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Resumo: O presente trabalho se propôs a analisar, socialmente, as questões 

relacionadas à adoção por casais homoafetivos no Brasil e as polêmicas acerca do 

psicológico da criança em relação à família, apontando o preconceito por parte da 

sociedade, em razão das adoções homoafetivas e demonstrando todas as questões 

envolvidas ao psicológico do menor. A discriminação ainda permanece enraizada na 

sociedade, mesmo depois de tantas mudanças ao longo dos tempos. Ao se deparar 

com casais homossexuais com desejo de adotar, a sociedade em si, não vê com 

bons olhos, buscando rotular esse tipo de adoção de forma ruim, a criança que é 

adotada. Aos casais, deve-se ser assegurado o princípio fundamental, elencado na 

Constituição Federal, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, no que devia 

resguardar a todos, independentemente de escolha sexual, um mínimo de direitos 

que são comuns às outras pessoas que possuem a sexualidade considerada 

“normal”. A ideia de análise deste tema vem da polêmica voltada para adoção 

homoafetiva, uma problemática, que envolve o conservantismo cravado, onde a 

sociedade se volta contra a ideia de casais que possuem o mesmo sexo, possam 

adotar. Embora, ainda haja preconceito atribuído à adoção homoafetiva, cabe 

destacar que o mundo jurídico tem evoluído, mas a sociedade continua atrelada a 

pensamentos arcaicos, de que um casal homossexual não deva adotar, pois trarão 

exemplos ruins a criança que estará criando, trará problemas psicológicos, etc. Há 

ainda necessidade de que essa evolução da sociedade progrida, deixando o 

preconceito de lado, para que casais como estes, não sofram tanto, quanto, quando 

decidirem adotar uma criança. É direito de qualquer pessoa constituir família. Para a 
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produção de argumentos, foram aplicadas análises textuais, leis, jurisprudências, 

pesquisas bibliográficas, construindo-se análises legais, conforme o permitido.  

Palavras-chave: Adoção; homoafetividade; preconceito; psicológico; sociedade  
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1 A FAMÍLIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

A inserção do quesito adoção em nosso ordenamento jurídico, veio em 

1916, possuindo uma grande limitação. Sua raiz apresenta-se na Índia. Sustentou-

se na época atual, porém, passou a apresentar uma visão jurídico-social que 

procura o amparo da criança que se apresente a disposição para a adoção. 

Na atualidade podemos notar vários tipos de família, das quais foram 

surgindo devido à evolução. Famílias das quais, também devem ser reconhecidas, 

observando-se os princípios que estão previstos em nossa Constituição Brasileira.  

Com o passar do tempo à entidade familiar sofreu importantes mudanças, onde, faz-

se observar que as elas vêm se instituindo de forma mais vasta, e a atribuição de 

gênero se alterando. 

Diante do cenário atual, há famílias monoparentais, famílias 

pluriparentais, e também as chamadas famílias homoparentais.  

Há um grande crescimento de uniões homoafetivas no Brasil, uniões das 

quais, geralmente, se quer construir uma família, com filhos, tendo-se a opção de 

adotar. A adoção, nesses casos, sempre sofreu um grande preconceito, e uma 

dificuldade para sua legitimação, mas que, com o passar do tempo foi sendo 

facilitada, e cada vez mais reconhecida nos tribunais. 

A desembargadora Maria Berenice Dias, diz: 

Amor não tem sexo. 
Esta, ainda que pareça ser uma afirmativa chocante, é absolutamente 
verdadeira. O amor não tem sexo, não tem idade, não tem cor, não tem 
fronteiras, não tem limites. 
O amor não tem nada disso, mas tem tudo. Corresponde ao sonho de 
felicidade de todos, tanto que existe uma parcela de felicidade que só se 
realiza no outro. Ninguém é feliz sozinho. Como diz a música, é impossível 
ser feliz sozinho, sem ter alguém para amar. 
Essa realidade começou a adquirir tamanha visibilidade, que o amor passou 
a ter relevância jurídica e acabou ingressando no ordenamento jurídico. Em 
um primeiro momento, só o casamento chancelava o envolvimento afetivo,  
verdadeiro sacramento para a Igreja, sendo considerado pelo Estado a 
instituição-base da sociedade. (DIAS, 2014, p.1.) 
 
