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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto de análise o exercício da 
homoparentalidade por via da adoção, na cidade do Natal/RN, considerando para 
fins de recorte histórico os anos de 2009 a 2012. Objetivamos apreender e analisar a 
vivência do exercício da homoparentalidade por via da adoção na referida cidade e 
identificar as possíveis dificuldades enfrentadas no processo de adoção e no 
cotidiano das famílias pesquisadas, buscando, também analisar o processo de 
visibilidade social, inserção e convivência familiar e comunitária da família 
homoafetiva com filhos/as adotivos/as, especialmente no âmbito da família, trabalho 
e educação formal dos/as filhos/as. Seguindo uma abordagem qualitativa, utilizamos 
como estratégia de obtenção e construção de dados a realização de entrevistas com 
04 famílias homoafetivas que concretizaram a adoção na cidade do Natal/RN, no 
período de tempo demarcado. As entrevistas realizadas foram balizadas por um 
roteiro de questões que buscaram contemplar o processo de adoção, as 
dificuldades/preconceitos no processo de adoção, a experiência como pais/mães 
gays/lésbicas e os direitos da população LGBT no Brasil. A escolha pela entrevista 
se deu em função da possibilidade de aproximação com o cotidiano dessas famílias, 
na tentativa de identificar dificuldades e possibilidades no exercício homoparental. A 
problematização destes temas nas entrevistas e as respostas sistematizadas e 
analisadas revelam as tendências de: afirmação que a escolha pela adoção como 
forma de constituição de família se deu devido à existência de um desejo prévio de 
ser pai e mãe; total apoio dos/as familiares, tanto em relação à adoção, quanto em 
relação à orientação sexual; a afirmação da ausência de qualquer tipo de dificuldade 
e/ou preconceito durante os processos de adoção e nas atividades cotidianas, tanto 
no trabalho, quanto na família e na escola dos/as filhos/as, embora, 
contraditoriamente, algumas narrativas tenham sinalizado situações claras de 
preconceito e discriminação, fosse étnico-racial ou por orientação sexual; não 
participação e distanciamento dos movimentos sociais e movimentos LGBT. 
 
Palavras-chave: Adoção homoafetiva. Família. Cotidiano. Preconceito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The present work was focused on analyzing the performance of homoparenthood 
through the adoption, in the city of Natal/RN, considering for historical purposes 
clipping the years 2009 to 2012. This research aimed to seize and analyze the 
experience of exercising homoparenthood via adoption in the already said city and 
identify possible difficulties in the adoption process and daily life of the families 
surveyed, seeking also to analyze the process of social visibility, inclusion and family 
and community life of homo-affective family with children / the adoptive / as, 
especially in within the family, work and formal education / the kids / the. Following a 
qualitative approach, we used as a strategy for obtaining and building data, 
interviews with 04 families who realized Homoaffectives adoption in the city of Natal / 
RN, in a period of time well stablished. The interviews were compounds by a list of 
questions that sought to contemplate the adoption process, the difficulties / biases in 
the adoption process, experience as parents / mothers gays / lesbians and the rights 
of LGBT people in Brazil. The choice for the interview was due to the possibility of 
rapprochement with the daily lives of these families, in an attempt to identify 
difficulties and possibilities in homoparental exercise. The questioning of these 
themes in the interviews and systematized and analyzed responses reveal trends: 
statement that the choice to adopt as a means of family formation was due to the 
existence of a prior desire to be father and mother; full support of / family, both in 
relation to adoption, and in relation to sexual orientation; the assertion of the absence 
of any kind of difficulty and / or prejudice during the adoption processes and daily 
activities, both at work and in family and school / the kids / the while, paradoxically, 
some narratives have signaled clear situations of prejudice and discrimination, 
whether racial-ethnic or sexual orientation; non-participation and withdrawal from 
social movements and LGBT movements. 
 

Keywords: Homo-affective Adoption. Family. Everyday. Prejudice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o final da década de 1970, o Brasil vivenciou um fortalecimento da 

luta pelos direitos políticos, civis e sociais do segmento da população composto por 

pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, também chamados/as 

de População LGBT. No embalo do movimento de oposição à ditadura militar e na 

luta por diversos direitos nos campos sócio-político-econômico e cultural, 

associações e grupos em defesa dos direitos desta população se multiplicaram pelo 

país e a força da participação política se expressou, e vem se expressando, em 

diferentes momentos e atividades1.  

