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te aqui/o tudo que conhecemos de longa c/ata: 
COIllCn/(lraçUes, hrigas, reconciliações, alegria,\' 
liciol1uis talvez seja desagradável essa cunsta
dij'erenç'(f entre essas novas jàmílias e aquelas 
quantidade de pais e mães. 

anos em que júi proj'essora e orientadora de 
""co e a dedicação com que ela trabalhul!. Vin
/ estreia nas Ciências Sociais absorvendo novos 
,wneira clara e precisa em lima temática que a 
credito ser elo uma pessoa generosa que mes
'llmentl:' das qucstues vivenciadas pelos homo.\'
las lia pesq1lisa que realizou. Não foi dificil 
e disciplinada. cumpri0 as tare/às necessárias 
posição de artigos e livrus nos sem inárius do 
).1' c(llIgressus de que participou, reuniões du 
'.Jênel'o (ATEGEN), organização de seminários 

COII/ outrus colegas. sessDes de orientaçãu da 
:1 excelente aluna da qual g uordarei uma bela 

o agora em livro será certamente lima con/J'i
~ que estudam a temútico e mesmo para us que 
I pouco mais do que se possa com a jàmília 
çcu Famílias Contemporâneas: as Voltas que 
~illlento Jurídico tia Homoparentalidade tem 
, hulanç'ar as "verdades eternas" UU, cumo se 
Igumas pmteleiro.\ ". Esperomos qlle ele seja 
's que Daniela certamente realizará com seu 

villdo' 
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HOMOPARENTALlDADE: I 
DE GÊNERO? 

Este primeiro questionamento 
da tese, expliea o interesse de uma pesl 
sexual e proveniente da classe da médi 
sexual em um universo familiar desCi 
ter, ou tendo em dobro, a figura da mui 
temática envolve, de certo modo, um n 
ravolta nas caracterizações e associaçõc 
mulher exclusivamente do lar, na etern 
lizada pela maternidade, bem como clt 
[1mília e integrante do espaço público; 
rações que estão na pauta política cor 
contra a homofobia, a favor de uma de 
c inclusiva, em prol da igualdade, de u 
que aeolhe a diversidade . 

Perceber a ordem de gênero po 
ccpção de si envolve a compreensão do r 
simplesmente sermos pessoa, com inúI 
rcvisitando, aprimorando, confrontando 
tentativa de enquadramento é limitante 
envolve a identidade, o desejo e o comp 
fluidez . 

Em conversas informai s, em li 
inclusive em peças teatrais de comédia 
constrangida e incomodada com comen ~ 
sarcasmo, que ratificam o preconceito e 
ção sexual de forma pejorativa. Fala-s, 
ameaça à ordem e à normalidade. Mas e 
lizada em "brincadeiras" e formas de no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


