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“AQUI DORME A PRINCESA THEODORA.” A PLACA PENDURADA NA PORTA 
do quarto, com a frase escrita em letras cor-de-rosa, anuncia: aquele território é o 

reino de uma menina. Ela tem 5 anos, cabelos cacheados, pele morena, gosta de doce de 
leite e não se cansa de assistir ao fi lme Shrek. A princesa Theodora mora em Catanduva, 
a 380 quilômetros de São Paulo, e é estrela de um conto de fadas do século XXI. Nascida 

em uma família pobre, fi lha de mãe viciada em drogas e pai alcoólatra, ela foi para 
um orfanato quando contava 1 ano e 6 meses de vida. Ficou por lá durante três anos, 

sem nunca ter ido à escola e com poucas perspectivas de deixar a instituição.

B E A T R I Z  V E L L O S O  E  M A R I A N A  S A N C H E S

famíliaUma

brasileira
CASAIS GAYS LUTAM PELO DIREITO DE ADOTAR FILHOS. 
A HISTÓRIA DE THEODORA É SÍMBOLO DESSA BATALHA

Documento inédito
A certidão de nascimento de Theodora traz o nome dos 

dois pais e não faz menção a avós maternos ou paternos

Um dia, um casal bateu à porta do 
abrigo querendo adotá-la. Eram Vasco 
Pedro da Gama Filho, de 35 anos, e Do-
rival Pereira de Carvalho Júnior, de 43. 
Companheiros há 14 anos, homosse-
xuais assumidos, sócios numa escola de 
cabeleireiros, eles completam o elenco 
deste conto de fadas diferente: formam 
a primeira família composta de uma 
criança e dois homens gays reconhecida 
ofi cialmente no país. Theodora ainda é 
pequena para compreender, mas ela é o 
marco zero de uma nova estrutura que 
surge no cenário da família brasileira. 

O caso de Catanduva é o primeiro em 
que a Justiça brasileira dá a um casal de 
homens o direito de adotar uma criança. s 
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INFÂNCIA  Theodora viveu três anos num orfanato em Catanduva. 
Hoje, ela brinca com os pais Vasco (de laranja) e Júnior, vai à escola, 
sabe desenhar sua família (à esq.) e já consegue escrever o próprio nome
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Juntos há 14 anos, Vasco 
e Júnior passaram por um 
processo de avaliação que durou 
dois anos e incluiu visitas de 
assistentes sociais e psicólogos. 
Adotaram Theodora, menina de 
5 anos que havia sido recusada 
por casais heterossexuais por 
ser mulata e “velha demais”, 
segundo a juíza que cuidou 
do caso. Hoje, os três têm uma 
rotina de família: jantam juntos, 
sentam para fazer o dever 
de casa, vão ao zoológico. 
“Ela chama nós dois de ‘pai’. 
É uma criança feliz”, afirma Júnior 

O lar de Theodora

guém quis Theodora. Em sua sentença, a 
juíza escreveu: “Os motivos alegados fo-
ram diversos e, entre eles, os mais impor-
tantes: a cor e a idade, velha demais para 
ser adotada. Vasco era a última opção”. A 
adoção saiu em março do ano passado, e aí 
foi a vez de Júnior entrar com um pedido 
para também ser reconhecido como pai. 
No fi m de outubro, a juíza autorizou os 
dois a adotar juntos, sacramentando uma 
decisão inédita nos tribunais do país.

Theodora está estudando em um 
colégio particular, ganhou um quarto 
colorido, uma cama forrada de bichos 

de pelúcia, cachorrinho e 
gatos de estimação. Na casa 
da família, a rotina está es-
tabelecida. “De manhã, fi -
camos em casa, ajudamos 
nos deveres e preparamos 
Theodora para a escola”, diz 
Júnior. Depois do almoço, a 
menina vai para o colégio e 
os pais vão trabalhar na es-
cola de cabeleireiros – onde 
os alunos cortam de graça 
o cabelo dos moradores de 

Catanduva. À noite, os três jantam juntos. 
Na hora de ir para a cama, Theodora fi ca 
com uma babá, enquanto os pais voltam 
para a escola, onde dão aulas noturnas. 

