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RESUMO 

A monografia em questão, traz a prerrogativa da Adoção por casais 
Homoafetivos, a necessidade de todo o protocolo que já existe, e seus 
parâmetros. A problemática que buscamos uma solução, fala sobre a eficácia 
na adoção por casais homoparentais, não só pelos mecanismos e burocracias 
que existem para adotar uma criança, mas também o preconceito que se tem 
pelo tipo de família que irá adotá-las. Prejudicando a eficácia na adoção, e os 
direito ligados à criança que poderia já estar em lar, tendo uma família para 
cuidá-la. Fez-se estudos de casos correlatos, com a junção de conceitos e 
normas, tanto no assunto família, como sobre adoção. Chegando na conclusão 
da união dos capítulo um e dois, de hipóteses de soluções da problemática 
arguida. 
 
 
Palavras-chave: Adoção. Homoparentais. Casais Homoafetivos. Criança. 
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ABSTRACT  

The monograph in question, brings the prerogative of Adoption by 
Homoaffective couples, the need for all protocol that already exists, and its 
parameters. The problematic that we seek a solution, talks about the 
effectiveness in adoption by homoparental couples, not only by the mechanisms 
and bureaucracies that exist to adopt a child, but also the prejudice that one has 
by the type of family that will adopt them. Undermining the effectiveness in 
adoption, and the rights attached to the child who could already be at home, 
having a family to care for her. Similar case studies have been made, with the 
combination of concepts and norms, both in the family subject and on adoption. 
Arriving at the conclusion of the union of the chapters one and two, of 
hypotheses of solutions of the problem argued. 
 
Keywords: Adoption. Homoparental. Homoaffective couples. Child. 
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1 Introdução  
 
 

O ímpeto deste trabalho, traz como tema central, a Adoção 

Homoparental, um dos assuntos mais falado hoje em dia, pois ainda não temos 

por parte da sociedade um livre arbítrio em aceitar a união de pessoas do 

mesmo sexo, muito menos a aceitação da adoção desses casais de crianças. 

Temos como problemática maior a discussão da eficácia da adoção por 

casais homoafetivos, trazendo à tona não apenas a burocracia morosa para um 

assunto tão sério, mas a vontade de um casal, após submeter-se a união 

estável ou até mesmo ao casamento, é de formar a vida em família, para isso, 

a tendência é a adoção. 

Porém essa vontade não é o bastante para a simples adoção de uma 

criança ou adolescente, como obstaculização maior temos o preconceito, sobre 

casais que as querem adotar, tanto por parte dos assistentes sociais, dentro 

das entrevistas pedidas para a adoção, e até mesmo o preconceito de nossos 

magistrados, que na hora de se posicionar sobre a possível adoção, acabam 

por não aceitar o tipo de união por serem do mesmo sexo. 

Hodiernamente, a vida moderna, o século em que estamos vivendo, grita 

a necessidade de resoluções rápidas, sem o tipo de problema que ainda existe, 

pois não é apenas o interesse de pessoas terem uma família, mas o bem maior 

de uma criança, ter seus pais, uma família, uma casa. A hipocrisia social ainda 

não deixou de lado alguns assuntos que já eram para serem aceitos com 

normalidade por todos. 

O objetivo geral desse trabalho, traz aos olhos de todos, a importância e 

urgência de entendimento sobre a aceitação da adoção por pessoas do mesmo 

sexo, dentro do mecanismo meio (entrevistas), até os mecanismo fim. 

Indo à fundo chegamos ao objetivo específico, entrando especificamente 

na aceitação final dessa adoção, buscando na consciência de cada um a 

importância, da iniciativa da adoção por esses casais, e da aplicabilidade de 

um célere mecanismo para que não tenhamos tantas crianças dentro de 
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instituições a espera de uma família, e esperando por muito, pelo percalços de 

nossas legislações. 

Justificando os meios do trabalho temos tais como: a adoção por casais 

homoafetivos tem aumentado desde que o STJ deu seu parecer positivo a 

primeira família homoparental, mas ainda temos muito o que percorrer sobre o 

assunto, pois ainda temos resistência por parte de outras pessoas. 

Neste trabalho vamos abordar o assunto da adoção, seus caminhos a 
serem percorridos, a aceitação dos próprios casais homoafetivos, a aceitação 
do pessoal da assistência social ao fazer a seleção dos futuros adotantes, e a 
celeridade desse processo. 

O presente trabalho terá como metodologia de pesquisa doutrinárias e 
jurisprudenciais, bem como analisar a Lei especifica. A forma de pesquisa será 
secundária, advinda de teses, sendo essa pesquisa qualitativa.  
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CAPÍTULO I – CONCEITUAÇÃO E NORMAS SOBRE FAMÍLIA E ADOÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A esse capítulo será dado informações sobre a abordagem mais 

histórica e conceitual do tema. 

Será abrangida a parte conceitual de família, sua história, e 

atualidade. Seguindo diretamente as vertentes dos novos tipos de 

família, e parando na família homoparental, que seria o centro do 

trabalho em questão. 

Conceituando ainda a adoção, explicitando rapidamente sua parte 

histórica, e vindo a abrir como é, na atualidade. 

1.2. INFLUÊNCIA RELIGIOSA E SEXUAL NA FORMAÇÃO DA FAMÍLIA 

A origem da concepção da família está desagregada do 

significado do que hoje se conhece. As manifestações ocidentais, por 

conseguinte, foram levadas pelo berço romano, justificando a 

interpretação preponderante da época. Não estendendo ao casal, muito 

menos aos filhos, porém empregando sua atribuição aos escravos. 

Sendo assim originada, “famulus” significando escravo doméstico e 

“família” sendo “conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo 

homem” (ENGELS, 1987). 

A forma de organização da sociedade era no “pater famílias” (o 

pai de família). Onde ficava evidenciada que este tinha uma relação 

hierárquica determinada aos escravos, à mulher e aos filhos, sendo 

apenas o “pater” que adquiria bens, e tinha o domínio sobre o patrimônio 

familiar (domenica potestas), e consequentemente tendo o poder sobre 

a pessoa dos filhos (patria potestas) e a mulher (manus). 

Ficando esta tipificação de família padronizada por vários séculos, 

sendo levada ao respeito esses ditames patriarcais. Mesmo essa 

tipificação se fixasse por meio dos aspectos econômicos, sociais, 

políticos e culturais de cada localidade, ainda sim admitia-se uma 

definição de família que se fazia imprescindível para se entender o seu 

funcionamento. Importando a análise de seus valores, sendo 

transmitidos por ela, sua sistemática, sendo estas contextualizada. 
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Havia uma influência religiosa na constituição das famílias 

romanas, pois essa foi a motivação que caracterizou a formação da 

família na Antiguidade. Esta influência, sendo a católica apostólica 

romana, foi sempre significativa, afirmando à todas as famílias serem 

consideradas como modelo da Sagrada Família, isto é, a presença de 

homem, mulher e prole. 