 
 

 Não se deve importar a opção sexual que os adotandos escolheram 

para si mesmos, e sim o amor, e condições favoráveis de criação de uma criança, o 

que é preceito básico para desenvolvimento dela em qualquer circunstância. 
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2 ADOÇÃO HOMOAFETIVA VISTA PELA SOCIEDADE 

 

É de grande polêmica a adoção homoafetiva, a ideia desse tipo de 

adoção distribui opiniões, a sociedade em si não vê com bons olhos. Ao se analisar 

com profundidade, nota-se o preconceito falando mais alto, do que o olhar voltado 

para a criança que precisa de um lar.   

 

Em nossa sociedade, a não heterossexualidade foi gravemente condenada 
pelo discurso hegemônico, que, influenciado pelo discurso religioso e 
médico científico, legitimou as instituições e práticas sociais baseadas em 
um conjunto de valores heteronormativos, os quais levaram à discriminação 
negativa e à punição de diversos comportamentos sexuais, sob acusação 
de crime, pecado ou doença (Dias, p.11) 

 

Deve-se visar a melhor qualidade de vida para a criança, analisar, assim 

como nas adoções por casais héteros, os mesmos detalhes, o ser “pai” ou “mãe”, o 

afeto, o que for de melhor, para que a criança cresça bem, feliz, com uma boa 

educação, enfim, com todos os direitos que um ser humano possui para uma vida 

digna, estando acordado com os preceitos elencados na Constituição Federal 

Brasileira. 

 

Foi só a partir do século XIX que a medicina definiu a homossexualidade 

como uma doença fisiológica causada por distúrbios genéticos ou 

biológicos. Nos séculos anteriores, foi tida como um pecado contra Deus, e, 

portanto, uma falha moral e teleológica. Tornou-se, posteriormente, um 

crime social, contra o qual o Estado legislava. (Melo, 2018). 

 

Há dois aspectos que podem explicar o indeferimento de um pedido de 

adoção: 

 

1º Religiosidade, que contribui para manutenção do 

preconceito e da discriminação. 

2º Questão cultural, que estabelece como modelo tradicional de 

família que seja composta por um homem e uma mulher e sua prole. (Lima, 

2020) 
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A adoção no Brasil sempre fora mal interpretada, as pessoas pensam: 

como vamos encontrar uma criança para esta família? Porém, deve ser abordada de 

forma contrária, como encontrar uma família para aquela criança? Uma família que 

seja capaz de construir uma sensação de pertencimento, uma vinculação saudável e 

positiva para que a criança se sinta bem, e se sinta em família.  

Apesar do preconceito ainda existente, houve uma evolução ao longo dos 

tempos a respeito desta modalidade de adoção. O sistema de justiça tem 

apresentado uma progressiva abertura no caso da adoção para habilitação nos 

casos de homossexuais ou casais homoafetivos, onde se percebe alguns casos de 

casais homoafetivos que conseguiram adotar.  

Existe uma grande questão por trás da adoção por casais homossexuais, 

infelizmente, ainda, o preconceito, e com isso, a ideia de que casais gays 

influenciam seus filhos a serem gays, porém, se pararmos para pensar, existe 

muitos filhos de casais héteros que são gays, como fica essa teoria da “má” 

influência então?  

Deve-se observar, que a homoafetividade é apenas uma opção sexual do 

casal, e que não se deve ser levada em conta, pois, para que se vençam os 

preconceitos ainda existentes é necessário que se lute que se evolua, e que se 

atenda ao melhor interesse do menor. 

Nota-se que há uma flexibilidade para acolher um perfil que 

tradicionalmente não era pleiteado pelas famílias tradicionais, que para a realidade 

de crianças e adolescentes, que privados do afeto, abandonados, e que se 

encontram num contexto institucional de acolhimento, é visto como uma porta de 

esperança, para que finalmente se sintam integrados a uma família afetiva. 

Como exemplo, as crianças com doenças congênitas, a dificuldade na 

adoção é muito maior, mas esses casais homoafetivos, que vivenciam o 

preconceito, muitas vezes se habilitam para adotar, não podendo se confundir como 

uma espécie de caridade, ou ação humanitária, pelo contrário, é a capacidade de 

reconhecer que aquele outro é muito além do que simplesmente uma criança com 

uma doença.  Conseguem ter um olhar mais condescendente, mais voltado para o 

que há de mais humano. 

A sociedade não só vê problema na convivência da criança com pais do 

mesmo sexo, como também, como ela será vista em ambientes como, a escola. 