Theodora completou o Jardim II do 
colégio Jean Piaget e já sabe as primeiras 
letras: escreve o próprio nome e gosta de 
desenhar sua família – ela, ao lado de “pai 
Vasco e pai Ju”, como chama os dois. Fez 
vários amigos, com quem divide o lanche 
e troca canetas coloridas. A professora Wa-
nessa de Almeida conta que os primeiros 
meses foram difíceis. “Ela nunca tinha ido 
à escola, estava retraída”, diz. No Dia das 
Mães, os alunos ensaiaram uma coreogra-
fi a. Vasco e Júnior foram assistir à apresen-
tação e levaram as madrinhas de Theodora 
– duas tias de Júnior. “Na hora de entrar 
em cena ela travou, não quis dançar”, diz 
Vasco. Passados alguns meses, é difícil acre-
ditar que Theodora já foi uma menina tí-
mida: está falante, brincalhona, e de vez 
em quando pergunta a um colega: “Sabia 
que eu tenho dois pais?”. Vasco e Júnior 
freqüentam juntos as reuniões. “Tem pai 
que nunca aparece, mas eles estão sempre 
aqui”, diz Maria da Conceição, mãe de João 
Victor, colega de Theodora. 

Antes, no Rio Grande do Sul, dois casais de 
lésbicas já tinham vencido batalhas seme-
lhantes (leia à pág. 86). Mas Vasco e Júnior 
representam um passo além nesta mudan-
ça social: é sabido que a homossexualidade 
masculina é alvo de mais preconceito que 
a feminina – e, das mulheres (mesmo que 
sejam lésbicas), sempre se espera o desejo 
de ser mãe. Por isso, no caso dos homens, 
a novidade surpreende mais.

A família Carvalho da Gama aponta a 
chegada ao mundo real de um fenômeno 
recente, detectado pela historiadora e psi-
canalista francesa Elisabeth Roudinesco no 
livro A Família em Desordem: 
o desejo dos homossexuais 
de pertencer à sociedade, de 
– nas palavras da estudiosa 
– se “normalizar”. A certidão 
de nascimento de Theodora 
é documento raro nos cartó-
rios do país. Traz o sobreno-
me dos dois pais (ela se chama 
Theodora Rafaela Carvalho 
da Gama) e não faz menção 
a avós maternos ou paternos 
– fala apenas em avós. 

A trajetória de Vasco e Júnior começou 
em julho de 2005. Vasco entrou na fi la da 
adoção sozinho, como solteiro, depois de 
passar pela avaliação de psicólogos e assis-
tentes sociais. “Ele não escondeu sua orien-
tação sexual ou sua relação com Júnior”, 
diz a juíza Sueli Juarez Alonso, responsável 
pelo caso. Vasco era o 46o candidato da fi la 
– antes dele, havia outros casais heteros-
sexuais. Em dezembro de 2005, quando 
Sueli ofereceu a esses casais um período 
de experiência com algumas crianças, nin-

Antes da 
decisão de 
Catanduva, a 
primeira para 
homens, já havia 
precedentes 
com dois casais 
de lésbicas
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Augusto (de camiseta listrada) 
adotou Leonardo (de branco) 
quando ele tinha 7 anos e era menino 
de rua. “Meu pai nunca escondeu 
que era gay”, diz Leonardo. 
“Mas eu nem pensei nisso. Pensei 
apenas na possibilidade de ter uma 
família, de ter afeto.” Leonardo, 
heterossexual, de 26 anos, é pai de 
Manuela, xodó do avô Augusto. 
Os três vivem em Brasília 

Três gerações

(ou terceira) vez, netos que vivem com 
avós, mães solteiras. “A família nuclear, 
com pai, mãe e fi lhos morando juntos, 
não é mais a realidade predominante no 
Brasil”, diz a antropóloga Miriam Grossi, 
autora do estudo Gênero e Parentesco: 
Famílias Gays e Lésbicas no Brasil. Uma 
pesquisa recente do IBGE revela que a 
família tradicional representa 49,8% dos 
lares do país. A outra metade é compos-
ta de mães que criam sozinhas a prole 
(18,3%), casais sem fi lhos (15,2%), la-
res com apenas um morador (10,4%) e 
“outros tipos” de família (6,3%).  s

