e sexuais que 
não se enquadrem no utilitarismo a que a burguesia reduz as 
relações pessoais (GODINHO; VINTEUIL; OLIVARES, 1989, 
p.41). 

 

Neste sentido, as uniões homoafetivas são vistas como 

desestruturadoras da organização familiar nuclear assim como da padronização 

“correta” de vivência dos relacionamentos afetivo-sexuais entre as pessoas. No 

entanto, de acordo com Mello (2005), o argumento de que as uniões 

homoafetivas desestruturaria a instituição familiar pode ser derrubado. Este foi o 

mesmo argumento utilizado contra a Lei do divórcio quando era discutida no 

parlamento brasileiro em 1977.  

Segundo dados do IBGE, entre o período de 1992 e 2006, o percentual 

de famílias nucleares, composta por casal e filhos, sofreu uma diminuição de 

59,4% para 49,4%, mas mesmo assim continua sendo o modelo de família 

predominante no Brasil. Neste mesmo período, a família composta por mulher e 

filhos(as) aumentou  de 15,1% para 18,1%. Os dados demonstram que a família 

nuclear continua com forte presença na sociedade e que o divórcio apenas 

assegurou um direito das pessoas (principalmente as mulheres) terem a 

oportunidade de decidir se querem continuar ou não vivendo um relacionamento.  

A distorção relacionada à questão do divórcio, mesmo com todos os 

avanços, é de se pensar que os(as) filhos(as) são mais “desajustados” quando 

presenciam o processo de separação entre os país. Isso recai no ideal de que a 

família, estruturada e apta a cumprir suas “funções” de educação com as 

crianças, é apenas aquela composta por pai e mãe, ou seja, a família nuclear. 

                                                 
25

 Consideramos que o que mudou neste quesito foi a aceitação de um planejamento familiar e a 
diminuição da quantidade de filhos(as), mas há uma cobrança por parte da sociedade para que 
casais de homens e mulheres quando se casem devem exercer a reprodução. Este é um ponto de 
muito entrave para o reconhecimento das famílias homoafetivas uma vez que utiliza-se do 
argumento de a união entre dois homens ou entre duas mulheres não pode gerar filhos(as), 
portanto estaria destoante dos fins de uma união conjugal. 
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Tomando como parâmetro o divórcio e analisando-o com base na 

diferenciação entre classes econômicas distintas, Quintas (2005) aponta para o 

fato de que nas famílias pobres os laços conjugais se dissolvem com mais 

facilidade pelo fato de que há menos casamentos judiciais, mas apenas a união 

entre os pares em um espaço doméstico. Um outro elemento apontado pela 

autora é que como não há bens a serem partilhados/divididos, a separação se 

configura especificamente na saída do homem da casa onde residia. 

É importante observar também que conjugalidade e família passa a ter 

uma vinculação muito mais intrínseca, uma vez que o entendimento sobre família 

começa a abranger a caracterização de casais, mesmo quando não há a 

presença de crianças no espaço familiar. É imprescindível o reconhecimento 

desta mudança quando observamos que entre os anos de 1992 e 2006, de 

acordo com o IBGE (2006) o número de casais sem filhos cresceu de 12,9% para 

15,6% 

Sobre a legislação em relação à família, ultrapassando a temática do 

divórcio e reportando ao reconhecimento jurídico legal das uniões homoafetivas, a 

categoria gênero é crucial para decisões favoráveis ou contrárias à garantia de 

direitos das famílias homoafetivas. Podemos observar isto no discurso da 

deputada do parlamento sueco, Barbro Westerholm, presidente da comissão 

responsável pela discussão do projeto sobre a união civil na Suécia, e 

representante da sociedade civil. A deputada esteve no Brasil em 1996, 

convidada para discutir o Projeto de Lei nº. 1151/95, que diz respeito a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo, no Congresso brasileiro. 

 

A pergunta da deputada Marta Suplicy se o projeto fosse levado a 
apreciação do Parlamento sueco hoje, ele teria uma aprovação 
mais fácil ou mais difícil da que teve na época em que foi 
aprovado? A deputada Barbro Westerholn responde que a 
aprovação em 1996, seria mais fácil do que foi em 1994. 
Explicando sua resposta, destaca que a época da aprovação do 
projeto o Parlamento da Suécia contava com 33% de mulheres e 
que, em 1996 esse número havia subido para 44%. Tal 
crescimento da representatividade feminina seria importante uma 
vez que, quando na votação, o projeto tinha sido aprovado por 
71% das mulheres e por apenas 49% dos homens (MELLO, 2005, 
p.89).  
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A ilegitimidade em relação as famílias homoafetivas é ocasionada, 

entre outros fatores, por uma exigência da sociedade de atender a um padrão de 

família considerado como o ideal: a família nuclear formada por pai, mãe e 

filhos(as), e, a um único modelo de sexualidade: o modelo heterossexual 

compulsório.  

“A naturalização da família composta por pai, mãe e filhos, defendida 

inclusive em suas raízes biológicas, não abre espaço para outras configurações. 

No lugar da diferença cristaliza-se a inferioridade” (HEILBORN, 2004 p.96), 

determinando inúmeras formas de preconceito que limitam a liberdade dos 

indivíduos no espaço da sociedade. 

Mesmo com a predominância de preconceitos e discriminações ligados 

a configuração das novas organizações familiares, é a partir do surgimento destas 

que passam a aparecer questionamentos sobre as concepções de família, seus 

significados e quais os critérios para sua denominação. Entre eles, o afeto tornou-

se um elemento apontado como construtor de vínculos em substituição às normas 

de padrões e funções referentes à união familiar. Nas novas organizações 

familiares, “a definição de família deixa de ser alicerçada somente na 

consangüinidade para abranger os laços de afetos, evidentemente muito mais 

poderosos” (SOUZA, 1997, p.51). 

A partir desse entendimento, compreendemos família homoafetiva 

como uma entidade formada por pessoas do mesmo sexo, ligadas por um vínculo 

afetivo, que compartilham uma vivência, não necessariamente sobre o mesmo 

teto, independente de laços de consanguinidade. Portanto, consideramos que a 

família não está limitada a um espaço de vivência coletiva, nem a um sistema de 

parentesco. 

O sistema de parentesco, baseado na consanguinidade, a partir das 

novas concepções, deixou de ser o fator relevante e o sentimento de vivência, 

afeto e companheirismo tornou-se essencial para caracterizar o vínculo familiar. 

Um fator de importância que contribuiu para essa visão foi o processo de adoção 

de crianças, pois com esse processo a consanguinidade deixou de ser a única 

forma de inserção dos(as) membros(as) na unidade familiar, passando a ser 

constituído a partir da vivência, configurando novas formas de parentalidade. 
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Neste sentido, poderíamos pensar na possibilidade do reconhecimento 

das uniões homoafetivas. No entanto, a legitimidade Legal destas famílias está 

atrelada a outros elementos como a cultura hegemônica em torno da vivência da 

sexualidade e do ideal de complementaridade entre os gêneros. 

O debate que se gesta em torno da família homoafetiva perpassa pelo 

âmbito de diferentes conceitos e pela discussão de algumas categorias como 

sexualidade e gênero. Entender a forma como a sociedade vê a sexualidade e 

como é atribuída cada função dos sujeitos, na denominação de gênero, é de 

fundamental importância para compreendermos os entraves e as possibilidades 

de mudança na sociedade. 

No que se refere a conjugalidade26 nas uniões homoafetivas, de acordo 

com Mello (2005), o processo de construção social da “conjugalidade 

homossexual” direciona para o entendimento de que as relações afetivo-sexuais 

estáveis entre gays e lésbicas vem se materializando como uma das novas 

formas de institucionalização de vínculos familiares no Brasil e no mundo. 

A visão de conjugalidade expressa na sociedade é limitada a um único 

padrão e descaracteriza a união homoafetiva como a formação de um casal, 

limitando cada vez mais os espaços de suas vivências, uma vez que há um 

tratamento diferente entre casais heterossexuais e casais homoafetivos. Tal 

aspecto reafirma os padrões de enquadramento impostos na sociedade capitalista 

sobre as relações de gênero e os limites que estes trazem a diferentes formas de 

relacionamento humano. 

A constituição de casal para a sociedade está associada a idéia de um 

homem e uma mulher em todos os aspectos desde quando se fala de casal de 

filhos à casal de namorados. No dicionário Aurélio de língua portuguesa, casal é 

definido como “composto de macho e fêmea, ou homem e mulher”. Portanto, esta 

visão dificulta o reconhecimento da conjugalidade homoafetiva. 

 

                                                 
26

 Entendemos aqui como conjugalidade “o projeto afetivo emocional de duas pessoas não 

necessariamente vivendo sob o mesmo teto, nem tendo filhos. Este projeto se fundamenta nas 
categorias de amor e paixão” (GROSSI, 1998, p.298). Portanto, descaracterizamos a 
conjugalidade como apenas formada através da união de um homem e uma mulher, no modelo 
heterocêntrico e afirmamos a construção da mesma tendo como parâmetro os vínculos afetivos, 
independente de ser uma relação heterossexual ou homossexual. 
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Observa-se, por meio de um estudo empírico, que as lutas 
políticas em torno do reconhecimento social e jurídico da 
dimensão familiar das uniões homossexuais estão 
constitutivamente associadas à afirmação/negação do mito da 
complementaridade dos sexos e dos gêneros, o qual restringe ao 
casal macho-homem e fêmea-mulher a competência moral e 
social para desempenhar as funções atribuídas à instituição 
familiar, especialmente no que diz respeito a direitos parentais. 
(ALMEIDA NETO, 1999, p.5) 

 

Mesmo os grupos conservadores negando o reconhecimento das 

uniões homoafetivas como casal ou como família os estudos sobre esta 

organização familiar vem se ampliando englobando as terminologias de 

homoparentalidade, homocorporalidade, etc. O conceito de família, portanto, 

passa a ser definido pela vivência particular das pessoas e pela rede de 

entrelaçamentos que envolve afinidade, companheirismo e partilha de projetos 

conjuntamente, seja com amigos(as) ou parceiros(as). Não se trata de engessar 

as pessoas a um padrão de família, mas em construir e dar novo significado a 

esta instituição. 

Um ponto central que engloba a noção de casal, família e sexualidade 

está ligado ainda à noção da sexualidade atrelada a reprodução, assim também 

como na constituição do casal para geração de filhos(as). Neste aspecto, 

principalmente grupos fundamentalistas religiosos, renegam as famílias 

homoafetivas, colocando-as como “anormalidade” por não cumprirem 

conjuntamente, com o papel de gerar filhos(as), ou quando há a existência 

destes, pelo receio de que as crianças tenham a mesma orientação sexual que os 

pais ou as mães. De acordo com Garcia et al (2007) referindo-se a temática de 

família homoafetiva e filhos(as) 

 

Muitas das pesquisas utilizadas como instrumentos para defender 
juridicamente as famílias homoparentais se baseiam na utilização 
da orientação sexual “hetero” das crianças como critério de 
adaptação positiva. Isso significa afirmar que as famílias 
homoparentais só serão “normais” se as crianças nelas criadas 
não se tornassem mais facilmente homossexuais do que as 
criadas nas famílias heteroparentais, o que mostra uma 
contradição evidente (p.284-285). 

 

 Não é nosso intuito fazer uma análise sobre a temática 

especificamente das crianças neste espaço, o que entraria para o debate do 
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processo de adoção por casais de gays e lésbicas e exigiria uma pesquisa 

específica sobre o tema. Mas, quando estamos falando de famílias homoafetivas 

não podemos deixar de lado a realidade da presença de crianças nesta 

organização e o que isto interfere ou não para o reconhecimento e legitimidade 

desta família. 

No que se refere ao reconhecimento Legal das uniões homoafetivas 

como família, Dias (2010) analisa que houve um avanço, no sentido dos 

pareceres favoráveis a adoção de criança por casais homoafetivos, assim como 

um aumento do reconhecimento da parceria homoafetiva no que se refere aos 

direitos de pensão e dependência em planos de saúde. 

 

É um marco significativo a inserção das relações homoafetivas no 
âmbito do Direito de Família como entidades familiares. Na 
medida em que se consolida a orientação jurisprudencial, 
emprestando efeitos jurídicos às uniões de pessoas do mesmo 
sexo, começa a se alargar o espectro de direitos reconhecidos 
aos parceiros quando do desfazimento dos vínculos de 
convivência. Inúmeras outras decisões despontam no panorama 
nacional. A mudança começou na Justiça gaúcha, que, ao definir 
a competência dos juizados especializados da família para 
apreciar as uniões homoafetivas, as inseriu no âmbito do Direito 
de Família, como entidades familiares. (DIAS, 2010, p. 

