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RESUMO 

O presente artigo pretende discutir a relação entre a instituição escolar e as 

famílias homoparentais. Objetivamos saber se as escolas e os profissionais da 

educação estão capacitados para lidar com a família homoafetiva com filhos e como 

os diferentes arranjos familiares estão expressos no currículo escolar. Para tanto, foi 

realizado um estudo de campo de cunho qualitativo conforme Gil (2008), coletando 

dados por meio de entrevistas realizadas com três famílias homoafetivas e com 

profissionais da educação (diretora de uma escola de Educação Infantil, 

coordenadora pedagógica e professores) que atuam em instituição escolar na qual 

ocorreram casos de homoparentalidade. Constou-se que, independente das 

mudanças sociais iniciadas no século XX que acabaram por modificar as diversas 

instituições sociais, dentre elas a família, as escolas ainda possuem uma concepção 

restrita no que diz respeito a arranjos familiares, elegendo a família nuclear como 

única formação familiar possível e aceitável, marginalizando as diferentes formações 

familiares, especialmente as famílias homoparentais. 

 

 INTRODUÇÃO. 

 

A Modernidade trouxe consigo transformações significativas nas diversas 

instituições sociais, dentre elas a família, que deixou de ter apenas um modelo, 
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baseado na família nuclear monoparental burguesa, para se dividir em variadas 

configurações, dentre elas a família homoparental.  

Mesmo com os avanços jurídicos que permitiram a legalização da união 

estável entre os homossexuais e, consequentemente, a adoção de crianças por 

casais homoafetivos, a família homoparental esteve invisível durante décadas de 

descaso e, até hoje, incomoda os segmentos mais conservadores da sociedade 

brasileira.  

De acordo com Lima (2011), a parentalidade homossexual torna-se legítima a 

partir do momento que o casal gay constrói laços afetivos com a criança e zela por 

seu bem-estar, não importando se a filiação se dá por adoção ou proveniente de 

filiação anterior à união homossexual ou por reprodução assistida. 

Na escola a homoparentalidade continua sendo tratada como um tema 

marginal. Apesar da diversidade de arranjos familiares presentes na sociedade 

contemporânea, a instituição escolar ainda trabalha com o modelo de família  

tradicional como formação familiar perfeita e a não aceitação da homoparentalidade, 

um modelo familiar que foge ao padrão de família nuclear, tem gerado conflitos entre 

as famílias e as escolas. 

Desse modo, surge como questão efetiva: Será que as instituições escolares 

estão efetivamente preparadas para atender as crianças cujos pais são 

homossexuais? 

 

OBJETIVO. 

Conhecer como se estabelece a relação entre as famílias homoparentais e a 

escola. 

 

 

 

METODOLOGIA. 

A parte empírica desse estudo consistiu na realização de uma pesquisa de 

campo de cunho qualitativo conforme Gil (2008), que, apesar de contemplar poucos 
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sujeitos investigados, perdendo em profundidade, ganha em qualidade, já que os 

dados obtidos foram analisados com mais rigor. 

Coletamos os dados a partir de entrevistas com famílias homoparentais e com 

profissionais da educação que atuam em instituição escolar na qual ocorreram casos 

de homoparentalidade. Conforme acordado, os nomes dos entrevistados serão 

mantidos em sigilo. 

As três famílias homoparentais entrevistadas vivem relações estáveis e 

duradouras, dividindo as responsabilidades pela criação dos filhos. A primeira família 

entrevistada é chefiada por dois homens, T. 50 anos e D. 56 anos, que adotaram um 

filho, A. M. de 13 anos. A segunda família é chefiada por duas mulheres, C. 37 anos 

e R. 29 anos, que são mães de uma menina M. E. de 6 anos. A terceira e última 

família também é chefiada por duas mulheres, J. de 34 anos e A. de 33 anos, que 

são mães de L. de 14 anos.  

Já os profissionais da educação que fizeram parte desse estudo atuam em 

uma escola municipal de Educação Infantil localizada em uma comunidade de baixa 

renda da Região Oeste de São Paulo. 

 

DESENVOLVIMENTO. 

O que é Homossexualidade? 

