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Não basta que o ente procriado saiba, à luz da 

natureza, quem concorreu, pela cópula; para o seu 

aparecimento à face da Terra, é necessário que a 

relação natural ou real surja com valor e eficácia 

perante o ordenamento jurídico, na vida das 

relações sociais, alcance foros ou dignidade de 

vinculo jurídico.  

(SILVERIA, 1971, p.11)    



 
 
 
 

RESUMO 
 

 
Esta pesquisa teve por objetivos analisar a adoção homoafetiva no Brasil, as 
polêmicas e o entendimento nos tribunais, verificar a perspectiva para a adoção de 
crianças por pessoas em uniões homoafetivas e descrever se houve mudanças no 
nível jurídico referente à adoção homoafetiva. Teve como problemática: Quais as 
mudanças no nível jurídico em legalizar os direitos humanos, baseando nos 
princípios da igualdade e da não discriminação na adoção homoafetiva? A luta pela 
cidadania política e social ocorrida aqui no Brasil teve vários avanços e também 
recuos. Pensar as inúmeras lutas que ainda não foram beneficiadas pelos inúmeros 
movimentos e organizações sociais, que preveem lutas democráticas previstas na 
Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 defere a família como 
um elemento fundamental da sociedade, que asseguram direitos e mecanismos 
visando à proteção e garantindo aos menores de idade o direito à convivência 
familiar e comunitária. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, com 
cunho descritivo e procedimentos documentais em consultas em documentos 
oficiais, leis, normas jurídicas em geral, teses e dissertações, referentes ao tema 
desta pesquisa. Concluímos que a adoção homoafetiva é uma luta árdua, sendo 
aprovada em julgamentos isolados nos Tribunais Federal e o Supremo Tribunal 
Federal que resolve casos específicos sobre esta questão, no entanto, não há 
consenso ou tratamento igual em todos os casos que se apresentam.  
 
 
Palavras- chave: Adoção Homoafetiva. Tribunal. Polêmica e Entendimento. 
 

 

 

 

                      
 

 
 

               



ABSTRACT 

 
 

The objective of this research was to analyze homosexual adoption in Brazil, 

controversies and understanding in the courts, to verify the perspective for the 

adoption of children by people in homosexual unions and to describe if there were 

changes in the legal level regarding homosexual adoption. It had as problematic: 

What are the changes in the legal level in legalizing human rights, based on the 

principles of equality and non-discrimination in homosexual adoption? The struggle 

for political and social citizenship that took place here in Brazil had several advances 

and also setbacks. Think about the countless struggles that have not yet been 

benefited by the countless social movements and organizations, which provide for 

democratic struggles foreseen in the Federal Constitution of 1988. The Federal 

Constitution of 1988 deferred the family as a fundamental element of society, which 

ensure rights and mechanisms aiming at the protection and guaranteeing minors the 

right to family and community coexistence. The methodology used was a qualitative 

research, with a descriptive nature and documentary procedures in consultations with 

official documents, laws, legal norms in general, theses and dissertations, related to 

the theme of this research. We concluded that homoaffective adoption is an arduous 

struggle, being approved in isolated judgments in the Federal Courts and the Federal 

Supreme Court that resolves specific cases on this issue, however, there is no 

consensus or equal treatment in all cases that arise. 

 

 

Keywords: Homo-affective adoption. Court. Controversy and Understanding. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa teve por objetivos analisar a adoção homoafetiva no Brasil, as 

polêmicas e o entendimento nos tribunais, verificar a perspectiva para a adoção de 

crianças por pessoas em uniões homoafetivas e descrever se houve mudanças no 

nível jurídico referente à adoção homoafetiva.  

Teve como problemática: Quais as mudanças no nível jurídico em legalizar os 

direitos humanos, baseando nos princípios da igualdade e da não discriminação na 

adoção homoafetiva? 

Com a promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988, que foi um 

marco direcionado ao ato político e social do Brasil, abrindo assim, novas 

perspectivas aos pactos sociais, sendo um deles, a criança e o adolescente. De fato, 

os mesmos passaram a ser considerados sujeitos de direitos, porém, com algumas 

prerrogativas que são impostas, visando à qualidade de vida desses cidadãos. Ou 

seja, os seus direitos e garantias são fundamentais e asseguradas na Constituição.  

Pensar a dignidade de ser ou de ter certas condições impõe o respeito à 

pessoa. De fato, esse respeito é fundamental para os direitos infanto-juvenis, sendo 

uma marca que inclui o princípio da provisoriedade para direcionar o resguardo de 

crianças e adolescentes brasileiros. Todo o princípio do resguardo dos direitos 

infanto-juvenis garante a necessidade de todos os seus direitos que são 

fundamentais à convivência familiar e comunitária. Logo, a negação a esses direitos 

é vista como a negação também a condição de cidadão cidadã da criança e do 

adolescente.  

A Lei nº 8.069- Estatuto da Criança e do Adolescente que visa à afetividade 

dos direitos constitucionais do grupo em questão desta pesquisa, foi promulgada em 

13 de julho de 1990, com a sua implementação que implicou na decisão de manter 

as crianças e os adolescentes junto à família. Caso isso não seja possível, busca-se 

por uma família substituta, por meio da adoção. 

Há mais de duas décadas que se passaram e esse direito fundamental da 

convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes, é algo que continua 

a preocupar. Considerando a existência de muitas crianças e adolescentes que 

moram em abrigos e não conseguiram voltar às suas famílias de origem, e também 

não sucederam as famílias inscritas nos cadastros de adoção. 

No ano de 2006 foi formulado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária 
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(BRASIL, 2006), dispõem da necessidade ativa nas buscas por famílias que tenham 

interesse em adotar essas crianças e esses adolescentes, incluindo os mesmos 

como cidadãos.  

Para que ocorra toda afetividade de qualquer política pública que prioriza a 

inclusão, é necessária a definição da concepção do entendimento de cidadania, já 

que o debate referente a esta categoria tem sido de grande relevância para uma 

reflexão em torno do meio acadêmico e científico, assim, toda essa relação social 

tem colocado a serviço o efetivo reconhecimento dos direitos que são fundamentais. 

A luta pela cidadania política e social ocorrida aqui no Brasil teve vários 

avanços e também recuos. Pensar as inúmeras lutas que ainda não foram 

beneficiadas pelos inúmeros movimentos e organizações sociais, que preveem lutas 

democráticas previstas na Constituição Federal de 1988.  

A Constituição Federal de 1988 defere a família como um elemento 

fundamental da sociedade, que asseguram direitos e mecanismos visando à 

proteção e garantindo aos menores de idade o direito à convivência familiar e 

comunitária.  

Falar em adoção direciona a outro debate, as crianças e adolescentes que 

não se encaixam no perfil que são solicitados pelos pretendentes á adoção. 

Segundo Weber (2007) a maioria das crianças institucionalizadas, são meninos, 

que corresponde à faixa etária de 7 a 15 anos, ficando longe dos pedidos de adoção 

nacional. Outro fator, é que as crianças tenham até dois anos e que sejam do 

gênero feminino e cor branca.  

Para as crianças que não estão enquadradas na expectativa dominante da 

família adotante, o que se reserva é a exclusão e a negação da cidadania. É 

exatamente nesse aspecto que emerge a necessidade da discussão da ampliação 

das possibilidades da adoção. 

Pais adotivos concordam em cuidar de seus filhos adotados, incutindo neles 

valores morais, religiosos, culturais e sociais, dando-lhes um lar cheio de harmonia, 

amor, respeito e compreensão. Promovendo o desenvolvimento integral, uma vez 

que isso é procurado quando se pensa em ter uma família.  

A possibilidade de casais homoafetivo em processo de adoção trouxe várias 

respostas e posições de rejeição ou aprovação. Considerando que no campo 

jurídico a adoção por casais homoafetivo seria declarada pela discriminação, além 

de seguir o único critério, a orientação sexual para aprovar ou não uma lei sobre a 

possibilidade de casais no adotar o mesmo sexo, limita a análise de outros aspectos 
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para garantir o bem estar. Esta pesquisa tem por objetivo analisar a adoção 

homoafetiva no Brasil, as polêmicas e o entendimento nos tribunais.  

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, com cunho descritivo e 

procedimentos documentais em consultas em documentos oficiais, leis, normas 

jurídicas em geral, teses e dissertações, referentes ao tema desta pesquisa.  
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2 CONCEITO DE FAMÍLIA E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O conceito família passou por diversas transformações ao longo da evolução. 

De acordo com Piva (2018), a família pode ser considerada como a primeira célula 

de organização social da humanidade, evoluindo conforme os anos. Este fenômeno 

surgiu de forma natural, visto que o ser humano possuía a necessidade de 

estabelecer relações afetivas estáveis. Inicialmente os indivíduos se organizavam 

em grupos, relacionados a um ancestral em comum ou também pelo casamento.  

