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A ADOÇÃO HOMOAFETIVA DENTRO DAS NOVAS CONFIGURAÇÕES 

FAMILIARES. 

ANA CAROLINA VASCONCELOS CUNHA HANDERE 

 

Resumo 

 

No presente artigo analisa-se a nova face da adoção no Brasil. No estudo serão apresentados e problematizados 

todos os avanços e desafios enfrentados pela adoção tardia, inter-racial, de deficientes e homoafetiva.  Ainda que 

de maneira lenta, estão mais abertas as adoções especiais, de crianças portadoras de algum tipo de enfermidade 

ou deficiência. Os brasileiros começam a superar os preconceitos e aceitar crianças que estavam fadadas a 

crescer em abrigos: negras, mais velhas e com necessidades especiais. O mais novo e polêmico tipo de adoção é 

a realizada por casais homoafetivos. Essas famílias devem ser vistas como uma das formas possíveis de vida em 

sociedade, já que em nada diferem das ditas normais, no que diz respeito à capacidade de criarem as crianças, 

devendo todas ter o fundamental alicerce familiar. Muito ainda precisa ser sonhado e realizado em relação à 

adoção, pelos grupos de apoio, pelos profissionais da área e pela sociedade como um todo. Este artigo baseado 

em pesquisas junto à Vara da Infância e Juventude de Teófilo Otoni/MG, é resultado de significativa dedicação e 

da possibilidade de encarar o outro com respeito, livre de preconceitos; visualizando o processo como algo 

dialético, estando sempre consciente da axistência de vidas envolvidas. 

  

Palavra chave: adoçäo- homoafetividade- criança    

 

Introdução 

 

 Adoção, palavra que vem do latim adaptio, no sentido de escolha, adotar. Entende-se por 

adoção, um ato jurídico pelo qual se criam relações semelhantes à filiação biológica ou consanguínea, 

tornando o adotado um filho com direitos e deveres recíprocos. 

 Diz a Constituição, em seu artigo 227, que é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à convivência familar. Este direito nem sempre 

consegue ser exercido junto à família biológica. Daí a adoção, como uma saída para dar efetividade ao 

princípio da proteção integral. 

 Atualmente, há o debate sobre a possibilidade de casais homoafetivos adotarem uma criança 

ou um adolescente. Os argumentos mais frequentes sobre o tema é que os mesmos influciariam a 

orientação sexual da criança e adolescente, existindo uma tendência dos menores optarem pela 

homossexualidade. 

 Entretanto, não há lei que trate da adoção em conjunto por homossexuais que possuem uma 

união firme, duradoura, baseada no respeito e fidelidade. A falta dessa lei faz com que o direito que os 

mesmos possuem de adotar fique estagnado, deixando os homoafetivos de gozarem do direito de 

terem filhos pela adoção. 

 Mesmo sem uma lei que regulamente o assunto, já houve decisões no sentido de favorecer 

casais do mesmo sexo adotar uma criança. Isto porque os juízes se pautaram no princípio do amor, da 

dignidade da pessoa humana e o interesse em colocar esta crainça que vive em abrigos ou na rua, em 

conseguirem um lar, com a expectativa de uma vida futura, pautada principalmente no amor. 
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Ana Paula Barion(2006), em seu livro``A Adoçäo por Homossexuais``, discorre sobre a possibilidade 

ou náo de a adoçäo por homossexuais ser tutelada pelo ordenamento jurídico brasileiro. É apresentado, 

como ponto de partida, o fato de a Constituiçäo  atribuir á família o papel de promoçáo de indivíduos. 

Segundo a referida autora: 

 

                                            “urge averiguar se os homossexuais estäo aptos a desempenhar o papel de 

pai ou mäe adotivos, de modo a possibilitar o pleno desenvolvimento da personalidade das crianças 

que venham a perfilhar”(BARION,2006,P.103). 

Para isso, deveria ser levado em conta se a adoçäo por homossexuais garantiria aos filhos o direito a 

ter uma família e a crescer em um ambiente saudável, tendo as suas necessidades fundamentais 

atendidas, conforme previsto no artigo.227 da Constituiçäo de 1988. Se a resposta a essa questäo for 

afirmativa, näo haveria por que impedir os homossexuais da adotarem, visto que a adoçäo atenderia ao 

melhor interesse da criança. 