 

Este reconhecimento, no entanto, se dá de forma isolada a depender 

da opinião particular de cada juiz. Mas, enquanto o Direito caminha a passos 

lentos as famílias homoafetivas vão se constituindo como vínculos familiares, a 

partir da vivência do afeto, do companheirismo e com a presença de crianças em 

seu espaço. Nesta constituição mudam determinados parâmetros hegemônicos 

da sociedade, mas, reproduzem outros diretamente ligados a esta. Sobre esta 

reprodução discorreremos no capítulo que se segue. 
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Capítulo 3 
 As interfaces das relações patriarcais de gênero nas famílias homoafetivas 

 

 

“Já não basta esse dia após dia 

Que é um peso constante sobre as costas da gente 

Nesse tempo doente à solta nas ruas 

Colocando nas faces esse ar descontente 

Já não basta a descrença e a desconfiança 
Acabando com nossa esperança de felicidade 

Já não basta a pressão dessa falsa moral 
Encobrindo os atos de imoralidade 

Ah, por favor, meu garoto 

Não venha também me prender a cabeça, as pernas e braços 
Eu te amo e esse amor eu declaro e grito e proclamo 

De peito bem limpo, de peito lavado 

Não preciso provar, pois sei bem o que sou 
E tintim por tintim dos meus traços e passos 

Eu cansei dessas velhas promessas 

Dessas velhas palavras e cansados ditados 

Já não basta esta coisa rolando aí fora 
Nos castrando com garras e dentes 

Nos forçando a viver tão somente de meias verdades 

O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito 
O que é ser profundamente, uma pessoa da maior liberdade” Gonzaguinha. 
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Neste capítulo, descreveremos os passos para a realização da 

pesquisa empírica e abordaremos, a partir das entrevistas realizadas, de que 

forma as relações patriarcais de gênero se expressam nas famílias homoafetivas. 

Para observar e indagar a respeito destas relações elencamos alguns aspectos 

que consideramos importantes na compreensão das relações de gênero nas 

referidas famílias, sendo eles a divisão do trabalho no âmbito doméstico, a 

monogamia e a relação entre projeto individual e projeto coletivo – familiar. 

A escolha destes três aspectos deu-se a partir da análise de que o 

patriarcado, para além de outros elementos, se expressa por meio destas 

configurações: no sentido da divisão desigual do trabalho no espaço familiar, da 

configuração da relação de monogamia, e em muitos casos, na negação do 

projeto de vida individual-profissional da mulher em prol de um projeto familiar que 

se configura muito mais como um projeto do homem. Portanto, nosso intuito foi 

investigar como estes aspectos se expressam no cotidiano das famílias 

homoafetivas. 

Neste sentido, os objetivos que orientaram nossa pesquisa consistiram 

em analisar o processo de interferência do modelo da heteronormatividade na 

vivência dessas relações, observando se há a incorporação dos denominados 

papeis masculinos e femininos. Procuramos, também, identificar a atribuição das 

atividades e responsabilidades de cada membro no interior da organização 

familiar homoafetiva, observando de que forma são feito os acordos entre projeto 

individual e projeto coletivo, assim como saber o modo que se dá o 

estabelecimento da relação monogâmica nesta organização. 

 

3.1 – Sobre o processo de pesquisa e os(as) entrevistados(as) 

 

O processo de pesquisa se desenvolveu em três fases, constituindo-se 

inicialmente de uma pesquisa bibliográfica para compreensão das categorias de 

análise que fundamentaram os nossos objetivos, sendo elas: patriarcado, 

relações de gênero e famílias homoafetivas. A segunda fase consistiu na 

realização das quatro entrevistas com famílias homoafetivas residentes na região 

metropolitana de Recife, no Estado de Pernambuco. 
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Um dos pontos, que definimos antes de iniciar o processo de 

investigação, é que esta pesquisa se desenvolveria na região metropolitana de 

Recife e que as entrevistas não seriam com famílias que já conhecíamos, nem 

por meio do movimento LGBT. Quanto a primeira escolha delimitamos a partir do 

contexto geográfico no qual estávamos situadas. Em relação à segunda, partimos 

do pressuposto de que as famílias que já conhecíamos por saberem nossas 

hipóteses poderiam trazer um viés a pesquisa. Não optamos pelos(as) 

participantes do movimento LGBT em decorrência do pressuposto deles(as) já 

terem uma compreensão ampliada sobre gênero, e a entrevista corria o risco de 

ser mais sobre o que pensam a respeito, do que a vivência da relação em si 

mesma. 

Outro ponto estabelecido no processo de qualificação do projeto de 

pesquisa era que as entrevistas se realizariam com o casal separadamente para 

que ambos não interferissem nas respostas um(a) do(a) outro(a). No entanto, este 

foi um critério que não conseguimos efetivar em virtude, tanto da dificuldade inicial 

do contato com os(as) entrevistados(as) quanto em relação ao fato das 

entrevistas, exceto uma, terem sido realizadas no espaço da casa, o que nos 

colocou em uma situação de desconforto para solicitar que uma das pessoas 

ficassem em determinado lugar enquanto conversávamos com a outra. Além 

disto, também contribuiu para não realizarmos as entrevistas separadas, a recusa 

da primeira família em realizá-la desta forma. Optamos a partir da primeira 

entrevista, realizar todas com o casal conjuntamente para naão termos situações 

diferentes no desenvolvimento do conjunto das entrevistas. 

Elaboramos um roteiro de entrevista e começamos a fazer os primeiros 

contatos. Considerávamos inicialmente que seria mais fácil o acesso às famílias a 

serem entrevistadas, no entanto, esta foi uma das principais dificuldades na 

realização desta pesquisa. De início escrevemos um email para sete amigas 

solicitando ajuda na indicação de famílias homoafetivas do círculo de 

conhecimento delas. Destas, três responderam-nos, mas apenas uma indicou-nos 

o nome de um casal de amigos. As outras duas nos passaram novos contatos 

para que estes nos indicassem outras famílias. 

Para além do email, conversamos com pessoas amigas e todas 

sempre comentavam que conheciam famílias e que nos indicariam. No entanto, o 
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tempo foi passando e não tínhamos quaisquer respostas. Ao todo, contatamos 

catorze pessoas entre os meses de junho a agosto de 2009, as quais algumas 

nos indicaram possíveis famílias a serem entrevistadas.  

A partir das indicações feitas pela rede de contatos da pesquisadora, 

novos casais foram sendo referenciados. Nosso critério de escolha das famílias 

foi que estas estivessem constituídas a mais de um ano independente de terem 

crianças ou não. A aproximação com as famílias que fizeram parte da pesquisa se 

deu através da técnica denominada “bola de neve”, desta forma a pesquisadora 

não teve quaisquer relação de proximidade estabelecida com as pessoas 

entrevistadas, anterior ao processo da pesquisa.  

A técnica de entrevistas utilizada foi semi-abertas, de forma 

participativa ou dialógica, para possibilitar aos(as) entrevistados(as) uma 

participação ativa e crítica do processo de construção dos dados (MINAYO,1994). 

As entrevistas foram realizadas entre o final de agosto e o mês de setembro, 

ultrapassando nosso cronograma. estabelecido no projeto de qualificação de 

mestrado, de conclusão das entrevistas no início de setembro. 

A primeira entrevista foi realizada no espaço de trabalho de uma das 

entrevistadas. No momento inicial falamos sobre o que era a pesquisa, 

conversamos um pouco e perguntamos se poderíamos gravar em áudio. As 

entrevistadas mostraram-se um tanto desconfortáveis com esta idéia, mas após 

garantir que manteríamos o anonimato dos nomes e que o áudio era apenas para 

facilitar nossa apreensão da entrevista, toda a entrevista desenvolveu-se 

tranquilamente e durou cerca de uma hora. 

A segunda entrevista foi realizada com um casal de homens, no 

espaço da residência dos mesmos. Ao chegarmos na moradia ambos nos 

mostraram toda a casa e foram muito espontâneos, desde o início. A entrevista foi 

realizada conjuntamente em um espaço entre a cozinha e uma área de lazer. 

Após a entrevista ainda permanecemos algum tempo conversando com os 

entrevistados na residência. 

A terceira entrevista foi realizada com o casal conjuntamente no 

espaço de sua residência. Foi uma entrevista difícil devido ao fato de não ter sido 

marcada com antecedência. Conhecemos e nos comunicamos com as 

entrevistadas no momento de realizar a entrevista. A Agente Comunitária de 



74 

 

 

 

Saúde (ACS), nosso contato de aproximação com uma das famílias, 

acompanhou-nos e também se fez presente na entrevista, portanto, há algumas 

limitações e precisávamos estar dialogando com mais frequência que nas 

entrevistas anteriores, tentando fazer com que a conversa fluísse de forma mais 

livre e espontânea. Desligamos o gravador algumas vezes, conversávamos sem 

estar ligada ao roteiro de perguntas e depois retornávamos. 

A quarta entrevista foi realizada também no espaço da residência das 

entrevistadas. Ambas foram esperar-nos no ponto de ônibus e ao caminharmos 

para sua residência, já foram comentando que o relacionamento entre elas estava 

em crise. A entrevista aconteceu com as duas simultaneamente e, apesar da 

espontaneidade que demonstraram no decorrer da entrevista, foi mais difícil para 

nós enquanto pesquisadoras no sentido de nos sentirmos em meio a um 

desabafo delas. 

Consideramos importante, também, apontar alguns desafios e 

mudanças na configuração das entrevistas durante o período de realização das 

mesmas. Acreditamos que tal apresentação possibilitará uma melhor apreensão 

do processo investigativo, compreendendo que o mesmo não se deu de forma 

linear e que como há realidades diferenciadas, há, portanto, diferentes formas 

para interpretar a mesma. 

Terminada a realização das duas entrevistas iniciais percebemos dois 

aspectos: um era a necessidade de englobar uma pergunta sobre a forma de 

como se dava a organização das finanças com as despesas coletivas, que ainda 

não tinha no roteiro de entrevista; o outro era a necessidade de entrevistar 

pessoas de outra classe econômica, sem serem do meio universitário27. 

A partir destas inquietações entramos em contato com outras amigas e 

conhecidas. Uma delas nos indicou o nome de uma ACS que trabalhava em um 

bairro popular de Recife e esta nos informaria sobre as famílias a serem 

entrevistadas. Ao chegarmos ao bairro fomos com a idéia de que nossa amiga já 

havia repassado para a mesma sobre do que se tratava a pesquisa, portanto, 

comentamos que estávamos fazendo um trabalho sobre famílias homoafetivas, 

                                                 
27

 Nosso critério de definição sobre classe econômica está pautado principalmente no quesito de 
renda, mas também englobam outros elementos como escolaridade e situação de moradia. 
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pressupondo que ela já conhecia o termo. De imediato ela nos falou que íamos a 

casa de uma conhecida e esta participaria da pesquisa. 

Qual não foi a nossa surpresa ao chegar na família indicada pela ACS 

e constatar que tratava-se uma família nuclear, composta por um homem uma 

mulher e dois filhos. Não poderíamos dizer de imediato que ela tinha se 

equivocado, nem poderíamos deixar de realizar a entrevista uma vez que as 

pessoas já estavam nos esperando. Isto se configurou em uma situação delicada 

para nós, enquanto pesquisadoras. A ACS nos apresentou como estudante da 

universidade que estava fazendo uma pesquisa sobre família. 

Ficamos no espaço da residência desta família, juntamente com a ACS 

e realizamos uma entrevista retratando superficialmente sobre a temática de 

família, no geral e divisão de tarefas. Na configuração desta organização familiar 

o homem participava e dividia as atividades com a mulher em todos os aspectos e 

cuidados com as crianças. Eram evangélicos e, por vários comentários, 

percebemos não reconheciam as outras formas de organizações familiares como 

família. 

Ao sair deste espaço percebemos que tinha que fazer perguntas de 

forma direta e compreensível e indagamos a ACS se ela conhecia famílias de 

lésbicas. No mesmo momento ela nos falou que sim e nos conduziu a residência 

de uma família homoafetiva composta por mulheres. Acreditávamos inicialmente 

que apenas entraríamos em contato e realizaríamos a entrevista em outro 

momento, no entanto a ACS, quando chegamos a moradia da família já foi 

comentando que tinha vindo com uma pessoa para fazer entrevista com elas e se 

elas poderiam participar. Ambas as mulheres falaram que sim e começamos a 

realizar a entrevista de imediato. 

Ao sairmos da comunidade ficamos refletindo sobre a terminologia 

utilizada para caracterizar as organizações e percebemos que nem todas as 

pessoas que fazem parte destes modelos de família têm conhecimento acerca do 

que estão escrevendo e pesquisando sobre elas e que o termo homoafetivo pode 

ter sido entendido pela ACS como uma família de “homens afetivos”. 

Após o período de realização das entrevistas efetuamos a transcrição 

das mesmas e posteriormente fizemos uma compilação, destacando os 

elementos importantes que seriam analisados de acordo com nossas categorias e 
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problemática da pesquisa. A partir deste processo, juntamente com a orientadora, 

organizamos a forma como apresentaríamos os resultados no decorrer da 

formulação da dissertação. 