Segundo Leite (2005), família seria um grupo de indivíduos que possuem 

vínculo sanguíneo ou por simples afinidade, sendo este um conceito amplo. Porém, 

em um sentido mais restrito da palavra (DINIZ, 2002), a família é definida como um 

grupo de indivíduos unidos por laços matrimoniais e filiação.  

Em relação ao significado epidemiológico, “família” vem do termo famulus em 

latim, que significa escravo doméstico, visto que esse termo possui sua origem na 

Roma antiga, sendo utilizado ao se referir à escravidão agrícola (LÔBO, 2011).  

Em suma, na antiguidade, o casamento era a única forma de originar uma 

família, além de ser observado um modelo conservador e patriarcal, em que todos 

os membros do grupo deveriam obedecer ao chefe da família (pater, dando origem 

ao pátrio poder). De acordo com esse cenário, Medeiros (1997) descreve:  

Basicamente a família segundo Homero, firmou sua organização no 
patriarcado, originado no sistema de mulheres, filhos e servos sujeitos ao 
poder limitador do pai. Após surgiu a teoria de que os primeiros homens 
teriam vivido em hordas promíscuas, unindo-se ao outro sexo sem vínculos 
civis ou sociais. Posteriormente, organizou-se a sociedade em tribos, 
evidenciando a base da família em torno da mulher, dando origem ao 
matriarcado. O pai poderia até ser desconhecido. Os filhos e parentes 
tomavam as normas e nome da mãe (MEDEIROS, 1997, p. 31). 

 

Conforme Pereira (2003), a evolução da família se baseia em três estados, o 

estado selvagem, barbárie e civilização: 

No estado selvagem, os homens apropriam-se dos produtos da natureza 
prontos para serem utilizados. Aparece o arco e a flecha e, 
consequentemente, a caça. É aí que a linguagem começa a ser articulada. 
Na barbárie, introduz-se a cerâmica, a domesticação de animais, agricultura 
e aprende-se a incrementar a produção da natureza por meio do trabalho 
humano; na civilização o homem continua aprendendo a elaborar os 
produtos da natureza: é o período da indústria e da arte (PEREIRA, 2003, p. 
12).  

 

É perceptível que, na antiguidade, a preocupação maior no grupo familiar era 

relacionada com a procriação e conservação de bens, visto que os membros da 

família se estivessem isolados não conseguiriam sobreviver. Logo, nota-se a falta de 
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afetividade entre os indivíduos, voltando seus interesses para a sobrevivência e 

colaboração a favor do bem de todos (ARIÉS, 1981). 

Na idade média, a família começa a passar por transformações em sua 

estrutura, observando o inicio de uma família moderna a partir do desenvolvimento 

social, científico e tecnológico, notando-se os laços afetivos mais presentes. Na 

idade moderna, marcada pela transição do feudalismo para o capitalismo, observa-

se uma relação mais afetiva entre o grupo familiar a partir do inicio da escolarização 

dos filhos (ARIÉS, 1981). 

Por fim, na Idade Contemporânea, a família começa a passar por mais 

transformações, como o individualismo dos membros do grupo e isolamento dos 

mesmos. As revoluções do século XVIII até o século XX marcam as novas 

configurações familiares, se enquadrando, entre elas, a homoafetividade (ARIÉS, 

1981). 

Magalhães (2008, p. 14) cita “a família diminuiu o número de membros, 

isolou-se em relação aos parentes e à comunidade e reforçou seus elos afetivos 

internamente”. Conforme os anos, surgiram novas configurações relacionadas a 

tradições, valores, crenças e relações. O casamento acaba perdendo sua 

credibilidade, não necessitando de uma formalidade para construir um grupo familiar, 

dando lugar para o morar junto (MEDEIROS, 2016). 

Medeiros, 2016 apud Prost (1992) afirma que: 

O casamento então deixa gradativamente de ser uma instituição para se 
converter numa formalidade. Com a evolução educacional, os jovens 
conquistaram uma grande independência dentro da família: já não precisam 
casar para escapar ao poder dos pais. Mas também não é mais necessário 
casar para manter relações regulares com um parceiro do outro sexo, já que 
essas relações só terão alguma consequência se os parceiros assim o 
quiserem (MEDEIROS, 1992, p. 91). 

 

Outro fator que surge é o divórcio. Antigamente, era visto como algo 

inaceitável, ainda mais por parte da mulher, gerando muito preconceito. Atualmente, 

pode-se observar a quebra desses tabus, colocando a mulher, agora, como chefe da 

família. Portanto, o lar formado por um casal heterossexual e filhos já não é uma 

norma, visto que a família com apenas um genitor é cada vez mais frequente, além 

de outras configurações, como um casal homossexual assumindo a família 

(MEDEIROS, 2016). 

Porém, mesmo com todas essas transformações durante os séculos, a família 

ainda continua sendo um elo entre o indivíduo e a sociedade, sendo a base 

independente da configuração (MAGALHÃES, 2008).  
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Ter uma família é construir uma boa educação, formação e valores. É o pilar 

sobre o qual se baseia o desenvolvimento psicológico, social e físico do ser humano, 

bem como suas responsabilidades e obrigações que são ensinadas.  

Para Magalhães (2008) a família constitui o principal contexto de 

desenvolvimento humano, ou seja, é a área em coloca-se os principais processos de 

socialização e desenvolvimento das crianças e adolescentes.  

Nesse sentido, a influência e importância são bem conhecidas, o que 

acontece dentro da família para entender o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. No entanto, a família não é apenas um estágio de desenvolvimento 

para os mais jovens, mas também para os adultos que vivem nela. 

Segundo Diniz (2002) a família constitui um contexto essencial tanto para a 

construção do desenvolvimento individual de cada um de seus membros, para servir 

como ponto de encontro Inter geracional, ou por meio de interações estabelecidas 

entre pais e filhos, os adultos colocam um projeto vital de educação e socialização 

dos membros mais ativos no sistema. 

Assim entendida, a família constitui o contexto principal do desenvolvimento 

humano, ou seja, é a área em que eles têm que colocar os principais processos de 

socialização e desenvolvimento do gênero masculino e feminino. Nesse sentido, é 

importante entender o que acontece dentro da família para compreender o 

desenvolvimento de ambos os gêneros.  

No entanto, a família não é apenas uma etapa de desenvolvimento para os 

mais novos, mas também para os adultos que nela habitam. Nesse sentido, a família 

constitui um contexto essencial tanto para a construção do desenvolvimento 

individual de cada um dos seus membros, de forma a servir de ponto de encontro 

geracional, onde através das interações estabelecidas entre filhos, os adultos os 

membros, colocam e lançam um projeto vital de educação e socialização.  

Nos estudos de Pereira (2003) a partir de uma perspectiva ecológico-

sistêmica, podemos compreender a família como um conjunto de relações 

interpessoais que estão sujeitas a diferentes fontes de influência e que vivenciam 

diferentes situações de mudança. Várias considerações devem ser feitas a partir 

desta definição, como a família funciona como um sistema dinâmico, assim que 

ocorre qualquer mudança em qualquer um de seus membros ou nas relações que 

existem entre tais membros, muda o sistema familiar como um todo.  

Assim, por exemplo, os processos de desenvolvimento experimentados pelos 

membros, à medida que passam da infância à adolescência, sempre provocam 
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mudanças que exigem reajustes na dinâmica familiar. Portanto, o sistema familiar é 

composto por uma série de subsistemas relacionais que possuem um funcionamento 

interdependente.  
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3 HISTÓRICO SOBRE AS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS 
 
 

A relação entre pessoas do mesmo sexo passou por várias transformações 

durante os anos, sendo observada de diferentes formas de acordo com a cultura 

presente em cada civilização, porém, sempre com a presença da repressão sexual, 

sendo definida como um grupo de normas e valores que são estabelecidos para 

controlar a sexualidade (FARIAS, 2007).  

Nas civilizações antigas, segundo Naphy (2006), antes da lei mosaica, sendo 

o conjunto de leis segundo Deus que foram declaradas aos judeus através de 

Moiséis, não havia uma preocupação conjunta sobre as relações entre pessoas do 

mesmo sexo (FARIAS, 2007). Ainda, segundo o autor, as relações entre homens 

eram aceitas, mas era observado que o passivo da relação era menos respeitado. 

Spencer (1996) complementa que na Babilônia era aceito a relação homossexual 

desde que respeitasse a posição passiva/ativa. Nessa época, não há relatos sobre 

relações entre mulheres. 