A gênese histórica da família é observada pelo comportamento 

dos integrantes das tribos, sendo evidenciada tanto no aspecto pessoal, 

em seus relacionamentos afetivos e sexuais assentado entre eles, no 

aspecto patrimonial, sendo exemplo a jeito de conquista e divisão da 

propriedade. 

Sendo assim, a composição da instituição familiar teve uma 

influência de vários fatores exteriores, que irrefutavelmente desenharam 

seu corpo. Tendo como exemplos desses fatores a religião, a 

propriedade e a sexualidade, que estavam encravados nas respectivas 

sociedades. 

Com a evolução social e com a necessidade de normas para 

regulamentar práticas sociais, que foi surgindo as codificações civis, que 

serviriam para orientar e organizar este instituto. 

1.3. A FAMÍLIA NO CÓDIGO CIVIL 

O Código Civil de 1916, retratou a sociedade da época como, 

patrimonial, patriarcal, individual e matrimonial, além de fiduciária e 

hierárquica. Significando com isso o som privado da sociedade 

brasileira, do século passado, e que mesmo tendo a ideia de laicização 

do Direito, na família unida pelo casamento que era fundamentada a 

sociedade. 

A família matrimonializada era tida como rígida por suas 

características, como figura de poder marital sobre esposa e, hoje, o 

poder familiar e filhos, chancelado pela hierarquia e submissão no 

âmbito familiar. 

O julgamento oitocentista da legislação, mostrava-se com 

superioridade masculina, em tal grau que a mulher solteira era tida como 

incapaz, no mesmo momento que casada, era relativamente incapaz, 

nomeando o controle pessoal e a administração patrimonial ao marido, 
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ficando apenas à ela a administração doméstica e o compromisso de ir 

às missas locais. 

Pelo homem ser taxado como o chefe da sociedade conjugal, 

como já mencionado, à ele era cabido toda a administração dos bens 

patrimoniais dos cônjuges, porém essa situação foi atenuada com a 

vigência do Estatuto da Mulher Casada, conferindo à mesma, o direito a 

bens reservados, ficando ao casal a meação de bens obtidos pelo 

esforço da esposa. 

Uma outra característica dessa legislação, era a indissolubilidade 

do casamento, advinda de incentivo religioso de sacramentalização do 

matrimonio, sendo este eterno, a qualquer custo. 

A regulamentação legal da família, pela paz doméstica, instituía-

se no matrimonio como um bem por si só, diferentemente no que 

observa-se hoje, onde se é importante a função da família vinculada no 

desenvolvimento da personalidade de seus membros, aparando-se à 

dignidade da pessoa humana. 

Pela revogação social do Código de 1916, o raio x da família 

incita a reparar que a família atual, não é melhor ou pior que a família do 

passado, mas o que se vê é que são tipos de famílias diferentes, que 

outras formas de poder e de afeto moldam sua personificação, 

mostrando a inevitabilidade de eterna atualização. 

1.4. A FAMÍLIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CÓDIGO CIVIL DE 2002 

A Constituição Federal, trouxe em seu escopo alguns institutos 

fundamentais, contemplando com estes a entidade familiar brasileira. 

Até a Constituição entrar em vigor, o direito de família vinha fragilizado 

por um Código Civil efetivamente revogado em suas regras referente à 

família, e algumas legislações especiais, conduziam em seus textos 

modificações sociais. Como exemplo temos a Emenda Constitucional 9 

de 1977, que colocou o divórcio no Brasil, que após foi regulamentada 

pela Lei do Divórcio. 

Com a Constituição a família não é mais uma sociedade 

hierárquica e sim uma sociedade democrática, pelo princípio da 

igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres no casamento 

e na família, e os filhos, independentemente de serem biológicos ou 
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adotivos, são absolutamente iguais. O casamento não tem mais o 

objetivo procriativo. 

A família que antes era singular, passa a ser plural, com o 

reconhecimento da Constituição da multiplicidade de famílias, 

aumentando assim a tutela jurídica e a esfera de liberdade de escolha 

dos que a compõem. Assim a carta magna vem ampliar as formas de se 

instituir família, tendo como mais importante o afeto e o desejo do casal. 

Deve-se notar que nem todas as entidades de famílias são 

identificadas no sistema jurídico, porém a proteção constitucional cobre 

a todos, dando o livre direito de escolha ao se constituir uma família, 

sendo as várias formas reconhecidas. 

A Constituição, que tanto revolucionou aspectos sociais, não 

conseguiu abranger sua proteção tutelar a outros tipos de relação, 

apenas tutelou a relação entre homem e mulher, pois a união de 

pessoas se dá através do amor, sendo este direito de todos e não 

apenas de casais heterossexuais, pois não depende de cor, sexo, ou 

idade. 

Já o Código Civil de 2002, não teve muito o que se mostrar como 

atual, pois ainda trouxe exemplos do Diploma de 1916, não 

abandonando os princípios clássicos da família patriarcal e 

matrimonializada. Na verdade teve apenas a adição sem muito alarde da 

união estável. Deixando de lado as famílias monoparentais e as 

homoafetivas como se não existissem. 

Podemos afirmar que diante de omissões e avanços legislativos, 

não há uma formula ou tipo ideal de família. Sendo o modo de 

convivência familiar certa, aquela que uma família conseguiu construir, 

conforme suas aptidões. Conforme Maria Berenice Dias explicita: 

“O novo modelo de família funda-se sobre os pilares 

de repersonalização, da afetividade, da pluralidade 

e do eudonismo, impingindo nova roupagem 

axiológica ao direito de família” 

1.5. UNIÃO HOMOAFETIVA 

Nem a Carta Magna e nem mesmo nossa legislação, ao tocarem 

no assunto do instituto do casamento, referenciam o sexo dos casais. 
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Sendo assim, não há o que ter como impedimento, constitucional ou 

legal, para o casamento de pessoas do mesmo sexo. O que barrava 

este tipo de casamento era tão somente o preconceito. 

Após a decisão do STF que garantiu às uniões homoafetivas, os 

mesmo direitos e deveres de um união estável, que houve a ocorrência 

da transformação de união estável em casamento. Esta transformação 

sendo aceita, pelo STJ e por Resolução do CNJ, que impediu negativa 

de acesso ao casamento de pessoas do mesmo sexo. 

1.5.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Sempre houve atos homossexuais em todas as fases da historia 

da humanidade, da Antiguidade até os tempos pós-modernos. Sendo, 

cada país ou sociedade tratando do tema de diferentes formas, entre a 

aceitação e a condenação, todavia com o significado de demonstração 

de amor, de poder, de força, ou sendo como patologias, desvios ou 

distúrbios psicológicos. 