Na última fase da pesquisa, analisamos as entrevistas, fazendo uma 

interligação entre o conhecimento teórico e a realidade vivenciada pelas famílias 

homoafetivas, realizando uma análise crítica das informações, possibilitando 

respostas condizentes à problemática e ao objetivo da pesquisa. 

Para facilitar a leitura e identificação das famílias colocamos, para cada 

uma, nomes fictícios que se iniciam com a mesma letra, sendo um dos nomes de 

cada casal sugeridos pelos(as) próprios(as) participantes, com exceção de uma. 

A apresentação das famílias, que discorreremos abaixo, está de acordo com a 

ordem da realização das entrevistas. 

 

3.2. Caracterização dos(as) entrevistados(as) 

 

As entrevistadas Mercedes (trinta e oito anos) e Marina (quarenta e 

dois anos) residem juntas há dois anos e possuem uma renda familiar de dois mil 

e oitocentos reais. Mercedes é negra tem formação superior em marketing e uma 

renda individual de mil e duzentos reais. Marina também é negra, exerce a 

profissão de professora e possui uma renda individual de mil e seiscentos reais. 

Moram apenas as duas na residência. 

Lúcio (trinta anos) e Leandro (cinquenta e três anos) residem juntos há 

um ano e quatro meses e possuem uma renda familiar de seis mil, quinhentos e 

cinquenta reais. Lúcio é branco, exerce a profissão de advogado e tem uma renda 

individual de dois mil, setecentos e cinquenta reais. Leandro é índio/pardo, é 

comerciante e tem uma renda individual de três mil e oitocentos reais. Moram 

apenas os dois na residência. 

Raiane (vinte e quatro anos) e Renata (trinta anos) residem juntas há 

sete anos e possuem uma renda familiar de oitocentos reais. Raiane é negra, 

exerce a profissão de operadora de telemarketing e tem uma renda individual de 

quatrocentos reais mensais. Renata é parda, também exerce a função de 

operadora de telemarketing e tem a mesma renda individual que a sua 

companheira. Durante a semana convivem apenas as duas na residência e no 
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final de semana convivem com uma menina de sete anos que é filha biológica de 

Raiane. A criança, em virtude de ambas trabalharem, passa a semana com a avó 

materna.  

Aline (trinta e nove anos) e Amanda (trinta e um anos) residem juntas 

há oito anos. Aline é branca, exerce a profissão de técnica de segurança do 

trabalho e tem uma renda mensal de quinhentos reais. Amanda é parda, tem 

ensino médio completo e está desempregada. Ambas recebem uma ajuda 

financeira das famílias de origem. No espaço familiar convivem por determinado 

período com dois filhos (uma menina de treze anos filha biológica de Aline e um 

menino de onze anos, filho biológico de Amanda) são filhos de relacionamentos 

heterossexuais anteriores a relação entre elas. A menina morou um tempo com 

elas, mas atualmente mora com a avó. O menino mora períodos na casa da avó 

materna e na casa delas.  

 

3.3 – A concepção de família sob a ótica dos(as) entrevistados(as) 

 

Como mencionamos anteriormente, a concepção e caracterização de 

família a partir do contexto das novas organizações familiares passou a ter a 

sobreposição dos vínculos afetivos em detrimento da consanguinidade. Na 

particularidade do nosso universo de pesquisa este é um ponto importante no 

reconhecimento das uniões homoafetivas como organização familiar. 

Essa concepção é afirmada nos depoimentos das famílias 

entrevistadas, através da visão da família de forma ampla e diversificada, 

desvinculada de padrões e de modelos únicos, estando caracterizada por 

aspectos marcados por sentimentos e vínculos afetivos. 

 

Quando eu falo de família é amor, é respeito pelo próximo. Então 
esta constituição de família aí é a que eu defendo, seja ela 
consanguínea ou não. Esta base que é feita com respeito, com 
amor, com carinho, com atenção, com cuidado com seus pares 
que você convive. Eu particularmente eu defendo isto. (Mercedes) 
 

E família eu acho que não fica somente ligada a laços sanguíneos 
mais realmente a questão afetiva. E existe uma tendência até de 
você ter uma convivência tão próxima às vezes com amigos que 
possa ser considerada a sua família (...). Já em questão de casal, 
pra mim é constituir uma família, não necessariamente tendo 
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filhos, então pra mim, seria mais ou menos isso. A gente tem a 
família mais ampliada que se constitui dos amigos.( Lúcio) 
 

Então família é aquela que você faz. Não é família que você teve 
imposta dentro da sociedade. Família é uma coisa onde nós 
estamos e convivemos e a gente se identifica. (Leandro) 
 

A família pra mim é independente de sangue ou independente de 
grau de parentesco né? Às vezes você mora com amigos que 
você considera família e às vezes você mora com parente de 
sangue que não consideramos família. Então isto de família vem 
muito dos sentimentos. (Raiane) 
 

Pra mim família é também a convivência, além de realmente o 
parentesco ou laço sanguíneo. (Renata) 
 
Família hoje em dia não se resume mais em mãe e pai, pra mim, 
não. Porque mudou muito, né? (Amanda) 

 

 

Para além da definição de família ligada por laços de afeto em 

detrimento da consanguinidade os(as) entrevistados(as) consideram que o 

conceito de família ainda existe e que deve ser preservado, neste sentido, afirma 

que o que mudou foi a forma de configuração da organização familiar, sendo 

formatada na atualidade de forma mais ampliada. 

 

Eu acho que o conceito de família ele existe desde os primórdios, 
eu acho que é este padrão aí. Eu só acho que ele mudou, no 
geral. Eu acho que a constituição da família ela deixou de ser 
patriarcal: o pai, filho e a mãe. O conceito de família foi todo 
desfeito. (Mercedes) 

 

Eu acho que ele tem que ser preservado. Eu mesma gosto muito 
de família. Eu não tenho nenhum problema. Tem pessoas que 
renegam a sua família. Eu acho que família é um laço muito legal. 
Ele não é indissolúvel, eu só acho que ele é um laço necessário 
na formação de qualquer ser humano. Se você não tem uma base 
seja lá qual for. (Mercedes) 

 
 

De inicio, o depoimento da entrevistada pode parecer contraditório, no 

sentido de afirmar que o conceito de família foi desfeito, ao mesmo tempo em que 

aponta para a necessidade dele ser preservado. Mas, analisamos que ao falar da 

preservação do conceito, a mesma se refere ao não rompimento da relação com 
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a família de origem, mesmo que ela esteja constituindo uma nova organização 

familiar. 

No entanto, no que se refere a temática da família como base e a 

problemática de renegar a família é um debate muito complexo que não cabe 

aprofundar aqui, mas apontamos que esta quebra de vínculos com a família de 

onde os pares homoafetivos se deslocam não se dá por uma negação destas 

pessoas ao núcleo familiar do qual faziam parte, mas muitas vezes, ao contrário, 

é este núcleo familiar que ao não aceitar e reconhecer o vinculo homoafetivo 

rompem com os vínculos familiares28.  

Sobre o aspecto do não reconhecimento do vinculo homoafetivo, por 

parte das famílias de origem, isto se dar pelo fato de que os pais criam um ideal 

de vida para ser projetados em seus(suas) filhos(as), que geralmente está 

associado a idéia de um casamento heterossexual e da geração de filhos através 

deste. O não cumprimento desta projeção faz com que, muitas vezes, as pessoas 

que vivem um relacionamento homoafetivo sintam-se culpabilizadas por não 

corresponderem as expectativas dos pais. Podemos exemplificar esta afirmação 

com o depoimento de uma das entrevistadas. 

 

Ah, eu me sinto culpada por não ter atendido as expectativas da 
minha mãe. Ela tinha planos assim de eu casar. Minha mãe queria 
que eu casasse na igreja. Aquela coisa de que mãe sonha pra 
filha.  Ai pesa na minha consciência, essas coisas. Porque pras 
famílias, principalmente aquelas mais conservadoras de 
antigamente é o fim do mundo. (Amanda) 
 

Outro ponto para se refletir em relação às famílias de origem é o fato 

da culpabilização que os pais direcionam para as pessoas que vivenciam o 

relacionamento com seus(suas) filhos(as). Esta culpabilização também é 

introjetada pelas integrantes da organização familiar. 

 

Eu acho assim, que na cabeça dos pais a culpada é a outra 
pessoa, entendeu? Ah ela tá, porque a outra iludiu. Eles sempre 
pensam desta forma. Eu acho que chega até a parte de pensar e 
ficar magoado com a filha, mas não tem ódio da filha. Tem ódio da 
outra pessoa, porque na cabeça deles é a outra pessoa que tem 
culpa, que induziu. E a minha consciência dói pior ainda. Porque 
assim: eu cheguei na casa dela como amiga, entendeu? Depois 

                                                 
28

 Ver Almeida (2007) 



80 

 

 

 

descobriram e eu me senti uma traidora, como se eu tivesse traído 
a confiança. Ta entendendo o que eu quero dizer? Eu entrei como 
amiga e tal e de repente eles descobrem o contrário. Eu não me 
sinto bem até hoje, por isso. Porque pra mim foi uma traição da 
minha parte, mesmo que eu não tivesse a intenção de fazer 
aquilo. (Amanda) 

 

A temática da relação entre a constituição da família homoafetiva e o 

relacionamento das integrantes desta com as famílias de origem é um ponto 

importante na definição que elas fazem sobre o conceito. Algumas vezes, estas 

refletem e afirmam a definição conservadora de família o que contradiz a sua 

vivência cotidiana. 

 

Por incrível que pareça a minha opinião já mudou. Eu já penso da 
seguinte forma: família vai ser sempre pai e mãe, irmão e irmã. 
Por incrível que pareça. Mesmo que você construa com outra 
pessoa, outro lar, mas família vai ser sempre aquela. O que você 
está construindo hoje não vai deixar de ser uma família. Eu e ela 
não deixa de ser uma família, mas é uma família diferenciada. 
(Aline) 
 

A entrevistada ao enfatizar a família homoafetiva como uma família 

diferenciada reflete claramente a reprodução da cultura hegemônica da 

sociedade. Reconhecemos as diferenciações e particularidades de cada 

organização familiar, mas a forma que é feita a comparação entre as diferenças é 

um elemento crucial para compreender se estas são apontadas de forma 

hierárquica, em relação ao grau de importância e legitimidade, ou não. 

A rigidez do modelo familiar burguês heterossexual é reforçada por 

instituições sociais como as igrejas, por meio da propagação de um único ideal de 

família. Tal ideal está pautado em um modelo hierárquico onde o homem é 

colocado como o chefe (“cabeça da família”) e as outras pessoas em uma 

situação de obediência a este. Isto é apontado por um dos entrevistados. 

 

Eu acho assim que esta rigidez tem até uma influência da moral 
mais religiosa não é? Eu acho que se for pelos agrupamentos 
familiares primitivos e tal, você não sabia nem quem era pai, quem 
era mãe, quem era tio. Era um grupo de pessoas vivendo juntas. 
Então eu acho que se a gente levar por aí. (Lúcio) 
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A referência que Lúcio faz em relação aos agrupamentos familiares 

primitivos reforça a nossa análise, feita no capítulo anterior, da modificação da 

família para atender a interesses de grupos hegemônicos. Estas modificações ao 

longo da história, acompanhado por diversos outros fatores, possibilitou o 

surgimento de novas organizações familiares, mesmo que estas não tenham a 

mesma legitimidade que a família nuclear. 

Uma mudança que consideramos importante em relação à constituição 

familiar é a ampliação do conceito de família no que diz respeito à conjugalidade. 

Neste sentido, mesmo que exista uma cobrança, por parte de setores 

conservadores da sociedade, em relação à reprodução e a presença de filhos(as) 

em um espaço familiar, há o reconhecimento legal de um casal heterossexual 

como constituintes de uma família. 

Sobre o entendimento de conjugalidade e família perguntamos as 

pessoas entrevistadas se as mesmas se consideravam uma família no contexto 

da união homoafetiva. Tal pergunta para nós é importante no sentido de que não 

basta apenas que nós a reconheçamos enquanto organização familiar, mas que 

as mesmas se reconheçam enquanto tal. 

A resposta a este questionamento está ligada a dois aspectos: um se 

refere ao fato das famílias de origem dos(as) entrevistados(as) reconhecer ou não 

a organização familiar dos(as) mesmos(as), quando aquelas sabem do 

relacionamento. O outro está ligado ao cumprimentos de compromissos, tomando 

como parâmetro os efetuados pela família nuclear.  

 

Sim, consideramos sim. Desde quando vai ter um noivado na 
nossa família, seja na dela ou na minha, vai ter uma festa seja lá 
qual for tem que ir um convite para gente, coletivo. (...) porque é 
assim que a gente se configurou dentro da família, nós 
constituímos uma outra família. (Mercedes) 

 
 

É importante analisar que, algumas vezes, as próprias pessoas não 

reconhecem os limites existentes na sociedade, no que se refere à família 

homoafetiva. Neste sentido, apresentam a situação como se elas mesmas fossem 

as únicas responsáveis pela mudança na aceitação desta organização familiar por 

parte da sociedade. 

