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1. INTRODUÇÃO 

Os discursos sobre a infância e a maneira como tem sido percebida e teorizada ao longo 

dos anos determina os tipos de ações voltadas às necessidades de tal população, bem 

como são ressignificados os papéis e a função do grupo familiar. As crianças e adolescentes 

que têm seus direitos violados dentro de sua família de origem e precisam ser retiradas 

desse convívio, tornam-se alvo das políticas públicas e de suas medidas protetivas. Sendo o 

acolhimento familiar uma destas. 

2. OBJETIVO  

Apresentar alguns questionamentos referentes aos modelos familiares e às questões de 

gênero que os atravessam no âmbito do acolhimento familiar. 

3. METODOLOGIA 

Tais questionamentos foram possibilitados mediante a pesquisa “Cartografia dos afetos em 

contextos de acolhimento familiar”. 

 

4. RESULTADOS 

Vê-se nas políticas públicas certa apropriação do ambiente doméstico familiar. No modelo 

de família surgido com a burguesia com características como o amor entre cônjuges, o 

cultivo e a exaltação da maternidade, o casal heterossexual foi eleito como modelo de 

sexualidade a ser seguido e propagou-se a estigmatização da homossexualidade e de 

práticas sexuais diversas. Esses discursos compõem a matriz heteronormativa que 

pressupõe uma organização contínua entre sexo/gênero/desejo, relegando ao estado de 

abjeto todas as práticas e afetos que desviem dessa premissa, legitimando o discurso 

hegemônico cis-heteronormativo de família, e a matriz bioparental. 

Dessa maneira, partindo do ideal de família (cuidadora, heterossexual), de “lar” enquanto 

espaço privado e privilegiado, de amor materno e provisão paterna, e da importância do 

cuidado dos sujeitos em desenvolvimento em um contexto de convivência, ao delegar às 
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famílias a efetivação de política e ao selecioná-las, trata-se de que família(s)? “(...) não 

importa se a família é do tipo „nuclear‟, „monoparental‟, „reconstituída‟ ou outras” (PNCFC, 

p.24). Dentre “outras” estariam as famílias homoafetivas, ou permanecem impensáveis? 

 

5. CONTRIBUIÇÕES 

Tais questionamentos dão vizibilidade às questões negligenciadas dentro de uma matriz 

heteronormativa, propondo reflexão sobre as diversas formas desejantes. 
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