Na Grécia, a relação entre homens era denominada pederastia, definida por 

Catonné (1994): 

A pederastia é, portanto, uma relação normal e certamente não “contra a 
natureza”. Ela é valorizada por razões ao mesmo tempo afetivas e sociais. 
Aos olhos dos gregos, nada é mais belo que o efebo e nada é mais nobre 
que o sentimento que se dedica a uma pessoa tão bela. Mas, ao mesmo 
tempo, a relação entre o amante e o amado possui uma função civil 
altamente integrativa. Ela permite inserir o rapaz de nascimento livre em seu 
status de cidadão e ensinar-lhe como assumir suas responsabilidades na 
cidade. É por esta razão que se reconhece uma inegável superioridade 
nesta forma de amor (CATONNÉ, 1994, p. 36).  

 

A postura social do homem perante a sociedade na Grécia Antiga era mais 

importante que sua sexualidade. Atualmente, observa-se uma normatização por 

parte da sociedade em relação à sexualidade, assumindo os valores heterossexuais 

tidos como regra (FARIAS, 2007). 

Em Roma, a passividade do indivíduo na relação era tida como escravidão, 

ou seja, o passivo da relação era relacionado como escravo, sendo uma postura 

repugnante. De acordo com Dias (2006), quem assumia o papel passivo eram 

rapazes jovens, mulheres e escravos, assumindo uma posição de carência de poder. 

O lesbianismo não era aceito no poder romano, pois confrontaria a masculinidade 

(FARIAS, 2007). 
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Nas últimas décadas, o conceito de família passou por grandes mudanças, 

afastando os modelos tradicionais mais conhecidos, patriarcais, matrimoniais e 

hierárquicos, que ao longo do tempo em que tendiam à procriação e à herança 

física.  

Naphy (2006) diz que hoje, temos famílias mais plurais, distanciadas desse 

padrão geralmente composto de pai, mãe e filhos biológicos. Considerando o 

ambiente familiar um espaço fundamental para o desenvolvimento da personalidade, 

sendo a sexualidade uma desses componentes. 

Para Farias (2007) o Estado, entendido aqui como responsável pelo ser 

humano, deve expandir seu poder de proteger as uniões homoafetivas como 

entidades familiares, já que o papel dele é garantir, por meio de Políticas Públicas, 

os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988. 

Portanto, deve garantir o acesso de toda a população aos métodos de 

planejamento familiar e técnicas reprodutivas assistidas e contraceptivas. O 

planejamento familiar é descrito como um direito das mulheres, homens e casais e é 

assegurado na Magna Carta, em seu artigo 226, parágrafo 7, com base na Lei 9.263 

/ 1996. 

A igualdade é desejada por todos e em todos os momentos. É proclamado na 

Declaração de Direitos Humanos no mundo ocidental. No Brasil, é consagrado no 

limiar do ordenamento jurídico pela Constituição Federal (1988), que garante, em 

seu preâmbulo, o exercício dos direitos sociais, individual, liberdade, segurança, 

bem estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valor supremo de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Para Farias (2007) a igualdade é o princípio mais invocado em nossa Carta 

Magna. A proteção específica é concedida a proibindo, discriminação e o 

preconceito com base na origem, raça, sexo ou idade. Além disso, os direitos e 

garantias fundamentais, é a igualdade a primeira referência da Constituição Federal 

(1988), que me seu Art 5º, conceitua que são todos iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. 

Esse dogma é repetido em seu primeiro parágrafo, proibindo qualquer 

desigualdade de razão sexual. Porém, um fato não pode ser escapado, embora que 

a procurada seja incansável, a igualdade não existe.  Garantir a igualdade de 

direitos a todos perante a lei, para dizer que homens e mulheres são iguais, que não 

sejam admitidos preconceitos ou qualquer forma de discriminação.  
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Catonné (1994) frisa que enquanto houver tratamento desigual baseado em 

gênero e homossexualidade é visto como crime, punição ou pecado, não estaremos 

vivendo em um estado que respeite a dignidade humano, tendo igualdade e 

liberdade como princípios fundamentais. 

Logo, a igualdade formal, real e material ainda não se tornou as normas 

constitucionais que estabelecem a lei, assim a igualdade proíbe a discriminação de 

comportamento afetivo no que respeita à inclinação sexual. Ademais, a 

discriminação de um ser humano em virtude de sua orientação sexual, constitui, 

precisamente, uma hipótese que seja constitucionalmente proibida de discriminação 

sexual. 

Segundo Naphy (2006) a dimensão do respeito impõe à dignidade humana 

nas relações afetivas independentemente da identificação do sexo do casal: se for 

formado por homens e mulheres ou apenas por mulheres ou apenas por homens. A 

orientação sexual integra a esfera da privacidade e não suportam restrições, o que 

configura uma afronta à liberdade fundamental, de que todo ser humano tem direito, 

em relação de sua condição de vida.  

Segundo Dias (s/d) ainda que quase intuitivamente, se conceitue a família 

como relação interpessoal entre um homem e uma mulher, tendo como base do 

afeto, necessário reconhecer hoje relacionamentos que, mesmo sem a diversidade 

de sexos, e os cunhados também por um elo de afetividade.  

Catonné (1994) destaca que a ausência de leis nem o medo do juiz servem 

de justificativa negar direitos aos links afetivos que não apresentam diferença do 

sexo como um orçamento. É absolutamente discriminatório retirar a possibilidade de 

reconhecimento dos homossexuais estáveis.  

São relacionamentos que surgem de um vínculo afetivo, gerando a vinculação 

de vidas com desdobramento de natureza pessoais e patrimoniais, que exigem uma 

regulamentação legal. Nos estudos de Dias (2009) reconhecer como legalmente 

impossíveis as ações baseadas nas uniões homossexuais é condenar as situações 

existentes à invisibilidade, é proporcionar a consagração de injustiças e 

enriquecimento sem causa.  

Nada justifica, por exemplo, deferir uma herança a parentes distantes em 

prejuízo de quem muitas vezes dedicou uma vida a outrem, participando da 

formação do acervo. Descabe o juiz para julgar as opções de vida das partes, pois 

deve se cingir que estes lhe são postas, centrando-se exclusivamente na apuração 

dos fatos para encontrar uma solução que não se distancia de um resultado justo. 



18 
 

Segundo Farias (2007) é impróprio estabelecer como pressuposto a distinção 

dos sexos para a identificação da união estável. Dizendo o requisito, arbitrário e 

aleatório, é uma exigência claramente discriminatória. O próprio legislador 

constituinte reconhecido como entidade familiar, merecedora da proteção do Estado, 

também à sociedade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. 

Segundo Dias (s/d) diante dessa abertura conceitual, nem o matrimonio nem 

a diferenciação dos sexos ou a capacidade de procriar servem como elemento 

identificador de família. Por consequência, hoje serve como entidade familiar a união 

estável entre pessoas de sexos opostos.  

De acordo com Dias (s/d) passando duas pessoas ligadas por um vínculo 

afetivo a manter um relacionamento duradouro, público e contínua, como se casados 

fossem, formando um núcleo familiar semelhante do casamento, independentemente 

do sexo a que pertencem, não hoje como deixar de identificar ambas as situações 

como geradores de efeitos jurídicos.  

O exercício da sexualidade, a prática de conjunção carnal ou identidade 

sexual não é o que distingue os vínculos afetivos. A identidade ou diversidade de 

sexo por par gera espécies diversas de relacionamentos. Assim, melhor falar sobre 

relações homoafetivas ou heteroafetivas do que relações homossexuais ou 

heterossexuais.  

É no campo das relações familiares que a tendência para imobilizar laços 

afetivos de acordo com os valores culturais dominante em cada período. Devido à 

influência da religião, o estado limitou o exercício da sexualidade no casamento, 

como instituição inicialmente indissolúvel, que regula não só as consequências 

patrimoniais, mas a posição própria dos cônjuges, impondo-lhes deveres e 

garantindo direitos de caráter pessoal.  
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4 ADOÇÃO NO BRASIL 

 

Neste item discutiremos sobre as questões relacionadas à adoção no Brasil, 

apresentando diferentes interpretações desse princípio pela sociedade brasileira. 

Considerando que a atual Legislação Brasileira busca garantir o direito da criança, 

que outras coisas, passa pela vida familiar.  

Segundo Diniz (2008): 

[...] 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 (DINIZ, 2008, p. 484). 

 

A adoção sofre alterações conforme os anos, seguindo sempre Direito de 

Família. De acordo com Granja (2012), a adoção pode ser destacada de natureza 

religiosa, mesmo sendo um instituto do Direito, pois é visível a presença de 

passagens na Bíblia que comentam a mulher estéril, permitindo que o marido se 

relacionasse com uma escrava para conceber um filho.  

