Enlace 42
A diversidade sexual sobre o prisma das famílias e gerações

Este Enlace Temático se propõe a congregar pesquisadores interessados em
refletir conjuntamente sobre o tema das relações familiares entre pessoas não
heterossexuais, contemplando especialmente a esfera das relações com a
“família de origem”, atentos a modulações introduzidas por fatores a partir das
discussões sobre geração, classe social, gênero, raça e religião. Temáticas
que se revestem de pontos e contrapontos de especial relevância em diversos
âmbitos, considerando a crescente visibilidade dessas relações na atual
conjuntura do país diante da relativa escassez de estudos que o tomem sob
exame. Deseja-se reunir trabalhos que tragam à luz estudos sobre a família
nas esferas públicas e privadas, analisando situações e dinâmicas de interação
no âmbito doméstico e no plano das relações interpessoais, e/ou suas
implicações enquanto valor cultural e instituição social e política. Serão
especialmente bem acolhidos estudos e pesquisas que reflitam sobre as
famílias, a diversidade sexual e de gênero a partir de alguns eixos temáticos
centrais: as formas de regulação do gênero e da sexualidade de pessoas não
heterossexuais na esfera familiar e as percepções do preconceito e
discriminação sexuais na família, além da vivência do segredo e os dramas da
revelação da orientação sexual. Diante disso, pensa-se em trabalhos
relacionados com as tensões e negociações cotidianas nos grupos domésticos,
os compromissos familiares, as formas de ajuda mútua e manutenção da
relação com a família entre pessoas não heterossexuais. Todavia, as
construções da “aceitação” na família de origem, a demarcação ou
deslocamento de fronteiras geracionais, os discursos sobre a emoção nas
relações familiares (“amor”, “sofrimento”, “preocupação”, “felicidade”), as
percepções da diversidade sexual e de gênero entre familiares de pessoas não
heterossexuais são levadas em consideração para atrelar ao Enlance proposto
sobre a relação entre as famílias de origem e parceir@s/companheir@s de
pessoas não heterossexuais, conjugalidades e parentalidade homoafetivas, as
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transformações nos significados culturais associados à noção de “família” e os
usos da noção de “família” como arma política na esfera pública e na arena
política. A presente proposta deste Enlance resulta de estudos desenvolvidos
na linha de gênero e diversidade sexual do mestrado em Família na Sociedade
Contemporânea /UCSAL e do programa de Mestrado em Relações Étnicas na
Contemporaneidade desenvolvido pela Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, esperando fomentar o debate e reflexão sobre esta dimensão da vida
das pessoas não heterossexuais.
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