 



82 

 

 

 

Porque eu acho que isso depende muito da gente. Se você não se 
coloca enquanto família, você não vai ser respeitado enquanto 
família nunca. Você tem que se colocar: “aqui é minha família, 
aqui é minha casa, aqui é meu lar”. Então se você não se colocar 
as pessoas vão fazer da sua casa, uma extensão. Você sai de 
casa, aí a sua casa e da sua companheira vai ser uma extensão 
da casa de onde, de seus pais, da sua família anterior de onde 
você morava, de seus irmãos. As pessoas vão fazer de lá uma 
extensão. Não vão fazer de lá a sua casa, entendeu. Vão fazer 
uma extensão como era o seu quarto anteriormente, entendeu, 
onde você residia. (Mercedes) 

 
 

A problemática da extensão da família, retratada pela entrevistada, é 

mais recorrente quando se trata de famílias compostas por mulheres, refletindo o 

modelo patriarcal em que a presença do homem é a referência para a 

organização familiar, por estar “naturalmente” investido de autoridade. 

Outro tema em relação a este processo de reconhecimento como 

família está ligada diretamente a noção de respeito e do cumprimento de 

responsabilidades na comunidade em que as mesmas residem, em comparação 

com as outras famílias que compõem esta comunidade. 

 

Assim, a gente se considera uma família normal como qualquer 
outra, independente de sexualidade. Até porque a gente tem o 
compromisso que uma família com pai, mãe e filhos tem, de 
assumir casa, de assumir contas. Então assim: a gente respeita a 
comunidade que a gente vive. Somos uma família normal, como a 
vizinha do lado, como o vizinho do outro lado. (Raiane) 

 
 

A concepção de normalidade está ligada ao parâmetro da família 

burguesa heterossexual. Dessa forma busca-se ter uma similaridade com os 

padrões desta família, mesmo que se contraponha ao modelo da 

heterossexualidade. É uma relação de contraditoriedade, como já citamos que se 

dá na busca pelo reconhecimento da organização familiar nos espaços da 

comunidade. Portanto o reconhecimento está ligado, também, ao seguimento de 

um padrão de relações e organização. 

No quesito de reconhecimento da unidade familiar e da visão da 

mesma na sociedade atual tende-se a caracterizar e retratar a família homoafetiva 

tentando reproduzir caracterizações das famílias nucleares, como se desta forma 

estas pudessem estar mais inseridas no aspecto de “normalidade”. Neste sentido, 
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há uma busca de definição entre quem é o homem e quem é a mulher mesmo em 

uma organização composta por dois homens e duas mulheres. 

Este entendimento, mesmo não estando inserido no nosso foco de 

pesquisa nem termos feito perguntas a este respeito, foi expresso por duas 

famílias entrevistadas. Desta forma consideramos importante colocar o 

posicionamento das mesmas a respeito desta interpretação. 

 

A gente, no caso a gente, não tem essa divisão de uma fazer o 
papel masculino e a outra o papel feminino, de questões de 
atividades domésticas e atividades de trabalho. Não. A gente faz 
as coisas igualmente. (Raiane) 
 

Como já disseram. Você é o homem? Não. Aqui não é homem e 
mulher. Aqui são duas mulheres. Então são duas que tem a 
mesma responsabilidade, que vive no mesmo local, mesmo teto e 
que tem duas crianças. (Aline) 

 

As entrevistas apontam para a desconstrução da heteronormatividade 

como parâmetro de caracterização familiar rompendo com o modelo e forma de 

organização da família nuclear, mesmo que ainda projetem em seu espaço, 

características de tal organização, como veremos em seguida. 

Um ponto importante, para nós enquanto pesquisadoras, neste 

processo foi o debate sobre a terminologia de homoafetividade para a 

caracterização destas famílias. Mesmo não estando dentro dos nossos objetivos 

discutir sobre este termo consideramos importante no percurso da pesquisa 

perguntar as pessoas entrevistadas quais eram as suas considerações acerca da 

modificação das terminologias em relação a família homoafetiva. 

Esta preocupação deu-se por nossa proposta metodológica de realizar 

uma pesquisa onde os(as) envolvidos(as) pudessem participar de forma mais 

dialogada sobre o processo investigativo. Assim como pela preocupação em  

evidenciar a forma como as pessoas se veem, mesmo que esta visão esteja 

carregada de elementos valorativos da cultura hegemônica na sociedade em que 

os(as) mesmos(as) estão inseridos(as). 

Sobre as respostas não identificamos uma preocupação por parte das 

famílias entrevistadas em relação a de que forma estaríamos caracterizando-as. A 

maioria das respostas veio no sentido de que se as pessoas tratam-nas com 
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respeito é o mais importante, independente de terminologia e que esta é uma 

preocupação mais específica do movimento LGBT. 

 

Eu sou muito prática, então eu acho que tudo que me é tratado 
com respeito com carinho, com atenção, pra mim está valendo. Eu 
acho que a gente se apega muito no miúdo e o macro se perde, 
fica se apegando muito no pequeno e a questão macro que é a 
questão do respeito, a questão da solidariedade entre as pessoas, 
fica em segundo plano, mas, mais por parte das pessoas do 
Movimento. Eu acho que a briga é maior pelo direito legal, pronto. 
Aí eu queria que existissem os direitos legais, da gente não ter 
que precisar ir ao cartório fazer um acordo. Plano de saúde a 
gente paga muito mais caro por conta da legislação que não 
permite. Eu acho isso aí muito mais profundo, esta questão dos 
direitos civis mesmo. Ai eu acho que a gente teria que estar a 
passos mais a frente, mas não esta questão da denominação. 
(Mercedes) 

 

Homossexuais eu não vejo carregada de preconceito, nada disso. 
Nem um valor negativo em relação a isso. (Lúcio) 
 

Você pode classificar como uma família de lésbicas sem problema 
nenhum. E porque realmente é. Aqui existem duas mulheres e 
tem uma criança que não convive diariamente, mas que existe e 
também faz parte da família. Eu acho que esta mudança de nome 
realmente é hipocrisia véi. O que vale é o que a pessoa vive, o 
que a pessoa sente, o que a pessoa é e não as palavras que 
escrevem para representar aquilo que a pessoa ta vivendo. Então 
independente da palavra que for usada para classificar você é 
aquilo que você é e acabou. (Raiane) 
 
Eu acho que é apenas uma mudança do nome, mas o conteúdo 
continua sendo o mesmo. Se é homoparental se é homossexual, 
pra mim só muda o nome. (Renata) 

 

No entanto, apesar destas reflexões as famílias preferem o termo 

homoafetivo por acharem mais bonito ou em alguns casos, mais fácil de ser 

aceito na sociedade para o reconhecimento das mesmas como unidades familiar. 

 
Eu acho que seria família afetiva. Eu acho que a coisa já é 
complicada, já é difícil de ser recebida pela sociedade e você já 
colocar um nome assim - de homossexuais - já dificulta o espaço 
pra gente, entendeu? (Aline) 
 

Eu acho muito legal homoafetivo, eu acho lindo o nome, eu acho 
muito interessante. Eu gosto muito de homoafetivo, entendeu? 
Mas eu não tenho esta exigência. (Mercedes) 
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Me atrai mais homoafetivo, porque eu acho que existe uma 
tendência a, mesmo dentro do direito de família a ligar dentro do 
afeto mesmo, não é? Então eu acho que é interessante. (Lúcio) 
 
Eu acho que homoafetivo hoje é uma coisa que está sendo 
trabalhado, de uma forma mais estudada mesmo para consagrar 
isso aí e botar isso aí como uma função, uma denominação. 
(Leandro) 
 

 

A preocupação no que diz respeito à forma como a sociedade vê com 

mais aceitabilidade um termo em relação a outro é evidenciado na resposta de 

Aline o que nos remonta para o debate sobre sexualidade feito nos capítulos 

anteriores. Neste sentido, reafirmamos que o termo sexualidade, apesar de todo o 

processo da revolução sexual ainda está diretamente associado a prática sexual, 

o que faz com que os(as) estudiosos(as) da temática busquem novas 

terminologias concomitante a tentativa de desconstrução das idéias 

conservadoras. 

 

3.4 – Divisão do trabalho  

 

A categoria de divisão do trabalho, no que se refere à problemática das 

relações de gênero, vem sendo colocada no campo do feminismo pela vertente 

que tem como expoentes as autoras francesas Kergoat e Hirata, apontando 

especificamente para a divisão sexual do trabalho e a implicação desta na vida 

das mulheres. 

Visualizar a forma como esta divisão se expressa na organização 

familiar homoafetiva é um elemento que permite apreender as interfaces do 

patriarcado neste contexto. Por meio das entrevistas chegamos a dois resultados: 

um é que há uma diferenciação da forma de divisão destas atividades em relação 

a família burguesa heterossexual. As atividades são divididas levando em 

consideração a disponibilidade de tempo e a afinidade em relação à efetivação 

das mesmas. 

 

Eu acho que se leva em conta uma preocupação e uma 
característica pessoal também, porque às vezes o que eu dou 
importância, ele não dá. Então assim, na relação a gente busca 
minimamente um equilíbrio e não sobrecarregar demais o outro, 
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mas também levar em conta as características de cada um pra 
algum tipo de tarefa Acho que a relação se constitui assim: um dar 
o suporte ao outro. Quase sempre a gente prepara a mesa juntos. 
Supermercado a gente sempre faz junto e tal, ou compras outras 
de um enfeite pra casa. (Lúcio). 
 

Eu acho que é perfil mesmo, eu acho que é perfil. Obviamente 
que tem que ter acordos, isto sem sombra de dúvidas, mas eu 
acho é perfil, de você se identificar mais (Mercedes). 
 
Não tem critério não. Não existe divisão. Mas existe uma 
responsabilidade, que essa responsabilidade ela nos chama 
também. Que é ter uma casa sadia. A maioria das vezes nós 
estamos fazendo constantemente as coisas juntas. (Leandro) 

 

A preocupação em não sobrecarregar a outra pessoa na relação, assim 

como a divisão das atividades baseadas no critério de maior identidade são 

pontos importantes para a compreensão de que há uma divisão de tarefas 

diferenciada no contexto destas relações, mesmo que ainda permaneça alguns 

elementos coincidentes com a divisão de trabalho doméstico que se configura na 

família nuclear, como veremos em seguida. 

O segundo resultado a que chegamos é que ainda permanece a 

incorporação de atividades que expressam uma desigualdade no cotidiano das 

relações homoafetivas em dois aspectos, tanto no fato de ter atividades 

especificas que apenas uma das pessoas sempre faz, quanto em relação aos 

cuidados com as crianças.  

Neste último caso, como em duas famílias entrevistadas as crianças 

são oriundas de relacionamentos anteriores à constituição da família atual, não se 

reconhece os(as) filhos(as) como comuns, portanto, a responsabilidade com os 

cuidados dos(as) mesmos(as) recaem sobre a mãe biológica. Neste aspecto há 

também a interferência da questão econômica no sentido de que a autoridade em 

relação a determinar decisões sobre a criança é tomada pela pessoa que arca 

com as responsabilidades das despesas da casa. 

 

A responsabilidade com os cuidados com a minha filha, realmente 
é comigo. Questão de dar banho, colocar a alimentação, trocar 
roupa, é mais comigo mesmo (Raiane). 
 

A minha menina ela acorda cedo, dorme cedo e isso prejudica 
muito a relação da gente, porque ela é a culpada. O menino dela é 
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o tipo da criança que só vai dormir a meia noite, então eu tenho 
que esperar ele dormir pra poder ter o meu espaço com ela (...). 
Ele vem um final de semana sim, um final de semana não. Eu 
proibi, cheguei a um tempo de proibir, no sentido de castigar de 
uma certa forma assim: ou você faz o que eu tou dizendo, em 
questão de educação ou você vai passar um bom tempo sem vim. 
Aí ela vai, passa a mão por cima. Então isso, às vezes a gente 
termina brigando. Ela diz que eu não gosto do filho dela e, no 
entanto, não é isso. Se tá na minha casa, é do meu jeito. Passar 
da porta ele faz o que quiser, mas na minha casa é do meu jeito, é 
assim que eu acho. (Aline). 

 

Contextualizando o depoimento acima, a entrevistada Aline é a 

responsável pela manutenção econômica da família. Amanda, sua companheira, 

está desempregada e o filho da mesma vive entre a casa da avó materna e a 

casa delas. 

Esta característica da responsabilidade e cuidado com as crianças 

reproduz um modelo de relação existente na maioria das famílias burguesas 

heterossexuais onde a mulher se sobrecarrega no cuidado com os(as) filhos(as) 

pelo fato da vivência da maternidade biológica. Para além disso, podemos 

observar também que há uma cobrança, por parte da entrevistada Aline, no que 

se refere ao cuidado e atenção com a relação entre ela e a parceira, no sentido 

de delimitar espaços nos quais o filho de Amanda não pode transitar, por ser um 

espaço unicamente dela. 

