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As concepções “Sem Gênero” 
e de “Gêneros Diferentes” de 

Casamento e o Direito da 
Criança de Desenvolver sua 

Identidade Sexual*
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Resumo

O arti go é uma análise fi losófi ca da estrutura de signifi cado 
de duas concepções concorrentes do casamento em relação 
ao direito das crianças de desenvolver sua identi dade sexu-
al. Essas duas concepções de casamento fazem diferentes 
pressuposições metafí sicas sobre a natureza humana, que 
levam a diferentes concepções sobre as condições prévias 
do desenvolvimento sexual infanti l. A concepção de gêneros 
diferentes pressupõe que os seres humanos nascem com um 
sexo biológico e só podem ser pessoas integrais quando vi-
vem em sintonia com ele. Para desenvolver sua identi dade 
sexual, eles se benefi ciam da interação homem-mulher den-
tro de uma família nuclear. A concepção sem gênero pressu-
põe que as crianças são livres para construir sua identi dade 
sexual de acordo com sua experiência interior e a principal 
pré-condição para tal desenvolvimento autênti co é um am-
biente livre de estereóti pos sexuais.

Palavras-chave: direitos de identi dade das crianças, identi da-
de sexual, concepções de casamento

_________________________________________________

As concepções de casamento com gêneros diferentes (ho-
mem-mulher) e sem gênero envolvem diferentes pressu-
postos sobre a sexualidade e as pré-condições para o desen-
volvimento da identi dade sexual das crianças. Neste arti go, 
quero responder à pergunta: o que signifi cam esses dois 
conceitos concorrentes de casamento em relação ao direito 
das crianças de desenvolver sua identi dade sexual?

A concepção de casamento com gêneros diferentes assu-
me que os sexos masculino e feminino se complementam 
mutuamente e que as crianças precisam da contribuição de 
ambos os sexos para reconhecer e desenvolver sua própria 
identi dade (sexual). O desenvolvimento da identi dade sexual 
das crianças é visto como um processo, durante o qual as 
crianças descobrem o potencial inerente ao seu próprio sexo 
biológico. A divisão de gênero é vista como natural e anterior 
a sociedade e cultura.

De acordo com essa visão, gênero é uma das limitações natu-
rais que os seres humanos têm e que não podem ultrapassar 
sem prejudicar a si mesmos. O homem e a mulher podem 
relacionar-se entre si como pessoas, mas devido à diferen-
ça de sexo/gênero, eles também são incompreensíveis um 
ao outro: eles não podem compreender exausti vamente o 

gênero um do outro com base no seu próprio gênero. As re-
lações heterossexuais envolvem “a abertura do eu ao mis-
tério de outro gênero, assumindo assim a responsabilidade 
por uma experiência que não se compreende totalmente” 
(Scruton, 2006: 306). Para se relacionar com esse aspecto in-
compreensível do sexo/gênero, os seres humanos precisam 
transcender suas limitações conceituais e entrar em novas 
formas de experimentar a outra pessoa. Os gêneros mascu-
lino e feminino não podem ser reduzidos um ao outro, mas 
sua interação e união são pré-condições para o bem-estar 
tanto do indivíduo quanto da sociedade.

O casamento sem gênero implica a suposição de que a divi-
são em dois sexos e a complementaridade dos sexos não é 
uma parte natural da humanidade ou das relações humanas. 
Os seres humanos não estão vinculados ao seu sexo biológi-
co, sua individualidade supera as diferenças entre o masculi-
no e o feminino, e eles podem escolher seu próprio modo de 
defi nir sua identi dade de gênero. O desenvolvimento sexual 
das crianças é visto como um processo pelo qual as crianças 
entram em contato genuíno com sua própria experiência se-
xual e de gênero (variável) para defi nir (construir) seu gêne-
ro sem estereóti pos de gênero opressivos. Mesmo quando 
o gênero é visto como um princípio unifi cador dos papéis 
sociais do indivíduo e, nesse senti do, como “essência social”, 
a ênfase está na grande variabilidade de normas e papéis so-
ciais, que possibilita diferentes interpretações da sexualida-
de dentro de diferentes subculturas (Witt , 2011).

Duas diferentes concepções de casamento

A concepção tradicional de casamento considera a mãe, o 
pai e a(o) fi lha(o) como uma unidade indissociável. Maggie 
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Gallagher (2012: 99) sugere que o significado do casamento 
tradicional pode ser resumido da seguinte maneira:

O casamento é a união sexual exclusiva e duradoura do 
marido e da esposa, onde o casal promete cuidar um do 
outro e de qualquer criança que sua união produza.