De acordo com Chauí (1985) a repressão sexual é tão antiga quanto à 

humanidade e se define a partir da junção das imposições sociais com a sutil 

interiorização das proibições e permissões, que, paulatinamente, se convertem em 

interdições internas, manifestadas no desagrado, na vergonha, no sofrimento e na 

dor. Desse modo, as práticas sexuais acabam sendo deslocadas de seu caráter 

biológico e natural, sendo modificadas pelas regulações impostas pela sociedade, 

pela cultura e pela História. O desejo deve ser disfarçado ou ocultado quando 

percebidos pelo sujeito como algo incompatível com as normas, os valores e as 

regras sociais. 

Para Foucault (1988) a partir do século XVII a sexualidade foi condenada a 

interdição, ao mutismo e a inexistências, cerceada pela moral vitoriana e pelo 

puritanismo moderno. A família conjugal burguesa passou a ser tomada como único 

e legítimo modelo de sexualidade e as demais manifestações sexuais, que não 
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fossem heterossexuais e reprodutivas, foram condenadas a repressão, tornando-se 

contidas, silenciadas, censuradas e marginalizadas. 

Foucault (1988) atribui grande valor ao papel da confissão, que permitiu a 

proliferação do discurso sobre o sexo, primeiro na Igreja e na literatura, com a 

confissão dos pecados da carne e a descrição detalhada do sexo e posteriormente 

nas novas técnicas cientificas, especialmente a medicina e psiquiatria, que 

adaptaram a confissão religiosa as necessidades modernas de conhecimento sobre 

o sexo.  Não se tratava apenas de ouvir a confissão sobre o sexo, mas apropriar-se 

dela a fim de elaborar um discurso científico com caráter verdadeiro, partindo da fala 

de quem confessa. A captação da confissão e o estudo do discurso sobre o sexo 

levaram a divisão da sexualidade em sã (heterossexual, conjugal e monogâmica) e 

perversa. 

Segundo Foucault (1988) os perversos que, por romperem com as leis do 

casamento heterossexual e monogâmico, supostamente, contrariando as leis 

jurídicas e naturais, passaram a ser o foco dos discursos sobre o sexo e, a partir das 

confissões obtidas criaram-se novas identidades sexuais pela psiquiatria, que, 

anteriormente, não existiam, como é o caso da homossexualidade.  

Como explica Chauí (1985), as “aberrações sexuais”, dentre elas a 

homossexualidade, tornaram-se interesse dos estudiosos com o intuito de controlar 

suas condutas sexuais “desviantes”. O conhecimento científico gerado pela “Scientia 

Sexualis4” criou novas formas de repressão sexual, normalizando as práticas 

sexuais e reforçando a repressão sexual dos séculos anteriores.  

De acordo com Foucault (1988) a sociedade burguesa usou o conhecimento 

da “Scientia Sexualis” para criar um verdadeiro aparato de produção sobre a 

verdade do sexo, apoiando-se, sobretudo no trabalho da psiquiatria. A confissão e 

seus conteúdos foram captados e analisados, e acabaram por “patologizar” as 

diferentes manifestações sexuais que não fossem heterossexual, conjugal e 

monogâmica. Os discursos científicos acabaram por regular e vigiar o sexo, 

estabelecendo identidades e condutas específicas nos corpos, ao invés de interditar 

a sexualidade desviante. 

 

                                                 
4
 Chauí apropria-se do conceito de “Scientia Sexualis” desenvolvido por Michel Foucault em História da 

Sexualidade I: A Vontade de Saber. 
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A reação das sexualidades reprimidas. 

De acordo com Reali (2009) o fim da Segunda Guerra Mundial levou a 

organização de diversas entidades coletivas, que buscavam a manutenção da paz e 

a preservação do planeta e da humanidade. Dentre as entidades que surgiram 

nesse período, está o Movimento Gay, atualmente conhecido como Movimento 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), 

herdeiro e beneficiário das transformações preconizadas pelo Movimento Feminista 

nos anos 60, é reconhecido em diversos países do mundo e suas reivindicações 

começam a ser atendidas.  

Em vários países do mundo, incluindo no Brasil, a união homoafetiva existe e 

é reconhecida oficialmente. Mesmo que o Movimento LGBT ainda tenha um longo 

caminho a percorrer para a manutenção e obtenção de direitos, a família 

homoparental é uma experiência social e cultural consolidada. 

Como explica Reali (2009) no século XXI os corpos desafiam o poder 

regulador. A sexualidade se liberta das grades e a heteronormatividade começa a 

perder espaço. Os corpos tornaram-se mutantes e as políticas de identidades, 

compostas de arcabouço teórico criado pelo Movimento LGBT, ganham destaque. 

