
 

Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 22 a 25 de agosto de 2011 

 

 
 

  
 

A homomaternidade em questão: rompendo discursos 
hegemônicos 

 
Madalena Dornelles Pereira Leite1, Marlene Neves Strey1 (orientador) 
 

1Faculdade de Psicologia, PUCRS  

 
 

Resumo 
 

O presente trabalho apresenta a influência da heteronormatividade sobre as mulheres 

lésbicas, seja na hora de assumir para si e para a sociedade, seja na opção pela maternidade. A 

heteronormatividade é a regra social que diz que todos e todas devem ser heterossexuais. A 

construção desta se dá desde a infância, quando, por exemplo, somos apresentados(as) nos 

desenhos animados apenas a casais constituídos por um homem e uma mulher. Isso é imposto 

de uma maneira que não se apresente outras maneiras de ser família e se perceba a 

diversidade sexual como algo que não é natural, normal, mesmo a homossexualidade não 

sendo mais considerada uma doença, retirada dos manuais de psiquiatria. Devido a esse 

discurso, as pessoas tendem a reprimir e negar qualquer sentimento amoroso e sexual ligado 

ao mesmo sexo. As que conseguem romper com essas amarras nem sempre o fazem 

totalmente, demonstrando o quão forte pode ser a pressão social. Essa aceitação parcial pode 

demonstrar o medo de assumir a orientação sexual a uma sociedade heteronormativa. Por ter 

esse discurso tão rígido, algumas pessoas negam e até mesmo confrontam a sua orientação 

sexual, o que lhes proporciona uma vida infeliz composta por batalhas de desejos não 

satisfeitos e preconceitos. Porém, percebemos que quando essas batalhas são vencidas, essas 

mulheres conseguem vislumbrar que famílias podem ser constituídas sim por duas pessoas do 

mesmo sexo e seus filhos e filhas. E conseguem então, formar as suas famílias 

homomaternais, permeadas de amor e carinho, mesmo indo contra o discurso de uma 

sociedade patriarcal. É necessário que ocorram cada vez mais estudos que tratem sobre essas 

temáticas, para que possamos refletir sobre direitos humanos em uma sociedade mais justa e 

igualitária.  
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