Inicialmente, a adoção surgiu com o objetivo de auxiliar o casal infértil, e não 

era observada uma preocupação em conseguir uma família para uma criança que 

estava abandonada. Atualmente, o Instituto Adoção no Brasil passa a enxergar a 

adoção principalmente como forma de proteção à criança que não possui a 

presença dos pais biológicos. De acordo com Costa (2003), existe a adoção 

clássica, feita por descendentes e a adoção moderna, realizada com o objetivo de 

garantir o direito de possuir uma família a todas as crianças.  

Segundo Costa (2003, p. 11), “a adoção é uma ficção jurídica, na qual se 

tenta criar para a criança uma situação familiar, que, por algum motivo, tenha sido 

desprovida”. Logo, é uma oportunidade de oferecer a criança um lar com proteção, 

formação de laços afetivos e educação, a fim de proporcionar o desenvolvimento 

saudável da criança.  

Durante a monarquia, a Lei de 22 de setembro de 1828 tratou o assunto pela 

primeira vez até o código civil de 1916, conforme preconizava o artigo 217: “Aos 

juízes de primeira instancia compete conceder cartas de legitimação aos filhos 

sacrílegos, adulterinos ou incestuosos e confirmar as adoções, procedendo às 

necessárias informações e audiências dos interessados, havendo-os” (COSTA, 

2010). 
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Os artigos 368 a 378 definiam que apenas maiores de cinquenta anos 

poderiam adotar. Além disso, deveria ser dezoito anos mais velhos que o indivíduo a 

ser adotado e não poderia possuir filhos legítimos. Posteriormente, a lei nº 3.133 de 

8 de maio de 1957 modificou os requisitos mínimos, em que o indivíduo, para adotar, 

precisaria ter a idade mínima de trinta anos e a diferença de idade para dezesseis 

anos (COSTA, 2010).  

Posteriormente, em 2 de junho de 1965, a Lei nº 4.655 introduz a legitimação 

adotiva, em que menores cujos pais fossem desconhecidos ou que fossem 

concedidos à adoção, poderiam ser adotados após uma adaptação de três anos no 

mínimo (COSTA, 2010).  

 Magalhães (2000) descreve que, mesmo com o avanço obtido, a legislação 

não deixou de discriminar o indivíduo adotado em relação aos direitos sucessórios, 

como citado: 

Apesar de todo avanço social que representou essa lei para a adoção, não 
deixou o legislador de discriminá-la, e o fez amparado no mesmo  princípio 
mesquinho  da  redação  sucessória,  mandando  observar,  quanto  a  essa 
parte, a regra do art. 1.605 § 2º, do Código Civil Brasileiro, assegurando ao 
legitimado adotivo apenas a metade do que coubesse na herança aos filhos 
legítimos supervenientes (MAGALHÃES, 2000, p. 285).  

  

Por meio da Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979, o Código de Menores foi 

concebido, a fim de transformar a legitimação adotiva como adoção plena. Com isso, 

de acordo com Magalhães (2000), o ordenamento passou a ter tipos de adoção, a 

do Código Civil para pessoas de qualquer idade, a simples para menores irregulares 

e a plena que o adotado recebia a atribuição de legítimo. 

 Seria aplicado o Código de Menores caso o menor estivesse irregular, ou 

seja, casos em que estes estivessem em condições desumanas, fossem vítimas de 

maus tratos e em situação de perigo, além de outros fatores, sendo estes 

encaminhados para a adoção. Com o Código de Menores, observou-se uma 

evolução no que diz respeito à adoção, preocupando-se com o adotado (COSTA, 

2010). 

 Em 13 de julho de 1990 a partir da Lei nº 8.069, foi instituído o ECA, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, a fim de proteger os interesses da criança e do 

adolescente (COSTA, 2010), conforme citado na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1998, art. 227 § 6º: “Os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 1988). 
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 Ademais, a idade máxima do menor passa para dezoito anos e a mínima do 

adotante para vinte e um anos, não dependendo mais do estado civil. Porém, o 

adotante deve ter no mínimo 16 anos a mais que o adotado. Além disso, com a Lei 

nº 12.010 de 03 de agosto de 2009, a permanência dos adotados em abrigos passa 

para 2 anos (COSTA, 2010). Posteriormente, foram inseridas novas mudanças, 

assumindo novos paradigmas ao deixar explícito que a afetividade deve estar acima 

de qualquer outro processo. 

 O Projeto nº 1.1151/95 inclui os vínculos afetivos homossexuais e obtém seu 

reconhecimento pelo Estado. Porém, veio em questão como seria a adoção por 

casais homossexuais. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990) não deixa claro nenhum impedimento em relação à sexualidade do indivíduo 

adotante, observado posteriormente no art. 42 “podem adotar os maiores de 21 

anos, independentemente do estado civil” (BRASIL, 2005).  

 Figueiredo (2003) expõe que a Constituição Federal demonstra igualdade de 

direitos independente da sexualidade, porém, não aceita o casamento entre pessoas 

do mesmo sexo, negando essa união como a construção de um grupo familiar. O 

autor ainda deixa explícito como é inconstitucional negar adoção ao se basear na 

sexualidade do indivíduo que irá adotar (FALCÃO, 2004, apud Figueiredo, 2003). 

Embora pareça óbvio, é preciso que se registre que não existe nenhuma lei 
no país que vede ou restrinja que alguém possa adotar por ser 
homossexual, até porque seria inconstitucional, sem se falar que 
materializaria erro de percepção da realidade, na medida em que homens 
ou mulheres homossexuais também podem gerar filhos biológicos 
(FIGUEIREDO, 2003, p. 71). 

  

Segundo Falcão (2004), a omissão do Direito e outras áreas em relação a 

esse assunto possam auxiliar no aumento do preconceito contra essas famílias. 

Figueiredo (2003, p. 25) demonstra esse sentimento em uma frase: “É crueldade 

contra a espécie humana tentar retirar o tema da agenda de discussão e deixar de 

se buscar soluções que atendam a todas as partes envolvidas”. 

As pessoas, ao se posicionarem contra a adoção homoafetiva, utilizam como 

argumento que o adotado se tornará homossexual também por causa dos pais. Essa 

teoria é equivocada, visto que vários indivíduos com pais heterossexuais se tornam 

homossexuais (FALCÃO, 2004).  

Tanto homens quanto mulheres homossexuais podem ser ótimos pais, e 
sua orientação sexual não influi de modo algum na vida de seus filhos. E 
geralmente tendem a ser mais atentos com os seus filhos, por serem 
obrigados a lidar com o preconceito, ensinam seus filhos a confiarem si 
próprios e em seus sentimentos (PICAZIO, 1998, p. 115). 
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A sociedade de certa forma se torna preconceituosa, quando um casal 

homoafetivo adota uma criança. Os olhares são múltiplos e os questionamentos 

diversos em torno da orientação sexual da criança. Como se a orientação sexual do 

casal interfira de certa forma no desenvolvimento da criança.  
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5 CIDADANIA E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS 

HOMOSSEXUAIS 

 
Neste item descrevermos sobre cidadania e reconhecimento dos direitos 

homossexuais dentro do âmbito das Políticas Públicas com o pleno reconhecimento 

do estado, enquanto instância maior, para legitimar e reconhecer esses direitos 

reconhecidos por lei.  

Segundo Baranoski (2016), a discussão sobre a homossexualidade e a luta 

pelos direitos desse grupo começaram a ser discutidos na década de 1980. Ainda 

nessa década, surgiu a AIDS – Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, em que os 

homossexuais foram inseridos como grupo de risco, iniciando uma discussão sobre 

o tema. Em decorrência disso, se tornaram alvos de violência, mesmo sendo 

comprovado posteriormente que a AIDS era contraída a partir de determinados 

comportamentos de risco. 

No final do século XX se inicia os movimentos sociais com o propósito de 

defender e efetivar os direitos dos homossexuais. O marco aconteceu em 1995, 

quando aconteceu a 1ª Conferência da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Travestis (ABGLT) e a 17ª Conferência da International Lesbian and Gay Association 

(ILGA). Além disso, foi inserido o Projeto de Lei nº 1.151/95 que trazia a união civil 

entre pessoas do mesmo sexo, porém, não foi votado. Esse projeto de lei incentivou 

a luta dos homossexuais pela busca de seus direitos e cidadania (BARANOSKI, 

2016). 

O Estado brasileiro deve garantir e efetivar os direitos fundamentais de seus 
cidadãos, independentemente da orientação sexual que possam ter, sob 
pena de não ser considerado um Estado Democrático de Direito. A 
democracia impõe aos seus cidadãos o direito à liberdade de expressão, 
viver com dignidade, tratamento igualitário em deveres e direitos – e isso diz 
respeito, também, à liberdade de expressão da orientação sexual 
(BARANOSKI, 2016, p. 71).  