Diante desse dilema, a escola possui obrigação de lidar com a situação, 
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independente se pública ou privada. Com a evolução das coisas, pode-se tornar 

algo bastante natural.  

A homossexualidade não é aprendida, a pessoa descobre a sua 

orientação. Os pais irão ensinar a seus filhos a forma sadia de se amar, a maneira 

de se amar, e, não a quem se amar. 

Assim como os casais héteros, os casais homossexuais também passam 

pelo mesmo processo de análise para se adotar. Como o padrão, visa-se o melhor 

interesse do menor, uma família bem estruturada para se receber a criança. Não se 

deve ter como empecilho para adoção a opção sexual de alguém, estes também são 

seres humanos de mesmos direitos e deveres, como prevê nossa constituição 

pátria, elencado mais precisamente no artigo 5°, no que descreve: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988, p.6)  

O repetido argumento de que uma criança criada por casal homoafetivo 

irá seguir o mesmo caminho, torna-se vazio, uma vez que sem qualquer 

fundamentação científica. O que realmente importa na adoção é o amor, carinho, 

atenção, afeto pela criança.  Acima da homossexualidade está o desejo de ser pai 

ou mãe. 

De acordo com Morais (2018) através do disque 100, 73% dos e das 

estudantes LGBTs já relataram terem sido agredidos verbalmente; 36% dos e das 

estudantes LGBTs já relataram terem sido agredidos fisicamente; 58,9% dos alunos 

que sofrem agressão verbal constantemente faltam às aulas pelo menos uma vez ao 

mês. Deste modo, nota-se que ainda há o preconceito, que a sociedade não feche 

os olhos diante das transformações, que observe, que por mais que pareçam 

diferente, estas pessoas se sentem bem assim, e que tentar remar contra a maré, 

não é a melhor escolha. 

Contudo, não se pode rejeitar a ideia de que a sociedade brasileira traz 

consigo um vasto preconceito em relação ao homossexual. Os relacionamentos 

considerados “diferentes” até então, ainda, são considerados como ofensa à moral e 

aos bons costumes aceitos pela sociedade. 

3 A FAMÍLIA HOMOAFETIVA 
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É espantoso o número de crianças que vivem institucionalizadas, isto 

porque muitos casais querem adotar. O direito a uma família seja ela homoafetiva ou 

não, deve estar baseado no princípio da dignidade da pessoa humana.  

A seguir, apresenta-se dados das crianças disponíveis para adoção: 

 

Figura 1: crianças disponíveis para adoção Fonte: Senado, p.1 

 

Nos dizeres de Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka “a família é 

ancestral como a história, interligada como os rumos e os desvios da história, 

mutável na exata medida em que mudam as estruturas e a arquitetura da própria 

história através dos tempos” (DIAS, 2014, p.281.) 

Na antiguidade o modelo de família homoafetiva não existia, devido ao 

entendimento de que as famílias tinham de ser concebidas naturalmente, e com 

tantos pensamentos de que o homem era o chefe da família, permaneceram-se 

durante muito tempo as ditas famílias tradicionais e que eram vistas como as certas, 
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as de bons exemplos a ser seguida estrutura familiar, com passar do tempo sofreu 

alterações, tendo como causa desta mutação, o Direito de Família, devido ao fato de 

termos bastantes transformações sociais. Deste modo, em nosso ordenamento 

jurídico não há apenas a forma tradicional de família, mas houve transformações 

significativas, onde observamos que o conceito de família foi alargado, baseando-se, 

principalmente, no afeto entre as pessoas. 

Hoje em dia possuem muitas famílias homoafetivas, e veem crescendo 

cada vez mais o número delas, vencendo o preconceito, alargando ainda mais as 

possibilidades na adoção, mostrando a sociedade que é direito de qualquer pessoa, 

seja hétero ou gay, constituir uma família e viver como qualquer outra considerada 

tradicional. Muitas seguiram e ainda seguem este modelo, e veem as famílias com 

dois pais ou duas mães, com certo desprezo, porém, com as mudanças no judiciário 

haverá grandes transformações no decorrer dos tempos mostrará que o preconceito 

não é a melhor saída, que estas pessoas, são seres de mesmos direitos e deveres. 