A concepção de casamento sem gênero, por outro lado, ter-
mina com uma definição reduzida, porque rejeita a divisão 
em dois sexos, sua complementaridade e sua relação com 
os filhos:

O casamento é a união amorosa e dedicada entre duas 
pessoas.

A concepção de casamento sem gênero define o casamento 
com base nas características comuns a casais do mesmo sexo 
e de sexos diferentes. Não se pode esperar que o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo obrigue os casais a se com-
prometerem a cuidar dos filhos nascidos dos parceiros, uma 
vez que os filhos nascem apenas com a assistência e como 
descendentes biológicos de uma terceira pessoa. Desta for-
ma, o casamento entre pessoas do mesmo sexo reduz-se a 
uma união entre os cônjuges, sem compromissos relativos 
às crianças. No casamento sem gênero esse significado re-
duzido é então transferido para casamentos entre sexos di-
ferentes, já que não se pode ter uma noção de casamento 
que traga à casais diferentes obrigações diferentes. Uma vez 
que essa concepção reduzida de casamento seja transferida 
para casamentos entre pessoas de sexos diferentes, teremos 
como resultado crianças abortadas e negligenciadas, já que 
em uniões de sexos diferentes crianças podem nascer mes-
mo que seu nascimento não seja planejado.

A definição de Gallagher pode ser modificada para revelar o 
significado da relação entre os sexos em diferentes concep-
ções de casamento. A concepção de casamento com gêneros 
diferentes pode ser expressa da seguinte maneira:

A complementaridade dos cônjuges de diferentes sexos 
contribui para o desenvolvimento da identidade sexual 
das crianças: o pai do mesmo sexo fornece à criança um 
polo de identificação e o pai do sexo oposto, um polo de 
contraste. Juntos, os pais modelam a interação dinâmica 
entre os sexos.

Neste contexto, a concepção de casamento sem gênero 
pode ser expressa da seguinte maneira:

A divisão dos seres humanos em homens e mulheres com 
base no sexo biológico é supressora e restringe a liberda-
de individual. As crianças que crescem em um contexto 
sem gênero serão libertadas dos estereótipos sexuais e 
livres para construir sua identidade sexual sem estruturas 
restritivas.

O valor básico que sustenta a perspectiva sem gênero é a li-
berdade de escolha aplicada igualmente a todos os indivídu-
os. O casamento é definido de uma forma inclusiva a fim de 
dar espaço a estruturas familiares alternativas. Uma vez que 
todo ser humano tenha o direito de se casar nos termos de 
sua orientação sexual, as crianças podem crescer em um am-
biente livre de estereótipos sexuais, o que permite às crian-
ças mais liberdade na determinação de sua sexualidade.

A concepção de casamento com gêneros diferentes inclui 
os princípios da complementaridade sexual, exclusividade 
sexual e permanência. Ao restringir a liberdade permitida 
aos cônjuges, ela fornece um contexto para que as crianças 
sejam criadas por seu pais biológicos e vivenciem a dinâmica 
da interação entre os sexos masculino e feminino ao longo 
de seu desenvolvimento. O direito de conhecer e ser criado 
pelo seu pai e sua mãe é considerado um direito humano.

A controvérsia entre essas visões antagônicas não pode ser 
resolvida sem tomar uma posição quanto à complementari-
dade entre os sexos e a questão geral sobre o que consiste 
a boa vida, como salienta o professor de Harvard Michael 
Sandel: “O que conta como propósito do casamento de-
pende parcialmente de quais qualidades pensamos que o 
casamento deve celebrar e afirmar. Isso faz com que a con-
trovérsia moral e religiosa subjacente seja inevitável: Qual é 
o status moral das relações entre gays e lésbicas? – Então, 
quando analisamos atentamente o caso do casamento entre 
pessoas do mesmo sexo, descobrimos que ele não pode se 
basear nas ideias de não-discriminação e liberdade de esco-
lha. Para decidir quem deve se qualificar para o casamento, 
temos que pensar no propósito do casamento e nas virtudes 
que ele honra. E isso nos leva a terreno moral contestado, 
onde não podemos nos manter neutros em relação às con-
cepções concorrentes do que consiste a boa vida.” (Sandel, 
2010: 259-260). O significado atribuído ao casamento e aos 
direitos das crianças depende de uma concepção mais ampla 
da boa vida, já que a justiça envolve a promoção de virtudes 
e do bem comum.