  

No decorrer do tempo, diversas transformações ocorreram em movimentos 

sociais e ideologias, além de problematizações em relação aos discursos de 

identidade. O indivíduo, ao compreender as diferenças e as identidades presentes 

durante a construção social, histórica e também cultural, acaba auxiliando para criar 

novos projetos de autonomia desse grupo. Em 2008 a sigla GLBT passou a ser 

LGBT, como é utilizada atualmente, se referindo a Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (MOLINA, 2011). 
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Conforme citado, o Projeto de Lei nº 1.151/95 auxiliou no reconhecimento da 

luta dos direitos dos homossexuais, porém, atualmente, não auxilia na discussão dos 

direitos desse grupo, visto que trazia em discussão a união civil entre pessoas do 

mesmo sexo. Na atualidade, a discussão está centrada ao direito de possuir uma 

família e ao direito da paternidade/maternidade dos homossexuais unidos pelo afeto 

(BARANOSKI, 2016). 

Em 2007, foi proposto o Projeto de Lei nº 2.285/2007 que previa o 

reconhecimento da união entre homossexuais como uma família, além da 

possibilidade da adoção. Porém, em 2008, com o Projeto de Lei nº 4.508/2008, é 

vedada a adoção por homossexuais. Em 2013, foi definido o Projeto de Lei nº 

6.583/13, o qual no artigo 1º apresenta ações para valorizar o grupo familiar e no 

artigo 2º define o grupo familiar como formado apenas entre um homem e uma 

mulher (BARANOSKI, 2016). 

O artigo 2º do Projeto de Lei nº 6.583/13 entra em discussão, visto que, 

segundo Baranoski (2016, p. 76) “atenta contra os princípios constitucionais da 

igualdade (artigo 5º, caput, da CF/88), bem como da inviolabilidade a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas (artigo 5º, X), porque não reconhece 

a diversidade da formação da família”. A orientação sexual não pode servir de 

pretexto para excluir as famílias da proteção legal representada pelo casamento. 

Bem como, reconhecer que a "união estável" não implica uma mudança de estado 

civil. Não existe um argumento legal único contra o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo. Trata-se apenas de restrições ideológicas e discriminatórias, que não 

são mais admitidas no nosso país.  

A jurisprudência sobre uniões homossexuais e formação de famílias é um 

espaço privilegiado para conhecer os argumentos contra e a favor, e de considerar 

esses relacionamentos como uma família e de que tipo.  

O discurso jurídico tem uma função de legitimar a ordem social. Normas 

legais transformam significados culturais em regras que regulam as relações 

interpessoais e contribuem para a formação e perpetuação de papéis sociais. 

Apesar da suposta neutralidade da regra, as razões de sua interpretação e aplicação 

possuem conteúdos ideológicos que justificam seu uso em um dado caso com certo 

significado. Um exemplo é o papel de certas ideologias na argumentação jurídica e a 

aplicação, por analogia, do status legal da união estável aos casais homossexuais. 

Segundo Baranoski (2016) a norma define união estável como a união entre 

um homem e uma mulher, mas não oferece nenhuma razão para a 
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heterossexualidade ser um requisito para o acesso a essa instituição. Essas razões 

são encontradas nos argumentos dos tribunais para excluir casais homossexuais 

dos direitos derivados do referido regime. 

Esses argumentos são baseados em premissas que contribuem para a 

instituição de certa representação da família como fundamento da ordem social e 

que estabelece a heterossexualidade como forma de identidade normativa 

(BARANOSKI, 2016). 

Segundo o autor, a análise crítica e verificação dos argumentos superam o 

viés de gênero e estão mais alinhados com a estrutura da Constituição de 1988. 

Pois, o argumento que se opõe à aplicação do regime jurídico da união estável as 

relações homossexuais, argumenta que se destina a regular os relacionamentos 

entre pessoas de sexos diferentes, e que a heterossexualidade é um requisito 

essencial para iniciar uma família. 

Esse argumento é forte, especialmente como base para decisões judiciais, 

por estar protegido pela disposição constitucional e legal. Temos visto na última 

década, algumas vozes nos tribunais que começaram a questionar a 

heteronormatividade da lei legal, assim concentram nos argumentos que tentam 

justificar a escolha do legislador. 

A família heterossexual é um fenômeno natural cuja função é procriar. A 

família é apresentada por uma parte da jurisprudência como um fenômeno, segundo 

Falcão (2004) é algo natural que dispensa toda e qualquer convenção formal ou 

social, no entanto não se pode ignorar que as demandas da natureza e da 

sociedade foram de respeitar as reivindicações naturais, ficando encarregado de 

delinear a entidade social que é a base da estrutura de qualquer sociedade 

organizada. 

A família é considerada base da sociedade brasileira e não pode se afastar do 

modelo heterossexual e a relação homossexual, por não se encaixar nesse modelo, 

é excluída porque não constitui entidade familiar, isto é, não é digna da proteção 

especial do Estado. É heresia dizer que essa forma de união pode ser considerada a 

base de sociedade. 

De acordo com Baranoski (2016) a função da família é gerar a prole, 

atendendo à necessidade de perpetuar a espécie.  Ausência da norma que atribui 

direitos familiares a uniões homossexuais não implica a um tratamento 

discriminatório, porque a união não pode procriar. O fato de não haver expectativa 

de que os homossexuais possam se casar não implica discriminação, nem afeta a 
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dignidade da pessoa homossexual, mas é o reconhecimento que esse 

relacionamento não é adequado para formalizar uma família, que pode cumprir a 

função do direito social relevante que levou o legislador a conceder proteção 

especial à família e que é expresso na Carta Magna. 

Isso não impede que as pessoas tenham seus relacionamentos eróticos 

afetivo da maneira que desejam, nem é reivindicada a monogamia existente a uma 

razão de ser e nada os impede de se relacionar com dois homens ou duas mulheres, 

ou relacionamentos vão além de duas pessoas.  

Nos estudos de Baranoski (2016) a impossibilidade de gerar filhos impediria 

as uniões homossexuais de terem o mesmo status das relações heterossexuais. 

Sugerindo a não capacidade de formar núcleos morais nos quais os membros de 

uma família podem se formar e se desenvolver. Não se pode admitir que uma união 

homossexual fosse tratada com a dignidade de uma instituição que é a própria base 

da sociedade, qual é a família, fonte de geração de vida e a partir da qual os 

princípios e a moral que deve guiar os relacionamentos interpessoais. 

A família é um fenômeno social cujas formas e propósitos mudaram ao longo 

do tempo. Sua evolução regulatória no sistema jurídico brasileiro é um exemplo 

dessa transformação. Regulamento das relações familiares deriva de uma eleição do 

Estado que reconhece e atribuem direitos e deveres de certos modelos. 

Baranoski (2016) frisa que atualmente a legislação de vários Estados 

reconhece as uniões homossexuais como família e atribui a eles os mesmos direitos 

que os casais heterossexuais, incluindo o direito a família que seria uma instituição 

heterossexual naturalmente. Defendendo essa ideia que justificam sua posição 

argumentando que seu objetivo é procriação.  

Ter filhos é a razão de existir da família e o que lhe dá um status diferente e 

superior a outras uniões sentimentais humanas, daí a necessidade de ser composta 

por pessoas de sexos diferentes. Quando os casais querem formalizar sua união, 

em nenhum momento são necessários teste de fertilidade, nem perguntam se terão 

filhos.  

A fragilidade dos argumentos que se recusam a reconhecer as uniões 

homoafetivas em família e atribuir direitos e deveres iguais aos casais 

heterossexual, é motivado por ansiedade cultural causada por não se encaixar no 

modelo aceito pela maioria: a família heterossexual e patriarcal, com papéis de 

gênero e divisão sexual de empregos.  
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Segundo Baranoski (2016) o espanto do magistrado é um reflexo dessa 

rejeição. A homossexualidade, por muito tempo, tem sido associada a doenças, 

desvio de comportamento e imoralidade.  Nos estudos do autor, é ilustrativa do tipo 

de conhecimento que foi gerado para identificar a homossexualidade com um 

problema que deve ser combatido e excluído da sociedade.  

A hierarquia dos valores sexuais comentados pelo autor revelam os tipos de 

argumento que associam comportamentos heterossexuais à normalidade e 

naturalidade e transformam comportamentos homossexuais no anormal e no 

antinatural. Essas reflexões levam à conclusão de que as razões para rejeitar os 

relacionamentos homossexuais têm a ver com o fato de que eles desafiam 

"diferenças naturais" rígidas entre os sexos e os papéis que lhes são atribuídos à 

família.  

Em um momento histórico, precisamente em maio de 2011, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) reconheceu juridicamente as uniões estáveis homoafetivas. 

Mesmo que essa decisão tenha atraído inúmeras criticas da própria comunidade 

jurídica e resistências na própria esfera judicial, argumentado que o STF extrapolou 

os limites de suas funções, modificando o conteúdo da Constituição. 