Por volta de 1870 psiquiatras iniciaram como objeto de estudos 

médicos a homossexualidade, com isso, vários homossexuais fora 

internados para serem curados. Eles eram tratados como libertinos ou 

delinquentes, e raras vezes condenados severamente. Após a consulta 

médica, como Foucalt mesmo citou “todos serão percebidos no interior 

de um parentesco global com os loucos, como doentes do instinto 

sexual”. 

Por outro lado, a homossexualidade masculina, era vista em 

algumas culturas gregas, onde era tido como ensinamento educativo em 

que o homem mais velho(mestre) passava a arte da guerra, dos jogos, 

das virtudes e do amor, até mesmo a iniciação sexual ao jovem 

(aprendiz). 

Na antiguidade a homossexualidade, era símbolo de cultuar a 

corpo, o “másculo” era analisado apenas no ambiente masculino, e se 

tinha o prazer associado à procriação. Na realidade o encontro de 

homem com homem era a implantação do amor, nos dizeres de Platão, 

“restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só 

de dois e de curar a natureza humana” ficando a intenção de “unir-se e 

confundir-se com o amado e de dois ficarem um só”. 
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O amor homossexual, em sua prática, “era vital para as 

civilizações antigas” (DIAS, 2006), em vista disso a subsistência desde 

as remotas civilizações. Os homossexuais representaram e ainda 

representam, para algumas porções, descredito ao desenvolvimento das 

sociedades contemporâneas. Porém em alguns períodos, significava 

superioridade. Platão no discurso de Aristófanes, reconhece a 

superioridade da homossexualidade sobre a heterossexualidade: 

 

Dizem alguns, é verdade, que eles são 

despudorados, mas estão mentindo; pois não é por 

despudor que fazem isso, mas por audácia, coragem 

e masculinidade, porque acolhem o que lhes é 

semelhante. Uma prova disso é que, uma vez 

amadurecidos, são os únicos que chegam a ser 

homens para a política, os que são desse tipo. 

   

Além disso, é perceptível, não só apenas a superioridade na 

política, o sentimento mostrado não era apenas sexual. A afetividade era 

tida entre todas as pessoas, mas a manifestação de vinculo era entre 

pessoas do mesmo sexo. Não sendo assim, apenas uma união sexual, 

porém também de comprometimento da alma de cada um sobre o outro. 

  A homossexualidade é “uma atitude escolhida em situação, isto 

é, a um tempo motivada e livremente adotada”. Mesmo frente a escolha, é 

importante compreender que a homossexualidade ainda está vinculada 

na repreensão sexual, possuindo um ar de transgressão deliberada, pois 

não há ordem na lei, e falar na homossexualidade é transgredir a “lei 

posta”, a “normalidade”. 

  A intolerância ao homossexual não é restrita apenas ao estudo 

médico (cientifico) ele se propagava para o religioso, filosófico, 

sociológico e jurídico. 

 

1.5.2. UNIÃO HOMOAFETIVA DENTRO DO DIREITO 

 

A homoafetividade teve um difícil caminho até chegar ao 

reconhecimento de sua função no espaço social e familiar. Porém com a 
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evolução das sociedades e por intermédio de movimentos sociais, vem 

conseguindo ser reconhecido nas diversas partes do mundo. No Brasil 

foi reconhecido como entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal, 

em outros países é admitida além do casamento/união e adoção por 

homossexuais. Onde há a maior objeção em relação ao reconhecimento 

homoafetivo, nos países mulçumanos, por sua religião. 

O discernimento da homoafetividade provem de manifestações 

sociais quem pedem por seus direitos como pessoas com status jurídico, 

como exemplo, os registro em cartório de uniões de pessoas do mesmo 

sexo, recebimento de benefícios previdenciários, inclusão como 

dependente na declaração de imposto de renda, e comprovando a 

estabilidade, adoção de crianças por pares unidos homoafetivamente e 

registro de crianças fruto de inseminação artificial, ocorrida entre 

companheiras homoafetivas, onde uma era mãe genética e outra 

gestacional, inclusive no Brasil. 

Importante é destacar o desenvolvimento da homoafetividade que 

ocorreu no campo da medicina, nas questões de relacionamentos e na 

compreensão ocasionada pelo espaço social. 

O trato dado a homoafetividade tem-se ainda partes de 

preconceito, detalhe que não findou com a remoção da terminologia 

patológica dada pela medicina. Esses preconceitos advêm da 

interpretação da pelo comportamento social e irá ter uma influência forte 

na resolução de suas pretensões jurídicas favorecidas por pares 

homoafetivos. 

 

1.5.3. POSSIBILIDADE JURÍDICA DA FAMÍLIA HOMOAFETIVA 

 

O desenvolvimento econômico-social ofereceu uma situação 

central na sociedade que trouxe a capacidade de mudar a constituição 

da relação familiar. Onde casais começam a diminuir o tamanho da 

família, tendo menos filhos, pois não apenas o homem trabalha, a 

mulher atualmente também tem seu espaço no mercado. 

Surgindo ainda famílias com uma roupagem diferente, como mães 

solteiras e seus filhos, pais viúvos e filhos, e casais sem filhos. Nessa 
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nova tipificação encontramos as famílias de casais de mesmo sexo (as 

famílias homoafetivas). 

Todavia, alguns magistrados não viam essas como família, 

alegando impossibilidade jurídica do pedido e colocando uma 

interpretação ao pé da letra ao art. 226 da C.F./88. Como exemplo 

segue-se uma decisão judicial: 

 

BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 0121708-76.2007.8.26.000. 

3ª CAMARA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR 

JESUS LOFRANO. SÃO PAULO, JULGADO EM 

12 DE FEVEREIRO DE 2008: “Reconhecimento e 

dissolução de União Estável Homoafetiva. 

Preliminar – impossibilidade juridica do pedido. 

Acolhimento. Recurso provido para extinguir a ação 

sem apreciação do mérito. Embora relevante a 

discussão concernente à união homossexual, 

sobretudo em razão dos efeitos que irradia na 

divisão do patrimônio adquirido com o esforço 

comum, nossa legislação não permite por ora seu 

reconhecimento como união estável.” 

 Nesse sentido, sob à luz do principio da igualdade, da liberdade 

pessoal, da dignidade da pessoa humana e da segurança juridica, o art. 

226 da CF/88 e o art. 1723 da CC, devem ser lidos de maneira 

exemplificativa e não taxativa. 

 O artigo 1723 do CC/2002 traz em seu texto: 

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união 
estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição de família. 
§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os 
impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a 
incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se 
achar separada de fato ou judicialmente. 
§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão 
a caracterização da união estável. 
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O Ministro Ayres Brito, relator da ADPF 32 e da ADI 4277, atento 

ao fato de que o sexo – tanto masculino como feminino, e também como 

orientação sexual – não é critério de diferenciação juridica, devendo 

haver a igualdade de tratamento entre os homoafetivos e os 

heteroafetivos. 