Através de um processo de politização e visibilidade na esfera pública das 

questões acerca das sexualidades e das homossexualidades, a histórica situação de 

discriminação e opressão que o segmento LGBT vivenciou ao longo dos séculos tem 

sido debatida e lutas por direitos, nos mais diversos espaços sociais, foram e estão 

sendo travadas no país – a exemplo do surgimento do Movimento homossexual no 

Brasil2, nos anos 1970; a implementação de políticas públicas voltadas para a 

prevenção e combate à AIDS nos anos 1980; a retirada do código 302.0 

(Homossexualidade) da Classificação Internacional de Doenças (CID) nos anos 

1990; a luta política pela aprovação de um projeto de lei que criminaliza os atos de 

violências e discriminações cometidos contra gays, lésbicas, travestis e transexuais 

(PLC 122/2006) e a luta pela união civil entre pessoas do mesmo sexo, nos anos 

20003.  

Estudos, pesquisas e debates, no campo da luta e defesa de direitos, têm 

sido realizados por estudiosos/as e militantes das temáticas LGBT, Direitos 

Humanos, Gênero, Diversidade, dentre outras, na perspectiva de desnaturalizar, 

                                                           
1
 Como exemplo destas atividades podemos citar a construção das “Paradas” em torno da 

diversidade sexual em praticamente todas as capitais e em muitas cidades do interior do país, a 
introdução de datas no calendário de lutas dos Direitos Humanos, tais como 17 de Maio (“Dia Mundial 
de Luta contra a Homofobia”); 28 de Junho (“Dia Mundial do Orgulho LGBT”); 29 de Agosto (“Dia 
Nacional da Visibilidade Lésbica”) e lutas em defesa dos direitos no âmbito da saúde, educação, 
trabalho, dentre outras. 
2
 Este surgimento é associado à fundação do grupo SOMOS em São Paulo, em 1978 e, segundo 

Facchini (2005), pode ser entendido como o conjunto das associações, mais ou menos 
institucionalizadas, constituídas com o objetivo de defender e garantir direitos relacionados à livre 
orientação sexual e reunir com finalidade, não exclusivamente, política indivíduos que se reconheçam 
a partir de quaisquer identidades sexuais tomadas como sujeitos desse movimento. 
3
 A título de ilustração, estas são apenas algumas das lutas e conquistas emblemáticas do movimento 

LGBT que, no âmbito deste projeto, não teremos como mencionar nem aprofundar todas as demais. 
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problematizar, politizar e desconstruir o pressuposto da heterossexualidade como a 

única expressão socialmente legítima da sexualidade humana e trazer à cena 

pública os anseios de que as homossexualidades, como toda forma de amor e 

desejo, possam ser vividas sem serem rechaçadas ou discriminadas.  

A relação afetiva e sexual entre indivíduos do mesmo sexo é uma realidade 

presente nos rol das relações humanas e, para muitos segmentos, sobretudo os 

conservadores, não só é “polêmica”, mas também alvo de profundos preconceitos, 

discriminações, violências e violações de direitos, veladas ou explícitas, nas mais 

variadas dimensões da vida social. 

Neste rol de relações humanas, a diversidade se apresenta como 

componente da realidade social e é elemento constitutivo do gênero humano, ou 

seja, está presente nas diferentes culturas, etnias, gerações, formas de vida, 

escolhas, crenças, afetividades, sexualidades, enfim, nas particularidades do 

conjunto de expressões, necessidades e capacidades humanas historicamente 

desenvolvidas (BARROCO, 2003), e é neste contexto que se situa a pesquisa aqui 

apresentada.  

A presente dissertação é referente às famílias compostas por gays e/ou 

lésbicas, ou famílias homoafetivas4, que realizaram adoção de filhos/as (adoção 

homoafetiva)5 na cidade do Natal no estado do Rio Grande do Norte e objetiva 

apreender e analisar a vivência do exercício da homoparentalidade, por via da 

adoção na referida cidade. Trata-se de apreender a adoção homoafetiva no contexto 

das relações sociais, buscando analisar os limites e possibilidades que os pares 

homoafetivos encontram para realizá-la, bem como o exercício parental de pais e 

mães lésbicas pós-adoção.  

