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Economia
DIVÓRCIOS DOBRAM EM
UMA DÉCADA
A proporção de pessoas divorciadas no
país praticamente dobrou de 2000 a
2010, passando de 1,7% para 3,1%

TODO MUNDO JUNTO
SOB O MESMO TETO

Andress e Andrea Guilherme da Costa já têm
filhos dos primeiros casamentos. No total, são
sete pessoas da família reconstituída

ESPECIAL
A NOVA FAMÍLIA
BRASILEIRA

VIDA COM
DOIS PAIS E
DUAS MÃES
IBGE já detectou 60 mil famílias
homoafetivas pelo Brasil. A maioria,
53,8%, é formada por mulheres

-RECIFE, SÃO PAULO E RIO- Eles somam 60 mil,
segundo o Censo 2010 do IBGE. Já ofi-
cializadas do ponto de vista legal (ain-
da falta o casamento), as relações ho-
moafetivas são mais um exemplo dos
novos arranjos familiares no Brasil,
conforme mostra a série de reporta-
gens “A Nova Família Brasileira”, inicia-
da ontem no GLOBO. E as mulheres
são maioria nesses arranjos, respon-
dem por 53,8% dos lares.
—Há uma subnumeração. Asmulhe-

res têm mais facilidade de reportar a
condição ao recenseador. Duas mulhe-
res juntas sofremmenos discriminação
— afirma Ana Saboia, coordenadora de
Indicadores Sociais do IBGE
Umbomexemplo dessa nova realida-

de é o casal de empresários Mailton Al-
buquerque, 35 anos, e Wilson Albu-
querque, 40, residentes em Recife. No
mês de março, eles apresentaram Ma-
ria Tereza, a primeira criança com du-
pla paternidade do país, nascida de
barriga de aluguel. Na sua certidão de
nascimento não há nome de mãe, só
dos pais, que vivem juntos há 15 anos.
Afirmam ter certeza que pretendem
permanecer assim até o fim da vida.
Por isso, decidiram constituir família.
A menina, hoje com seis meses, é fi-

lha biológica de Mailton, que recorreu
a uma clínica de inseminação artificial
e contou com o óvulo de uma doadora
anônima. Uma prima que nunca quis
se identificar cedeu o ventre para a ges-
tação. Ambos já têm embriões congela-
dos, caso queiram aumentar a prole. O
próximoprojeto é um filho biológico de
Wilson, que deve ser gerado a partir de

outubro. Uma pessoa da família já se
prontificou a abrigar o embrião e no
momento se submete à bateria de exa-
mes necessários ao procedimento.
— Não queremos dar um intervalo

muito grande. Vamos criar os filhos
juntos e esperamos que seja um anjo
como Maria Tereza — diz Wilson, lem-
brando que pensaram em adoção, mas
desistiram diante da burocracia.
Mailton diz que os dois querem que a

criança se espelhe na educação e no
afeto dos pais, e por esse motivo têm se
dedicado muito à menina, ao ponto de
levá-la duas vezes por semana à em-
presa deles em Recife:
—Queremos que nós e não babás se-

jam sua referência, e que Maria Tereza
tenha intimidade com a gente.

LÉSBICAS, CATÓLICAS E FELIZES
Ocapacho da porta de entrada da famí-
lia Matos Lima é um arco-íris, numa
alusão à bandeira dos movimentos
gays. No amplo apartamento da Zona
Oeste de São Paulo, minuciosamente
decorado, vivem quatro mulheres: as
mães Marcela Matos, de 43 anos, e
Daya Lima, de 30, profissionais do ra-
mo de comunicação, e as filhas Nina,
de 16 anos, e Lisa, que completará dois.
Marcela e Daya estão juntas há 10 anos.
Nina foi adotada porMarcela quando

tinha dois anos. Daya entrou na vida de
ambas no ano emque a garota comple-
tara seis anos. A certidão de nascimen-
to de Nina, assim como a de Lisa, leva o
sobrenome das duasmães, graças a um
processo judicial.
Quase todos os domingos a família

vai junta à missa. A experiência que ti-
veram ao manter Nina em um colégio
católico, porém, não foi boa. As mães
contam que, quando a filha tinha cerca
de 10 anos, a professora pediu que os

alunos escrevessem uma redação rela-
tando como eram as suas famílias.
— Todos leram o texto em voz alta na

sala.Mas, quando chegou a vez de aNi-
na ler, a professora não deixou. Foi nes-
te episódio que decidimos trocar de es-
cola — conta Marcela, que agora está
feliz pois sua filha estuda em um colé-
gio sem preconceitos, onde as colegas
dela curtem a ideia de ter duas mães.
Sete anos depois de morarem juntas,

o instinto materno de Daya aflorou e
ela decidiu que queria engravidar. Elas
tentaram fazer uma inseminação artifi-
cial, mas não deu certo. Em seguida,
mudaram ométodo, arriscaram a ferti-
lização in vitro e tiveram sucesso. Dife-
rente do comum, elas não procuravam

homens de cabelos lisos e olhos azuis,
mas algum com profissão interessante.
— Havia um que era taxista. Eu achei

tão romântico e sensível um cara ser ta-
xista, que é uma profissão que não exi-
ge formação complexa, e doar o sêmen.
Queria esse — diz Daya, mas sem reve-
lar se esse foi o escolhido.