Para além destes aspectos há uma culpabilização por parte de Aline 

em relação à Amanda, no sentido da educação do menino. Isto reforça a 

observação de que quando é para delimitar espaços e impor comportamentos 

prevalece o direcionamento da pessoa que mantêm economicamente a família. 

No entanto quando é para falar de alguma atitude considerada errada, feita pela 

criança, prevalece a responsabilidade sobre a mãe biológica. Tal atitude 

demonstra uma desigualdade no espaço familiar, onde há claramente a presença 

de uma autoridade e não relações compartilhadas. 

 

E às vezes ela fala as coisas com ele que eu não estou gostando, 
eu fico assim com a cara feia, mas eu não atrapalho. Agora às 
vezes eu não aguento o que ela fala, aí eu falo. Mas eu procuro o 
máximo ficar na minha. Não me meter quando ela ta brigando com 
ele. (Amanda) 
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Observamos também que há uma incompreensão e uma desigualdade 

em relação aos cuidados e estadia da criança na família. É como se o filho de 

Amanda só pudesse estar no espaço familiar delas desde que obedeça a Aline e 

não atrapalhe o relacionamento das mesmas. Uma situação que, de certa forma, 

é acatada por Amanda, a mãe biológica da criança, em virtude desta não ter a 

mesma igualdade de decisões no espaço familiar. 

Este modelo de relacionamento se enquadra na configuração do 

modelo da família burguesa heterossexual no qual, na maioria das vezes, o 

homem trabalha e a mulher fica responsável pelos cuidados com a criança. No 

entanto, mesmo sendo a mãe a responsável por estes cuidados, não tem o poder 

de decisão que o pai tem em virtude deste ultimo manter as despesas 

econômicas da casa. 

Outro aspecto importante a ser observado refere-se à reprodução dos 

modelos de educação diferenciada para meninos e meninas. Neste sentido, ainda 

permanece a configuração onde os meninos ocupam mais o espaço da rua e a 

menina permanece no âmbito privado da casa. Esta reprodução pode ser 

confirmada no depoimento abaixo. 

 

Eu tinha medo de deixar a minha filha só, porque na realidade ela 
só tinha 12 anos na época. Então aquela situação de mãe que vai 
trabalhar, mas não trabalha segura, porque acha que vai 
acontecer alguma coisa mesmo eu ligando constantemente. Já o 
menino dela já é diferente, porque o menino dela já é mais de rua.  
desenrolado, vem só.[referindo-se a vinda da casa da avó do 
mesmo]. A minha jamais eu vou deixar ela vim de lá pra cá 
[também referindo-se a casa da avó da menina] porque ela não 
sabe e eu tenho medo, mesmo porque ela é uma menina de 13 
anos. (Aline) 

 

A reprodução destas características é percebida por uma das 

entrevistadas, quando a mesma aponta para o fato das pessoas trasporem um 

modelo de relacionamento padrão na sociedade para o relacionamento 

homoafetivo. É uma situação contraditória que demonstra o fato de que a família 

homoafetiva não está isenta a esta reprodução por estar inserida no contexto da 

sociedade capitalista e patriarcal. 
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E termina aquela questão mesmo que eu estou te falando, as 
pessoas trazendo o modelo, querendo trazer. Se algum dos lados 
não controla, termina virando uma relação muito parecida com os 
padrões. Se as relações não tiverem cuidado, basta alguém. 
(Mercedes) 

 
 

A transferência de modelos de relacionamentos apontados pela 

entrevistada dá-se muitas vezes de forma inconsciente como projeção de uma 

vivência na sociedade que perpassa toda a vida das pessoas anterior e posterior 

a constituição dela como família homoafetiva. Neste sentido, o cuidado com o 

relacionamento para que não reproduza o modelo padrão de relações é 

importante, na medida em que mesmo incorporando este modelo, as 

componentes da família refletem sobre o mesmo, tentando dar uma configuração 

diferente na organização familiar. 

Em relação a divisão das atividades domésticas, embora alguns(as) 

entrevistados(as) vivenciem uma complementaridade nas atividades e uma 

divisão de acordo com suas escolhas; em outros casos permanece uma 

especificação de tarefas atribuídas  separadamente para cada pessoa, no sentido 

de atividades que apenas uma das integrantes fazem. Ao perguntar na entrevista 

se havia uma divisão das atividades domésticas, duas entrevistadas afirmaram 

que 

 
Tem sim. É o que sempre eu faço e sempre ela faz, né? Ela cuida 
da comida e eu é mais não a casa em geral, que ela faz, mas tipo 
assim: lavar banheiro sou eu. Se eu não lavar, ninguém lava. 
(Renata) 
 

Eu não consigo ficar lá na cozinha sozinha, porque Marina como 
ela cozinha muito bem aí ela vai estar. Aí termina em confusão, 
porque eu digo: oh a cozinha hoje é minha, mas ela nunca deixa 
que a cozinha seja minha, entendeu? Então eu digo, é melhor 
cada um na sua praia. Mas até em chamar um taxi é tudo comigo. 
Marina acha que tem que ser eu. Se tem uma porta quebrada 
dentro de casa, eu é que tenho que chamar alguém pra ir 
concertar a porta, entendeu? Esta semana ela queria que eu fosse 
à casa da amiga dela colocar uma farmácia, que a amiga dela 
tava com planos de morar só. Eu disse: mas porque tem que ser 
eu? Eu estava dormindo, criatura! Serviçinhos bestas em casa, aí 
sou eu também. Mas isto é ela que gosta de configurar. 
(Mercedes) 
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A separação entre as atividades é comum em todas as organizações 

de convivência cotidiana. No entanto, quando esta separação torna-se um 

elemento fixo, onde não há possibilidade de mudança ou revezamento e na qual 

se uma não fizer a atividade que lhe é atribuída, a outra não faz, cai-se na 

funcionalidade de papéis específicos de cada pessoa em um enquadramento de 

divisão que pode gerar uma desigualdade neste espaço. 

Há outros dois elementos em relação a divisão de atividades que 

também está ligado a configuração de tarefas específicas para cada um(a). O 

primeiro é em relação aos cuidados com objetos que não são coletivos e o 

segundo, é o fato da execução de determinadas atividades domésticas por um(a) 

dos(as) integrantes da família, mesmo quando este(a) não está com disposição 

para realizá-la, denotando, assim, uma desigualdade no espaço familiar. 

 
Eu tenho moto, então é eu e eu, porque a moto é só minha 
mesmo, porque ela não gosta de moto. Ela quer que eu tivesse 
vendido, se pudesse já tinha até tocado fogo na moto. Então ela 
não quer nem saber, o que acontece, o que não acontece. 
(Mercedes) 
 

É complicado, porque ela é totalmente perfeccionista. Aí às vezes 
eu não estou com vontade de fazer nada. Aí ela vê uma coisa 
errada e já fica com a cara feia. Aí lá vai eu fazer, mesmo sem 
querer. (Amanda) 
 
Eu adoro cozinhar, adoro fazer novidades e quando estamos as 
duas em casa ela tem aprendido a cozinhar também comigo. Eu 
odeio lavar roupa. Então eu digo: oh, a roupa é tua. (Aline) 
 
Ela que ia pra feira e tal, não sei o quê. Acordava cinco horas, 
cinco e meia da manhã, ia lá resolvia. Eu tenho problema de 
acordar cedo, mas é uma questão biológica. Mas aí eu disse: não 
eu vou. Porque aí eu vou caminho e depois eu faço a feira. Aí eu 
comecei a ir. Ela queria muito que eu fosse. (Mercedes) 

 

Para além de uma das pessoas fazerem atividades que não gostam ou 

de executar exclusivamente determinadas tarefas, há outro fato que nos inquieta 

observar.  Estamos nos referindo ao aspecto de uma das entrevistadas considerar 

que as atividades desenvolvidas por sua companheira não é uma 

complementação ou, se quer, uma divisão de tarefas, mas é vista como ajuda. 
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Eu tento agradar de uma certa forma o que ela me retribuiu, tá. 
Porque querendo ou não ela me ajuda. (Aline) 

 

Não há uma linha tênue entre semelhanças e diferenças no sentido de 

incorporação dos modelos de relações patriarcais de gênero. As famílias 

homoafetivas refletem estes modelos ao mesmo tempo em que se contrapõe a 

ele em várias características. Não existe um único denominador de comparação. 

Neste contexto, a questão da reprodução de características das famílias 

burguesas heterossexuais é afirmada, contraditoriamente como uma questão de 

normalidade. 

 

Somos casais normais. Brigamos? Brigamos. Já fomos as tapas? 
Já(Aline). 
 

Quero que todo mundo me respeite, da forma que eu sou, como 
se estivesse vivendo com um homem, entendeu? (Aline). 

 

A concepção de normalidade está ligada ao parâmetro da família 

burguesa heterossexual. Dessa forma busca-se ter uma similaridade com os 

padrões desta família, mesmo que se contraponha ao modelo da 

heterossexualidade. É uma relação de contraditoriedade, como já citamos que se 

dá na busca pelo reconhecimento da organização familiar nos espaços da 

comunidade. Portanto, o reconhecimento está ligado, também, ao seguimento de 

um padrão de relações e organização, que inclusive chega - se a aceitar a 

violência física como “natural”. 

Ao afirmar que são casais normais e que quer que as pessoas a 

respeitem como se ela estivesse vivendo com um homem entra no contexto do 

que a sociedade caracteriza como normal. Neste sentido, pelo fato das pessoas 

que estão fora deste padrão serem discriminadas, elas tentam se adequar a este 

modelo de relação. 

Portanto a incorporação dos padrões e a repetição da configuração de 

papéis da família burguesa heterossexual na família homoafetiva refletem o 

quanto a cultura patriarcal está introjetada em todas as instâncias da sociedade e 

o quanto o modelo de normalidade imposto por esta cultura interfere na formação 

das novas organizações familiares.  
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3.5 – Discutindo sobre monogamia nas relações homoafetivas 

 

A monogamia, da forma como é apresentada por Engels (2002) tem 

uma relação direta com a noção de propriedade privada e, portanto, de posse. No 

caso das mulheres se configurou como posse do seu próprio corpo pelos homens. 

Portanto, os homens tanto mantinham a propriedade da terra como a propriedade 

das mulheres como corpos geradores de herdeiros para perpetuar a herança do 

patrimônio. 

No período atual (século XXI), mesmo com a conquista das mulheres 

em relação a autonomia do divórcio e ao fato de não serem consideradas servas 

do homem, a característica de posse continua presente nas relações. Sobre este 

aspecto, muitas mulheres morrem, assassinadas por seus ex-esposos ou 

companheiros, por estes considerarem-se donos de suas respectivas esposas e 

namoradas. 

O jargão “se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém” reflete 

diretamente a idéia de propriedade da mulher pelo homem. Em Pernambuco, 

Estado no qual realizamos nossa pesquisa, no ano de 2009 enquanto houve uma 

diminuição da violência urbana no geral, aumentou-se a incidência de 

assassinatos de mulheres29. 

Não queremos, por meio da apresentação destes dados, fazer uma 

ligação linear entre monogamia e violência. As relações monogâmicas se 

configuram de diferentes formas. O problema se dá quando na monogamia a 

expressão de posse, propriedade, e de ciúmes se associa a idéia de 

exclusividade. Portanto, esta idéia de propriedade retira a autonomia de uma das 

pessoas e gera a violência. 

Referindo-nos a temática da monogamia nas famílias homoafetivas, 

não identificamos neste trabalho a presença da violência física como exercício de 

posse entre os casais entrevistados. No entanto, é muito presente o sentimento 

de posse e de ciúmes na vivência da relação. 

Para alguns(as) dos(as) entrevistados(as) a existência da monogamia 

no relacionamento homoafetivo reflete o padrão geral de relacionamentos na 

                                                 
29

 Dados apresentados pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE) em 25/11/2009, com 
base nos números oficiais apresentados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e cotejados 
com os dados do portal pebodycount.com. 
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sociedade, onde as pessoas não estariam “preparadas” para viverem 

relacionamentos “mais livres” ou “abertos”. 