A atual legislação vem trazendo uma forma de defender a adoção por 

casais homossexuais, como por exemplo, a decisão pelo Supremo Tribunal Federal, 

que reconheceu o direito de adoção por um casal homoafetivo, julgando o Recurso 

Extraordinário, nº 846102, descrito a seguir:  

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA E 
RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. ADOÇÃO. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.277. ACÓRDÃO RECORRIDO 
HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte 
julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO 
POR CASAL HOMOAFETIVO. SENTENÇA TERMINATIVA. QUESTÃO DE 
MÉRITO E NÃO DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DEFERIDA. 
LIMITAÇÃO QUANTO AO SEXO E À IDADE DOS ADOTANDOS EM 
RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DOS ADOTANTES. INADMISSÍVEL. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.  
 

 

A adoção por homossexuais foi reconhecida após a ministra Carmen 

Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao negar recurso do Ministério Público 

do Paraná e manter decisão que autorizou a adoção de crianças por um casal 

homoafetivo. Na decisão, a ministra argumentou que o conceito de família não pode 
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ser restrito por se tratar de casais homoafetivos. A decisão foi publicada em 17 de 

março de 2015. 

No entendimento de Carmen Lúcia, o conceito de família, também pode 

ser empregado a pessoas que possuem a mesma opção sexual. A decisão de 

Carmen Lúcia teve seu fundamento na decisão do Supremo, onde considerou, em 

2011, de modo unânime, a união estável de companheiros do mesmo sexo. Na 

ocasião, o ministro Ayres Britto, então relator da ação, entendeu que “a Constituição 

Federal não faz a menor diferenciação entre a família formalmente constituída e 

aquela existente ao rés dos fatos. Como também não distingue entre a família que 

se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação 

homoafetiva". (Supremo Tribunal Federal, 2015). 

 

O art. 227, caput, da Constituição Federal de 1988 dispõe que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988) 

 

 O Estado democrático de Direito e suas atribuições devem assegurar 

as pessoas, seus direitos e deveres, de forma que eles não venham a ser 

prejudicados por questões preconceituosas. 

4 PASSO A PASSO PARA ADOÇÃO  

 Adoção seja por casais homossexuais, héteros ou único pai ou única 

mãe, possui um processo longo, com muitos detalhes para que se tenha certeza de 

que aquela família é a certa para se adotar.  

 O processo para se adotar de acordo com o que se descreve no site do 

CNJ, para atender todas as exigências legais para constituir uma família adotiva, é 

necessário atender aos seguintes requisitos e seguir os passos a seguir:  

 

Procure o Fórum ou a Vara da Infância e da Juventude da sua cidade ou 
região, levando os seguintes documentos*: 
1) Cópias autenticadas: da Certidão de nascimento ou casamento, ou 
declaração relativa ao período de união estável; 
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2) Cópias do documento de identidade e do (CPF); 
3) Comprovante de renda e de residência; 
4) Atestados de sanidade física e mental; 
5) Certidão negativa de distribuição cível; 
6) Certidão de antecedentes criminais.  
 
2º) Análise de documentos 
Os documentos passam pelo cartório, encaminhados para uma análise do 
Ministério Público e dar seguimento em processo. 
 
3º) Avaliação da equipe Inter profissional 
Os postulantes passam por uma equipe técnica multidisciplinar do Poder 
Judiciário, onde irá avalia-los. Neste estágio, tem-se a finalidade de 
entender o porque dos candidatos quererem adotar; verificar a realidade 
sócio familiar; avaliar, por meio de uma acertada análise, se o postulante 
possui condição de receber um filho; constatar qual lugar ela ocupará na 
situação familiar, direcionando os postulantes sobre o processo adotivo. 
 
4º) Participação em programa de preparação para adoção 
 Elencado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), participação no 
programa é requisito legal para quem busca habilitação no cadastro à 
adoção. É de extrema importância o conhecimento do processo de adoção, 
tanto na questão jurídica quanto psicossocial;  
 
5º) Análise do requerimento pela autoridade judiciária 
No momento em que certificarem da participação no programa estabelecido 
pelo ECA, e do apresentado pelo Ministério Público, o magistrado irá 
proferir sua decisão, dando deferimento ou não, para o pedido de 
habilitação e adoção. Se o pedido for indeferido, procure identificar os 
motivos, sobre o estilo de vidas. O processo poderá ser iniciado novamente 
A habilitação do postulante à adoção é válida por três anos, podendo ser 
renovada pelo mesmo período. O candidato de manter sua habilitação 
válida, para impossibilitar que cadastro fique inativo. Deste modo, quando 
faltarem 120 dias para expirá-la o , aconselha-se que o candidato procure a 
Vara de Infância e Juventude encarregada pelo seu processo e peça sua 
renovação. 
 