Este estudo inscreve-se no universo das reflexões acerca da adoção como 

modalidade de constituição familiar e busca desvelar mitos e preconceitos que 

envolvem a temática. Quando analisada sob uma perspectiva de totalidade, a 

adoção homoafetiva é apreendida como uma prática complexa, elemento de um 

                                                           
4
 Por iniciativa da Presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Maria Berenice Dias, no contexto brasileiro, o termo 
homossexualidade está sendo substituído no âmbito jurídico, e a passos curtos, também nas outras 
esferas da sociedade, pelo termo homoafetividade, devido aquele soar muito restrito à prática sexual 
física propriamente dita. O uso do termo homoafetividade sugere uma relação muito mais ampla que, 
para além da dimensão sexual da vida, abarca a homo-convivência, homo-partilha, homo-cuidado, 
homo-afetividade, homo-realização como ser humano. Cf. Dias, (2000). 
5
 De acordo com Silva Júnior, (2007) esta denominação é atribuída à modalidade de adoção realizada 

por duas pessoas do mesmo sexo que convivem em união afetivo-familiar. 



13 
 

processo amplo de conquista de direitos, tanto de crianças e adolescentes, como de 

homens e mulheres gays e lésbicas, que, no movimento histórico, os/as toma, na 

contemporaneidade, como sujeitos de direitos e, contraditoriamente, como sujeitos 

em constante luta para que tais direitos sejam garantidos e efetivados. 

Em sentido geral, a pesquisa que ora apresentamos demandou 

aproximações e diálogo teórico-metodológico com as categorias adoção, família, 

homoafetividade, cotidiano, preconceito, invizibilização e discriminação, que 

serviram de sustentáculo à apreensão do nosso objeto de estudo.  

Organizamos a exposição da pesquisa em quatro capítulos que formam esta 

dissertação. O primeiro capítulo constitui esta introdução, na qual optamos por 

desdobrá-la em subitens, de modo a evidenciar a apresentação do percurso teórico-

metodológico realizado para apreensão do movimento do objeto de estudo na 

realidade concreta, bem como da pesquisadora e dos sujeitos da pesquisa, que por 

meio de um breve perfil sócio-político, econômico e cultural buscamos evidenciar as 

particularidades e complexidade de cada família pesquisada. 

No segundo capítulo, adensamos a análise acerca das adoções realizadas 

no Brasil, assim como a realidade específica do lócus de pesquisa, almejando 

explanar sobre a adoção no sentido de apreendermos e analisarmos os desafios 

contemporâneos (im)postos a esta prática, sem, no entanto, nos desprendermos do 

contexto sócio-histórico, político-econômico e cultural a qual está submetida. Na 

particularidade do objeto e do lócus estudado, numa perspectiva de totalidade, 

identificamos tendências inerentes ao contexto mais geral das relações sociais na 

sociabilidade capitalista. 

O terceiro capítulo, por sua vez, apresenta e analisa alguns determinantes 

históricos da instituição família na realidade brasileira, no qual tecemos análises 

críticas acerca da centralidade da família na proteção social que, contraditoriamente, 

não contempla, ou quando o faz, apresenta uma série de limites às configurações 

familiares que não condizem com a família nuclear, conjugal, branca, heterossexual 

e cristã, social e historicamente instituída como a única válida, bem como reflexões 

sobre o pleito e o usufruto de direitos, tais como o direito de sujeitos LGBT 

constituírem família na sociabilidade vigente. 

No quarto capítulo, apresentamos e problematizamos o dia a dia das 

famílias pesquisadas, suas relações, seus exercícios parentais, seus cotidianos, 

uma vez que a vida cotidiana é elemento ontológico do ser social e, portanto, 
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insuprimível, já que ela forma parte intrínseca da vida de homens e mulheres e sem 

ela é impossível pensar a existência do ser social. Longe de  nos debruçados sobre 

o cotidiano visto em si mesmo, isento de determinações da sociabilidade, buscamos 

analisar os exercícios parentais destas famílias, bem como suas vivências – 

alegrias, dúvidas, expectativas, angústias e anseios – de modo a apreender as 

determinações deste cotidiano para as complexas e contraditórias relações que 

estes sujeitos estabelecem. 