8 3r e v i s ta  é p o c a I

O casal é conhecido em Catanduva: 
além de cortar cabelos de graça, eles têm 
uma coluna social no jornal da cidade. Tal-
vez por isso a vitória dos dois tenha sido 
bem recebida pelos catanduvenses. Não é 
raro ver Theodora brincando na rua com 
os fi lhos dos vizinhos. Depois que a adoção 
virou assunto em jornais e canais de TV, há 
quem peça para tirar foto com pais e fi lha. 
“Não ouvi comentários preconceituosos”, 
diz Vasco. “Deve ter quem não ache certo, 
mas creio que essas pessoas têm vergonha 
de criticar a gente na nossa cara.” 
  

Há quem não ache certo – e, 
nesses casos, cabe uma pergunta: para uma 
criança órfã, é melhor ser adotada por gays 
ou continuar numa instituição? Sentado 
num banco de praça em frente à igreja 
matriz de Catanduva, o ambulante Jorge 
Miguel da Cruz, de 57 anos, escolhe a se-
gunda opção. “Vai contra minha formação 
religiosa e moral. Por que não dão a menina 
para um casal normal?” Ele completa: “Não 
se sabe se eles têm condições psicológicas 
de sustentar uma família”. A argumentação 
de Cruz não leva em conta que os casais 
“normais” não quiseram Theodora e que 
Vasco e Júnior foram aprovados para ado-
ção após extensa avaliação psicológica. Sua 
opinião está de acordo com a posição ofi -
cial da religião católica. A Igreja considera 
a homossexualidade “contrária à natureza” 
e “imoral”, segundo artigo escrito por dom 
Odilo Scherer, secretário-geral da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil. “O ca-
sal é constituído por homem e mulher”, diz 
o padre Juarez de Castro, da Arquidiocese 

de São Paulo. “Mesmo que não haja hete-
rossexuais interessados na criança, a Igreja 
é contra a adoção por homossexuais.”

Preconceitos e princípios religiosos à 
parte, a declaração do morador de Ca-
tanduva expõe as dúvidas que ainda cer-
cam a questão – compreensíveis à luz do 
ineditismo desse episódio e certamente 
compartilhadas por milhares de brasi-
leiros que não sabem como funcionam 
essas novas famílias. Elas fazem parte de 
um cardápio cada vez mais variado de or-
ganizações domésticas, que inclui fi lhos 
de pais separados, casados pela segunda 

O mapa dos direitos homossexuais
Países que adotaram leis favoráveis aos casais gays

Parceria civil reconhecida por 
lei, sem direito a adoção

Parceria civil 
reconhecida por lei, 
com direito a adoção

Casamento gay 
reconhecido por lei, 
com direito a adoção

Canadá

México

Argentina
África do Sul

Portugal

Espanha

Islândia

Grã-Bretanha

Suécia

Finlândia

França

Alemanha

Luxemburgo

Dinamarca
Holanda

Bélgica

Noruega

Cidade do México

Buenos Aires

Fotos: Frederic Jean/ÉPOCA (3) e Anderson Scheneider/ÉPOCA
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Crianças criadas por homossexuais 
têm maiores chances de se tornar 
homossexuais 

Uma pesquisa realizada pelo professor 
Michael Bailey, do Departamento de 
Psicologia da universidade americana 
Northwestern, revelou que mais de 
90% dos filhos de gays são heterosse-
xuais. Outros estudos não encontraram 
evidências de que a orientação sexual dos 
pais influencie a dos filhos. “Se isso fosse 
verdade, não haveria tantos gays filhos 
de pais heterossexuais”, afirma a médica 
e psicanalista Elizabeth Zambrano