De acordo com Maués (2015) os argumentos distinguem duas linhas de 

críticas quanto à decisão do STF.  Esses argumentos consideram que a Constituição 

proíbe o reconhecimento de uniões entre pessoas do mesmo sexo, e contra partida 

a Constituição não proíbe o reconhecimento da união homoafetiva, porém, o 

judiciário não tem competência para tomar essa decisão.  

Segundo o autor, somente uma emenda constitucional poderia incorporar a 

união estável homoafetiva ao nosso ordenamento para a segunda crítica, caberia à 

lei promover esse reconhecimento. Demonstrar que a igualdade é mais importante e 

consistente para o reconhecimento de uniões afetivas entre pessoas do mesmo 

sexo, no entanto, essa base não é isenta de problemas.   

Considerando que esta posição está fundamentalmente associada a 

perspectivas mais transgressivas como a teoria queer, para a qual o importante não 

é obter mais direitos a incluir pessoas LGBTQ em concepções pré-estabelecidas de 

famílias, mas mudar a matriz heterossexual que apoia a noção de família e suas 

instituições.  

Para Maués (2015) a extensão para gays e lésbicas referente ao casamento, 

vai além do regulamento sobre o papel do cuidado dos filhos, ele tem um efeito 

muito importante, porque questiona a concepção que assume a família e a 
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heterossexualidade como natural, rompendo com o modelo tradicional de família e 

constituindo uma resposta clara à quantidade de preconceito relacionada à 

homossexualidade.  

Neste ponto, é importante destacar o caráter performativo que a lei tem que 

exercer atos como a doação ou quando declara uma situação, com isso dizer que 

quando a lei indica um casamento, subentende a união de duas pessoas, 

independentemente do sexo de origem a uma realidade que quebra a 

heteronormatividade e questiona a ordem. 

Maués (2015) destaca que o conceito da igualdade como princípio assumido 

em seu verdadeiro significado, com as consequências derivadas, tornando o 

argumento central para fazer da legalização das uniões do mesmo sexo um 

imperativo.  

O autor justifica que razões pelas quais a orientação sexual não pode ser 

assumida como critério para delinear instituições familiares como o casamento.  

Baranoski (2016) nos diz que quando assumimos que a igualdade é um 

conceito pelo qual é descrito, estabelecido ou prescreve uma relação comparativa 

entre dois ou mais sujeitos ou objetos, que tenham pelo menos uma característica 

relevante comum. Dizer que duas entidades são iguais não é equivalente a afirmar 

que são idênticas. É equivalente a afirmar que, embora não sejam idênticas, 

fazemos abstração de suas diferenças, colocamos de lado e tomamos como as 

características que elas têm em comum são relevantes. 

Sendo evidente que nem todos são iguais, a igualdade é claramente uma 

ficção e, como tal, é uma noção normativa. Quando apelamos à noção de igualdade, 

estamos invocando um ideal e um estado de coisas que deveria ser. 

Nesse sentido, a noção de igualdade é configurada como um princípio, ou 

seja, não lida com o que acontece na realidade, mas do que deveria acontecer, ou 

seja, que os seres humanos deveriam ser tratados iguais, independentemente de 

quais sejam suas características comuns ou distintas. 

Abordar a igualdade como princípio implica conceder-lhe status de uma meta-

padrão, na medida em que exige generalidade do conjunto de normas em relação à 

sua estrutura, conteúdo e efeito.  Estamos enfrentando a igualdade antes da lei 

como um requisito de equalização que pressupõe um tratamento igual com 

circunstâncias incompatíveis, mas essas incompatibilidades são consideradas 

desigualdades e são irrelevantes para o gozo ou exercício de certos direitos ou para 

a aplicação de regulamentos. 



29 
 

Nos estudos de Baranoski (2016) o casamento foi fundado em uma matriz 

heterossexual. O casamento é a união organizada voluntariamente por um homem e 

uma mulher legalmente apto e formalizado, sujeito às disposições em um código, a 

fim de tornar a vida em comum. A união de fato, realizada e mantida voluntariamente 

por um homem e uma mulher livre de impedimentos conjugais, para atingir objetivos 

e cumprir deveres semelhantes aos do casamento. 

Perante a uma ordem legal que gera um significado de casamento e uniões 

de fato cujo elemento constituinte é a heterossexualidade. É questionável se a 

orientação sexual de uma pessoa, se uma tese essencialista ou construtivista, é um 

fator que deve ser assumido e irrelevante na definição de casamento e união de 

fato.  

Para Maués (2015) deve-se levar em conta que o princípio da igualdade 

impõe uma série de restrições no conjunto de critérios de classificação, de maneira 

que, além da universalidade e da generalidade, o que importa é se as condições de 

aplicação são compatíveis com o princípio em questão.  

De acordo com Baranoski (2016) os ideais de excelência humana que 

compõem o sistema moral que cada indivíduo carrega, de acordo com esse ponto de 

vista, não devem ser impostos pelo Estado, mas deve ser liberado para a escolha 

pessoal e, em qualquer caso, se tornar uma questão de discussão no contexto 

social. 

Bem como, o casamento, que através de todas as culturas, épocas e 

religiões, tem sido uma instituição formada pela união estável de seres 

biologicamente distintos e complementares. Não é uma união meramente afetiva, é 

também uma união natural e jurídica, orientada para a procriação. As pessoas do 

mesmo sexo possuem, biologicamente, características que os diferenciam 

claramente da união estabelecida entre um homem e uma mulher, que de fato, seria 

injusto conceder-lhes o privilégio de reconhecimento. 

Família e casamento não obedecem a uma ordenação política, jurídica ou 

cultural meramente imposto. Na realidade, eles precedem a religião, o Estado e suas 

leis, impondo a eles, como são em virtude de sua força e beleza intrínsecas No 

debate sobre casamento, eles foram criados como argumenta aos princípios da 

dignidade, autonomia e igualdade. Enquanto todos os três constituem razões muito 

poderosas, concordamos com aqueles que argumentaram que o mais adequado 

para o tipo de problema em jogo com homossexual e lésbica, é a da igualdade.  
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Nas pesquisas de Baranoski (2016) é fundamental considerar o significado e 

consequências da recusa do Estado em reconhecer as uniões entre as pessoas do 

mesmo sexo, em outras palavras, o que está em jogo é o valor do princípio de 

dignidade humana como fundamento de outros direitos fundamentais da pessoa, 

comparando entre o argumento da igualdade e da autonomia.  

A heteronormatividade apresenta como um problema de status daqueles que 

não se enquadram na heterossexualidade, culturalmente assumida como 

sexualidade paradigmática, na ideia de que é normal e natural. Os padrões de 

valores heteronormativos institucionalizados de maneira generalizada estruturam 

grandes faixas de interação social. Segundo Baranoski (2016) expressamente 

codificado em muitas áreas do direito (incluindo direito da família e do direito penal), 

informando interpretações legais de família, intimidade, privacidade e igualdade.  

Eles também estão profundamente enraizados em muitas áreas da política 

governamental (incluindo políticas de imigração, naturalização e asilo) e nas práticas 

profissionais padrões (incluindo medicamentos e psicoterapia). Os padrões 

heteronormativos de valor também invadem a cultura popular e interação cotidiana.  

O efeito é considerar gays e lésbicas como representantes de uma 

sexualidade desprezível, sujeitos às formas de subordinação e status sexualmente 

específicas. Este último supõe vergonha e agressão, exclusão de direitos e 

privilégios de casamento e maternidade, limitações dos direitos de expressão e 

associação, representações de estereótipos degradantes da mídia, hostilidade e 

desprezo na vida cotidiana e negação de plenos direitos e proteções comparáveis 

dos cidadãos. Devemos pensar a institucionalização de normas heterossexistas que 

produz uma categoria desprezível. 

É, portanto, no caso de homossexuais e lésbicas, a atribuição social de um 

status mais baixo do que as pessoas heterossexuais e que resulta em uma negação 

da condição da pessoa como sujeito de direitos. Essa realidade se assemelha as 

situações históricas de negação da cidadania para as mulheres, ou a condição em 

que os negros viviam durante os tempos de segregação racial. 

Baranoski (2016) descreve que homossexuais e lésbicas são medidos por 

sua sexualidade e são considerados seres que sofrem de uma condição de 

anormalidade e patologia para alguns e imoralidade para outros. São vistos como 

diferentes e recebem uma condição diminuída em comparação com outros assuntos 

cheios de direitos. 
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Essa percepção social de homossexuais e lésbicas está articulada com as 

respostas dos responsáveis do Estado pela formulação de políticas públicas, além 

de formular normas, mas que defendem a ordem tradicional e mostram uma alta 

resistência a mudanças. 