Buscamos, ao longo de todo o texto, fazer com que os sujeitos da pesquisa 

estivessem “presentes”.  As situações vividas e mencionadas por eles/as, que aqui 

compartilhamos, estão expressas em alguns fragmentos de fala6, distribuídos ao 

longo dos capítulos. As crianças, filhos e filhas destes sujeitos, também possuem 

“vez e voz” ao longo da nossa dissertação. Ainda que não tenhamos estabelecido 

diálogo direto com elas, fragmentos de fala destas crianças, sobre situações as mais 

diversas, sobretudo a respeito de atitudes e comportamentos, foram citados pelos/as 

respectivos/as pais e mães. Assim, a ingenuidade, astúcia e autenticidade destas 

crianças serão apresentadas em frases/epígrafes de abertura dos capítulos, bem 

como em diálogos reproduzidos pelos/as pais e mães entrevistados/as. 

 

1.1. A BUSCA DE UM CAMINHO DIALÉTICO DE PESQUISA 

 

Ao longo de todo o curso de mestrado em Serviço Social mantivemos o 

interesse pela temática da adoção homoafetiva, motivadas por algumas dúvidas: o 

que pesquisar sobre adoção homoafetiva? Quais são as características desta 

modalidade de adoção? Qual a trajetória percorrida pelos pares de gays e lésbicas 

que adotaram crianças e/ou adolescentes? E depois da adoção realizada? Quais os 

limites e possibilidades de vivência parental que esses pares encontraram e 

encontram nas atividades cotidianas? Como é vivida a homoparentalidade em 

Natal7? 

Este interesse se nutria já na graduação e foi adensado pela experiência 

vivida durante o processo de pesquisa para construção do Trabalho de Conclusão 

de Curso de Graduação em Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande 

                                                           
6
 Estas falas estarão dispostas no texto com a formatação estilo Itálico. 

7
 Neologismo criado em 1997 pela Associação de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas (APGL), em 

Paris, nomeando a situação na qual pelo menos um adulto que se autodesigna homossexual é (ou 
pretende ser) pai ou mãe de, no mínimo, uma criança. Cf. Zambrano, (2006). 
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do Norte (UFRN), no ano de 20118. Na ocasião desta pesquisa, possibilitada 

especialmente pela aproximação com a realidade das adoções concretizadas na 

cidade do Natal/RN, através da 2ª Vara da Infância e Juventude de Natal/RN - (2VIJ 

– Natal), buscamos sistematizar as informações obtidas sobre as adoções na 

referida Vara, bem como analisar a adoção homoafetiva no âmbito da cidade do 

Natal. No entanto, durante a realização desta pesquisa foi encontrada uma série de 

dificuldades e limites na (e para a) abordagem e análise desta temática, o que nos 

fez refletir sobre um conjunto de preconceitos, discriminações, violências e violações 

de direitos aos quais gays e lésbicas estão submetidos/as cotidianamente. 

As atividades acadêmicas, as reflexões com colegas de curso, bem como 

com docentes e a inserção no Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho, Ética e 

Direitos (GEPTED), enquanto espaço de reflexões e aprofundamento sobre 

pesquisa e outras temáticas, levaram à convicção da pertinência da temática em 

questão, bem como à compreensão de que a luta pela liberdade – valor ético central 

para o Serviço Social – e o compromisso com a recusa de qualquer tipo de 

discriminação e preconceito se constituem enquanto princípios e fundamentos 

afinados com a perspectiva do Projeto Ético-Político do Serviço Social, uma vez que, 

 
[...] o projeto ético-político tem em seu núcleo o reconhecimento da 
liberdade como valor central - a liberdade concebida historicamente, como 
possibilidade de escolher entre alternativas concretas; daí um compromisso 
com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos 

sociais (NETTO, 1999, p. 104-105). 

