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o Dia das Famílias, Alexandre foi desafiado
a fazer um desenho no infantário. Retratou
a sua: lá estava ele, a irmã mais nova e as duas
mães. Uma dessas mulheres, Fabíola Neto
Cardoso, 41 anos, professora, mãe de
Alexandre, hoje com 11 anos, e de Maira, de
nove, publicou o desenho na sua página de
Facebook. É fácil compreender porquê:
“Tenho dois filhos lindos, felizes e socialmen-

te enquadrados com um desenvolvimento normal e posso garantir
que relacionalmente não resultou até agora nenhum problema por
serem fruto da família que têm”, assegura. O psicólogo Vítor Rodrigues
reforça a ideia, garantindo que não há qualquer razão para pensar que
“as crianças educadas por casais homossexuais sofram de alguma
consequência negativa típica”. A investigação disponível, tanto quanto
recorda, não vai nesse sentido, e não foram encontradas diferenças
de adaptação ou qualidade do desenvolvimento que pareçam resultar
do caráter homo ou hetero dos pais. O pediatra Mário Cordeiro lembra
que uma criança, independentemente dos seus gâmetas progenitores,
do seu ADN e da sua origem genética, “estabelece dentro de si um

triângulo em que representa o vértice inferior, tendo dois polos como
vértices superiores: o polo ‘mãe’ e o polo ‘pai’, que são um ‘puzzle-
-mãe’ e um ‘puzzle-pai’. Em termos neuro-endócrinos, há uma cor-
respondência linear com o sistema hormonal adrenalínico (ação/pai)
e o endorfínico (segurança/mãe)”. Segundo explica, “estes ‘puzzles’
são compostos por diversas pessoas, desde os pais a educadores, pro-
fessores, familiares, vizinhos e, finalmente, até por personagens de
ficção que ajudam a construir a identidade e a noção de uma boa pa-
rentalidade”. E esta evidência, diz, vem justificar que “não é necessário
ter um pai e uma mãe no sentido estrito da palavra, mas ter pessoas
que nos referenciam nesses dois sentidos”. 

UM MAIS UM IGUAL A DOIS
“Tu vais ser meu pai e mãe para sempre”, diz Miguel, com sete anos,
ao seu pai Jorge Cabral, fotojornalista de 42 anos, que vive com o
seu companheiro Pedro Mota, médico de 51 anos. Quando é o Dia
da Mãe, esta criança costuma fazer alguma coisa para a avó e se é
pedida a presença materna na escola então lá vai o “pai Jorge” e/ou
o “pai Pedro”, para que “ele não sinta essa falta e para que não sofra
com o tema do contexto da nossa família”, explica Jorge, que o ado-

tou quando ele tinha quatro anos. Além de ter sido preparado a nível
psicológico, Miguel e os seus pais puderam contar com o apoio da
Associação das Famílias Arco-Íris (http://familias.ilga-portugal.pt),
que acompanha contextos familiares de homossexuais. 
“Sempre quisemos ser pais e sentimos que somos bons porque temos
muito amor, carinho para dar e é isso que nós damos ao Miguel…
Ele próprio aborda o assunto com naturalidade e diz que é um sor-
tudo! E acorda a cantar e adora abraços, e nós falamos disto aber-
tamente, comunicamos com verdade”, assegura Pedro, que reconhece
a importância de um forte suporte familiar. 
Também Fabíola partilha dessa opinião e da responsabilidade da ma-
ternidade com aquela que foi a sua companheira durante sete anos,
isto “apesar de não haver reconhecimento por parte da lei de que os
meus filhos têm duas mães”, lamenta. Fabíola observa que o respeito,
o apoio e a confiança que existe entre ela e a outra mãe, assim como
a relação com os familiares de ambas, “fazem toda a diferença” no equi-
líbrio quer das mães quer dos seus filhos. Também reconhece que o
apoio de um círculo familiar alargado “tem sido de extrema importância
porque o relacionamento baseia-se na confiança e no reconhecimento
mútuos dos papéis, seja o avô, a avó, a tia ou o tio”. De acordo com o
psicólogo Vítor Rodrigues, os pais homossexuais “com bom senso ex-
plicam oportunamente à criança a diferença entre eles e outros casais”
e observa que as crianças cujos pais são homossexuais “podem sentir
falta de algo no Dia do Pai ou da Mãe, mas nada disso será muito im-
portante: o fundamental é o amor”, sublinha. E acrescenta: “O mais
importante” é que a criança “se sinta segura, amada, que lhe deem pre-
sença mostrando que sabem dela, se preocupam e cuidam dela”. 