As questões sobre representatividade e invisibilidade dos diferentes grupos sexuais 

são postas em discussão. Porém, como mostra a autora acima citada, os 

argumentos homofóbicos ainda são muitos e as estruturas sociais, culturais e 

religiosas ainda são bastante excludentes. Infelizmente, ainda é bastante comum ter-

se apenas uma noção estereotipada e negativa das relações homossexuais e, a 

maioria dos casais, especialmente em se tratando da sociedade brasileira, não é 

reconhecida por uma grande parcela da sociedade como família. 

 

RESULTADOS. 

Entrevistas realizadas com as Famílias Homoparentais. 

 

 Em seu texto “Homoparentalidade e escola: que conjugação é essa?”, Noeli 

Gemelli Reali (2009) discute a relação entre a família homoafetiva com filhos e a 

escola. Reali (2009) entrevistou três famílias chefiadas por casais de lésbicas e a 

partir das vivências das entrevistadas, traçou um perfil de relacionamento entre as 

famílias e as escolas. Apesar de afirmarem ter uma relação tranqüila com a escola 

dos filhos, as entrevistadas expuseram preocupação de não expor a própria 
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homossexualidade, como forma de evitar que a criança sofre algum preconceito. Na 

verdade a tranqüilidade na relação das entrevistadas com as escolas de seus filhos 

é sinônimo de invisibilidade, já que os profissionais da escola desconhecem ou 

vigem não saber que as mães escondem a ilegalidade de serem homossexuais.  

A pesquisa feita por Reali (2009) nos permite traçar um paralelo com um dos 

casos exposto por um dos casais de mulheres que tive a oportunidade de 

entrevistar, J. e A., mães de L. de 14 anos. Ainda que o preconceito não tenha sido 

declarado, as mães perceberam que a escola não estava preparada para lidar com 

as especificidades do casal. “[...] a expressão facial denuncia algo. É 

impressionante, sempre que a gente se declara, a pessoa congela. Leva um tempo 

para processar a informação e então volta. Apesar de dizer que está tudo bem, dá 

pra sentir que não está. A minha mulher responde pelo meu filho em caso de 

necessidade. A reação dos funcionários é de neutralidade, porém, gostaria que 

tratassem com mais naturalidade. A coisa é forçada. É tanto respeito que parecem 

que estão falando com o prefeito e não com a mãe de um aluno.”, declarou J. 

Mesmo que conflito entre a família de J. e A. e a escola onde o filho estuda 

não seja aparente, as mulheres preferem manter distância e a tranquilidade na 

relação entre escola e família acaba assim que as mulheres declaram-se 

homossexuais. Diretores e professores se mostram perplexos diante da 

transgressão sexual das mães. 

Como afirma Reali (2009) a escola de L. organiza-se de acordo com o modelo 

heteronormativo, ignorando as famílias homoafetivas e ao discutir o tema da 

diversidade sexual, os profissionais da educação sentem-se desconfortáveis e até 

incomodados em discutir o tema da homossexualidade. Tal fato não reflete apenas o 

comportamento da instituição escolar, mas da sociedade como um todo, que 

continua presa aos discursos normativos no que se refere à sexualidade. 

Os outros dois relatos obtidos com as famílias homoparentais por sua vez, 

sinalizam para uma provável mudança na postura das escolas em relação à família 

homoparental.  

M. E., filha de C. e R., estuda numa escola de Ensino Fundamental da rede 

particular de ensino. Ao matricular a menina, as mães procuraram a escola a fim de 
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conversar sobre a própria configuração familiar e, como afirma uma delas, a 

conversa foi proveitosa, pois equipe escolar procurou atender as peculiaridades da 

família de C. e R., realizando atividades que apresentavam diferentes tipos de 

família, incluindo a família homoparental. Como também, nos diferentes eventos 

realizados pela unidade escolar, as mães são sempre bem recebidas e tratadas com 

igualdade de direitos. 

No caso da família de T. e D., pais de A. M. de 13 anos, a escola onde o 

menino estuda já havia apresentado outros casos de famílias homoparentais, 

portanto, o corpo docente já estava capacitado para lidar com as especificidades da 

família homoafetiva, principalmente, protegendo o menino de qualquer tipo de 

discriminação.  