O prazo máximo para conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, 
prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da 
autoridade judiciária. (CNJ, p.2) 
 
6º) Ingresso no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 
Sendo deferido, verificando a ordem cronológica da decisão. Com o 
deferimento do pedido de habilitação à adoção, os dados do candidato são 
inseridos no sistema nacional. 
 
7º) Buscando uma família para a criança/adolescente 
No momento em que a criança ou adolescente está apta para adoção, será 
respeitada cadastro, onde será contado pelo Poder Judiciário. O perfil 
procurado, quando encontrado pelo postulandi, seguindo os trâmites 
judiciários, será apresentado perfil histórico da criança, havendo 
demonstração de interesse, inicia-se o estágio de convivência 
 
O estágio de convivência possui uma monitoração e é permitido passeios 
para aproximação e conhecimento de ambos. 
 
É importante manter os contatos atualizados, pois é por eles que o 
Judiciário entrará em contato para informar que há crianças ou 
adolescentes aptos para adoção dentro do perfil do pretendente. O sistema 
também fará comunicações por e-mail, caso seja cadastrado. 
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8º) O momento de construir novas relações 
Se a afinidade seja satisfatória, o candidato irá dar inicio ao estágio de 
convivência, a partir deste acontecimento a criança passa a conviver com a 
família, tendo acompanhamento e orientação pela equipe técnica do Poder 
Judiciário. Esse período possui prazo máximo de 90 dias, prorrogável por 
igual período. 
 
9º) Uma nova família 
Contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência, os 
candidatos terão 15 dias para apresentar a ação de adoção. Será de 
competência do juiz analisar as chances de adequação de adaptação e 
vínculo socioafetiva da criança/adolescente e sua suposta família.  Estanho 
dentro das circunstâncias pertinentes, o magistrado proferirá sentença e 
estabelece a produção do novo registro de nascimento, já com o sobrenome 
da nova família. Nesse momento, a criança/adolescente passa a ter todos 
os direitos de um filho. O prazo máximo para conclusão da ação de adoção 
será de 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, mediante 
decisão fundamentada da autoridade judiciária. (CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA, 2019) 
 
 
 

Nota-se que não há restrições para que casais homossexuais adotem, 

que eles atendam aos requisitos como casais héteros. A problemática está acerca 

dos pensamentos ainda enraizados na sociedade, fazendo com que o preconceito 

atrapalhe estes pais de terem uma vida normal com seus filhos.  

 

5 O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO DOS ADOTADOS 

 

Sabe-se que na antiguidade a homossexualidade era vista como doença, 

por muitos, pois não aceitavam o fato de pessoas de mesmo sexo juntas.  

Houve uma evolução acerca destes fatos, como a aprovação de casais 

possa constituir união estável, de acordo com a decisão do STF, em 2011, mudando 

o entendimento do Código Civil de que a família era formada por um homem e uma 

mulher, portanto a partir daí as uniões estáveis de pessoas de mesmo sexo 

passaram a ser permitidas, porém, ainda não há nenhuma mudança para que se 

autorize o casamento. 

Faz-se fundamental que a família com que a criança passar a viver tenha 

uma boa estrutura para que ela se sinta bem, não só em estar ali, mas sinta que 

está em família, e que sempre poderá contar com aqueles, mesmo diante das 

dificuldades e aprendizados que a vida lhe trouxer, é de suma importância para que 

o filho (a) se desenvolva bem.  
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É função dos pais, sejam eles adotivos ou de sangue, exercerem seu 

papel para dar a seus filhos valores éticos e morais, fazendo com que se tornem 

pessoas de bem e valores. Uma grande responsabilidade ao estarem adotando, 

sendo fundamental que esteja preparado para ajudarem seus filhos a enfrentarem 

qualquer tipo de problema que aparecer mostrar para aquela criança que o mais 

importante é o amor, o cuidado, a educação, e não a opção sexual dos seus pais. 