A concepção de casamento com gêneros diferentes 

A concepção de casamento com gêneros diferentes consi-
dera a divisão biológica nos sexos masculino e feminino e 
sua complementaridade sexual como aspectos naturais da 
humanidade, e assume que o gênero é baseado na biolo-
gia. Essa concepção é geralmente refletida em evidências 
de pesquisas segundo as quais mães e pais geralmente têm 
diferentes pontos fortes na criação dos filhos, e a ausência 
da mãe ou do pai prejudica o desenvolvimento infantil de 
diferentes maneiras. Os diferentes estilos parentais de pais 
e mães e sua complementaridade ampliam o quadro de ex-
periências das crianças e melhoram suas oportunidades de 
desenvolvimento. Viver em uma relação próxima com seus 
pais biológicos dá às crianças acesso ao conhecimento de 
que precisam para desenvolver sua identidade.

As diferenças entre mulheres e homens, mães e pais, tra-
zem uma importante contribuição para os recursos e as pré-
-condições de desenvolvimento disponíveis para as crianças, 
uma vez que as crianças são inicialmente dependentes de 
sua experiência imediata, e não de estruturas conceituais. A 
presença de diferenças implica uma pluralidade de alternati-
vas que promovem a aprendizagem. As diferenças entre ho-
mens e mulheres expandem o mundo das crianças e ativam 
seu desenvolvimento, enquanto os diferentes estilos paren-
tais de pais e mães se equilibram mutuamente.

De acordo com o psicólogo Rob Palkoviz (2013: 236), pes-
quisas suportam a perspectiva de que “crianças de famílias 
que têm homens e mulheres exercendo bem suas funções, 
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consistentemente engajados nos papéis parentais, são favo-
recidas porque podem ver como homens e mulheres reali-
zam uma tarefa similar de maneira semelhante e diferente.” 
Palkoviz argumenta que as crianças que obtêm os recursos 
mais variados se adaptam melhor e “são providas com um 
maior leque de possibilidades nos quais se modelar. Elas 
estão expostas ao compartilhamento colaborativo com um 
nível maior de maturidade do que outras crianças.”

Os aspectos centrais da boa criação de filhos, tais como um 
clima afetivo positivo, estilo comportamental construtivo 
e sincronia relacional, são igualmente manifestos em pais 
e mães. No entanto, de acordo com Palkoviz (2013: 224-
227), as crianças se beneficiam dos estilos parentais únicos 
de mães e pais, pois são tipicamente modeladas durante a 
criação. As mães têm um significado importante em mostrar 
proximidade, compreender e fazer aplicações adequadas ao 
nível de desenvolvimento da criança. Os pais fazem uma con-
tribuição importante no desenvolvimento de abertura para o 
mundo exterior, incentivando as crianças a assumirem riscos 
e a se defenderem.

O psiquiatra Scott Haltzman obteve resultados semelhantes. 
Pais e mães trazem uma contribuição única para a criação 
dos filhos. Haltzman conclui sua análise apontando: “Tanto 
os pais quanto as mães são importantes, particularmente, se 
cada um pode exercer a função parental em um estilo que 
reflita seu papel de gênero. A evidência sugere que devem 
ser feitos esforços para educar a sociedade em geral, em par-
ticular os pais, e que as diferenças de gênero nos pais são 
reais e, em vez de serem extintas ou ignoradas, elas devem 
ser adotadas.” (Haltzman, 2013: 318).

Na medida em que o casamento homem-mulher é de baixo 
conflito, ele promove naturalmente uma atitude positiva e 
confiança em ambos os sexos e no funcionamento de seu 
relacionamento. Na medida em que a família nuclear mode-
la a dinâmica entre os sexos, as crianças aprendem as pistas 
comportamentais não verbalizadas, nas quais se baseiam as 
dinâmicas entre os sexos. A capacidade de interpretar essas 
pistas não verbalizadas ajuda os jovens a desenvolver rela-
cionamentos com o sexo oposto. O desenvolvimento de tais 
habilidades sociais e a atitude positiva associada podem ser 
um desafio maior em uma situação onde os pais são capa-
zes de exemplificar apenas a dinâmica dentro de apenas um 
sexo (Doherty & Craft, 2013).