 

Eu sinceramente acho que independente de ser nas relações 
homoafetivas, de ser casada, eu acho que isto seria um avanço 
da sociedade, mas não estamos preparadas para viver tal modelo 
de relações, nenhuma de nós, ninguém, homem ou mulher. Quem 
quiser que diga que está, mas não está. Não tá porque a gente é 
muita posse, a gente é egoísta, a gente não se preocupa com o 
outro, a gente se preocupa só com a gente. O ser humano é muito 
egoísta. Eu acho que a gente não tá preparada, por isso. Livre de 
vaidade, a gente não tá. Eu não discordo não. Eu acho inclusive 
que muita gente não discorda. Eu acho que as pessoas são 
hipócritas quando elas dizem que discordam, entendeu? Agora eu 
só tenho certeza que nenhum de nós, nenhuma de nós, ninguém, 
homem ou mulher, estamos preparados para viver tal modelo de 
relações. (Mercedes) 

 

Não sei se a gente ainda não atingiu essa maturidade, não nós 
enquanto casal, mas a sociedade mesmo de conseguir lidar com 
total liberdade sexual, de não se sentir menor ou se sentir 
inferiorizado, porque o outro tá querendo fazer sexo com outro. De 
diferenciar fazer sexo, de um compromisso a mais. De ter essa 
liberdade assim, né? Então assim: talvez por a gente não estar 
preparado pra isso, a gente opte por isso que a gente 
convenciona  chamar de fidelidade, de restringir as suas relações. 
(Lúcio) 

 
 

Lúcio ao falar que não estão preparados para uma vivência da 

sexualidade de forma mais livre e que em decorrência disso as relações são 

restritas sob a convenção da fidelidade, nos leva a refletir sobre os parâmetros 

impostos para manter esta normalidade. Tais parâmetros se baseiam nos ideais 

de amor, de fidelidade e tantas outras denominações que se processam entre o 

espaço público e privado, estabelecidos por meio de uma cultura hegemônica 

baseada em valores cristãos. 

Um reflexão que a entrevistada Mercedes faz em relação à monogamia 

refere-se as temáticas de lealdade e fidelidade. Para ela monogamia está ligada a 

fidelidade e esta é difícil de ser vivenciada, mesmo que contraditoriamente ela 

afirme que não consegue estabelecer um relacionamento “aberto”. Da mesma 

forma o entrevistado Lúcio afirma a dificuldade de vivenciar tal modalidade de 

relacionamento. 
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No início da minha relação a gente teve esse diálogo: ser aberta, 
não ser, como é que vai ser? E teve uma hora que eu disse: epa!, 
Vamos parar por aqui que este negócio não vai muito além não. 
Porque as pessoas não são fiéis, as pessoas são leais. Lealdade 
eu posso dizer que sou leal, as pessoas podem dizer que são 
leais. Lealdade é uma coisa, agora, fidelidade é outra coisa. A 
pessoa pode ser leal, justamente. Eu posso te falar todas as 
verdades o tempo todo, agora já esta fidelidade que as pessoas 
querem tanto, você não é. Você estar. Eu estou fiel. (Mercedes) 
 
A gente conversa bastante sobre isso, inclusive estas questões de 
relacionamento aberto ou não. E assim, uma das coisas que a 
gente conversou sobre isso é que é muito difícil você envolver 
outra pessoa no meio, sem afetar a relação. Entendeu? O colocar 
um outro no meio ou uma outra, ou o que fosse, talvez 
atrapalhasse uma construção que a gente acha que tem muito 
legal e que vale a pena investir, entendeu? É uma opção mesmo, 
pelo menos por enquanto, né? (Lúcio) 

 

Não podemos dissociar as famílias homoafetivas da sociedade 

patriarcal. O fato de compor um relacionamento diferente aos padrões da 

heterossexualidade compulsória, não faz com que aquela fique isenta dos 

processos gerais da sociedade. Portanto, da mesma forma que a mudança dos 

relacionamentos interfere e muda as concepções presentes na sociedade, a 

sociedade interfere diretamente neles.  

Não se pode falar de uma real liberdade afetivo-sexual em uma 

sociedade de parâmetros pautada na propriedade privada de bens, inclusive na 

idéia das mulheres e dos homens como propriedade. Há, neste caso, a 

necessidade de uma mudança na sociedade para que estas formas de 

relacionamentos sejam reconhecidas sem terem que se enquadrar a um 

parâmetro de normalidade. 

Os modelos sociais de vivência da sexualidade enquadrada em 

padrões hegemônicos modelam tanto os relacionamentos entre homens e 

mulheres quanto os relacionamentos entre mulher-mulher e homem-homem. É 

contraditório observar que mesmo as famílias homoafetivas rompendo o padrão 

da heteronormatividade refletem os parâmetros deste modelo no que se refere à 

monogamia. A incorporação do relacionamento monogâmico se dá de tal forma 

que mesmo alguns(as) entrevistados(as) reconhecendo esta incorporação, não 

rompe com a mesma.  
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Quando estamos falando do rompimento em relação a forma de 

relacionamento monogâmico, não estamos defendendo os relacionamentos 

“abertos” como o único ideal de vivência afetivo-sexual. Acreditamos que os 

relacionamentos monogâmicos podem ser estabelecidos de forma igualitária e 

que as pessoas podem vivenciar este modelo como uma escolha. No entanto, o 

que criticamos é a forma como as relações monogâmicas são projetadas de 

forma naturalizada. Neste sentido, as pessoas já pré-estabelecem esta forma de 

relacionamento sem conversarem sobre outras possibilidades. 

 
E eu acho que desde que eu conheci o Lúcio, nem precisamos 
conversar sobre isso. Porque eu acho que até a própria índole 
dele e a minha índole, que nós viemos de [F]amília, não é tão 
diferente não. (Leandro) 

 

O depoimento do Leandro reflete a conotação que o relacionamento 

“aberto” tem de estar associado à promiscuidade. Portanto, vivenciar tal forma de 

relação seria inadequado para pessoas de [F]amília o que denota também um 

preconceito em relação as formas diferenciadas de vivência da sexualidade e o 

enquadramento desta. Esta visão de enquadramento é apontada por Lúcio 

quando ele afirma que 

 

A questão da sexualidade mesmo, eu acho que ela tem uma 
tendência a ter um enquadramento social assim, da família 
monogâmica, e eu acho que isso tem uma tendência a se 
reproduzir mesmo na família homossexual ou homoafetiva, ou o 
que seja. (Lúcio) 

 

O controle da sexualidade é um elemento crucial na manutenção do 

patriarcado. Neste sistema, no que diz respeito às relações heterossexuais, 

historicamente os homens controlam a sexualidade das mulheres de diversas 

formas: na contraditoriedade entre monogamia para as mulheres e “instinto” 

sexual livre para os homens; no incentivo pelo Estado de políticas de aumento ou 

controle da natalidade a partir de interesses específicos entre Estado e mercado; 

e nos modos de vestir. 

Neste contexto, de continuidade do enquadramento da sexualidade, 

pensar em formas de relacionamentos diferentes (para além de duas pessoas) é 

visto como promiscuidade e falta de respeito. 
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Sinceramente eu vou falar bem o que eu acho e sempre achei e 
eu não vou querer mudar isso não. Porque isso eu acho que é 
uma questão de respeito. Se você tem um parceiro, eu acho que é 
aquele parceiro. Não tem esta de relação aberta. Não existe isso 
não. Nem vejo necessidade pra isso. Porque eu acho que o amor 
pelo ser humano que nós temos é uma coisa muito linda. Eu acho 
que pra chegar a fazer isso aí é alguma coisa que está errada no 
relacionamento, alguma coisa não estar indo bem. (Leandro) 
Pegar todo mundo, isso aí é promiscuidade. Não tem nada a ver 
com relacionamento aberto. Eu acho até um nome que deram 
errado: relacionamento aberto. Aberto pra mim é uma coisa 
conversada, uma coisa bem relacionada e só aí foi realmente 
mudar o nome de promiscuidade pra relacionamento aberto. 
(Renata) 
 

Só que elas estão trocando as situações. Tão querendo se igualar 
igual a eles. Tem muitas mulheres que nós conhecemos que tem 
mais de uma namorada, então isso pra gente, isto já está se 
tornando, pra mim, na minha opinião, vulgar. Tá se tornando que 
nem os homens. Hoje as mulheres estão ficando muito 
desvalorizadas. Elas estão se desvalorizando até entre elas. 
(Aline) 
 

Os argumentos de desvalorização, promiscuidade e falta de respeito 

estão intrinsecamente ligados a cultura da sociedade patriarcal e capitalista, onde 

o padrão de valoração das pessoas, para além da força de trabalho no aspecto 

econômico, está ligado às normas padronizadas de conduta desde o espaço 

familiar a relacionamentos em espaços públicos. 

Neste contexto, consideramos que ao se colocar a existência de uma 

falta de respeito com o(a) parceiro(a) está enfocando de forma indireta a falta de 

respeito com a sociedade, no sentido de não respeitar as normas existentes nela. 

Portanto, todo comportamento, principalmente ligado a relações sexuais, que 

destoa dos modelos padrões ganha uma conotação de promiscuidade. 

Ainda em relação a problemática da promiscuidade, a simples 

expressão dos relacionamentos homoafetivos no espaço da rua é considerado 

como promiscuo até mesmo pelas próprias pessoas que vivenciam tal 

relacionamento o que denota claramente a incorporação de comportamentos 

padronizados dos quais a família homoafetiva não está isenta. 
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A gente tenta separar o máximo, ter o maior cuidado, pra não virar 
promiscuidade, porque a gente tenta adaptar a nossa vida 
respeitando, mostrando como é. Que é com respeito. (Amanda) 
 

Não sou uma mulher vulgar. Não vivo me abraçando, não vivo me 
beijando na rua. Não vivo fazendo coisas que muitas e muitas 
amigas fazem. A gente não vive assim. A gente tem o momento 
da gente na nossa relação. A gente não vive nos bares, bebendo, 
se abraçando. A gente não vive fazendo isso. (Aline) 
 

Expor o relacionamento em espaços públicos é considerado pelo casal 

como vulgaridade em uma reprodução dos preconceitos e discriminações que o 

movimento LGBT vem tentando romper. É um preconceito tão introjetado que se 

reflete até mesmo nas atitudes das próprias pessoas que sofrem as 

discriminações, o que demonstra o quão forte está a cultura patriarcal no interior 

da sociedade em todos os espaços e segmentos. 

As relações afetivas no contexto da sociedade em que vivemos, seja 

entre familiares, amigos(as) ou em relacionamentos afetivo-sexuais são 

permeadas pela busca de atenção individual e, em consequência, pela 

competitividade e pelo ciúme. Este último está ligado diretamente à idéia de 

posse como se as outras pessoas com as quais nos relacionamos tivessem que 

ter exclusivamente conosco ou em meio a outras pessoas que possa nos dar 

sempre mais atenção que aos demais. 

A sociedade atual tende a colocar o ciúme como uma problemática 

natural nos relacionamentos amorosos. Neste aspecto, as pessoas seguem 

repetindo que “quem ama sente ciúmes” e sentir ciúmes é colocado como um 

primeiro demonstrativo para denotar se a pessoa está amando ou apaixonada. O 

problema se dá quando o ciúme se efetiva no aspecto de limitar e restringir os 

relacionamentos e quando passa a ter uma conotação de violência.  

Em todas as famílias homoafetivas entrevistadas é perceptível a 

presença do ciúme como uma característica própria da relação. Mesmo 

alguns(as) entrevistados(as) afirmando que se incomoda com a presença desta 

característica admitem a existência da mesma.  

 

Então esta coisa do ciúme eu acho que isso me incomoda nas 
relações. Existe ainda e é muito forte. E eu acho que nas relações 
femininas é muito mais forte isso que nas masculinas. É tanto que 
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poucas mulheres elas conseguem viver em perfeita harmonia 
entre amigas mesmo. Basta ter uma solteira no meio. (Mercedes) 
 
Ciúme a gente sente um do outro. (Lúcio) 
 
Eu já fui muito ciumenta. Hoje em dia eu não sou muito não. Até 
porque não tem esse negócio de ta olhando. Eu não posso dizer 
que já vi, que eu nunca vi. Não sei se é do perfil que eu também 
não sou de ta olhando pra ninguém. Que eu não acho bom. Não 
tem necessidade porque passa uma pessoa e oh! Eu acho feio. 
Do mesmo jeito que é feio um homem que não pode ver uma 
mulher, imagine outra mulher é mais feio ainda. (Renata) 
 

Eu acho que no caso a mulher cobra muito mais do que o próprio 
homem. Eu acho que também tem uma disputa. Um homem não 
disputa com uma mulher, mas uma mulher disputa com a outra, ta 
entendendo? Eu acho que uma mulher quer ser mais inteligente, 
quer ser mais bonita, mais arrumada, mais paquerada. (Amanda) 
 

Ela diz assim: eu não posso pintar a unha que você já fica me 
perguntando se eu estou pintando a unha pra alguém. (Aline) 
 

O meu motivo é trabalho. O dela será que é? Não sei. Ela diz pra 
mim que não é, que é normal, mas ela mostra que não é. E causa 
uma desconfiança. Tá entendendo como é? (Amanda) 
 

Mulher é muito mais ciumenta. Cobra mais, em tudo. (Amanda) 
 

 

As entrevistas demonstram como a competitividade e individualidade 

está presente também nos relacionamentos homoafetivos. Nossa pesquisa, em 

virtude de ter em seu universo apenas uma família composta por homens, não 

nos possibilita fazer uma análise detalhada sobre o ciúme comparando famílias 

de gays e de lésbicas. Nos inquieta, no entanto, perceber a forma como o ciúme 

se expressa não apenas em relação ao envolvimento de outras pessoas, mas 

como uma competição entre as próprias integrantes da família. 