Desde o surgimento do cristianismo, a homossexualidade é condenada 

pela igreja, mesmo com evolução, muitos ainda veem com diferença. No momento 

em que um casal homoafetivo pretende adotar, deve-se ver o que será melhor para 

criança, se aquele casal está dentro do que se pede em qualquer tipo de adoção, 

notadamente será melhor para criança possuir um lar seja ele de casais tradicionais 

ou não, do que viver em um abrigo, onde não se sabe o que irá acontecer. É 

preciso, que a sociedade deixe o conservadorismo de lado, e note que a criança 

estando bem, é o que importa. 

No que estabelece à legislação brasileira, o art. 7º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) assegura que toda criança deve ter direito à proteção, à 

vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência. (BRASIL, 1990) 

Constata-se, diante do elencado, em presente Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que a convivência familiar, a educação e valores a serem passados, 

são o que devem acontecer, pois aquela criança fora privada do convívio de sua 

família natural. 

A lei não traz nada que regularize a situação da adoção homoafetiva. 

Diante dos fatos atribuídos ao homossexual, se pergunta como ficará o psicológico 

da criança. Assim como qualquer outra, a criança adotada por um casal homoafetivo 

vai ter de lidar com o preconceito, assim como o gordinho, o negro, o que usa 

óculos, então, de certo modo irá aprender a criar forças para isso. O casal que 

adotar terá de estar preparado para ajudar a criança em momentos como este, 

demonstrando para esta criança de forma convicta, do que elas são e de onde elas 

vivem, sendo que o amor é à base de tudo, para, que se alguém porventura, um dia 

vier a questionar a formação familiar da criança, que ela se sinta confortável em 

dizer, sim, tenho dois pais, ou duas mães, e estou bem, sou amada por isso. 
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A pessoa que lida com preconceito e aprende a enfrentá-lo de forma 

positiva e construtiva para si e para a outra, ela de fato tem mais recurso, e ela terá 

uma abertura muito maior, ela sabe o que é viver um preconceito, ele sabe que é 

muito maior do que aquele rótulo que foi impresso nela, então ela tem um olhar mais 

benevolente para as diferenças. Deste modo, a criança que for adotada por um 

casal homoafetivo enfrentará desafios que muitas outras enfrentam no seu dia a dia. 

O negro, por exemplo, vem de lutas e lutas para conseguir mais espaço na 

sociedade, e os filhos desta classe de pessoas sofre diariamente com o preconceito, 

e seus pais sabem com ajuda-los a enfrentar, pois também passaram, ou ainda 

passam por isso. Assim será com casais homoafetivos e seus filhos.  

O psicológico fica abalado, assim como de qualquer criança que sofra 

com preconceito, cabendo aos pais mostrar que são mais fortes do que qualquer 

coisa que possa atingi-los. Todavia, Uma criança formada em famílias consideradas 

convencionais e de certa forma estruturadas, não assegurar a criança, 

necessariamente, uma vida adulta psiquicamente equilibrada, estando tais 

parâmetros cabíveis do mesmo modo à preferência sexual de seus pais. 

É dever de o Estado criar políticas que ajudem a estas pessoas, fazendo 

com que a sociedade perceba que com o passar dos tempos, há uma evolução, e 

que para o bem de todos, tem-se de reconhecer o outro como igual, mesmo com 

suas diferenças, somos iguais perante a lei. 

Houve um estudo comparativo entre universitários de Direito e Psicologia 

da UFPB, voltado para adoção homoafetiva, onde, tiveram como objetivo, identificar, 

como os estudantes destas áreas, áreas que estão voltadas para a evolução do 

pensamento crítico. 

O estudo foi desenvolvido e analisado dados através da análise de 

conteúdo temática de Bardin (1977-2000). A análise foi realizada de modo 

quantitativo.  

Resultaram em três categorias empíricas e 12 subcategorias, das quais 

foram tragas em tabelas, a seguir: 

Tabela 1: traz dados referentes à posição em relação à adoção 

homoafetiva, onde, os dados mostraram que de forma majoritária, os estudantes dos 

cursos analisados não são favoráveis a este tipo de adoção, estando com 51% para 

cada curso. Quando se refere ao posicionamento favorável, 29% dos universitários 

de Direito e 40% dos estudantes de psicologia estão de acordo.  
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 Tabela 2: no que se refere aos dados desta tabela, em relação às 

Concepções/Descrições acerca da Adoção de Crianças por Casais Homossexuais, 

percebe-se que os estudantes veem que a adoção por pares homoafetivos possui a 

necessidade de aptidão psicoafetiva, com 37% e 48% das respostas 

respectivamente. 23% dos estudantes consideram a adoção homoafetiva anormal e 

29% diz que é desnecessária. 