Essa realidade nos leva a argumentar que a condição homossexual / lésbica 

é subordinação. Estamos diante de uma percepção social dessas pessoas como 

seres de status mais baixo e que geram a rejeição de setores importantes da 

população, que se materializa não apenas em segregação e exclusão, mas também 

em atos extremamente violentos contra essa população. 

A recusa do Estado em reconhecer essas uniões, seja como casamento e 

união de fato, é outra manifestação do mesmo problema e a referida omissão tem o 

poder simbólico de considerar a diversidade sexual não simplesmente como tal, mas 

como uma anormalidade e imoralidade.  

Para Baranoski (2016) a demanda por reconhecimento de casamentos entre 

casais do mesmo sexo é voltada para fortalecer, em vez de abandonar o tecido 

social, não para preservar o compromisso com o parceiro, mas para encontrar 

reconhecimento público e celebração deste compromisso, algo fundamentalmente 

diferente de definir o compromisso como um assunto privado e desprovido de 

significado público.  

Assim, o reconhecimento do público expressa, pelo menos implicitamente, a 

disposição para justificar a decisão de alguém contra os outros, mas, um esforço em 

ganhar respeito moral pela decisão de alguém, mesmo que os outros usam um 

esquema ético diferente em suas próprias vidas.  

Mesmo com o avanço da luta pelos dos direitos dos homossexuais, esta 

acaba sendo recuada devido a essas discussões como, por exemplo, a Lei nº 

12.010 de 2009, que não tratou a adoção por união homoafetiva. Com isso, é 

perceptível a contradição existente num Estado declarado laico, visto que em 

determinado momento reconhece o direito dos homossexuais enquanto orientação 

sexual e em outro momento agem de forma contrária ao não reconhecer os direitos 

reprodutivos, paternidade/maternidade não dependendo da orientação sexual do 

indivíduo. É nítido que há uma grande influência da religião no Estado, visto que isso 

vem desde a Antiguidade (MOLINA, 2011; BARANOSKI, 2016). 

Não é possível impedir a adoção por homossexuais, visto que os princípios 

constitucionais da dignidade e igualdade asseguram o direito de possuir 

determinada orientação sexual. O casal homoafetivo, ao possuir equilíbrio 
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emocional, estabilidade financeira, capacidade de oferecer afeto e educação ao 

filho, não deve ser impedido desse direito pelo fato de ser homossexual (CUNHA, 

2010). 

Cunha (2010) expõe que não se deve justificar a adoção de uma criança e 

adolescente tendo em vista a orientação sexual dos adotantes, pois o princípio da 

igualdade veda a discriminação por orientação sexual, e sim observar sempre o bem 

estar e melhor interesse da criança. 

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal ofereceu para a união homoafetiva 112 

direitos que no momento eram exclusivos para casais heterossexuais. Porém, ainda 

assim a adoção de crianças e adolescentes ainda não era um direito para o casal 

homoafetivo. 

Segundo Cunha (2010) o reconhecimento de direitos das pessoas LGBT é um 

fator fundamental para alcançar a igualdade, dignidade e não discriminação, bem 

como no combate à violência a que estas pessoas são submetidas, a fim de 

construir ou alcançar uma sociedade mais justo.  

Em modo geral, o reconhecimento previsto por leis que garantem direitos e 

deveres, ocorre geralmente como consequência do reconhecimento anteriormente 

conferido pela sociedade. Porém, o reconhecimento e proteção dos direitos 

humanos, e a aceitação não pode ser condicionada socialmente. Nesse sentido, de 

acordo com os princípios da igualdade a não discriminação consagrada no 

ordenamento jurídico pelo o reconhecimento social, que não pode ser usado como 

um argumento para justificar a violação dos direitos humanos das pessoas LGBT.  

Cunha (2010) argumenta que o Estado tem a obrigação de implementar 

projetos que buscam mudanças culturais para garantir o respeito e aceitação de 

pessoas,  cuja orientação sexual, identidade de gênero ou cujas características 

sexuais diferem das de padrões geralmente aceitos pela sociedade.  

Neste sentido, entende que não reconhecer a existência de pessoas LGBT é 

privá-los da proteção que todas as outras pessoas têm, deixam-nas em situação de 

absoluta vulnerabilidade as diversas formas de desigualdade, discriminação, 

violência e exclusão. 
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6 O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS REFERENTE À ADOÇÃO 

HOMOAFETIVA 

 
 

Quando o assunto é adoção homoafetiva, ainda é observada tamanha 

complexidade por não possuir um conceito sólido do que é a composição familiar. 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos, a família é enquadrada como 

um núcleo natural fundamental da sociedade, que deve tem proteção da sociedade 

e do Estado (RIBEIRO, 2019). 

“[…] enquanto realidade estrutural psíquica e complexa de desejos 
ininterruptos, pois que esse traço psicológico depende da conjugação de 
fatores ainda não totalmente explicitados cientificamente, em meio aos 
quais a dinâmica intersubjetiva dos genitores-educadores pode se 
apresentar somente como uma das causas somatórias” (JUNIOR, 2005, p. 
95).  

 

De acordo com a afirmação de Júnior (2005), pode-se compreender que a 

identidade está em constante arranjo de acordo com as experiências, logo, o 

comportamento afetivo dos pais e sua orientação sexual não interferem na 

orientação sexual do seu filho. A adoção é considerada como uma filiação que 

acaba sendo construído no amor, indo além da reprodução humana. 

 É de conhecimento que é vedado ao magistrado qualquer forma de 

discriminação em relação à opção sexual do adotante. Um argumento muito utilizado 

contra a adoção homoafetiva é que a Lei de Registros Públicos não aceitaria o 

registro civil da criança adotada em nome de duas pessoas do mesmo sexo 

(RIBEIRO, 2019). 

 No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente regem a adoção. Sua 

alteração recente pela Lei nº 12.010/09 em seu artigo 42 comenta a respeito dos 

requisitos para a adoção, não fazendo ressalva sobre a orientação sexual dos 

adotantes. Porém, é perceptível que há resistência ao aceitar que casais 

homoafetivos adotem. Acabou por optar que um dos companheiros se candidatasse 

individualmente, para realizar a adoção como se fosse uma pessoa solteira, mas 

essa forma de adoção acaba trazendo prejuízos à criança, conforme comentado por 

Ferraz (2013): 

Essa “modalidade intermediaria de direitos” apresenta notórios 
prejuízos à criança, uma vez que, a princípio, não detém vinculo 
jurídico e não terá automaticamente possibilidade de alimentos, 
sucessão, uso de nome, entre outros, em face daquele que figura em 
situação de paternidade ou maternidade dita de fato (FERRAZ, 2013, 
p. 297).  
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Com isso, a criança convivia com os pais de forma normal, mas tinha alguns 

direitos perdidos pela falta de formalidade. Anteriormente, era encontrado um 

obstáculo na adoção homoafetiva ligada ao art. 42 §2° do ECA, que permitia que a 

adoção fosse feita apenas quando os indivíduos fossem casados ou vivessem em 

união estável. No entanto, esse artigo não proibiu a adoção homoafetiva, mas era 

aplicado dessa forma.  

Essa questão foi desfeita a partir da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADIn 4.277/DF) que reconheceu a união estável homoafetiva e a Resolução 175 do 

Conselho Nacional de Justiça que converteu a união estável em casamento entre 

pessoas do mesmo sexo.  

O casal homoafetivo irá passar pelo estágio probatório, onde deve demonstrar 

que possui condições de criar a criança e também a viabilização de sua formação 

educacional, sendo acompanhado por uma equipe interprofissional, conforme prevê 

o art. 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente:  

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança 
ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as 
peculiaridades do caso. 
§ 1º O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já 
estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente 
para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo.   

 

Segundo Ferraz (2013, p. 297) “Não há mais espaço no âmbito jurídico para 

que se reproduza um preconceito acerca da homossexualidade ao se imputar uma 

dificuldade expressa ou velada de estabelecer o vínculo jurídico de adoção de uma 

criança por motivos de orientação sexual”. Logo, o laudo que será posteriormente 

elaborado pela equipe irá demonstrar os aspectos analisados durante esse estágio 

probatório, sendo que o juiz irá deferir ou não a adoção, desconsiderando totalmente 

a orientação sexual sob pena de punição. É perceptível que nunca houve uma 

proibição quanto à adoção homoafetiva, e sim uma interpretação equivocada das 

leis.  

Quando um homossexual ou um casal homoafetivo se dispõe(m) a 
adotar uma criança ou de um adolescente, está(ão), na verdade, 
pleiteando a efetivação de dois direitos fundamentais, quais sejam: o 
seu, de exercício de parentalidade para que possa(m) ser feliz(es), e 
o do menor em questão, de ser criado de uma forma digna, que lhe 
garanta o total desenvolvimento de suas aptidões em um ambiente de 
amor, respeito e solidariedade (VECCHIATTI, 2012, p. 501). 