O psiquiatra infantil Jari Sinkkonen (2008: 62-66) sugere que 
a relação da tríade entre mãe, pai e filha(o) cria um processo 
de múltiplos níveis, em grande parte inconsciente, que ex-
pande o mundo das crianças. A presença do pai “bombeia 
ar” dentro do relacionamento da díade mãe e criança e o 
torna uma tríade. A criança pode fazer comparações que ex-
pandem sua compreensão. Seu mundo se expande exponen-
cialmente.

Segundo John Milbank (2012), um indivíduo nascido do amor 
entre um homem e uma mulher pode traçar suas raízes bio-
lógicas nas relações e nas narrativas interpessoais. Quando 
as crianças nascem da união amorosa de seus pais, elas po-
dem entender a natureza como parte da narrativa do amor.
Se as crianças são produzidas como produtos comerciais da 
maternidade de substituição e doação de sêmen (distinta-
mente da assistência artificial de uma união sexual pessoal), 

o lugar do amor como origem dos seres humanos é tomado 
pelo dinheiro. Uma consciência desses fatores frios e impes-
soais em sua origem pode muitas vezes ser difícil para as 
crianças produzidas dessa maneira. Assim, perder a narrativa 
do amor iria, de acordo com Milbank, “comprometer nosso 
senso mais profundo de humanidade”.

Na medida em que as práticas de maternidade por substi-
tuição e doação de sêmen separam as crianças de seus pais 
biológicos, elas alienam as crianças de sua origem pessoal. 
Como essas práticas separam a biologia e a cultura, o natu-
ral e o pessoal, elas provocam um impasse insolúvel para as 
crianças produzidas dessa maneira. Cada vez mais, as crian-
ças resultantes da inseminação anônima estão, com razão, 
exigindo saber quem são seus pais naturais, pois sentem 
profundamente que sua identidade está ligada à sua origem 
biológica. Por outro lado, esse pedido justificado é intolerá-
vel para os doadores e mães de aluguel que deram seus es-
permatozoides ou úteros com a condição de não terem que 
assumir responsabilidade pelos filhos. “A receita para a con-
fusão psicológica, divisão familiar e conflito social envolvidos 
aqui é muito evidente e não pode ser evitada”, argumenta o 
professor Milbank (Ibid).

A dinâmica entre sexos diferentes tem uma aplicação cul-
tural mais ampla. Esse pensamento foi lucidamente expres-
so por Fiódor Dostoiévski e seu intérprete Mikhail Bakhtin 
(1988): O diálogo entre pontos de vista opostos enriquece os 
participantes e destaca suas diferenças e singularidades: tal 
processo os ajuda a se desenvolver mais em sua individuali-
dade e singularidade. Desta forma, as famílias com gêneros 
diferentes criam pré-condições para a cultura dialogal. As 
crianças que crescem dentro de uma interação de gêneros 
diferentes aprendem a ter empatia com as emoções, práti-
cas e modos de pensar masculinos e femininos. Isso os ajuda 
a desenvolver um mundo dialogal interior e a se tornarem 
participantes ativos nos diálogos em suas relações sociais. 
A família nuclear com diferença de gêneros tem o potencial 
de estimular as crianças a se expandirem para um território 
desconhecido e, ao mesmo tempo, tornar-se mais conscien-
tes de sua individualidade única.

A concepção de casamento sem gênero

A expressão “sem gênero” não significa uma negação da im-
portância do gênero. A proposta é refutar a ideia de gênero 
como algo natural e essencial, e entendê-lo como relativo a 
vários sistemas de sentido e estruturas culturais.

Uma vez que a concepção sem gênero considera a criação de 
filhos por casais do mesmo sexo de igual valor em relação a 
casais de sexos diferentes, a complementaridade dos sexos 
não é considerada como inerentemente valiosa: o sexo dos 
pais e a dinâmica de sua complementaridade de gênero não 
têm significado para o bem-estar e o desenvolvimento das 
crianças. O gênero é relativamente independente do sexo 
biológico e papéis pré-determinados de gênero restringem 
desnecessariamente a individualidade única das pessoas.

Esta independência da biologia é frequentemente expressa 
pela diferenciação entre o sexo biológico e o gênero social. 
Sara Heinämaa (1996: 143), no entanto, sugere que mes-
mo diferenças sexuais corporais são interpretadas através 
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de práticas sociais e estruturas de significado que são abertas e 
variáveis. Os sexos, que são tradicionalmente entendidos como 
naturais e essenciais, são criações ideológicas.