 

Esse projeto não se constrói e nem se materializa de forma abstrata 

(MESQUITA; RAMOS; SANTOS, 2001), ele desnuda a perspectiva teórica, ética e 

política de segmentos expressivos da categoria que, na sua trajetória individual e 

coletiva, sobretudo, nas três últimas décadas, contribuíram e continuam 

contribuindo, de diferentes formas, para a disseminação e valorização de uma leitura 

e análise crítica da realidade social, bem como para a reflexão acerca do próprio 

Serviço Social e das respostas profissionais que lhe são exigidas em uma conjuntura 

de profundos desmontes de direitos sociais. 

                                                           
8 Monografia intitulada Adoção Homoafetiva: rompendo barreiras em busca de direitos, elaborada no 

ano de 2011 pela presente pesquisadora como requisito obrigatório à conclusão do curso de 
graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da 
Profª Drª Silvana Mara de Morais dos Santos. 
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Ao fortalecer a luta pela defesa e garantia da diversidade humana, não 

medindo esforços na defesa e reconhecimento dos direitos da população LGBT, 

enquanto sujeitos históricos e humano-genéricos, e almejando a construção de uma 

sociabilidade emancipada acreditamos que, desta forma, contribuímos para a 

conquista de políticas sociais que considerem as particularidades dos indivíduos, 

sem, no entanto, reduzi-los/as a uma ou outra dimensão da vida. 

O ser humano é complexo, diverso, repleto de possibilidades. Ao 

considerarmos a diversidade como a explicitação dos “valores humano-genéricos 

em todos os seus aspectos” (BARROCO, 2003, p. 10), como a expressão da 

manifestação da criatividade humana, da multiplicidade de capacidades e 

possibilidades, garantir que os seres humanos sejam diversos/as, significa o total 

empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e de discriminação, seja 

por questões de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação 

sexual, idade, condição física e outras, incentivando o respeito a esta diversidade, à 

discussão das diferenças e à garantia do pluralismo (IBID). 

Desde o ano de 2009 vigora no Brasil uma lei própria (Lei 12.010/09 – 

também conhecida como “Lei da adoção”) que dispõe e regula a adoção no país. 

Esta legislação, em seu artigo 42, prevê que a adoção pode ser realizada por todas 

as pessoas maiores de 18 anos, independente do estado civil, evidenciando, assim, 

que pessoas solteiras, casadas, viúvas e também aquelas em união estável, podem 

realizar o “sonho” de serem pais ou mães9.  

Com base no pressuposto que os/as maiores de 18 anos podem adotar 

crianças e/ou adolescentes, tem sido recorrente a ideia/argumento de que a 

orientação sexual não é determinante para o deferimento ou não da adoção, visto 

que a referida Lei não versa sobre adoções homoafetivas, mas também não veda 

este direito a pares homoafetivos ou pessoas gays, lésbicas, travestis e transexuais. 

No entanto, essa ideia/argumento tem permanecido, na maioria das vezes, 

circunscrita/o apenas ao discurso. Isso porque a legalidade ou existência de uma 

legislação não é, por si só, garantidora de direitos, visto que, em decorrência do 

preconceito, a discriminação tem se constituído, se firmado e se afirmado no 

                                                           
9
 Os/as divorciados/as, os/as judicialmente separados/as e os/as ex-companheiros/as podem adotar 

conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de 
convivência tenha sido iniciado no período de convivência entre aqueles/as que pleiteiam a adoção e, 
ainda, que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele/a não 
detentor/a da guarda. 
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cotidiano, em diferentes dimensões da vida social: trabalho, família, ambientes de 

lazer, dentre outros. 

Na cidade do Natal/RN, dados fornecidos pela 2ª VIJ – Natal10, revelaram 

que no período compreendido entre os anos de 2009 a 2012, foram realizadas 345 

adoções no município, das quais 06 se caracterizam como adoções homoafetivas11. 

Esse número representa 1,74% do total de adoções realizadas, ou seja, um número 

ainda muito pequeno diante do montante geral de adoções realizadas na cidade.  