De certo modo, ainda possui uma pequena parte dos estudantes deste 

estudo, que consideram a adoção por casais homossexuais, como atitude inclusiva, 

sendo 16% do curso de Direito e 10% do curso de Psicologia. 

 

 

 Tabela 3: demonstra que conseqüências Biopsicossociais para as 

Crianças Adotadas por Casais Homossexuais: os universitários pensam que a 

criança sofrerá o preconceito, sendo 42% dos estudantes de psicologia e 40% dos 

estudantes de Direito. Evidencia-se que, os estudantes de psicologia não veem o 
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fato da questão moral sendo afetada nestas crianças, já 14% dos estudantes de 

Direito tem um olhar que referencia ao problema, já, quando se trata de probelamas 

psicológicos o estudante de psicologia, 11% deles vêem como um problema, porém, 

o estudante de Direito não. Devendo-se apontar para o fato de estudantes de 

psicologia (32%), e Direito (26%), terem a ausência de referencial. 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos perceber, que a regularização para casais homossexuais se 

casarem possui um longo caminho a se percorrer, enfrentando muitas dificuldades, 

dificuldades estas que foram enfrentadas por pessoas que queriam se divorciar, as 

mães que criam seus filhos sozinhas, e há mais tempo era visto de forma anormal 

pela sociedade, principalmente por parte de pessoas religiosas.  

Contudo, em relação ao divórcio e as mães solteiras, as pessoas foram 

se acostumando e vendo que não adiantava ir contra, pois faz parte da evolução, 

das mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos. Assim, a adoção por pares 

homoafetivos com o caminhar das transformações, poderá chegar a este episódio 

do que é considerado algo comum, normal.  
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As pessoas tentam justificar com base no psicológico da criança, como se 

os pais não fossem capazes de ajudar a criança a passar por toda dificuldade 

sofrida. O que de fato deve importar é a criação do menor, se os pais possuem 

condições de ter aquele individuo em sua casa e mantê-lo bem, saudável, cuidando 

como qualquer outro pai seja biológico ou não. Tudo que a criança quer é ter um lar 

para chamar de seu, uma boa alimentação, cuidados, amor, afeto, pois ela fora 

abandonada por seus pais biológicos e merecem uma chance de ter uma família da 

qual se sinta bem. 

Após analisar diversos contextos sobre adoção homoafetiva, faz-se 

fundamental que o direito da criança em possuir uma família, seja respeitado, e que 

não importa o estilo da família, o primordial é o bom desenvolvimento da criança. 

Não se deve negar a criança uma família, pelo preconceito que paira sobre nossa 

sociedade. Não deve equivocar-se quanto às questões religiosas ou morais. Sabe-

se que é somente uma orientação sexual que vem crescendo ao longo do tempo, 

pois cada vez mais as pessoas deixam o medo de serem julgadas e querem 

enfrentar o preconceito, para que sejam vistos como pessoas comuns a sociedade.  

Quanto à preocupação ao psicológico, com base na pesquisa relatada, há 

sim preocupação, em como algumas crianças poderiam reagir ao preconceito, à 

indiferença, mas assim como outras crianças lutam diariamente com questões como 

esta, porque não dar a chance, até mesmo para que a sociedade note que a 

indiferença não é o melhor caminho.  Nem mesmo as crianças em famílias 

tradicionais estão sujeitas a estarem psicologicamente bem, e como visto há o 

preconceito, e que precisa acontecer é, esta análise deve estar tão somente, voltada 

aos critérios da adoção e não a opção sexual dos adotandos. Por mais que não há 

legislação específica voltada para este assunto, não há nenhuma restrição, da qual 

proíba o casal de possuir sua família, através da adoção. 

Desde que o casal preencha todos os requisitos constados no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, não se deve ser negado o direito da adoção, pois assim 

como outros casais, eles também tem o desejo de constituir família, e existem 

muitas pessoas de ótima índole que são extremamente capazes de cuidar de uma 

criança.  Não pode ser o preconceito e pensamentos obsoletos que deveriam fazer 

com que estas crianças percam o direito de serem adotadas.  

Quem sabe, estas poderiam ser as únicas chances dessas crianças? 
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Quem sabe, o lar dado a essa criança seria o melhor que ela poderia 

esperar? 
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