De acordo com essa suposição metafísica, as diferenças de sexo 
e gênero não são parte essencial e fixa da humanidade. O gênero 
é fluido, pois é baseado na experiência e na autodefinição indi-
vidual, embora possa não ser essencial no sentido de integrar a 
identidade social da pessoa (Witt, 2011).

A perspectiva sem gênero, em sua forma radical, pressupõe que 
o próprio gênero precisa ser desconstruído para evitar forçar as 
pessoas em papéis estereotipados. Não há traço psicológico, so-
cial ou físico que apareça em todos os homens e forneça a base 
para a masculinidade tradicional ou em todas as mulheres que 
crie uma base para a feminilidade. Algo se torna masculino ou 
feminino quando é designado como masculino ou feminino em 
certos contextos sociais. A perspectiva de dois gêneros deveria, 
de acordo com essa visão, ser substituída por um discurso sobre 
várias formas de realizar sexo e gênero (Kekäle, 2007: 77).

A diferenciação homem-mulher não é baseada na natureza — 
não é inevitável ou necessária. A própria diferenciação em mas-
culinidade e feminilidade, como é usualmente empregada, é 
disfuncional e as práticas sociais funcionariam mais facilmente 
se essa distinção fosse abandonada e os conceitos radicalmente 
mudados. Todas as características de sexo/gênero são dependen-
tes de nossas formas de perceber e conceituar sexo/gênero.

Como o sexo/gênero em si não é algo essencial, mas parte de 
um processo de construção de significado cultural, a concepção 
de casamento sem gênero enfatiza que nem mães nem pais são 
necessários, mas dois pais sociais amorosos podem substituí-los. 
Silverstein e Auerbach (1999: 397) foram uns dos primeiros a de-
fender a ideia de que “nem as mães nem os pais são essenciais 
para o desenvolvimento infantil e que a paternidade responsável 
pode ocorrer dentro de uma variedade de estruturas familiares”. 
De acordo com essa visão, a contribuição de nenhum dos pais 
biológicos é única ou necessária. Ela rejeita a visão de gêneros 
diferentes em que a relação biológica entre os pais e os filhos 
fornece uma natureza e intensidade únicas ao amor entre pais 
e filhos. O amor é uma escolha e uma atitude espiritual que não 
depende de relações biológicas.

A concepção de casamento sem gênero protesta contra a “gra-
mática heterossexual” da cultura, alegando que ela promove es-
tereótipos sexuais em vez da individualidade pessoal. O respei-
to pela individualidade pressupõe a liberação dos estereótipos 
sexuais. Desta forma, cada pessoa é liberada para expressar sua 
própria individualidade em um contexto igualitário, onde o dese-
jo dos indivíduos de se comprometerem com uma relação próxi-
ma com os outros não é restringido por estereótipos sexuais ou 
outras normas restritivas. Os estereótipos sexuais representam a 
opressão patriarcal e a igualdade humana requer a liberação de 
tal opressão.

Shere Hite (1994) representa muitos cientistas sociais em sua ên-
fase de que a pluralidade de formas familiares alternativas é um 
desenvolvimento positivo na sociedade ocidental. Hite considera 
a família nuclear opressiva, pois ensina modelos psicológicos au-
toritários, submissão humilde em mulheres e a crença no direito 
imutável da supremacia masculina. A família nuclear é uma in-
venção patriarcal que os homens criaram para aprisionar as mu-
lheres no casamento e controlar completamente sua sexualidade 

e seus filhos.

A abordagem sem gênero, portanto, minimiza o significa-
do da biologia e da materialidade. O pressuposto é que 
adultos não relacionados biologicamente à criança podem 
atuar como substitutos do pai e da mãe biológicos sem 
qualquer perda para a criança: o sexo dos pais ou sua rela-
ção biológica com a criança não tem importância. Darren 
Rosenblum, professor de Direito na Pace University e um 
homem gay que se identifica como uma “mãe”, escreve 
em seu artigo Unsex Mothering: Toward a New Culture of 
Parenting1:  (Maternidade sem gênero: Rumo a uma Nova 
Cultura para Criação de Filhos) “No ato de ser pai, a biolo-
gia não desempenha um papel necessário. A maternidade 
assexuada é relacional, não biológica, e é um ato, não uma 
identidade fixa. Embora os elementos biológicos possam, 
sem dúvida, favorecer essa relação, não é necessário se 
envolver nessas funções para ser mãe de uma criança. Um 
pai do sexo masculino pode dizer aos outros: ‘Eu sou a mãe 
da criança’” (Rosenblum, 2012: 79).