FALSO

Filhos de homossexuais têm proble-
mas de socialização 

 
Essa idéia é verdadeira porque muitos 
filhos de homossexuais relatam ter ouvido 
comentários agressivos ou preconceituo-
sos de vizinhos e colegas de escola, e isso 
pode afetar a criança. Mas é falso afirmar 
que filhos de homossexuais tenham mais 
problemas que outras crianças: eles são 
alvo de piadas da mesma maneira que 
crianças gordas, negras, com problemas 
de fala ou com dificuldade de aprendizado

AS DUAS RESPOSTAS VALEM

11111

Filhos de gays têm mais chances 
de ser molestados pelos pais

Nenhum estudo confirma isso. 
“Estatísticas mostram que a maior parte 
dos molestamentos parte de parentes 
heterossexuais da vítima”, diz Claudiene 
Santos, psicóloga da Universidade Ca-
tólica de Brasília. As pesquisas revelam 
ainda que casais gays tendem 
a não trocar carícias na frente dos filhos, 
como fazem os heterossexuais. Ainda 
assim, esse tipo de preconceito persiste 
até entre assistentes sociais responsá-
veis pelos processos de adoção,
como mostra um estudo realizado 
pela antropóloga Anna Paula Uziel, 
do Centro Latino-Americano de 
Sexualidade e Direitos Humanos

FALSO2222Filhos de gays têm mais chances 2Filhos de gays têm mais chances 
de ser molestados pelos pais2de ser molestados pelos pais2

3333
Essa idéia é verdadeira porque muitos 

3
Essa idéia é verdadeira porque muitos 

3

>>>

É nesta última fatia – ainda pequena, mas 
com crescente participação – que podem ser 
incluídas as famílias homoparentais. O ter-
mo “homoparentalidade” foi criado em 
1997 pela Associação de Pais e Futuros Pais 
Gays e Lésbicas, sediada em Paris. Designa um 
arranjo bem conhecido em países como 
Holanda e Suécia. No Brasil, essas famílias 
existem há vários anos, mas ainda preferem 
uma postura mais discreta. Por isso, são 
praticamente desconhecidas por aqui. 

Entre pesquisadores america-
nos e europeus, o fenômeno é observado 
há tempo sufi ciente para que se conheçam 
os desdobramentos, nos fi lhos, de ter pais 
homossexuais. As conclusões dos diversos 
estudos são semelhantes: fi lhos de gays não 
viram gays e vivem tão bem quanto as de-
mais crianças. Mas sabe-se que eles podem, 
sim, ser alvo de preconceito ou comentá-
rios pejorativos (leia o quadro 
à esq.). “É claro que esse novo 
tipo de família ainda causa 
desconforto na sociedade, da 
mesma forma que já ocorreu, 
no passado, com fi lhos de ca-
sais divorciados”, diz a psicanalista gaúcha 
Elizabeth Zambrano, autora de uma tese 
de doutorado sobre homoparentalidade. 
Mas já se sabe que esse desconforto é, quase 
sempre, fruto de crenças infundadas, ali-
mentadas pela falta de informação. Em um 
comunicado sobre o tema, a Associação 
Americana de Psicologia afi rma que o 
funcionamento de famílias homo e hete-
rossexuais é semelhante. “A efi ciência da 
criação, o desenvolvimento e o bem-estar 
das crianças não dependem da orientação 

sexual dos pais”, diz o comunicado. De 
acordo com o último censo realizado nos 
Estados Unidos, 34% dos casais de lésbicas 
e 22% dos casais gays do país criam fi lhos 
com menos de 18 anos. No Brasil, algumas 
pesquisas mostram que o fenômeno é mais 
comum do que se imagina. “E ocorre em 

todas as classes sociais”, diz a 
antropóloga Miriam Grossi.