A sua argumentaçäo se baseia, principalmente, em relacionar a adoçäo por homossexuais com o 

melhor interesse da criança, enunciada no artigo 3,inciso 1 da Convençäo Internacional dos Direitos da 

Criança, de 1990, segundo o qual “ Todas as açöes relativas ás crianças, levadas a efeito por 

instituiçöes públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgäos 

legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 

Todavia, partindo da constataçäo de que a adoçäo por homossexuais näo é prejudicial ao melhor 

interesse da criança, permitindo o desenvolvimento de sua personalidade, conforme é requerido no 

art.43 do ECA, näo haveria porque coibi-la. A proibiçäo violaria os princípios da dignidade humana e 

da igualdade, encerrados pela Constituiçäo de 1988, representando nada menos que uma 

discriminaçäo. 

Tal fundamentaçäo é enfatizada por Maria Berenice Dias, que compartilha a ideia de que  a 

contrariedade á adoçäo por homossexuais e inexistëncia de legislaçäo específica tratando sobre o 

assunto encontra explicaçáo em um preconceito. 

Existe um pensamento que acredita ser essencial a existëncia de referencias de ambos os sexos para a  

formaçäo do psiquísmo humano, sob pena de ocasionar danos aoseu desenvolvimento. Há, ainda,uma 

ídeia recorrente baseada em um suposto “ determinismo psíquico”, mediante o qual a opçäo sexual dos 

pais acarretará a formaçäo da opçäo sexual do filho. 

Para Dias(2004), essas questöes säo afastadas com segurança por quem se debruça no estudo das 

famílias homoafetivas com prole.As evidências trazidas pelas pesquisas náo permitem vislumbrar a 

possibilidade de ocorrência de distúrbios ou desvios de conduta pelo fato de alguém ter dois pais ou 

duas mäes(...)Também näo há registro de dano sequer potencial ou risco ao sadio estabelecimento dos 

vínculos afetivos.Igualmente nada comprova que a falta do modelo heterossexual acarrete perda de 

referenciais ao tornar confusa a identidade de gênero. Diante de tais resultados, náo há  como 

prevalecer o mito de que a homossexualidade dos genitores gere patologia aos filhos. 
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De acordo com a referida autora, tais evidências comprovariam que a ausência de lei disciplinando a 

adoçäo  por homossexuais  se dá em razáo de uma discriminaçäo velada.Ora, näo se pode retirar de 

uma criança desprovida de um lar o direito a uma família que a acolha como filho, permitindo o 

desenvolvimento de sua personalidade, o que independe da identidade sexual dos adotantes. 

 Os brasileiros começam a superar os preconceitos e aceitar crianças que estavam fadadas a 

crescer em abrigos: negras, mais velhas e com necessidades especiais. De acordo com o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), órgão responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção (CNA), o Brasil está 

se redimindo desses longos anos de preconceito. Os pretendentes estão cada vez menos exigentes com 

relação à cor da pele, ao sexo e à idade. Em 2010, 31% dos inscritos no cadastro se diziam indiferentes 

à cor da pele. Hoje, são 38%. 

 

Desenvolvimento 

 

No mês de maio de 2008, a população da cidade do Rec ife (PE) deparou-se com uma 

campanha inédita ha história do país: diversas autoors espalhados pela cidade imprimiam uma grande 

fotografia de duas mulheres com sua filha e a mensagem: “Uma mãe é aquela que ama e protege. Duas 

mães são aquelas que amam e protegem”, lembrando o mês das mães como um mês importante 

também para as mulheres lésbicas com filhos. Essa iniciativa deixa claro que a homoparentalidade 

vem se transformando em uma vivência visível à sociedade. 

 Ao discutir-se o tema a adoção, não se pode esquecer de que são as crianças e os adolescentes, 

assim como os adotantes, os maiores interessados no processo de escolha e de estabelecimento de 

relações vinculares. O amor que se estabelece à primeira vista é um ponto de total relevância. São as 

leis que regulamentam, legitimam e dão consistência ao vínculo, porém se estas não estiverem 

sintonizadas com as necessidades dos adotantes e adotados, transformam-se apenas em meros 

instrumentos burocráticos que aprisionam esses atores (pais e filhos) em papéis esteriotipados pouco 

coerentes dos fins aos quais se destinam. 