Sem intuito de minimizar este dado quantitativo, erigimos o pressuposto de 

que o número de adoções homoafetivas realizadas em Natal pode ser maior do que 

este número apresentado, visto que alguns/as adotantes, com receio de terem 

negadas as suas adoções, podem ter realizado adoção de forma individual, omitindo 

sua orientação sexual, para que isso não fosse impedimento ou dificuldade para 

adotar. Com isso, muitas famílias homoafetivas da cidade do Natal podem estar, em 

certa medida, invisíveis nas estatísticas, visto que não “aparecem” completamente 

nos levantamentos e pesquisas realizadas, não ampliam os dados relativos às 

adoções da Vara da Infância e Juventude de Natal/RN por estarem diluídas em 

outras modalidades. 

Diante disso, o interesse em pesquisar a adoção homoafetiva em Natal, 

sobretudo, a “invisibilidade” a qual estas adoções poderiam estar imersas, se fez 

presente. Tomamos fôlego e encaramos o desafio de realizar uma pesquisa com 

pais e mães gays e lésbicas que realizaram adoção na cidade do Natal, para que 

estes/as pudessem compartilhar e socializar as suas experiências, desde o processo 

de adoção até o exercício parental diário, revelando-nos possíveis dificuldades 

vividas, limites e possibilidades de se constituírem enquanto famílias homoafetivas 

com filhos/as adotivos/as.  

Esses elementos serviram de lastro para analisarmos a temática da adoção 

homoafetiva num contexto mais amplo, situada num tempo histórico específico e 

numa sociabilidade pautada na maximização de diversas formas de negação de 

direitos, ou seja, a sociabilidade capitalista contemporânea. 

Na tentativa de articular a vida cotidiana às determinações societárias, sem 

dicotomizá-las ou torná-las instâncias estanques, na construção desta dissertação 

assentamos a análise na adoção, especialmente na adoção homoafetiva no conjunto 

                                                           
10

 Dados fornecidos pela secretaria da 2VIJ – Natal, em 05 de junho de 2013. 
11

 Foram 155 adoções em 2009, 72 em 2010; 53 em 2011 e 65 em 2012. 
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das relações sociais, nas configurações familiares contemporâneas e na 

(in)visibilidade que a situação se apresenta no contexto atual. 

Abordar a adoção, com foco na vivência do exercício parental, privilegiando 

a ótica e a fala dos sujeitos que vivenciam essa experiência constitui o cerne deste 

trabalho. Contudo, ainda que traga em seu título a indicação de que as reflexões 

aqui realizadas apresentarão e problematizarão a realidade de famílias homoafetivas 

da referida cidade, não temos pretensão de propor uma análise generalizada do 

exercício homoparental no âmbito de Natal, nem tampouco em âmbito nacional, haja 

vista que a homogeneização das experiências parentais aqui retratadas, 

desconsidera as particularidades de cada família e anula, portanto, a diversidade 

dos sujeitos e suas histórias.  

A pesquisa que ora se apresenta12, diz respeito a sujeitos com determinadas 

condições objetivas e subjetivas e com particularidades que os/as caracterizam e 

situam socialmente. Consideramos que analisar os sujeitos, as trajetórias e as 

situações, no detalhe da sua singularidade, revela os processos pelos quais esta 

singularidade se constrói, visto que ao mesmo tempo em que cada família possui 

uma especificidade, a análise de cada uma delas, o cruzamento das mesmas, no 

conjunto das demais, nos oferecem elementos para o entendimento de dimensões 

da realidade familiar sem esgotar, no entanto, as possibilidades históricas do 

complexo familiar na sociedade capitalista.  

A diversidade de experiências vividas, as visões de mundo e a trajetória dos 

sujeitos que compõem as famílias pesquisadas, subsidiaram o nosso lastro de 

análise. Os depoimentos e a explicitação da experiência de tornarem-se pais e mães 

por via da adoção foram obtidos por meio de entrevistas que, por diversos 

momentos, se apresentaram como uma narrativa sobre algo prazeroso e do qual 

eles/as tinham domínio e segurança para falar do que propriamente um “vai e vem” 

de perguntas e respostas, em que os indivíduos se apresentam desinteressados e 

distantes das questões a eles dirigidas.  