Um exemplo de que isso 
ocorre há um bom tempo é a 
história de Leonardo José de 
Abreu Andrade. Morador de 

Brasília, de 26 anos, estudante de Direito, 
Leonardo é heterossexual e pai de dois fi -
lhos. É, também, fi lho adotivo de um gay, 
Augusto José de Abreu Andrade. Menino 
de rua no Rio de Janeiro, ele foi adotado 
por Augusto aos 7 anos. Na época, Augusto 
vivia com um companheiro, com quem foi 
casado por 16 anos e de quem já se sepa-
rou. “Nunca escondemos de Leonardo que 
éramos homossexuais e vivíamos juntos”, 
afi rma Augusto. “Eles jamais mentiram 
para mim”, diz Leonardo. “Mas, quando 

FAMÍLIAS DE HOMOSSEXUAIS DESPERTAM 
DÚVIDAS, ESTRANHEZA E PRECONCEITO. 
ESPECIALISTAS OUVIDOS POR ÉPOCA 
ESCLARECEM O ASSUNTO

Verdadeiro 
ou falso?
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David Harrad (de azul) e Toni 
Reis estão pedindo a adoção 
conjunta de duas crianças, em 
Curitiba. “Não quero  adotar 
como solteiro”, afirma David. 
“Temos de lutar por nossos 
direitos.” O casal vive junto há 
17 anos e já separou um quarto 
da casa para receber os filhos. 
“Faz seis anos que quero ser pai, 
e tenho esperança de que vamos 
conseguir”, diz Toni 

À espera das crianças

Filho biológico de Joniel (de pé), Daniel, de 6 anos, fez essa pergunta ao 
pai outro dia. A resposta foi “sim”. Joniel vive em Salvador e é casado com 
Henrique (de camiseta amarela). Os dois criam o menino juntos, e Henrique 
tem a guarda legal de Daniel. “Foi uma forma de proteger nosso filho”, 
diz Joniel. “Agora, Daniel tem direito a um bom plano de saúde”

>>>

“Pai, homem pode casar com homem?”

Ao citar o Código Civil e manifestar 
seu desejo de modifi cá-lo, Leonardo toca 
num ponto fundamental do debate sobre 
a adoção de crianças por gays: a lei. Em 
cada ponta desse imbróglio estão duas li-
nhas opostas – a primeira, representada 
pela legislação, é conservadora; a segunda, 
encarnada pelo sistema judiciário, tem se 
mostrado mais liberal. O Código Civil 
determina que o casamento existe apenas 
entre homem e mulher, e aplica o mesmo 
princípio às uniões estáveis (entidade fa-
miliar comprovada pela convivência pú-
blica, contínua e duradoura dos parceiros). 
Ainda de acordo com o Código, apenas 
pessoas solteiras, que vivam em união es-
tável ou sejam marido e mulher podem 
entrar na fi la da adoção – o texto deixa de 
fora casais gays. 

O precedente de Catanduva 
traz indícios de que isso pode mudar. 
“Como a lei costuma seguir as decisões 
do Judiciário, a tendência é que a união 
estável para homossexuais seja aprovada 
no futuro”, diz o advogado Luiz Kignel, 
especialista em Direito de Família. Outro 
sinal de mudança é o projeto da Lei de 
Adoção, que prevê a inclusão de casais 
homossexuais entre os candidatos a pais 
adotivos (o texto ainda precisa ser apro-
vado no plenário da Câmara). Além s 

me adotaram, eu não tinha idade para en-
tender o que signifi cava ser criado por um 
casal gay. Não pensei em preconceito, vi 
apenas a possibilidade de ter uma família, 
de crescer com afeto.” Quando Leonardo 
tinha 9 anos, um colega de escola disse que 
ele era fi lho de “boiolas”. Na adolescência, 
ele sentiu falta de ter uma mulher em casa: 
“Comecei a arrumar namoradas e queria 
saber mais sobre as garotas”, diz. “Mas meus 
pais não entendiam de mulher, então tive 
de aprender sozinho.” Sua fi lha mais nova, 
Manuela, tem 1 ano de idade e é o xodó 
do avô Augusto. Leonardo trabalha no 
Ministério da Justiça e diz que um de seus 
sonhos como estudante de Direito é ajudar 
a mudar o Código Civil.