A comparação que as entrevistadas Amanda e Aline fazem, em relação 

ao fato da mulher cobrar mais que o homem é feita a partir do parâmetro de 

relacionamentos que ambas tiveram, com homens, anterior a construção da 

família homoafetiva que as mesmas vivenciam atualmente. 

O fato da vivência de relacionamentos anteriores causar ciúmes está 

diretamente atrelado a idéia de posse, como se a pessoa a partir da constituição 
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de família atual tivesse que manter exclusividade e romper contato com as 

pessoas dos outros relacionamentos. 

 

Se eu fosse analisar ou procurar alguém para eu viver eu só diria 
uma coisa: Eu não queria alguém com filho. Eu não queria alguém 
que tivesse ex. É complicado. Agora eu só posso fantasiar alguma 
coisa que ela fez. Se ela não mostrasse, eu não teria tanta 
desconfiança. Ela é muito quietinha pro meu gosto. Ela não me dá 
confiança, eu não vivo segura. Porque ela mora num bairro que 
pra casa do pai do menino dela se ela muito gastar meia hora é 
muito. Gastei muito ligando pra saber se ela estava em casa, ligo 
pro irmão dela, pro menino dela. Eu tenho o telefone da família 
inteira, mas por quê? Por causa da insegurança que ela me 
passou de dizer que vai atrás dele.  (Aline) 
 
 

Para além da expressão do ciúme, projeta-se na outra pessoa o motivo 

de sua própria insegurança. Portanto, além das cobranças feitas, em relação à 

fidelidade no relacionamento, não se reconhece apenas o ciúme como idéia de 

posse individual, mas também como oriundo de ações de incerteza causadas pela 

outra pessoa. 

Muitas vezes, as expressões de ciúmes chegam a ser tão graves que 

há um certo “controle” da vida da pessoa, desde a casa à saída na rua até às 

ligações. A forma como Aline afirma que tem o telefone da família inteira 

demonstra esta atitude de “controle”, no sentido de vigilância das ações da 

companheira. Estas ações são vigiadas inclusive pelas crianças que tendem a 

exercer o direcionamento das pessoas com as quais convive. 

 

Se ele [referindo-se ao filho]viu alguma coisa, é ciumento. Ele diz: 
mãinha Aline tá fazendo isso, mãinha! Com quem Aline tá ali? 
Mãinha Aline tá falando com quem? Mãinha cuidado mãinha! olhe 
Aline! Ele é quem me dizia as minhas coisas pra ela. Se ela 
disser: Vinícius olhe, quando ela tiver na sua avó, se chegar 
alguém atrás dela, você me diga. Aí ele diz mesmo se alguém for. 
(Amanda) 

 

A reprodução do patriarcado nas famílias homoafetivas, se dá, 

portanto, de formas variadas. As pessoas que a compõem tende a reforçar, 

algumas vezes, os parâmetros das relações hegemônicas, de forma naturalizada. 

Outra comprovação em relação a isto pode ser observada no depoimento abaixo. 
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Já eu posso dizer que a culpa da separação dela com o pai do 
menino, foi minha. Entre aspas, não minha mesmo. Eu tentei 
provar, mostrei, eu argumentei: você tem que sentar e conversar 
com ele. Tem que mostrar pra ele que ele é o homem da família. 
que ele tem que ir atrás de trabalho. Que ele tem que ir atrás de 
resolver as coisas. (Aline) 
 

A visão do homem como o provedor da família e o responsável pelo 

mantimento da mesma é reforçado na organização familiar de Amanda e Aline. 

Não que neste espaço exista uma delimitação entre papéis masculinos e 

femininos. Como elas mesmas falaram anteriormente não há a incorporação 

deste modelo. No entanto, Aline reflete esta configuração na medida em que ao 

ser responsável pela manutenção econômica da família é a que estabelece as 

regras de convivência familiar e a que toma as decisões em relação a divisão de 

tarefas e cuidados com os(as) filhos(as). 

 

3.6 – As interlocuções entre projeto individual e projeto coletivo na vivência 

familiar 

 

Como afirmamos, no início do capítulo, a escolha pela observação e 

análise acerca das interlocuções entre projeto individual e projeto coletivo passa 

pelo entendimento de que nas relações estabelecidas entre homem e mulher na 

família nuclear, há, muitas vezes, a negação de objetivos profissionais da mulher. 

Esta negação é feita em detrimento da construção de um projeto coletivo-familiar 

que se apresenta muito mais como uma adequação ao projeto pessoal e 

profissional dos homens. 

Observamos que nas famílias homoafetivas esta interligação se dá de 

forma mais igualitária, apesar de neste contexto ainda permanecer a problemática 

de uma pessoa, na maioria das vezes, abdicar e ceder mais que a outra. São 

projetos de vida diferenciados que se confluem e divergem na vivência cotidiana. 

Neste espaço os acordos são fundamentais para que não haja uma anulação total 

dos projetos de um(a) deles(as). 

 

Então todas essas experiências, elas são mantidas, no final. São 
mantidas no dia-a-dia, nas horas das decisões. Então aí 
justamente a gente tenta ponderar, até onde dá. Eu acho que as 
pessoas não podem se anular. Eu acho que a gente tem que se 
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preocupar com a questão de se anular. Porque ceder é uma coisa. 
Agora tem pessoas que se anulam mesmo. Elas nem param para 
conversar. Meus projetos pessoais eu acho que tem que 
continuar, os que derem, porque tem uns que são exatamente 
ligados, diretamente. (Mercedes) 
 

É a questão de delimitar também, sabe? Às vezes a gente tem 
que interditar também e falar qual a importância de determinadas 
coisas pra você. Não se anular no seu desejo, na sua vontade, 
mas tentar estabelecer um diálogo. Os dois têm uma 
personalidade muito forte, então a gente precisa ter consciência 
disso e saber se colocar de forma a evitar o choque. (Lúcio) 

 

Os acordos são estabelecidos no sentido de organização do espaço 

familiar e de atividades conjuntas que divergem em alguns aspectos. Nesta 

divergência busca-se acordos que são feitos analisando a importância e 

prioridade dos direcionamentos para o contexto familiar geral. 

 

A gente quer esta coisa mais de investir numa casa, mas a gente 
quer viajar entendeu? Porque qual é a dúvida, porque a Marina 
tem o sonho de fazer uma viajem, e aí às vezes choca. Porque aí 
entra temperamento, entra prioridades, né! Às vezes choca. 
Porque ela quer viajar: eu quero viajar, não sei o quê. Eu sou 
muito pé no chão. Eu sou muito razão. Eu gosto muito de sentir 
que eu tou aqui. Eu não consigo muito voar... já ela consegue. 
Mais aí eu disse: não, vamos adiar isto agora e vamos deixar as 
coisas como tá e a gente só vai resolvendo as coisas a curto e 
médio prazo. A longo prazo, a gente deixa pra mais na frente. 
(Mercedes) 

 

Eu sou a dona do dinheiro. Ela recebe e bota o dinheiro todinho 
na minha mão e aí a gente senta e vai fazer os cálculos. O que é 
que tem que ser pago, o que é que tem pra fazer. Se tem alguma 

revisão pra fazer na moto, se tem alguma mobília pra comprar. 

Isso sou muito eu que faço, os cálculos, tudinho. Agora de comum 
acordo, né? A gente senta, conversa. Vê o que é que pode ser 
feito. (Raiane) 
 

Mas quem é mais inteligente sou eu né (risos). Ela queria comprar 
um computador. Com o dinheiro de um computador, a gente já 
comprou um sofá, armário, cama, tudo. Então ela administra, mas 
pra certas coisas não é muito bem. (Renata) 

 

Outro fator importante na construção do projeto coletivo aparece na 

forma de organização do dinheiro para investimento em tais projetos. A fala “eu 

sou a dona do dinheiro” reflete uma centralização na organização dos projetos 
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familiares, mas, contraditoriamente, Raiane que é responsável pela organização 

do dinheiro é quem cede ao convencimento de que há outras prioridades mais 

importantes do que a sua vontade de ter um computador. Portanto, a prioridade 

da organização familiar se sobrepõe a prioridade pessoal de uma das pessoas. 

Por meio da análise dos depoimentos, podemos observar alguns 

fatores confluentes entre projeto individual e coletivo e entre o que é prioridade 

pessoal ou familiar. No quesito onde há uma divergência de posicionamentos os 

planos vão sendo adiados para evitar conflitos imediatos, caso contrário há o 

processo em que um(a) acaba cedendo mais que o(a) outro(a), no sentido de 

abrir mão de suas propostas. 

 

A longo prazo, nós temos um projeto. A nossa dúvida é se a gente 
investe numa casa que já existe, ou se a gente permanece onde 
está, entendeu? Tem esse projeto aí, que é um projeto que eu 
disse: não deixa quieto agora, depois a gente volta a conversar 
sobre ele. (Mercedes) 

 

Mesmo com as conversas e o adiamento dos planos para depois há a 

problemática sobre quem cede diante de um impasse em que ambas tem pontos 

de vista diferenciados sobre os projetos coletivos. 

 

Na nossa relação, ultimamente, eu tenho cedido mais. Na nossa 
relação tem acontecido isso: assim, eu cedo mais. Por exemplo: 
no fim de semana eu não queria ir a praia, entendeu? Não tava 
afim, não queria. Tinha um monte de coisa pra fazer em casa, 
então ela queria muito, mas eu disse: tudo bem, vamos. 
(Mercedes) 
 
Na situação a gente entra no acordo tentando ver o que é melhor 
pra cada. Vamos supor se a gente quer comprar uma coisa pra 
casa ou quer fazer uma reforma. Eu sempre digo a ela: você tem 
que pensar qual vai ser o melhor, porque isso aí vai ficar. Não 
adianta ela querer um computador e estar com outras coisas bem 
mais essenciais em falta. Eu acho assim desnecessária. Então, 
ela termina entendendo como muitas coisas ela mostra a mim o 
ponto de vista dela e eu vejo que realmente eu estava vendo por 
outro lado e assim convence. Nunca tem problema não. Eu 
sempre deixo, porque não me incomodo muito não. Agora eu dou 
sempre o meu ponto de vista. (Renata) 
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No que se refere aos estudos dos(as) entrevistados(as) observamos a 

partir das entrevistas que os projetos relacionados a metas de estudos de ambas 

as partes continuam da mesma forma ou, às vezes, há uma complementaridade, 

no sentido de incentivo de um em relação ao outro de investimento no processo 

educativo de formação profissional. 

 

Você tem suas motivações próprias, mas para além de suas 
motivações próprias você tem a motivação do outro que te 
incentiva, do estar junto com o outro, então é esse significado que 
tem pra gente. É tanto que assim: eu vinha fazendo o semestre de 
um curso e aí eu falei, faz o intensivo que aí você pode entrar na 
mesma turma que eu. Isso muito em função de estimulá-lo 
também sabe? De partilhar comigo também algumas coisas de 

fazer um curso, de arejar a cabeça e tal. E aí ele fez com todos os 
ônus e bônus disso, ou seja, com sacrifício e com o afeto e com 
esta coisa de descoberta e a gente passou a ser da mesma turma, 
depois fizemos outro semestre juntos de novo e isto foi muito bom 
pra gente. Fizemos a opção também de parar os dois juntos, 
porque não tava dando conta mais em relação aos outros 
compromissos nossos. (Lúcio) 
 
Agora questão de planos de estudos e metas de trabalho, nada foi 
modificado. É tudo de comum acordo assim: não tem dificuldade 
não. (Raiane) 

 

Os planos de estudos coletivos e o incentivo em relação a este aspecto 

denotam uma preocupação com o crescimento profissional de ambos. A não 

interferência em relação a decisão individual de continuar estudando é um 

aspecto que aponta para o fortalecimento dos projetos individuais de cada 

pessoa, mesmo que tenham projetos coletivos em comum. Portanto, no contexto 

das famílias homoafetivas os projetos individuais e coletivos se interligam, mesmo 

que haja dificuldades e conflitos em relação a eleição de prioridades. 
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Conclusões 
 

“Descasque-se, vire esse mundo, 

rompa couraças, se desabroche, 

pois é hora de ir à fora, 

deixar os guetos, sair dos quartos. 

Te expõe, se mostra, 
ela e a vida te esperam lá fora... 

Vai às ruas te exibir, falar da tua agonia, 

do teu dia-a-dia, 
da necessidade da alforria, 

do seu despir, amar, sentir, 

do seu inventar. 

Menina, pega Maria pela mão 

e vai amá-la com liberdade, 

no clarão de um dia de sol, 

no alvorecer da diversidade”. Andrea Lima 
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A pesquisa que realizamos no percurso desse processo, para além de 

responder aos objetivos propostos, ultrapassa esta dimensão na medida em que 

nos traz novas inquietações e problemáticas instigadoras de outros processos de 

pesquisa. Como a realidade é sempre mais rica do que o conhecimento que 

temos acerca dela, enquanto escrevemos a história se movimenta e muda. 