Rosenblum argumenta que “elementos biológicos” ou 
funções biológicas não são necessários para ser mãe de 
uma criança. Ele não defende a androginia universal, mas 
uma posição intermediária que “permite fluidez entre os 
sexos quanto a quem é a mãe”. Seu medo é que “andro-
ginia possa minar parte da diversão e até da eletricidade 
na diferenciação dos papéis sexuais”. Ele supõe que “asse-
xuar” a maternidade ou a paternidade poderia “eliminar 
os elementos restritivos e subordinadores da paternidade, 
ao mesmo tempo que permitiria a adoção (e a dispensa) 
de papéis”. Dessa forma, os indivíduos poderiam “esco-
lher seus papéis sem considerar o sexo, mas permitindo-
-se experimentarem, e até celebrarem, se desejarem, as 
diferenças de gênero na criação dos filhos” (Rosenblum, 
2012: 80).

De acordo com essa visão, é benéfico para a identidade 
sexual das crianças crescer em uma família que rompa os 
estereótipos sexuais. Para justificar essa alegação, faz-se 
referência à pesquisa segundo a qual as crianças se saem 
melhor nos lares de casais do mesmo sexo do que nos casa-
mentos heterossexuais tradicionais. Os papéis sexuais nos 
lares de casais do mesmo sexo não são fixos, pois ambos 
os pais participam igualmente do cuidado dos filhos. A pes-
quisa que sustenta essa visão é frequentemente baseada 
em relatos dos pais sobre o bem-estar e desenvolvimento 
de seus próprios filhos e de seus próprios desempenhos 
como pais (cf. Allen, 2015).

Embora muitos relatos de pesquisas afirmem que não há 
diferença entre crianças criadas em famílias do mesmo 
sexo e de sexos diferentes, Stacey e Biblarz (2001: 170-172) 
apontam que tais diferenças de fato existem no que diz 
respeito ao comportamento sexual, embora os estudiosos 
frequentemente deixem de relatá-las para analisá-las um 
pouco mais. Como exemplo de liberação sexual positiva, 
Stacey e Biblarz (2001) apontam que jovens adultos que 
crescem em famílias do mesmo sexo são mais propensos à 
experimentação sexual e a relacionamentos homoeróticos 
do que os filhos adultos de famílias heterossexuais.
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Conclusão

As concepções de casamento com gêneros diferentes e sem 
gênero envolvem diferentes entendimentos de gênero e de 
complementaridade de gênero. Assim, seus pontos de vista 
sobre as condições ideais para o desenvolvimento da identi-
dade sexual infantil são diferentes.

A concepção de gêneros diferentes considera a sexualidade 
e o gênero como biologicamente determinados, enquanto 
a concepção sem gênero os entende como modos de agir, 
falar, perceber e conceituar. A concepção sem gênero é 
mais otimista em sua crença na capacidade das crianças de 
construir sua identidade de gênero sem modelos de gêne-
ro claros e sem contato próximo com a complementaridade 
de gênero. A concepção de gêneros diferentes, por sua vez, 
assume que os seres humanos não podem transcender os li-
mites estabelecidos por seu sexo biológico. Isso significa que 
a fluidez de gênero aliena os seres humanos de si mesmos.

As perspectivas de gêneros diferentes e sem gênero têm 
algumas semelhanças, no entanto. Ambos afirmam que a 
estrutura familiar influencia o desenvolvimento da identi-
dade de gênero das crianças, mas essas visões concorrentes 
valorizam esses efeitos de maneira diferente. Enquanto a 
visão sem gênero considera a experimentação sexual como 
caminho para liberação de estereótipos sexuais prejudiciais, 
a visão de gêneros diferentes a considera como uma instabi-
lidade indesejável da identidade de gênero.

Assim, o direito das crianças de desenvolver sua identidade 
de gênero é entendido de maneiras diferentes. A visão de 
gêneros diferentes defende o direito das crianças de cres-
cer com seu pai e sua mãe e considera isso essencial para o 
desenvolvimento de sua identidade de gênero. A visão sem 
gênero enfatiza o direito das crianças de crescerem livres 
de estereótipos sexuais e da opressão patriarcal inerente à 
família nuclear. O ideal é uma pessoa livre que não esteja 
vinculada aos limites de seu sexo biológico.
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Nota do tradutor

1 N.T.: Embora não haja um termo específico em português 
para “Unsex”, uma tradução possível seria “Maternidade 
sem gênero”: Rumo a uma nova cultura para criação de fi-
lhos.
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