Fontes: Elizabeth Zambrano, Anna Paula Uziel, 
Claudiene Santos, Michael Bailey

Crianças que convivem com pais 
homossexuais desde cedo lidam 
melhor com essa situação

Para os especialistas, quanto mais 
cedo a criança souber da opção sexual 
dos pais – e quanto mais bem resolvi-
dos forem os pais com relação à sua 
homossexualidade –, mais tranqüila será 
a relação dos filhos com essa particula-
ridade da família. Filhos que descobrem 
a orientação sexual dos pais durante a 
adolescência têm mais dificuldade em 
aceitar a situação. Isso acontece princi-
palmente entre homens e mulheres que 
já se envolveram em relacionamentos 
heterossexuais, tiveram filhos 
e, mais tarde, se separaram e partiram 
para relacionamentos gays

VERDADEIRO

Crianças precisam crescer tendo 
um homem e uma mulher 
em casa, como referência

Não é o sexo dos pais que importa no 
desenvolvimento da criança, e sim a 
qualidade da relação entre pais e filhos. 
“Mesmo que os pais sejam homosse-
xuais, o filho vai ter noções de gênero”, 
diz o antropólogo Luiz Mello de Almeida, 
autor de Novas Famílias: Conjugalidade 
Homossexual no Brasil Contemporâneo. 
“As crianças não vivem numa bolha, têm 
acesso a figuras femininas e masculinas 
da sociedade.” A socióloga inglesa Susan 
Golombok, da Universidade de Cambrid-
ge, afirma que a presença de dois pais (ou 
duas mães) não afeta o desenvolvimento 
da criança. Segundo ela, o que pode fazer 
diferença é o fato de os filhos serem cria-
dos por duas pessoas ou por apenas uma, 
como no caso de mães e pais solteiros

FALSO

A adoção por casais de lésbicas 
é mais aceita que a adoção 
por casais de homens gays 

O cuidado com as crianças é, culturalmen-
te, ligado à figura feminina: espera-se que 
as mulheres tenham o desejo de ser mães. 
Por isso, a tendência da sociedade é aceitar 
a adoção por lésbicas com mais tranqüili-
dade que a adoção por gays. A (falsa) sus-
peita de que homens gays podem molestar 
as crianças também contribui para que o 
preconceito contra os homens homossexuais 
seja maior do que contra as lésbicas

VERDADEIRO 66666

44444

55555

Fotos: Rogério Ferrari/ÉPOCA e Marcelo Rudini/ÉPOCA
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Moradoras de Bagé, Rio Grande do Sul, Isabel e Cristina 
(nomes falsos) conseguiram a adoção de dois meninos em novembro 
de 2005. Após uma batalha de recursos, ainda não há uma decisão 
final – o processo está no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. 
“Essa indefinição me angustia”, diz Isabel. “Quero meus filhos 
resguardados o mais rápido possível. Não entendo por que uma 
criança pode ter uma mãe solteira e não pode ter duas, casadas”

Nas mãos da Justiça

da juíza Sueli Juarez Alonso, autora 
da sentença sobre Theodora, outros 
magistrados estão pavimentando o ca-
minho para as novas famílias. Um de-
les é Marcos Danilo Franco, da cidade 
gaúcha de Bagé. 

Franco atua no Estado mais avançado 
do país do ponto de vista dos direitos ho-
mossexuais. Por determinação da Justiça 
do Rio Grande do Sul, desde 
2004 os cartórios locais têm 
de conceder certidões de união 
estável a casais gays. E, em no-
vembro de 2005, o juiz Marcos 
Danilo Franco cravou a pedra 
fundamental da adoção por 
homossexuais: autorizou duas 
lésbicas de Bagé a adotar, jun-
tas, dois meninos – irmãos 
biológicos, eles têm hoje 4 
e 3 anos de idade. “A lei não 
prevê esses casos, mas a lei é 
estática e a sociedade é dinâmica”, diz 
Franco. “Os casais gays são um fato so-
cial, e o fato social deve criar a lei.” 