Como o Ministro mesmo disse em seu voto: “..nada incomoda 

mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal 

preferência já não corresponde ao padrão social da 

heterossexualidade...”. 

 

1.6. ADOÇÃO NO BRASIL 

 

A adoção sana importantes funções sociais. Por um lado, pode 

trazer ao adotando melhores condições de construção de sua 

personalidade, principalmente nos casos de órfãos abandonados ou 

institucionalizados, e de outro, pode satisfazer o empenho de vários 

casais impedidos de terem sua prole, fazendo pelas palavras de Paulo 

Correia, “a união familiar mais rica e mais coesa, mediante a obra 

comum e educação do filho adoptivo.” 

Na doutrina brasileira, assimila-se que a adoção mantem um 

parentesco por opção, pois vem de ato voluntario. A real parentalidade é 

sustentada na vontade de amar e ser amado. Pode-se afirmar que a 

adoção, pelas palavras de Luiz Edson Fachin, é a “filiação construída no 

amor”. Colaborando com a afirmação de Fachin, afirma também o jurista 

português Guilherme de Oliveira que “o que acontece é que a adopção 

assenta “em outra verdade”, uma verdade afectiva e sociológica, distinta 

da verdade biológica que se funda o parentesco”. 

A adoção deve ter o vislumbre de um meio de proteção da criança 

e do adolescente, na junção dos mais diversos recursos de proteção da 

infância e juventude. 
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1.6.1. ADOÇÃO POR FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS 

 

No brasil, a adoção por pessoa homoafetiva tem abertura (adoção 

individual) pela extração a partir da leitura de vários dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, de onde provem 

os requisitos legais. Dispõe o art. 42, caput que “podem adotar os 

maiores de 18 anos, independente do estado civil”. Somando ainda com 

o art. 43 do ECA, que “a adoção será deferida quando apresentar reais 

vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. Este 

último sendo considerado o que tem a exigência legal mais relevante 

para a adoção. 

A adoção de um casal homoafetivo, tinha como empecilho o art. 

42, § 2º do ECA, porém, não mais o é, pois em seu texto, “para a 

adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados 

civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da 

família”. 

É visto que a adoção de menores, deve seguir os pareceres 

legais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode-

se afirmar que não se existia então empecilho legal para a adoção 

conjunta por casais homoafetivos, pela expressão “união estável”, 

“conviventes”, e até mesmo “casados civilmente”, constantes no artigo. 

Tornou-se comum a não aceitação de um casal homoafetivo nos 

cadastros de adoção – como casal – tendo também os magistrados, 

deparando-se com o pedido em nome de ambos os parceiros, indeferia 

a inicial, com fulcro na impossibilidade jurídica do pedido, sem ter a 

chance de um estudo psicossocial. 

É importante firmar que a afetividade e o melhor interesse do 

adotando como vetores, não abre chance para que o magistrado faça 

distinção pela orientação sexual do casal homoafetivo (que pleiteiam 

juntos a adoção), sendo que a própria lei não o faz. 

Vemos que posturas subjetivas e pessoais de muitos Juízes da 

Infância e da Juventude, tem-se visto como argumentação para a não 

concessão de oportunidade para a entrada na fila de adoção pelo casal 

homoafetivo, sendo inviável assim o estudo psicossocial. 
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Com essa subjetividade por parte dos magistrados, crianças que 

poderiam ter vidas, famílias, casas, estão ainda em instituições do 

Estado, a espera de famílias, ideais que esses magistrados acreditam 

que só poderia ser advinda de casais heteroafetivos. 

Temos a legislação, a Constituição, o ECA, todos com artigos, 

sem que comprometa tais adoções por casais homoafetivos, porém fica-

se tanto os futuros adotantes, como os adotados, a mercê de 

preconceitos errôneo, impedindo a felicidade e a eficácia do melhor 

interesse da criança. 

Para que possa-se melhor compreender a relevância, e em que 

contexto se aplica esta pesquisa, a seguir são apresentados dois 

trabalhos correlatos, para o melhor entendimento do tema em questão. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS 

 

 Para ter-se base no entendimento da proposta inicial apresentada, serão 
analisados os seguintes artigos correlatos que já trataram do mesmo tema, um 
deles apresentado na Revista Faculdade Montes Belos, v.5, n. 1, ano de 2012, 
com o tema “Adoção por casal homoafetivo” de autoria de Erenides Pereira dos 
Santos Rodrigues, e também o artigo científico apresentado como exigência de 
conclusão de curso de Pós Graduação Lato Sensu da Escola de Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro com o tema “A adoção por casais homoafetivos” 
de autoria de Clarice Pereira Rego. 

 

2.1. RESUMO DO ARTIGO “ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS”. 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo verifica que, conforme o Código Civil de 1916, a 

família é a base da sociedade, sendo considerada legal apenas aquela oriunda 

do casamento.  

Esse modelo de família, fundada no patrimônio e na preservação da paz 

doméstica, foi substituído pela família com base nas relações afetivas, e não 

uma imposição da sociedade. 

Assim, ao levar em conta que é o afeto e o amor que formam uma 

família, há que se falar da adoção por casais homoafetivos. 

 

FAMILIA               
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Antes de adentrar na discussão da problemática (do tema) se faz 

importante, entender o conceito e evolução da família.  

Desse modo, o termo “família”, derivado do latim, “famulus”, carrega em 

si o significado referente ao escravo doméstico. 

Em Roma, o termo designava esse grupo social, no domínio de suas 

atribuições e papel representado. 

Na visão de Minuchin (1990, p. 53), a família se consistiu em 

subsistemas, podendo ser formados pela geração, sexo, interesse ou função, 

havendo diferentes níveis de poder, onde os desempenhos de um afetam os 

demais. 

Por outro lado, a definição de família, no pensamento ocidental, 

congrega a vínculos de sangue, considerando as pessoas unidas através do 

matrimônio ou a partir da adoção 

Assim, a família é composta enquanto uma instituição regulamentada, 

onde as afiliações e alianças são construídas e admitidas por todo o grupo. 

 

NOVO CONCEITO DE FAMÍLIA  

Na atualidade, há diversos modos de formação familiar, apresentando 

cada uma delas suas particularidades e não mais seguindo padrões antigos. 

Além disso, na família de hoje, nota-se que o papel econômico perdeu o 

seu significado, concedendo espaço para a afetividade, a cooperação, a 

solidariedade e a importância à dignidade de cada um dos membros. 

 

UNIÃO HOMOAFETIVA  

A união por casais homoafetivos tem sido marcada por preconceitos. 