A opção pela entrevista se deu devido ao fato delas trazerem a possibilidade 

de um conhecimento do ponto de vista do/a entrevistado/a, de uma versão marcada 

pela sua subjetividade. No entanto, o uso de tal recurso, além de imprimir os/as 

entrevistados/as no trabalho resultante da pesquisa, serviu, também, para aguçar e 

                                                           
12

 Vinculada à linha de pesquisa Ética, gênero, cultura e diversidade do Programa de Pós-Graduação 
em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
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redobrar o cuidado da pesquisadora em não reificar a narração, não tratar as falas 

em si mesmas, não deixar que os dados falem por si e expliquem a realidade e é 

aqui que o referencial teórico e metodológico adotado ao longo da nossa pesquisa 

mostrou a sua importância. 

Trabalhar com entrevistas – organizá-las, atribuir-lhes sentido e analisá-las –

exige do/a pesquisador/a um posicionamento teórico/metodológico acerca do objeto 

de pesquisa que não se restringe à mera transcrição das respostas às perguntas, 

nem tampouco o contentamento com a imediaticidade de tais respostas. É preciso 

que o/a pesquisador desprenda-se do imediato e, num processo gradual de 

aproximação com as determinações que o objeto apresenta, possa superar a 

aparência para chegar à sua essência.  

Buscando adentrar, ainda que parcialmente, na realidade dos sujeitos 

entrevistados, outras fontes de dados, tais como a observação, análise de materiais 

produzidos sobre o assunto – pesquisas, artigos, dissertações, teses – dados 

documentais, veiculação midiática e outros, foram necessários para ampliar dados e 

informações, fundamentais para o entendimento e apreensão do objeto.  

Para delimitar o objeto de estudo demarcar as ênfases que propúnhamos 

analisar, definimos critérios para especificar o tempo e os sujeitos da nossa 

pesquisa. Assim, delimitamos como recorte temporal o período compreendido entre 

os anos de 2009 a 2012 – considerando o ano de vigência da Lei 12.010/09 e o ano 

de 2012 como marco final dos levantamentos documentais; a cidade de Natal como 

lócus de pesquisa – enfoque para as adoções realizadas nesta cidade; o universo de 

pesquisa como sendo os pares homoafetivos – tanto do sexo masculino quanto do 

sexo feminino, que adotaram crianças e/ou adolescentes na referida cidade nesse 

período de tempo e a amostra como sendo 04 destes pares13. 

Foram então realizadas entrevistas com 04 famílias homoafetivas diferentes, 

das quais 03 homens e 03 mulheres foram seus/suas porta-vozes. A primeira família 

entrevistada era composta por dois homens e uma filha de 06 anos, porém na 

ocasião da entrevista apenas um dos pais estava presente; a segunda família 

entrevistada era composta por uma mulher com dois filhos – uma menina de 07 

anos e um menino de 05 anos; a terceira família era formada por dois homens com 

                                                           
13

 Para fins de delimitação de amostra, não incluímos aqui os indivíduos “trans” – transexuais e 
travestis.  
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um menino de 09 anos e uma menina de 05 anos e a quarta família era composta 

por duas mulheres e 05 crianças com idades entre 10 e 03 anos de idade14. 

A escolha da cidade do Natal/RN como lócus de pesquisa se deu por dois 

motivos: o primeiro se justifica pelo fato de já termos construído um percurso 

investigativo de pesquisa em momentos anteriores e por compreendermos que a 

adoção homoafetiva é uma realidade presente no contexto das organizações 

familiares da cidade; e o segundo motivo, que direta ou indiretamente se relaciona 

com o primeiro, diz respeito à tentativa de dar visibilidade às experiências parentais 

destes pais e mães gays e lésbicas e colaborar para desmistificação do exercício da 

homoparentalidade, haja vista a necessidade de pesquisas sobre o tema na 

realidade desta cidade.  

Os motivos aqui elencados fazem frente a uma contradição observada ao 

longo do nosso trajeto de pesquisa (desde o curso de graduação). À medida que nos 

interessávamos pela temática e buscávamos desvelar nosso objeto de pesquisa, 

verificávamos uma espécie de apagamento, silenciamento e minimização das 

famílias homoafetivas nas relações sociais, ou seja, embora estas famílias 

estivessem situadas nestas relações, elas quase não “apareciam” nas estatísticas, 

nos dados oficiais sobre famílias ou mesmo sobre configurações familiares15.     