A sentença favorável a Isabel e Cris-
tina (os nomes são falsos, pois o casal 
prefere não se identifi car) foi contestada 
pelo Ministério Público. Após uma ba-
talha de recursos em tribunais gaúchos, 
o processo chegou ao Superior Tribunal 
de Justiça, em Brasília, onde ainda aguar-
da o julgamento. “Essa indefi nição me 
angustia demais”, diz Isabel. “Quero ver 
meus fi lhos resguardados pela lei o mais 
rápido possível. Não faz sentido a criança 
poder ter uma mãe adotiva, solteira, e 
não poder ter duas mães, casadas.” Com-
provando a fama vanguardista do Rio 
Grande do Sul, em julho do ano passado 
o juiz José Antônio Daltoé concedeu a 
adoção de uma menina a um casal de 
lésbicas de Porto Alegre. Ao contrário do 

caso de Bagé, a sentença de Porto Alegre é 
fi nal, e a menina já tem uma certidão de 
nascimento semelhante à de Theodora, 
com o nome das duas mães.

Enquanto outros casais não conseguem 
garantir na Justiça o mesmo direito obtido 
por Vasco e Júnior, ou pelas mães de Porto 
Alegre e Bagé, surgem maneiras alternati-
vas de realizar o sonho da paternidade. O 

caminho mais comum é a 
adoção como solteiro, em 
que o interessado pede so-
zinho a guarda da criança. 
Neste departamento, um 
dos pioneiros se chama 
Ângelo Barbosa Pereira. 
Carioca de 46 anos, ele é pai 
adotivo de Pedro Paulo, um 
menino negro de 11 anos. 
Em 1997, Ângelo foi um dos 
primeiros gays assumidos a 
conseguir a guarda de uma 

criança: adotou Pedro como solteiro, sem 
esconder sua orientação sexual das assis-
tentes sociais ou do juiz responsável pelo 
caso. Ângelo viveu três anos com um com-
panheiro de quem já se separou, a quem 
Pedro chamava de tio. “Não escondo nada 
de Pedro, dos professores e dos pais de ami-
gos dele na escola”, diz Ângelo. “Minha mili-
tância é essa: a sinceridade.” Quando tinha 
7 anos, Pedro disse a Ângelo: “Papai, eu não 
sou como você, gosto de meninas. Você fi ca 
chateado comigo?”. Torcedor do Flamengo, 
o menino adora futebol e desenhos anima-
dos de ação. Para evitar problemas, Ângelo 
matriculou Pedro em um colégio liberal do 
Rio de Janeiro, o Centro Educacional Anísio 
Teixeira. Lá também estuda Francisco El-
ler, fi lho biológico de Cássia Eller, que fi cou 
com a companheira da cantora depois da 
morte da mãe, em 2001. “Meu sonho para 
o futuro do Pedro é que ele tenha uma pro-

fi ssão, seja independente e feliz, da forma 
que achar melhor”, afi rma Ângelo.

De acordo com uma pesquisa realizada 
pelo professor americano Michael Bailey, 
do Departamento de Psicologia da Uni-
versidade Northwestern, em Chicago, as 
crianças na situação de Pedro tendem a 
tornar-se adultos heterossexuais. O estu-
do revela que menos de 10% dos fi lhos 
de gays seguem a orientação sexual dos 
pais. A porcentagem é semelhante à regis-
trada entre fi lhos de heterossexuais: neste 
grupo, os homossexuais variam de 6% a 
10%, dependendo do autor da pesquisa. 
“Filhos gays de pais gays são minoria”, 
diz Bailey, em entrevista a ÉPOCA. “E 
o tempo de convívio com os pais não 
afeta a sexualidade das crianças.” Para a 
antropóloga Miriam Grossi, esse é mais 
um aspecto em que as famílias homo se 
assemelham às heterossexuais. “Nenhum 
pai deseja que seus fi lhos sejam gays, nem 
mesmo os pais gays”, diz ela. 

Há outra variante para essa 
nova estrutura familiar: os fi lhos bioló-
gicos de pais homossexuais. Alguns são 
frutos de relações heterossexuais ante-
riores, outros são refl exo de “produções 
independentes”. A história de Joniel Rios 
de Oliveira, baiano de 32 anos, se en-
caixa nessa categoria. Ele já vivia havia 
dois anos com o companheiro Henrique 
Nascimento quando topou com uma 
namorada dos tempos de adolescência. 
Os dois tiveram alguns encontros e a 

Nos EUA, 22% 
dos casais 
gays criam 
filhos. Aqui, 
o fenômeno é 
mais comum 
do que se 
imagina