 No entanto, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união 

homoafetiva como entidade familiar, possibilitando transformar a união estável 

entre duas pessoas do mesmo sexo em casamento.  
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Além disso, em sede de tratamento familiar, diante do princípio da 

igualdade, os direitos que lhes vem sendo conferidos aos casais homoafetivos, 

há necessidade de equiparação entre os vínculos homoafetivos e os 

convencionais. 

Assim, a existência de entidades familiares homoafetivas são cada vez 

mais comuns e que as relações familiares continuam se baseando no amor e 

no afeto independente de quem forma a família, se um casal convencional ou 

dois homossexuais, não podendo a sociedade ignorá-la. 

 

ADOÇÃO CONCEITO 

A conceituação de adoção varia de acordo com a época e costumes.  

A adoção é um processo judicial que cede o poder familiar dos pais 

biológicos, aqueles que geraram a criança, para outra família, sem laços 

sanguíneos com a criança ou adolescente adotado. 

Além disso, a adoção é definida por diversos juristas, entre elas 

destacam-se as de Barboza (2004,p. 71) que relata que “a adoção constitui 

uma das formas de colocação de criança ou adolescente em família substituta. 

Para tanto, devem ser atendidos os requisitos genéricos e específicos”.; 

Monteiro (1997, p. 3) - a “adoção é ato jurídico que cria o parentesco civil, gera 

laços de paternidade e filiação, independentemente de fato natural de 

procriação”; Pereira (1991, p. 211) - esclarece que a “adoção é o ato jurídico 

pelo qual uma pessoa recebe outro como filho independentemente de existir 

entre eles qualquer relação de parentesco ou afim”.; Diniz (2000, p. 214) - “a 

adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos 

legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de 

parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para 

sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha”. 

É importante lembrar que a adoção plena possui grande complexidade 

e, por esse motivo, é difícil classificá-la com uma natureza jurídica simples, 

sendo mais adequado conceituá-la como híbrida, isto é, como um misto de 

contrato e instituição ou instituto de ordem pública.  
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ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO 

A adoção de crianças por homossexuais tem sido matéria de debate no 

âmbito social e jurídico. 

Aliás, a adoção por homossexuais não é diferente daquela realizada por 

heterossexuais, visto que todos têm a capacidade de amar e ensinar valores a 

outras pessoas. 

Além do mais, não há de se falar em impedimentos legais quanto ao 

adotante ser homossexual; o único impedimento encontrado é o preconceito de 

parte da sociedade.  

Portanto, a fundamentação se baseia única e exclusivamente no 

preconceito em relação a orientação sexual de uma pessoa, sem levar em 

conta posições legais ou científicas, e, principalmente a afetividade. 

Desse modo, qualquer pessoa tem direito a paternidade ou maternidade 

e a não observação desse direito fere o princípio constitucional da igualdade.  

Além disso, em nenhum momento o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, assim como o Código Civil ou qualquer outra legislação pátria, faz 

menção a orientação sexual do adotando.  

A jurisprudência atual reconhece que a união homossexual é entidade 

familiar, possuindo caraterísticas de união estável.  

A própria Constituição Federal autoriza o reconhecimento de outros tipos 

de famílias, não somente aquela formada por marido, mulher e filhos.  

Assim, não existe qualquer razão para que uma pessoa não seja 

considerada apta a adotar em razão de sua opção sexual, muito menos a 

criança ser privada da possibilidade de ter em uma família.  

No caso da parentalidade por casais homossexuais, é incontestável que 

existe um direito à parentalidade, o qual se traduz em um direito à adoção de 

crianças.  
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Assim sendo, conforme visto, não há no ordenamento jurídico nada que 

justifique a proibição da adoção de crianças e adolescentes por casais 

homossexuais, sendo que tal proibição violaria os princípios constitucionais da 

igualdade, da não discriminação, da dignidade da pessoa humana e ainda o 

próprio princípio do melhor interesse da criança. 

 

CONCLUSÃO 

As relações familiares continuam se baseando no amor e no afeto, 

independentemente de quem forma a família, se um casal heterossexual ou 

dois homossexuais. 

Dentro desse contexto, observou-se que em momento algum a lei veda 

a adoção de menores por casais homossexuais.  

Pelo contrário, o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional 

garante que ninguém será proibido de praticar a adoção em razão de sexo, cor, 

etc. 

Apesar disso, o preconceito da sociedade ainda é latente e há um 

grande caminho a percorrer, no sentido de que se atinja o que realmente 

importa, ou seja, colocar a salvo de qualquer abandono ou perigo a criança e o 

adolescente, concedendo aos casais homoafetivos o direito de exercer o seu 

direito em adotar, assim como os casais convencionais. 

 

 

2.2. RESUMO DO ARTIGO “A ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS”. 

 

 A introdução do artigo traz algo referente aos vários tipos de família, e 

enfatizando também que atualmente houve uma evolução muito grande sobre 

o assunto.  

 Colocando como uma das proteções maiores que temos em nosso 

ordenamento é a Constituição Federal de 1988, que traz em seus artigos 
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princípios em que protegem os novos tipos familiares, visando proteger as 

relações oriundas do afeto. 

 As lacunas advindas de nossa Legislação, não pode ser esta, abertura 

para não se ter amparo e proteção legal aos direitos destes. A adoção por 

casais homoafetivos, é uma das principais lacunas que vemos por parte da 

legislação atual, pela ausência de previsão legal, ficando estes restritos para a 

adoção. 

 A autora fala ainda sobre o preconceito de ordem moral, religiosa e 

cultural, não podendo os operadores do direito deixar de lado essa realidade, 

negando a possibilidade de casais homoafetivos terem o direito à adoção, sob 

pena de violação aos princípios constitucional de dignidade da pessoa humana, 

da isonomia, e do melhor interesse da criança. 

 Ficando esse tipo de proteção sujeita aos interpretes do direito, 

protegendo aqueles que não possuem direitos expressos em lei, mas apenas 

por interpretação desses, e uso de princípios constitucionais. Diz ainda a 

autora “... o Direito de Família deve proteger as relações afetivas, 

independentemente da orientação sexual.” 

 Ademais, para o bom funcionamento do exercício da parentabilidade 

exige-se apenas o afeto e uma ambiente adequado para que haja possibilidade 

de pleno desenvolvimento da criança ou adolescente. 

 Não havendo com isso a necessidade de apenas ser uma família de um 

homem e uma mulher, em que, pra alguns, só seria possível a adoção para 

estes tipos de casais. 

 O trabalho ora proposto enfoca a temática dos meios alternativos de 

solução de conflitos, vale dizer, métodos que propiciam a solução harmônica 

das controvérsias, permitindo a ampliação da escolha da via mais adequada de 

resolução de cada caso concreto, de acordo com as especificidades da 

situação, porquanto nem sempre o acesso ao Judiciário assegura a 

consecução da verdadeira distribuição de justiça. 