Os relatos colhidos com a família de C. e R. e com a família de T. e D. nos 

permitem afirmar que a presença de famílias homoparentais no cotidiano escolar 

fomenta a discussão dos pressupostos familiares e sexuais tanto de educadores 

quanto de alunos e comunidade escolar, permitindo, dessa maneira, o combate ao 

preconceito. Mesmo assim, ainda há muito que fazer para o acolhimento das 

famílias homoafetivas com filhos nas escolas, a superação de pressupostos 

familiares excludentes e, especialmente, um trabalho pedagógico efetivo que 

garanta o combate a toda e qualquer forma de discriminação, especialmente a 

homofobia. 

 

Entrevistas realizadas com a Escola. 

A escola que fez parte desse estudo já havia registrado três casos de 

crianças filhas de pais homossexuais antes da realização das entrevistadas com os 

profissionais da educação. Entretanto, mesmo com os diferentes relatos afirmando 

ser de fundamental importância incluir a homoparentalidade no cotidiano escolar, o 

que se observa é a invisibilidade das famílias homoafetivas no cotidiano escolar. 

Ao longo das entrevistas, o corpo docente foi unânime em afirmar que a 

família homoparental causa estranheza, pois o que se espera é que a criança tenha 

pai e mãe. Entretanto, tanto a família homoafetiva quanto a criança devem ser 

acolhidas na escola de modo a sentirem-se seguras. Como também, o trabalho em 

sala de aula deve contemplar os diferentes arranjos familiares, de maneira a 

valorizar e problematizar o cotidiano e as vivências dos alunos. Porém, no Plano 
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Político Pedagógico da escola e nos livros de registros dos professores não foram 

registradas atividades relacionadas ao tema da diversidade de configurações 

familiares, particularmente sobre a homoparentalidade.  

Ao serem questionados os professores afirmam que o trabalho com as 

diferentes configurações familiares deve ser feito apenas nas classes em que houver 

a presença de crianças filhas de pais ou mães homossexuais, evitando atritos com 

as outras famílias, já que o preconceito contra os homossexuais ainda é grande. No 

entanto, mesmo na classe onde há foi registrado um caso homoparentalidade, não 

há registro de atividades com essa temática no semanário da professora titular da 

sala. Ao ser questionada a professora diz ter realizado com as crianças atividades 

como rodas de conversas e desenhos livres com o tema família, porém, julgou 

desnecessário anexá-las em seu livro de registro. 

O tratamento dispensado as famílias homoparentais pela escola que fez parte 

desse estudo apresenta uma série de problemas. O primeiro deles refere-se há não 

definição do conceito de família no Plano Político Pedagógico da escola, permitindo 

a livre interpretação e o trabalho com modelos familiares excludentes, 

marginalizando a família homoparental. Apesar do discurso em favor da diversidade, 

do combate a discriminação, especialmente contra a família homoparental, os 

profissionais da educação possuem um modelo rígido do que vem a ser uma família, 

se baseando na heteronormatividade e se  distanciando da realidade vivida pela 

comunidade escolar. 

Como afirma Lima (2011), as famílias homoparentais permanecem invisíveis 

no cotidiano escolar e sem igualdade de direito. Diretores, coordenadores 

pedagógicos e professores sentem-se desconfortáveis ao discutir a 

homoparentalidade na sala de aula, optando, muitas vezes, em fingir que não 

enxergam a diversidade de configurações familiares existentes na nossa sociedade 

atualmente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

As entrevistas realizadas com as famílias homoparentais e a escola permitem 

a reflexão sobre a situação das famílias homoafetivas com filhos e sua relação com 

a escola.  

Apesar dos relatos que sinalizam para mudanças positivas nas escolas no 

que tangem a inclusão das famílias homoafetivas no cotidiano escolar, a 
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discriminação, infelizmente, ainda faz parte do cotidiano das famílias homoparentais. 

Mesmo estando cientes da homossexualidade dos pais, os profissionais da 

educação tendem a fingir que não sabem sobre a homossexualidade de pais e mães 

e nem a homoparentalidade nem o combate à homofobia são discutidos em sala de 

aula. 

As escolas organizam-se de acordo com o modelo heteronormativo, 

ignorando as demais configurações familiares, especialmente as homoafetivas. 

Diante do exposto é fundamental preparar os professores e a equipe escolar para 

atender esse novo panorama familiar. É imperativo o investimento na formação 

continuada dos profissionais da educação, capacitando-os para a  discussão sobre 

as questões de gênero e sexualidade. Só assim a construção de um ambiente 

escolar igualitário será possível. 
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