A IDADE DOS PORQUÊS
Jorge lembra que o seu filho Miguel cedo começou a perceber e a
questionar porque tinha ele dois pais:
“Nessa altura sentámo-nos com ele para
contar a história, que tinha sido gerado
por uma mãe que não pode tratar dele e
que nós dois somos os pais que cuidam
dele… Na verdade sentimos que somos
uma família desde sempre.” Fabíola, por
exemplo, lembra-se que foi por volta dos
dois anos que os filhos começaram a per-
guntar pelo pai. Alexandre “chamava pai
a todos os homens que encontrava”, face
ao que ela e a outra mãe tiveram de ex-
plicar “da forma mais simples possível,
que não há um pai, mas sim duas mães”.
E, à medida que foram crescendo, outras
questões foram surgindo, nomeadamente
a do conceito biológico de como foram
concebidos: “No 3.º ano foi dada a repro-
dução humana, por isso, perguntaram-nos
sobre o caso deles e nós explicámos o
conceito de inseminação artificial.
Notámos que receberam a informação
com a mesma naturalidade da de outros
assuntos que lhes suscitam curiosidade.”
Relativamente à questão que frequente-
mente é colocada – “O que dizer à criança
que vive com dois pais ou com duas
mães?” –, Mário Cordeiro identifica uma
resposta simples: “Deve dizer-se sempre
a verdade… mas a verdade é progressiva,
tem matizes, vai-se dando conforme a ma-
turidade, as perguntas e o interesse da

criança, e não de chofre, como parece evidente.” O pediatra afirma
que “as crianças vivem a segurança de acordo com a estabilidade
emocional e a assertividade das pessoas com quem vivem e não por
pregações morais ou determinações sociais”. 

O PESO DO ESTIGMA
Manuel Lourenço, diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal
Machado, em Santarém, conhece bem Alexandre, o primogénito de
Fabíola, que muitas vezes encontra no clube de xadrez da escola:

“Ele envolve-se com os colegas e professores da mesma forma que
as outras crianças, é igual às outras, com um excelente desenvolvi-
mento, e sei que é muito bem acompanhado pelas mães. Acho que
é um menino feliz e, até agora, não me foi reportado algum problema
de interação com os colegas nem de dificuldades de aprendizagem.” 
Fabíola admite que, apesar da integração dos filhos, “há sempre uma
certa estranheza ou curiosidade iniciais, justificadas pelo desconhe-
cimento”, sublinha. A este respeito, o psicólogo diz que a criança
“diferente” corre sempre o risco de sofrer “por ser diferente”. Faz
mesmo o paralelo com o que, no passado, se passava com “as crianças
filhas de pais divorciados, com crianças deficientes, que falem uma
língua diferente, que tenham outra cor ou tenham, por exemplo, al-

guma doença mais rara”. Todas correm o
risco de ser marginalizadas ou alvo de
bullying. Vítor Rodrigues acredita que to-
da esta questão dos filhos de pais homo-
parentais “gira em torno de preconceitos
que não devem impedir-nos de progredir
para uma sociedade aberta às diferenças”.
E afirma que o problema da criança não
ter modelos de referência dos dois sexos
“pode sempre ser corrigido, com algum
bom senso, desde que haja pessoas de
ambos os sexos que façam parte do cir-
cuito dos que contribuem para a educa-
ção”. O psicólogo adverte que, no fundo,
“não devemos pactuar com a ideia de que
há algo de inaceitável no amor homosse-
xual”, até porque “encontram-se compor-
tamentos de grande elevação ética e de
grande beleza em todos os quadrantes,
do mesmo modo que podemos encontrar
grandes aberrações em ambos os casos”.
O psicólogo repara ainda que alguns ca-
sais homossexuais com um nível socio-
cultural e económico elevado “poderão
até estar especialmente equipados para
ensinar a criança a lidar com discrimina-
ções (por as conhecerem bem)”. Em su-
ma, para uma criança crescer saudável e
com um desenvolvimento normal, precisa
essencialmente de amor. E a ciência tam-
bém já provou que é a discriminação que
causa mossa e não a situação em si. 

A coadoção por casais
homossexuais tem
estado na ordem do dia.
Mas independentemente
do que a maioria 
possa querer legislar, 
há algo superior que
escapa às estratégias
governamentais: os
afetos. Foi atrás deles
que fomos, na tentativa
de (re)definir o 
conceito de família. 
POR SÓNIA GOMES COSTA
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MODERNA
EVIDÊNCIA DA CIÊNCIA

> O pediatra Mário Cordeiro identifica alguns
estudos científicos sobre a problemática le-
vantada pela homoparentalidade.

> Uma investigação datada de 1995 por Tasker
F e Golombok S chegou à conclusão de que
não existiam quaisquer diferenças significa-
tivas entre crianças vivendo com um casal
homossexual ou heterossexual. 

> Um estudo realizado em 2001, e publicado
na revista American Sociological Review,
concluiu que as crianças de casais homos-
sexuais não revelavam sinais de ansiedade,
depressão ou perturbações do foro da saúde
mental mais do que qualquer outra criança
e que as suas capacidades cognitivas eram
idênticas às da população em geral. 

> Um artigo de síntese, publicado em 2010 no
Journal of Marriage and Family, concluiu que
as crianças educadas por lésbicas apren-
diam melhor a tarefa de ser adulto, dado que
não havia nenhum estigma de divisão “de
género” do trabalho de casa, das tarefas do-
mésticas e dos papéis destinados, antropo-
logicamente, mas não socialmente, pelo me-
nos nas sociedades mais evoluídas, “aos
homens” e “às mulheres”. 

Criada por Christopher
Lloyd e Steven Levitan,
a série televisiva 
Uma Família Muito
Moderna retrata
diferentes tipos 
de relações parentais.

“A VERDADE VAI-SE DANDO
CONFORME AS PERGUNTAS
E O INTERESSE DA CRIANÇA”.
MÁRIO CORDEIRO