 Passando agora para a análise do capitulo que enfoca sobre família 

homoafetiva. 
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 A família é o elemento identificador do indivíduo em sociedade. Com as 

evoluções tecnológicas e culturais ocorridas, sobretudo nas últimas décadas, a 

sociedade mudou, modificando, por conseguinte, a estrutura familiar. Novas 

estruturas familiares surgiram. 

 A lacuna legislativa de outrora não foi empecilho para que através de 

uma evolução jurisprudencial e doutrinária, lhes fosse atribuída proteção 

jurídica e construída a legislação pertinente. Logo, a ausência de expressa 

previsão legal não significa que as uniões homoafetivas não devam ser 

juridicamente protegidas. Não se pode negar a existência dessas uniões, 

somente porque são diferentes daquele modelo posto como correto. 

 Como diz a autora do artigo, “Os tempos mudam, a sociedade muda. O 

Direito deve incorporar a evolução social, harmonizando-se com a realidade da 

sociedade. O Direito resulta da vontade social, devendo se adequar com a 

forma em que vive a sociedade.”. 

 A instituição familiar não deve ser considerada como fruto de um vínculo 

jurídico, capaz de impor deveres e direitos, mas sim, como fruto de uma 

relação de afeto e respeito, possibilitando aos indivíduos desenvolver seu 

potencial de realização e de felicidade. 

 Os que não reconhecem as uniões homoafetivas como sendo família 

juridicamente protegida, utilizam o argumento de que o art. 226 da Constituição 

Federal seria taxativo, todavia, esquecem-se da “ratio legis” do artigo. O 

mencionado artigo prestigia a pluralidade familiar, tendo como característica o 

afeto como elemento identificador, sendo a proteção dessa pluralidade a sua 

finalidade precípua. 

 Portanto, o que se busca é proteção das relações oriundas do amor. A 

constituição de uma família "significa manter uma relação amorosa que vise a 

uma comunhão plena de vida e interesse, de forma públicas, contínua e 

duradora. 

 Os indivíduos quando constituem uma união estável ou uma união 

homoafetiva, possuem o mesmo objetivo, qual seja constituir uma família com 

base no afeto, buscando a realização pessoal através da vida em comum, 

mútua assistência, existindo a convivência pacífica e duradoura. 

 A Constituição Federal não estabeleceu em seu art. 226 nenhum 

significado jurídico restritivo. Não há qualquer tipo de vedação prevista na 
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Carta Magna de forma a impossibilitar a equiparação dos casais homoafetivos 

as uniões estáveis. 

 O instituto da adoção sofreu significativa mudança no Brasil no século 

passado. As consolidações das leis civis apenas abordavam o tema. Com 

entrada em vigor do Código Civil de 1916, o instituto foi introduzido de maneira 

sistemática no ordenamento pátrio. A obrigatoriedade de não possuir prole 

evidenciava o caráter do instituto à época que era beneficiar a pessoa do 

adotante. 

 A Constituição Federal de 1988, em conjunto com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e o Novo Código Civil, fornecem instrumentos a serem 

utilizados como norteadores na adoção, visando sempre consagrar o princípio 

do melhor interesse da criança. 

 Diz o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 19, que toda 

criança tem direito à convivência familiar, preferencialmente com sua família 

biológica e na falta desta, tem direito à colocação em família substituta. 

 A adoção na sistemática do ECA rompe os laços com a família natural 

do adotando, adquirindo este a condição de filho do adotante. Nos dizeres do 

próprio ECA em seu art. 41: "A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 

com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de 

qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.". 

 O art. 43, ECA determina que "A adoção será deferida quando 

apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 

legítimos.”. Estabelecendo, portanto, a diretriz a ser seguida nos processos de 

adoção em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança. 

 A intenção do instituto da adoção será sempre “de encontrar uma família 

adequada a uma determinada criança, e não a busca de uma criança para 

quem quer adotá-las.” 

 É importante destacar que o próprio ECA não faz nenhum tipo de 

vedação quanto a orientação sexual do adotante. 

 O juiz nos processos de habilitação à adoção deve se utilizar de uma 

equipe interdisciplinar, formada por psicólogos e assistentes sociais para 

verificar como será a inserção do menor na família substituta, daí a 

necessidade do estágio de convivência para verificar na prática a adaptação da 
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criança. Dessa forma, busca-se que a criança ou adolescente possa ter uma 

convivência familiar digna, atendendo aos objetivos do instituto da adoção. 

 O princípio do melhor interesse da criança está regulado em nosso 

ordenamento pelo art. 5, §2° da Constituição Federal e pela Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto n° 99.710/90. 

 Logo se pode definir que seja do melhor interesse da criança: receber 

educação (art.28, Decreto n° 99.710/90); ter direito à convivência familiar (art. 

9); direito à identidade (art.8); direito à saúde (art.24); ser ouvido em assuntos 

que lhes digam respeito (art. 12). 

 Consequentemente, a adoção pode ser um meio de efetivar os 

requisitos, ou melhor, direitos acima descritos, pois à criança para o pleno e 

harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da 

família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão. 

 A juridicidade dada a certos princípios gerais do Direito na Constituição 

Federal de 1988 fez nascer o pós-positivismo que tem como característica a 

ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios e a 

essencialidade dos direitos fundamentais, afastando-se do legalismo estrito do 

positivismo normativista, sem recorrer às categorias da razão subjetiva do jus 

naturalismo. 

Logo, inexistindo lei que regule a adoção por homossexuais e a união 

entre pessoas do mesmo sexo, devemos buscar nos princípios constitucionais 

diretrizes para que essas relações sejam juridicamente protegidas. 

O princípio da isonomia consagra que “todos são iguais perante a lei”, 

vedando-se qualquer tipo de discriminação e preconceito. Entretanto, a 

igualdade disposta no artigo deve levar em conta as diferenças existentes entre 

as pessoas, ou seja, a igualdade meramente formal não atende o almejado, 

pois está define que sejam tratadas igualmente pessoas que estão em 

circunstancias desiguais. 

É necessário destacar que o direito à igualdade, é um dos principais 

fundamentos do princípio da dignidade humana, pois esse princípio preceitua 

que todos os seres humanos merecem tratamento igual, tendo seus direitos 

fundamentais respeitados da mesma forma. O princípio da dignidade da 

pessoa humana tem como núcleo fundamental a consideração, a proteção e o 

respeito dos seres humanos. 
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 O princípio da dignidade da pessoa humana impõe a todos a obrigação 

de possuir respeito pela pessoa. Esse princípio não admite discriminações ou 

depreciação ao indivíduo assegurando o direito à igualdade, integridade 

psicofísica e liberdade. O mencionado princípio deve servir de limite à atividade 

estatal, pois a dignidade é algo intrínseco ao ser humano, devendo ser 

respeitada. 