 

Surge outra problemática em relação aos nomes de ambos companheiros 

serem inseridos no registro de nascimento, gerando transtorno pois só constava as 
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lacunas pai e mãe (Lei nº 11.924/2009 adicionou o parágrafo oitavo (§8°) ao art. 57 

da Lei de Registros Públicos). Porém, vem o decreto nº 7.231/10 que, junto com o 

Ministério da Justiça, criou outro modelo de registro que adequasse a essas 

necessidades.  

Com isso, pode-se observar a possibilidade da adoção homoafetiva perante a 

lei, desde que o casal passe pelo processo de adoção que envolve o recolhimento 

de dados até o estágio probatório. A partir disso, o magistrado irá declarar que a 

adoção é possível e que trará benefícios ao adotado. 

A comissão especial sobre o Estatuto da Família da Câmara dos Deputados, 

que trata do Projeto de Lei nº 6.583 de 2013, aprovou, no último dia 24, com ampla 

margem de dois votos, o texto principal que define como família a união entre o 

homem e mulher, bem como a comunidade formada por qualquer um dos pais e 

seus descendentes, excluída os casais homoafetivos. 

Todo esse debate atingiu proporções elevadas em virtude de declarações 

como a do deputado federal Ronaldo Fonseca (PROS-DF), que afirmou: “é preciso 

diferenciar família de relações de mero afeto, convivência e ajuda mútua”, e 

continuando, “sejam essas últimas relações entre pessoas do mesmo sexo ou de 

sexos diferentes, havendo ou não prática sexual entre essas pessoas”. Porém, 

várias são as considerações necessárias, bem como suas contradições sociais e 

jurídicas, para realmente compreender o texto proposto no projeto, uma vez que não 

é apenas a união de indivíduos do mesmo “sexo” que é afetada. 

Para Ferraz (2013) o texto constitucional prevê que a união entre homem e 

mulher define a entidade familiar, bem como a comunidade formada por qualquer um 

dos pais e seus descendentes, sendo concedida proteção estatal. Logo, pai ou mãe 

e seus filhos constituem uma família, mas os avós e netos são excluídos, bem como 

várias variações ocasionais.  

Pensando que outros casos também se inserem no entendimento do núcleo 

familiar, como a adoção por pai ou mãe homossexual, ou transexual, uma vez que o 

Estado transfere todos os direitos e deveres ao indivíduo que busca adotar, 

caracterizando a condição de criança para a criança ou adolescente, portanto, 

estando entre os casos narrados na Constituição Federal, embora os laços 

biológicos estejam ausentes. 

Nesse mesmo sentido são os casos de indivíduos transexuais. O Estado 

reconhece o gênero correto após a transição, adaptando-se ao que o sujeito busca. 
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Portanto, em um possível casamento entre um homem e uma mulher transexual, o 

status familiar também é reconhecido. 

Nos estudos de Ferraz (2013) em relação exclusivamente às pessoas do 

mesmo sexo, o conceito de família já foi debatido no Supremo Tribunal Federal, por 

meio da decisão que concedeu o mesmo direito de união aos pares homoafetivos, 

na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 123.  Nesse 

entendimento, conclui-se que a família é constituída por indivíduos hetero ou 

homoafetivos, desde que o desejo seja voluntário entre pessoas capazes para 

ambos, devendo receber proteção jurídica de uma relação privada. 

É Clara a noção de tratamento igualitário, especificando o princípio 

constitucional da isonomia, afastando práticas discriminatórias e excludentes tão 

presentes nos últimos anos. Dessa forma, a proteção estadual concedida pela 

Constituição Federal foi estendida às uniões homoafetivas, uma vez que constituem 

núcleos familiares. Ainda nos deparamos com manifestantes e defensores da 

suposta família tradicional brasileira, que reforça o conceito arcaico de núcleo 

familiar, buscando dar a proteção do eventual Estatuto da Família apenas para 

quem estaria dentro do que acredita ser correto, ou seja, de acordo com a noção 

heteroparental de família. 

É na prática que a verdadeira aberração legal por sua natureza, surge, 

partindo do momento em que a proteção do Estado se estende às relações 

homocentradas e lhes é concedida a condição de família, não há possibilidade de 

descaracterizar sua eficácia. Porém, de outro lado, a justificativa de que haveria 

ameaça ao ente familiar, e a desconstrução de seu conceito, apenas demonstra o 

real objetivo do grupo de deputados evangélicos, que é proteger seus "iguais", 

perpetuando o ódio infundado contra aqueles que se recusam a seguir seus 

caminhos e regras de vida, com base em supostos valores de crença. 

Ademais, o mais importante neste momento é tirar o desespero e o pânico 

que o conceito de família está causando, não só por ser errado, mas pelo valor 

ampliado pelo Supremo Tribunal Federal em outro momento, que se manifestou em 

uma eventual aprovação, ao alegar sua inconstitucionalidade ou ao propor uma 

emenda à constituição para evitar tratamentos desiguais, para não dizer inferiores, 

que certos grupos buscam, já que todos são, antes de tudo, humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para abordar a questão da adoção homoafetiva no Brasil no decorrer da 

escrita desta pesquisa, foi pertinente realizarmos uma análise do contexto jurídico e 

político em que desenvolve esta adoção. Perpassando pelo conceito de família, que 

embora, exista atualmente uma grande diversidade de formas familiares, podemos 

definir a família como a união e coexistência de algumas pessoas que compartilham 

um projeto de vida em comum, entre o qual existe um importante compromisso 

pessoal e entre o qual intensas relações de intimidade, reciprocidade e 

dependência.  

A família é o primeiro contexto principal do desenvolvimento humano, ou seja, 

é a área em que eles têm que colocar os principais processos de socialização e 

desenvolvimento do gênero masculino e feminino. É fundamental entendermos que 

cada família trás contextos diferentes e assim, é importante entender o que acontece 

dentro da família para compreender o desenvolvimento de ambos os gêneros.  

Nesse sentido, a família constitui um contexto essencial tanto para a 

construção do desenvolvimento individual de cada um dos seus membros, de forma 

a servir de ponto de encontro geracional, onde através das interações estabelecidas 

entre filhos, os adultos os membros, colocam e lançam um projeto vital de educação 

e socialização.  

O Estado tem que assumir o compromisso de maximizar as capacidades 

humanas em um ambiente de igualdade, que se pressupõe não apenas do ponto de 

vista do direito, mas também de natureza material, o que significa que o Estado tem 

a obrigação de legitimar os fatores geradores da desigualdade e, diante disso, deve 

garantir os direitos plenos de quem se encontra em situação de desvantagem 

material, física ou mental. 

O pluralismo entendido como a defesa dos direitos das minorias, inclusive da 

comunidade homossexual, remete ao fato de que elas devem ser objeto de proteção 

de toda a sociedade, para que o Estado por meio de seus diversos órgãos orientem 

suas ações a fim de garantir o pleno exercício dos direitos das pessoas LGBT, 

dentro da esfera pública ou privada, em seu livre exercício.  

Há trinta anos a homossexualidade foi retirada do catálogo de distúrbios, 

associando a doenças, abjeto e desvio de comportamento. A homossexualidade era 

vista como um problema que deveria ser combatido e também excluído da 

sociedade.  
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A luta pelo conhecimento que foi gerado para identificar a homossexualidade 

com um problema que deve ser combatido e excluído da sociedade, ainda será 

longa. Os comportamentos heterossexuais à normalidade e naturalidade se 

transformam em comportamentos homossexuais no anormal e no antinatural. Essas 

reflexões levam à conclusão de que as razões para rejeitar os relacionamentos 

homossexuais têm a ver com o fato de que eles desafiam "diferenças naturais" 

rígidas entre os sexos e os papéis que lhes são atribuídos à família.  

A adoção por casais homoafetivo se constitui uma mudança de paradigma em 

relação à possibilidade de menores de idade fazerem parte de uma família, mesmo 

que seja constituído por pessoas do mesmo sexo. Enquanto a homossexualidade é 

punível com morte ou prisão em vários países, é notável que no nosso país os 

ganhos estejam surgindo gradualmente, consagrados aos sistemas jurídicos que 

garante o direito das crianças e adolescentes a terem uma família.  

O discurso envolvido na adoção homoafetiva nos mostrou que através de 

culturas e tempos que lidam com famílias e os relacionamentos que surgem deles, 

não fornece algum suporte para a ideia de que a civilização, ou uma ordem social 

viável dependem da família como uma instituição exclusivamente heterossexual.  

 Ademais, adoção por casais homossexuais é uma luta árdua, sendo 

aprovada em julgamentos isolados nos Tribunais Federal e o Supremo Tribunal 

Federal que resolve casos específicos sobre esta questão, no entanto, não há 

consenso ou tratamento igual em todos os casos que se apresentam.  
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