 A criança é parte integrante e ativa do processo de adoção e não pode nunca ser “coisificada” 

ao longo do processo, como se fosse uma mercadoria, mesmo que preciosa. 

 A família homoafetiva pode ser conceituada como uma união de duas pessoas do mesmo sexo, 

que tenham a intenção de se unir por laços de afetividade e com o intuito duradouro, bem como 

devendo ser protegida e tutelada pelo Estado, gozando de todos os direitos e deveres inerentes a esta 

instituição. 

 Neste sentido, cabe destacar os ensinamentos da Professora Dóris de Cássia: 

 

Amparada pelos princípios constitucionais, as uniões homoafetivas ganharam relevo 

a partir do momento em que o obsoleto modelo patriarcal e hierarquizado de família 

cedeu lugar a um novo modelo fundado no afeto. A propósito, as uniões entre 

pessoas do mesmo sexo pautadas pelo amor, respeito e comunhão de vida 
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preenchem os requisitos previstos na Constituição Federal em vigor, quanto ao 

reconhecimento da entidade familiar, na medida em que consagrou a efetividade 

como valor jurídico. (ALESSI, 2011, p. 45). 

  

Nada justifica a estimatizada visão de que a criança que vive em um lar homossexual será 

socialmente rejetiada ou haverá prejuízo a sua inserção social. 

Identificar os vínculos homoafetivos  como pomíscuos gera a falsa ideia de que não se trata de 

um ambiente saudável para o seu bom desenvolvimento. Assim, a insistência em rejeitar a 

regulamentação da adoção por homossexuais tem por justificativa indisfarcável preconceito. 

A homoafetividade vem adquirindo transparência e aos poucos obtendo aceitação social. Vâ é 

a tentativa de negar ao par o direito à convivência familiar ou deixar de reconhecer a possibilidade de 

crianças viverem em lares homossexuais. 

Como a lei se nega a emprestar juridicamente às relações homoafetivas, por óbvio não há 

nenhuma previsão legal autorizando ou vedando a adoação. Ainda que se presuma que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente não tenha cogitado da hipótese de adoção por um casal homossexual, 

possível sustentar que tal ocorra, independentemente de qualquer alteração legislativa. O princípio que 

deve prevaler é o do melhor interesse do infante, e não há motivo legítimo para retirar de uma criança 

a possibilidade de viver com uma família. Se os parceiros – ainda que do mesmo sexo – vivem uma 

verdadeira união estável, é legítimo o interesse na adoção, havendo reais vantagens em favor de quem 

não pode ficar ao desabrigo de direitos. 

Cabe lembrar que a adoçäo por uma pessoa solteira é admitida pelo ECA no art. 42, mas que 

ainda encontra obstáculos na sujetividade dos magistrados quando se trata de um homossexual. Näo se 

trata, aqui, de uma questäo náo tutelada pelo ordenamento jurídico. O direito permite essa 

possibilidade. 

A maior questäo gira em torno dos casos, em que dois homossexuais, homens ou mulheres, 

desejam adotar conjuntamente. Isso, só seria possível se pudesse haver uniäo estável entre 

homossexuais, pois é o que se requer de dois heterossexuais que desejam adotar adotar, estando 

ausente o vínculo matrimonial.Existem alguns avanços na jurisprudência na medida em que já há 

decisöes judiciais deferindo a adoçäo por casais homossexuais. 

O maior requisito para adotar uma criança é a disponibilidade incondicional de amar. A 

adoção de crianças com necessidades especiais hoje é uma realidade, e bastante complexa, pois o 

preconceito está enraizado na cabeça e no coração das pessoas. 

 A adoção dessas crianças, que estão sendo cada vez mais preferidas, tem que ser 

regulamentada com incentivo por parte do Estado, para que a função social a que vier atender o 

instituto da adoção seja cumprida, pois se essas crianças forem esquecidas até pelo Estado, a principal 

função a que se destina a adoção está frustrada. 