 Através da interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

chegamos à conclusão que existe um direito fundamental à parentalidade, já 

que o indivíduo tem o direito de ter respeitada a sua individualidade e 

personalidade, optando por viver da forma que melhor lhe convier dês que não 

prejudique outras pessoas. 

 Como o princípio do melhor interesse da criança sempre deverá 

prevalecer nos processos de adoção, não caberia alegar a igualdade de 

direitos dos casais homossexuais e heterossexuais, muito menos o direito 

fundamental ao exercício da parentalidade pelos homossexuais. 

 Contudo, como se demonstrará no capítulo seguinte inexistem prejuízos 

comprovados àquelas crianças que vivem em um lar homossexual. 

 Não há nenhuma disposição no sistema jurídico pátrio que proíba a 

adoção de crianças por casais homoafetivos. Tanto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, quanto no Código Civil de 2002, não existe nenhuma 

referência a opção sexual como requisito para adotar, estando em perfeita 

consonância com a Constituição Federal que proíbe qualquer forma de 

discriminação, inclusive no que tange à orientação sexual. 

 Tendo em vista que as uniões entre pessoas do mesmo sexo alcançam 

o status de entidade familiar como previamente defendido, não há nada que 

impeça estes casais de adotarem, nem mesmo o princípio do melhor interesse 

da criança, pois não há nem prejuízo a estas, pelo contrário há uma proteção 

de seus direitos na medida em que se garante o direito à convivência familiar 

do menor. 

 Ademais, estudos especializados não apontaram qualquer diferença ou 

prejuízo em crianças que sejam adotadas por casais homossexuais, na 

verdade, os estudos psicossociais apontam que o que importa é qualidade do 

vínculo, a capacidade dos adotantes em formar um ambiente familiar adequado 

e o afeto dado à criança. 
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 A orientação sexual dos adotantes não implica influência na sexualidade 

do adotado, bem como não significa que ele será vítima de abuso sexual10. 

Não se pode qualificar um lar homossexual como inadequado simplesmente 

pela presença de duas pessoas do mesmo que possuem uma relação de afeto. 

 Constata-se, portanto, que a ratio legis que buscou proteger as uniões 

estáveis era a proteção das relações oriundas do afeto. Existindo convivência 

familiar pacífica e duradoura com base no afeto, através da vida em comum, é 

evidente a semelhança entre as uniões estáveis e as uniões homoafetivas, 

devendo-se conceder a mesma proteção legal em face dos princípios 

constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana. 

 Ressalta-se ainda, que a orientação sexual não é requisito para adoção, 

não havendo qualquer proibição expressa aos homossexuais adotarem nos 

diplomas legais que regem a adoção. 

No registro civil do menor adotado pelo casal homoafetivo, deverá se 

refletir a realidade fática, não havendo necessidade de se declinar a condição 

de mãe ou pai. No mais, na Lei 6.015/73 que dispõe sobre os registros 

públicos, não há nada que impeça que no registro de alguém haja como filiação 

o nome de duas pessoas de sexo idêntico. 

 Não existindo nenhum malefício à criança ou adolescente em ser 

colocada em uma família homoafetiva, não se deve permite que por 

preconceitos e falta de regulamentação legal, interfira-se no direito da criança 

em ser colocada em um lar. 

Concluímos ser totalmente cabível a adoção por casais homoafetivos no 

ordenamento jurídico brasileiro. É papel dos operadores do direito, 

jurisprudência e doutrina contribuírem para o debate acerca do tema, não 

permitindo que o Direito seja fonte de discriminações devido à ausência de 

regulamentação legal. 

 

CRÍTICA 

 

 O trabalho em questão trouxe várias diretrizes muito interessante ao 

tema, destacando a possibilidade da adoção entre casais homoafetivos e 

colocando como maior importância os princípios legais constitucionais. 
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 Não deixando de lado a importância da criança sobre a adoção também, 

sempre vendo pela proteção no melhor interesse da criança. 

 Em toda argumentação reunida no trabalho, fica explicito que não há no 

que se falar na proibição em relação a adoção para casais homoafetivos. 
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CAPÍTULO 3 – ESTUDO SOBRE A EFICÁCIA NA ADOÇÃO POR CASAIS 
HOMOPARENTAIS 

 

  A fundamentação e a conceituação teórica que foi apresentada 
nos capítulos anteriores, vem para interagir como base para que o estudo 
sobre a eficácia na adoção por casais homoparentais, tem seus empecilhos 
dentro dos mecanismos de conclusão de uma adoção. 

  Como explicito na parte dos conceitos, tanto de família, como no 
conceito de adoção, já foi percorrido um grande caminho dentre esses temas, 
mas entrando afundo nas questões de novos tipos de famílias, e fixando o 
estudo nas famílias homoafetivas, tem-se muito o que atualizar, conceituar, 
administrar, assimilar, entender, compreender, aceitar. 

  Famílias homoafetivas, tem direitos e deveres como todas as 
outras existentes, tem-se a necessidade da constituição de uma família de 
verdade, com filhos, uma sequência de vida. 

  Mas para chegar-se ao extremo positivado acima, tem-se um 
tenro caminho a ser percorrido, como a busca consciente de compreensão sem 
o preconceito, essa modalidade de família, é tão normal quanto as famílias 
formais que temos, e que a sociedade abraça como ser a única perfeita. 

  E a maior importância do vínculo familiar é o desejo afetivo de 
seus familiares entre si. Uma das coisas em que casais homoafetivos, mais 
impera. A motivação de seu relacionamento, nada mais é o afeto de um pelo o 
outro. A necessidade de estar, ser cumplice, ser um casal. 

  Sendo que para a completa felicidade de constituir uma família, 
que para eles seria o mais importante, seria a perfeita união entre o casal, e no 
decorrer da convivência a necessidade de se obter um filho. Criá-lo como filho 
biológico, porém, este se não for por filiação embrionária, tem que ser por 
adoção. Daí a crescente procura de casais homoafetivos pela adoção de 
crianças ou adolescentes. 

  Porém, a questão é, não fica apenas na aceitação desses casais 
como família, pela união de pessoas do mesmo sexo, mas por consequência a 
validação do consentimento de assistentes, magistrados, na finalidade de 
positivar a adoção para eles. 

  Nos encontramos numa era de constante evolução, não podemos 
nos ater em mentalidades seculares, onde a compreensão de novos modelos 
de famílias não são aceitos pela fragilidade mental da sociedade em aceitar 
que o amor não tem olhos para o tipo de sexo, a forma como vivem, a cor que 
somos, e até mesmo como lidamos com nossas vidas. 
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  A vida foi feita para se buscar a felicidade de um todo, não 
apenas de alguns, selecionados pela sociedade como os que merecem, sem 
ver que os mesmos tem defeitos, dificuldades, como todos os outros que já 
existiam, e existem em sua volta, a espera de seu reconhecimento, não como 
diferentes, mas sim como casais, como todos os outros, naturais. 