Neste movimento do real algumas relações se transformam ou 

desaparecem, outras surgem ou se renovam em configurações diferenciadas. No 

que se refere a elementos estruturadores das relações sociais na sociedade, 

como, por exemplo, o patriarcado, há um lento processo contínuo de 

transformação de suas características ao longo da história da humanidade. 

Esta transformação ocorre levando em consideração a interligação que 

este sistema tem com os interesses da sociedade capitalista. Neste contexto, as 

modificações se processam de diferentes formas entre a atuação de sujeitos 

políticos como os movimentos sociais e a regressão ou resistência das 

modificações impulsionadas pelos setores conservadores da sociedade. 

O patriarcado, portanto, é um sistema que na sociedade atual aparece 

de forma diferenciada da que o mesmo surgiu. Nestas novas configurações 

alguns(as) estudiosos(as) falam de seu declínio ou, até mesmo, que é um termo 

obsoleto e que não se adéqua a situação das mulheres no século XXI. 

A nossa análise a este respeito é que o patriarcado permanece 

presente na sociedade, mas escamoteado por meio da cultura hegemônica na 

atual conjuntura. Um dos pontos levados em consideração para se delimitar o fim 

ou a continuidade deste sistema é a forma como o mesmo é caracterizado e 

denominado. 

Para os(as) estudiosos(as) que veem o patriarcado como um sistema 

de dominação do homem sobre a mulher, na qual a mulher não tinha qualquer 

autonomia inclusive sobre sua vida, e que o caracteriza como o exercício do 

poder paterno e parental, ele aparece como inexistente na sociedade 

contemporânea. 

Mas mesmo levando em consideração estes elementos como 

determinantes da continuidade, ou não, deste sistema, podemos observar, como 

citamos anteriormente, que mulheres morrem cotidianamente por serem 
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consideradas propriedades de seus maridos ou namorados e que têm seus 

corpos mutilados ou escondidos para atender aos interesses dos homens. 

 É um sistema que também pode ser visível por meio da divisão 

desigual do trabalho entre homens e mulheres tanto no espaço da casa como em 

espaços do mercado de trabalho e se projeta para além do contexto da 

organização familiar em outras instituições como a escola. 

No que se refere às relações de gênero, configuradas com o parâmetro 

do sistema patriarcal, o processo de investigação sobre as mesmas nos permite 

compreender a forma como o patriarcado se expressa na atualidade nas diversas 

organizações sociais. Sua expressão no interior da organização familiar 

homoafetiva reflete o quanto este sistema se reproduz de forma multifacetada 

ganhando outras configurações, mas permanecendo com a predominância de 

processos de dominação. 

Sobre a reprodução do patriarcado nas famílias homoafetivas o fato 

das mesmas romperem o padrão da heteronormatividade não assegura a isenção 

delas na continuidade de características do sistema patriarcal das relações 

desiguais de gênero. Portanto, reproduzem tais características, mesmo de forma 

inconsciente pelo fato de estarem inseridas na sociedade que padroniza e 

legitima tais relações. 

Ao analisar o cotidiano das famílias homoafetivas levando em 

consideração os objetivos e a problemática propostos, chegamos a conclusão de 

que na vivência da relação de homoafetividade na constituição familiar há a 

predominância de características que reproduzem as relações patriarcais de 

gênero. Estas são: a delimitação de atividades especificas que apenas uma das 

pessoas fazem, a relação entre cuidados com os(as) filhos(as) e maternidade 

biológica e a predominância da relação monogâmica como sinônimo de posse ou 

exclusividade sobre o(a) parceiro(a). 

Apontaremos então, neste processo conclusivo, quais as nossas 

observações e entendimentos acerca de como as questões de análise, propostas 

no início da pesquisa se expressam no cotidiano das famílias homoafetivas. Tal 

análise teve como base, portanto, tanto a realização das entrevistas quanto o 

nosso conhecimento teórico acerca da temática. 
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No que se refere ao estudo da categoria família consideramos que esta 

terminologia sob seu significado inicial não dá conta das configurações atuais 

desta instituição. No entanto, o fato da mesma ter um reconhecimento e 

legitimidade tanto por parte da família burguesa heterossexual como das novas 

organizações familiares, chegamos ao entendimento da necessidade não de uma 

modificação da terminologia, mas da sua ressignificação. 

Sobre este assunto, a constituição das novas organizações familiares 

passa a ter como referência para a definição de uma unidade familiar a 

afetividade em detrimento dos laços consanguíneos e de parentesco. Esta 

definição de família baseado nos laços de afetividade é demonstrada na fala 

dos(as) entrevistados(as) afirmando que família é aquela constituída pelas 

pessoas com as quais elas convivem e se identificam. 

Ainda sobre o debate de família, enfocando a particularidade das 

famílias homoafetivas elencamos dois aspectos importantes de serem 

considerados na caracterização e reconhecimento das mesmas. Um se refere ao 

fato de que para alguns(as) dos(as) entrevistados(as), o reconhecimento delas 

como família está baseado na legitimidade da mesma junto às famílias de origem 

ou da comunidade onde eles(as) residem. 

Um segundo elemento refere-se ao fato destas famílias tentarem se 

enquadrar nos moldes da família burguesa heterossexual para serem 

reconhecidas. Portanto, sua legitimidade como organização familiar está atrelada 

ao cumprimento ou não das funções definidas no parâmetro hegemônico de 

família. Neste sentido, afirmam que são famílias “normais” por cumprirem os 

mesmo papéis que são atribuídos aos membros desta última. 

No quesito da divisão de trabalho no espaço familiar consideramos que 

apesar de uma diferenciação em relação a distribuição das tarefas domésticas 

tendo como fator relevante as afinidades de cada pessoa  e a preocupação em 

não sobrecarregar uma a outra, há a reprodução dos moldes de divisão de tarefas 

evidenciada na família burguesa heterossexual. 

 Esta reprodução foi observada na medida em que há a separação de 

atividades especificas que apenas uma das pessoas fazem assim como há, no 

que se refere aos cuidados com as crianças, uma predominância da realização 

desses cuidados por parte da mãe biológica das mesmas. 
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Sobre a categoria monogamia, observamos que se expressa e se 

reproduz nas famílias homoafetivas. Nesta organização seus(suas) integrantes 

refletem os padrões hegemônicos de relacionamentos presentes na atualidade. 

Neste sentido, a justificativa para a confirmação deste modelo é a de que a 

sociedade não está preparada para vivenciar formas de relacionamentos 

diferentes que estejam para além de duas pessoas, sendo estes últimos vistos 

sob a idéia de promiscuidade. 

Há, neste contexto das relações monogâmicas, a materialização do 

ciúme expresso por meio de atitudes de “controle” da vida do(a) outro(a), 

demonstrando a predominância de sentimentos de posse em relação ao(a) 

companheiro(a). 

A contraditoriedade destas reproduções apontadas se dá pelo fato de 

que mesmo quando as famílias homoafetivas rompem com o padrão da 

heterossexualidade compulsória reproduzem os modelos das relações de gênero 

inerentes a ele. Esta reprodução, muitas vezes, mostra-se pela busca do 

reconhecimento da sua forma de organização junto à sociedade. 

Tomando como referência os elementos apontados por Saffioti (2004) 

e por Walby apud Lovell (1996) no que se refere às formas como o patriarcado se 

apresenta, apontaremos a maneira como cada um destes se expressa ou não no 

contexto das famílias homoafetivas. Em relação aos elementos citados pela 

primeira autora de que o patriarcado não se trata de uma relação apenas privada, 

mas civil; Tem uma base material; Corporifica-se; Representa uma estrutura de 

poder baseada tanto na ideologia, quanto na violência, chegamos às seguintes 

conclusões: 

A expressão do patriarcado se constitui para além de uma relação 

privada pelo fato de interferir diretamente na vida das pessoas, ultrapassando o 

âmbito do espaço doméstico. Isto foi demonstrado, nas entrevistas realizadas, 

quando as famílias falam da restrição em expressarem seus sentimentos nos 

espaços públicos e, algumas vezes, verem esta expressão como sinônimo de 

promiscuidade. 

Sobre a base material do patriarcado, apontamos o fato de como a 

questão econômica interfere na forma de estruturação familiar, no sentido de 

delimitação entre a pessoa responsável pela organização familiar e a forma 
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desigual em que são pautadas as decisões a partir deste elemento. No que se 

refere a corporificação do patriarcado, acreditamos que está diretamente ligado 

ao elemento anterior de base material. 

Referendando o aspecto de que o patriarcado se apresenta por meio 

de uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia, quanto na violência, 

interligamos com os elementos de violência masculina e cultura, citados por 

Walby. Sobre eles observamos que nas famílias homoafetivas há a expressão de 

uma violência na medida em que uma das entrevistadas afirma que “já foram as 

tapas”, vendo isto como uma questão de normalidade.  

A afirmação acima representa o padrão de normalidade de uma cultura 

hegemônica, que mesmo diferentes setores da sociedade (conservadores ou 

progressistas) se opondo as formas de violência, reforçam-na de maneira 

“invisibilizada” na medida em que cultua os sentimentos de individualismo e de 

posse. 

Os aspectos apontados por Walby sobre a expressão do patriarcado 

por meio da exploração do trabalho das mulheres por seus maridos e das 

relações no âmbito do trabalho remunerado, se apresenta de forma diferenciada 

nas famílias entrevistadas. Para estas, a problemática da divisão do trabalho se 

configura tanto como complementaridade, mas também como desigualdade na 

medida em que algumas das entrevistadas fazem determinadas atividades sem 

estarem com vontade. 

No que se refere ao Estado, este reforça o sistema patriarcal na 

medida em que não reconhece legalmente as famílias homoafetivas como 

organização familiar. Sobre o último elemento, apontado por Walby, da 

reprodução do patriarcado por meio da sexualidade, permeou todas as entrevistas 

sob diferentes aspectos desde a visão de promiscuidade em relação a exposição 

do relacionamento ao estabelecimento da relação monogâmica. 

Portanto, as famílias homoafetivas por estarem inseridas no contexto 

de uma sociedade patriarcal e capitalista estão sujeitas a reproduzirem os 

modelos impostos por tal estrutura, algumas vezes com questionamentos e outras 

não. Neste sentido, as mudanças no que se refere as problemáticas de gênero e 

patriarcado têm que se configurar como transformações da sociedade e não 

apenas de um modelo familiar em particular. 
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Apêndice 1: Roteiro de entrevista 
 
 
Orientações para a entrevista 
 
Pesquisa: As multifaces do patriarcado: uma análise das relações de gênero nas 
famílias homoafetivas. 
 
 
Parte 1 – Perfil socioeconômico  

 

Nome: 

Idade:                                                                  Profissão: 

Raça:                                                                   Sexo:           

Formação profissional e qualificação:                             

Renda econômica individual: 

Renda econômica familiar: 

Há quantos anos residem Juntos(as)? 

Tem filhos(as)    não (      )     sim (     ) quantos? 

Quantas pessoas residem no espaço familiar. Se convivem com outros parentes 

familiares: 

 

Parte 2 – Tópicos para diálogos. 

 

2.1 – Sobre família: 

 Procurar saber o que eles(as) consideram como família e se vêem a 

organização familiar deles(as) como família. 

 Perguntar o que eles(as) acham da mudança das terminologias utilizadas 

para caracterizar esta organização familiar. Por exemplo: 

homossexualidade, homoafetividade, homoparentalidade. Se consideram 

esta mudança de termo um avanço ou se não tem importância. Se eles(as) 

definem a família deles(as) como família homossexual ou homoafetiva e 

por quê? 

 

2.2 – Sobre divisão das atividades 
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 Dialogar sobre o cotidiano deles(as). Como é feita a divisão de tarefas em 

casa e em que critérios se baseia esta decisão. Se tem filhos(as) como é 

dividida a responsabilidade com os cuidados das crianças. Se tem uma 

pessoa que é considerada a mais responsável pela família, como chefe de 

família. 

 Se ambos(as) trabalham como fazem com as tarefas.  

 Se apenas um(a) deles(as) trabalham como é definida as 

responsabilidades. 

 

2.3 – Sobre monogamia 

 Falar um pouco sobre a forma de relacionamento, se é aberto ou fechado. 

Qual a percepção sobre estas formas de relações? Por exemplo: de morar 

juntos(as), se considerarem casados(as), mas se podem ficar alguma vez 

com outra pessoa, sem restrição. 

 

2.4 – Sobre projeto individual X projeto coletivo 

 Relacionado a projeto de vida individual e projeto de vida coletivo/familiar o 

que mudou individualmente a partir do processo de construção familiar, da 

decisão de partilhamento de vida coletiva. Por exemplo, se a pessoa tinha 

algum plano de trabalho em outra cidade e abriu mão em prol do 

casamento e de estar com o (a) esposo(a). 

 
 