 Adotar é um ato de amor incondicional, e adotar uma criança com necessidades especiais é 

vencer a barreira do preconceito. 
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 A adoção de crianças deficientes já é bastante consolidada entre os adotantes estrangeiros, 

começa a diminuir as brutais diferenças entre o perfil requerido pelos pais e a realidade das crianças 

abrigadas no país. 

 O estado de saúde pode ser um emecilho para que crianças encontem uma nova família. A 

grande maioria rejeita os portadores de necessidades especiais. 

 A advogada com atuação na área da infância e da juventude, Silvana do Monte Moreira, 

confirma esta situação, mas assegura que o cenário está mudando. 

 “Embora os possíveis pais ainda busquem por meninas, recém-nascidas, o trabalho realizado 

por comunidades de apoio à doção vem alterando esse perfil”. 

 Ser assistido por algum grupo é uma ferramenta importante para quem deseja adotar. Nos 

casos que envolvem adoção tardia ou de crianças especiais, eles dão uma atenção especial 

abordando não apenas o lado positivo, mas questões conflitantes e práticas.  Troca de informações 

entre pais que já adotaram e que desejam adotar é muito rica. E o trabalho voluntário de psicólogos e 

de advogados auxilia bastante quem está nessa jornada. 

 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estima que 43.915 crianças estejam em centros de 

acolhimento em todo o País.  Dessas, apenas 5.499 estão aptas a adoção. Isto é porque as crianças 

abrigadas ainda não estão na lista do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) por conta da demora no 

processo. 

 Para resolver esse probelma, o Conselho promete adotar um sistema integrado de informação 

com o Minstério Público e Ministério de Desenvolvimento  Social e fazer um levantamento do número 

de crianças abrigadas que ainda precisam passar pelo processo. 

 Na Tabela 1 está representado o retrato das 28.872 pessoas à espera de um filho que estão na 

fila de adoção e das 5.499 crianças e adolescentes que estão inscrito no Conselho Nascional de 

Adoção (CNA) à espera de uma família. 

 

Tabela 1- O que querem os brasileiros inscritos no Cadastro Nacional de Adoçao (CNA) e o perfil das 

crianças e adolescente aptos à adoção no País 

Preferência dos brasileiros % Perfil das crianças e adolescentes % 

Não se importam com a cor da pele 38 São negras ou pardas 65  

São indiferentes em relação ao sexo 59 São do sexo masculino 56  

Aceitam adotar irmãos 18 Possuem irmãos 36  

Desejam crianças de até 5 anos 90 Tem 5 anos ou mais 91  

Aceitam filhos com 5 anos ou mais 

 

18 Possuem algum tipo de doença 21  

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 2012. 

 

Conclusão 
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 Mesmo diante dos avanços obtidos pelo ECA, observa-se que muitos desafios ainda envolvem 

a adoção e precisam ser combatidos em prol da efetivação do direito à convivência familiar. 

 A adoção tardia (quando o adotado tem mais de 02 anos), a adoção inter-racial (quando a 

família é branca e o adotado é negro) e a adoção de deficiente ainda sofre sérios desafios no Brasil. 

Cumpre observar, todavia, que é importantíssimo, nos nossos dias, que a família tenha novo 

significado com as atuais modalidades de relacionamentos. Cada mudança existente na sociedade 

precisa de uma proteção maior do Estado, para que os conflitos sejam resolvidos da melhor maneira. 

 Para isso, é de suma importância que a legislação acompanhe as mudanças sociais.  

Tudo o que é inovador assusta, confunde e põe medo, mas acaba por estabelecer-se. Assim, 

espera-se também o “direito” dos homossexuais de serem felizes, de buscarem o reconhecimento do 

direito de constituirem família, de verem seus anseios protegidos pelo Estado e pela sociedade. 

 Quando se trilha o caminho que busca enlaçar no próprio conceito de família o afeto, 

desprezá-lo totalmente afronta não só a norma constitucional que consagra o princípio da proteção 

integral, mas também o princípio maior que serve de fundamento ao  Estado Democrático de Direitos: 

o respeito à dignidade de crianças e adolescentes. 
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