Fotos: Marcelo Cúria/ÉPOCA e Felipe Varanda/ÉPOCA
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Ângelo Pereira adotou Pedro 
em 1997. Ao longo do processo, 
não escondeu do juiz ou das 
assistentes sociais que era gay. 
Hoje, Pedro tem 11 anos e é 
torcedor do Flamengo. Há pouco 
tempo ele perguntou para Ângelo: 
“Pai, eu gosto de meninas. 
Você fica chateado comigo?”. 
Ângelo não fica chateado. “Minha 
expectativa para Pedro é que ele 
tenha uma profissão e seja feliz 
como achar melhor”, diz

O menino do Rio

moça fi cou grávida. “Durante nove me-
ses, escondi de Henrique que ia ter um 
fi lho”, diz Joniel. “Tinha medo que ele 
fosse embora.” Às vésperas do parto, ele 
abriu o jogo com o parceiro. Nasceu Da-
niel, e quando o menino tinha apenas 4 
meses a mãe o entregou para o pai e seu 
companheiro. Ela estava sem dinheiro 
e argumentava que eles dariam condi-
ções melhores ao fi lho. Em 2003, Joniel 
decidiu passar a guarda legal do garoto 
para Henrique: como os casais homos-
sexuais não contam com a proteção da 
lei, foi uma forma de garantir a Daniel 
direito ao plano de saúde de Henrique. 
“Daniel e Henrique têm uma relação 
maravilhosa, são muito apegados”, diz 
Joniel. “Daniel mora conosco desde que 

se entende por gente, é nosso fi lho.” Para 
o menino, a situação parece estar clara: 
aos 6 anos de idade, ele chama ambos de 
“pai”. Diante do precedente de Catandu-
va, o casal de Salvador planeja pedir na 
Justiça a guarda conjunta do menino.

A 2.300 quilômetros de distância de 
Salvador, outro casal está animado com 
a vitória de Theodora: Toni Reis, de 42 
anos, e David Harrad, de 48, de Curitiba. 
Juntos há 17 anos, eles deram entrada 
em um pedido de adoção conjunta em 
outubro de 2005. Há seis anos, o casal 
pensa em adotar, e a decisão vem sendo 
amadurecida de lá para cá. Toni e David 
refl etem uma característica particular das 
famílias gays: o planejamento. “Para os 
homossexuais, adotar uma criança é um 
projeto avaliado ao longo de anos”, diz a 
psicóloga Claudiene Santos, autora de 
uma pesquisa sobre gays que têm fi lhos. 
“Eles pensam em como vai ser o quarto, 
a escola, o plano de saúde. Querem ter 
tudo preparado.”

Toni e David pretendem ado-
tar dois fi lhos, e aceitam crianças soro-
positivas. Já passaram pelas entrevistas 
com psicólogos e assistentes sociais. 
Agora, aguardam autorização do juiz 
para entrar na fi la. Estão esperançosos: 
para receber a criança, já esvaziaram o 
quarto que servia como escritório e pin-
taram as paredes. “Todas as perguntas 
feitas por nossos fi lhos serão respondi-
das com a verdade, inclusive sobre nossa 
sexualidade”, afi rma Toni. “Fico imagi-

nando como eles serão no futuro, se vão 
querer colocar piercing, experimentar 
maconha, trazer namorado para dormir 
em casa”, diz. “Para essas coisas somos 
meio conservadores... Não é porque a 
gente é gay que vai liberar tudo.” Qual-
quer pai, homo ou heterossexual, sabe 
que prever o futuro dos fi lhos é ciência 
complexa. Mas, à luz da história de Ca-
tanduva, já é possível prever que Toni e 
David têm boas chances de conseguir 
uma adoção conjunta. No futuro, é pos-
sível que se juntem a Joniel, Henrique, 
Daniel, Ângelo, Pedro, Isabel, Cristina, 
Augusto, Leonardo, Vasco, Júnior – e, é 
claro, Theodora – como representantes 
da nova família que começa a sair do 
armário para ocupar um espaço próprio 
na sociedade brasileira. ◆

COM  MARTHA MENDONÇA
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