PRECONCEITO AINDA PERSISTE
Um casal de homens, que também teve
a rotina acompanhada pelo GLOBO,
disse desde o primeiro encontro que
não queria ser identificado nem foto-
grafado. Um deles é executivo de uma
grande multinacional e mantém sua
opção sexual em sigilo. Só se assumem
quando viajam ao exterior. l

HANS VON MANTEUFFEL

Prole.Mailton e Wilson Albuquerque com a filha Maria Tereza, com seis meses. Eles planejam outro filho usando barriga de aluguel
ELIÁRIA ANDRADE

Harmonia.Marcela Matos, Daya Lima e as filhas Lisa Matos Lima e Nina. Mães decidirammudar Nina de escola
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Os recasamentos, com o
aumento dos divórcios, fizeram
surgir as famílias recompostas

MARCOS ALVES

A nova família. Os dois filhos de Andrea , os dois filhos de Andress e o caçula do casal

-SÃO PAULO-O pequeno Arthur Guilherme
Costa, de quatro anos, ajudou a unir
aindamais uma família cuja configura-
ção está se tornando mais comum nos
dias de hoje, chamada pelos estudiosos
de "famíliamosaico". O pai de Arthur, o
técnico químico Andress Guilherme da
Costa, de 37 anos, já tinha dois filhos
quando ele nasceu. Amãe, a analista de
logística Andrea Evelyn Guilherme da
Costa, de 38, também. Depois de casa-
mentos que não deram certo, Andrea e
Andress se conheceram, namoraram,
casaram-se e agora vivemcom filhos da
união atual e das anteriores.
Numa casa simples e em obras na ci-

dade de Itapecerica da Serra, região
metropolitana de São Paulo, além do
casal, moramMikaell, de 17 anos, e Ke-
vinn, de 14 anos, filhos de Andrea, além
de Arthur. Os filhos do primeiro casa-

mento de Andress, Amanda, de 18
anos, e Alexandre, de 15, moram com a
mãe, Ana Lúcia, e visitam o pai a cada
15 dias, convivendo com os irmãos.
O relacionamento entre eles, segun-

do dizem, é de harmonia e respeito.
Mikaell diz ter ciúmes e se sente um ir-
mão protetor em relação a Amanda,
apesar de ela ser mais velha e os dois
não terem nenhum laço sanguíneo:
— Tenho que dar conselhos para ela.
Quando Amanda começou a namo-

rar, Andrea foi convocada pelo pai para
conversar sobre gravidez e anticoncep-
cionais com a enteada, pois ele acha
que a mãe da adolescente, evangélica,
não falaria sobre isso com a filha.
— Tia Andrea me ajudou bastante,

conversava comigo sobre coisas que a
minha mãe não falava — diz Amanda.
Católicos, Andrea e Andress não que-

rem que os filhos repitam sua história.
— Eu pedi para o meu filho Mikaell e

a namorada dele, que querem casar,
pensarem um pouco mais. Não quere-
mos que aconteça comeles o que acon-
teceu com a gente — afirma Andrea.
Com a família numerosa, o casal tem

restrições. Andrea fez faculdade pri-

meiro, e, quando se formou, em 2004,
foi a vez de Andress se tornar técnico
em química. A renda fixa da família, de
R$ 5.500, é completada com a venda de
cachorro-quente em uma van na porta
de universidades e em eventos.

ÁRVORE GENEALÓGICA CONFUSA
Na família da empresária Fernanda do
Valle, de 34 anos, explicar a árvore ge-
nealógica é um desafio que um dos fi-
lhos dela, Daniel, de 12 anos, enfrentou
na escola. Ele é fruto do primeiro rela-
cionamento de Fernanda, e o pai dele
tem outro filho, com outra mulher.
Após se separar, Fernanda casou com o
engenheiro agrônomoVicente Amadeo
Gongorra, de 50 anos, que já tinha duas
filhas: Karinna, de 21, e Thalita, de 17.
Juntos, Fernanda e Vicente tiveram
Theo, hoje com 10 meses. l

Os meus, os seus e os nossos: lares mosaicos crescem pelo Brasil

MARCELLERIBEIRO

marcelle@sp.oglobo.com.br

BB A NOVA FAMÍLIA BRASILEIRA

DOMINGO
A família casal com
filhos já não émais
maioria no Brasil

AMANHÃ
A chefia nas mãos
demulheres e
crianças

MARCOS ALVES

“Duas mulheres
juntas sofrem
menos
discriminação”
Ana Saboia
Coordenadora de Indicadores
Sociais do IBGE

Product: OGlobo PubDate: 27-08-2012 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_Q User: Asimon Time: 08-26-2012 21:19 Color: CMYK

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 ago. 2012, Economia, p. 17.