  Não se quer uma diferenciação de tratamento, quer-se sim o 
mesmo tratamento dado a casais heteroafetivos, que possuem vida, trabalho, 
família iguais a todos os outros modelos de família. 

  A necessidade de visibilidade de um casal homoafetivo como uma 
família como outra qualquer, teria como melhores tempos, para todos, a 
administração de uma casa, de suas vidas e de seus filhos, na admissão de 
adoções por esses casais. 

  Na procura de estrutura literal, achou-se uma tese de doutorado 
no curso de psicologia, em que o autor, aprofundou-se no entendimento do que 
é, do que se diferencia, e se, diferencia uma pessoa homoafetiva de uma 
pessoa heteroafetiva. 

  Como o próprio autor coloca “...as famílias atuais são plurais, e 
que nelas a procriação, os vínculos de parentescos e de conjugalidade 
necessariamente não se coincidem, ...As famílias homoafetivas inscrevem-se 
nessa pluralidade de modelos familiares...”. 

  Pela literatura da tese, podemos chegar à conclusão que o 
preconceito advindo de outras pessoas em relação da adoção por casais de 
pessoas do mesmo sexo, é atribuído pela falta de conhecimento e consciência 
dentro da necessidade de várias crianças e adolescentes que permanecem 
anos em instituições sem ter uma esperança de obter sua tão sonhada família. 

  Almeida também traz um estudo de caso de um casal 
homoafetivo, nesse estudo para maior privacidade e particularidade das 
pessoas, foi mudado os nomes para preservar os participantes. 

  O caso em questão, faz parte um casal de homens, “Mathias” (39 
anos) e “Etienne” (33 anos), vivem em união estável a mais de doze anos. 
Ambos formados na área da Saúde, sendo que “Mathias” está empregado e 
“Etienne” está sem emprego faz doze meses, ficando apenas nos afazeres 
domésticos. 

  “Mathias”, veio de família carente economicamente, sendo o mais 
velho dos quatro irmãos e o único homem. Os pais apresentaram problemas 
com dependência de álcool. Aos sete anos foi morar com sua avo paterna, que 
acabou assumindo sua educação e cuidados. Começou a trabalhar logo na 
adolescência, ao adquirir sua independência financeira foi morar sozinho. 
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  Já “Etienne” adveio de uma família pequena com apenas um 
irmão. Nunca teve problemas em seu meio familiar de origem. Tendo contato 
com a família até hoje, sendo respeitado por todos pela sua orientação sexual. 

  Se inscreveram para o cadastro de adoção em 2009 em uma 
cidade do interior do estado de São Paulo. Na avaliação, falaram que estavam 
com o intuito de constituir uma família, e que para o completo ele familiar 
queriam a adoção de uma criança, sendo que este projeto era compartilhado 
por ambos. Ainda informaram saber todas os mecanismos necessários para tal 
e suas problemáticas em uma adoção feita por casais homoafetivos. 

  Na avaliação psicológica, o resultado foi favorável a eles, 
descrevendo-os como pessoas responsáveis e mantinham uma relação 
conjugal satisfatória. 

  O casal assinalou como preferencias ne adoção, desde um bebe 
recém-nascido ou até um criança de três anos, sendo ainda possível a adoção 
de mais de uma, quando houvesse irmãos. 

  Depois de pouco tempo fazendo parte do cadastro de adoção, e 
pela flexibilidade na opção de não ter colocado empecilhos nas preferencias 
para adotar, os dois foram chamados para assumir dois irmãos, um de quatro 
anos e outro de dois anos, que já estavam na instituição para serem adotados 
fazia mais de um ano, em razão da dificuldade socioeconômica e pelo uso de 
substancias psicoativas pela sua genitora. 

  Vale a pena não deixar de lado, que antes de passarem para o 
casal de homoafetivos, as crianças já tinham sido oferecidas para outros 
casais, heteroafetivos, que depois de se informarem mais sobre as crianças 
desistiram da adoção deles. 

  Os dois, após visitas às crianças na instituição, resolveram que 
iriam adotá-los, manifestando o desejo de tê-los como seus filhos. 

  Por esse estudo de caso podemos visualizar que a adoção por 
pessoas do mesmo sexo só tende a melhorar as admissões de crianças, que 
no caso de casais de pessoas de sexo diferente não iriam ter interesse em 
adotá-los. 

  O mais importante quando se tem o interesse de adotar uma 
criança ou adolescente é não ter tantas preferencias, pois as instituições 
atualmente tem muitas crianças em idades acima do que na verdade os 
adotantes querem e normal crianças com irmãos, tem a necessidade de 
adoção de todos, para que não se perca o vínculo familiar destas. 
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  Nem todos os casais tem a mesma sorte que este do caso 
estudado, pois não são todos os magistrados, assistentes, que julgam de forma 
normal casos de cadastros de casais homoafetivos com interesse em adoção. 

  Muitos ficam à mercê de pessoas, preconceituosas o bastante 
para não enxergar que é o bem estar da criança acima de tudo, e 
independentemente de cor, raça ou religião, não há o que se impedir a adoção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A adoção por casais homoparentais, é um dos temas mais atuais que 
vem sendo discutido ultimamente. A importância desse estudo liga-se à 
satisfação da criança a ser adotada, tanto quanto aos casais que querem a 
adoção. O aumento por adoções por casais homoafetivos, tem tido um 
aumento exorbitante, porém a dificuldade de se ter uma solução feliz à esse 
tema, vem dificultando o exercício da celeridade e solução de tais adoções. 

 A dificuldade maior encontrada dentro da pesquisa, não foi em encontrar 
trabalhos, ou doutrinas, jurisprudências ao caso, mas sim trazer conclusões 
diferenciadas as que temos, trazendo à tona um problema, em achar teses 
ligadas ao problema em que mais tem surgido para finalizar esse processo, o 
preconceito aos novos tipos de famílias. Dentro do assunto, houve a 
necessidade de se acolher trabalhos de outras áreas, como a da psicologia, 
onde podemos obter um texto mais detalhado sobre o assunto, que se 
aprofundou mais em questões para que esse trabalho pudesse ser feito. 

 Como temos um tema, que abrange diferentes tipos de áreas, podemos 
sugerir vários alicerces para que haja novos estudos sobre o tema. Tais como: 
“A influência da área psíquica na adoção por casais homoparentais”, “Qual é a 
maior importância dentro dos mecanismos de adoção?”, e “Adoção 
Homoafetiva versus Adoção Heteroafetiva: há diferença?”. 
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