Em contrapartida, ao ouvirmos relatos, informações de pessoas, nos mais 

diversos espaços da cidade, que conheciam/em pais/mães homoafetivas/os que 

adotaram crianças e adolescentes em Natal, havia uma tendência que sinalizava 

que estes/as eram pessoas compreensivas, “acessíveis” para o diálogo, que 

possivelmente gostariam de falar sobre suas experiências.  A despeito de tal 

contradição, as inquietações de pesquisa se adensaram e nos moveram a pensar se 

o “silêncio”, a “invisibilidade” e os parcos dados disponíveis se deviam à 

iniciativa/opção das famílias de se manterem reservadas ou a algo instituído, como 

se a família estivesse restrita à família heterossexual. 

                                                           
14

 As idades aqui mencionadas foram calculadas com base nas informações prestadas pelos pais e 
mães sobre as adoções. Como não foram especificados os meses de aniversários de todas as 
crianças, com exceção da quarta família que apresentou os registros das crianças, não foi possível 
afirmar com precisão as idades das mesmas. Assim, as idades referem-se à contagem da data de 
nascimento até o final do ano de 2014.  
15

 Ao buscarmos informações relativas às famílias homoafetivas em órgãos tais como o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pesquisas de grande amplitude nacional como a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e, no âmbito local, a 2ªVIJ – Natal 
verificávamos que estas famílias quase não faziam parte dos números oficiais. 
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Considerando a relação histórica que o Serviço Social tem com as lutas dos 

movimentos sociais, além de ser uma profissão inserida no campo sócio jurídico 

desde a década de 1930, as temáticas de famílias, adoção, direitos da criança e 

do/a adolescente e direitos da população LGBT fazem parte não apenas do escopo 

de atuação do/a Assistente Social, mas também compõem o rol de temáticas objetos 

de estudos e pesquisas no universo da profissão. Deste modo, o desvelamento das 

adoções homoafetivas e a inserção dessa problemática em um espaço de 

visibilidade e de análises críticas revelam-se ações necessárias.  

Numa conjuntura sócio-política-econômica e cultural marcada pela 

hegemonia neoliberal de submissão e individualização dos sujeitos, derrocada de 

direitos e conquistas da classe trabalhadora, pulverização desta classe – num 

movimento de contrarreformas do Estado e das políticas sociais –, de 

recrudescimento do conservadorismo, homogeneização, recusa à diversidade e 

manutenção da ordem social capitalista, a dinâmica contraditória desta sociabilidade 

e os sujeitos sociais enquanto sujeitos históricos e dotados de possibilidades, nos 

autorizam a (re)afirmar da pertinência das análises críticas acerca desta 

sociabilidade e suas relações, bem como a luta política e emancipatória. 

As reflexões realizadas nesta dissertação e o compartilhamento das 

respostas encontradas buscam contribuir com estudos críticos e práticas sociais cujo 

horizonte seja a eliminação de toda e qualquer forma de privação, dominação, 

violência, discriminação e desigualdades. Destacamos e reafirmamos o 

compromisso ético-político inscrito no atual Código de Ética do Serviço Social de 

1993, o qual expressa, em um de seus princípios fundamentais, a “[...] opção por um 

projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero ”(CFESS, 1997, p. 

18). 

Nesta perspectiva, é imprescindível a realização de estudos que abordem a 

materialização do usufruto de direitos sociais e humanos para os sujeitos sociais 

partícipes do processo de adoção e que ampliem as discussões na perspectiva da 

diversidade sexual, em sintonia com as determinações sócio históricas postas pelo 

capitalismo contemporâneo que incidem na formação de valores e práticas que 

reiteram formas de opressão. 

Acreditamos que os resultados obtidos com a pesquisa e apresentados 

nesta dissertação, em certa medida, poderão contribuir para o adensamento da 
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produção intelectual do Serviço Social e também para o fortalecimento da profissão 

e do seu público usuário, o qual inclui a população LGBT e crianças e adolescentes. 

A temática da adoção homoafetiva se configura como uma demanda atual do 

exercício profissional e exige, além de conhecimento e análise da realidade, uma 

atuação profissional que faça coro à defesa intransigente dos direitos e que se 

posicione contra o avanço e a reprodução do conservadorismo e discriminações.  

 

1.2.  O PERCURSO DA PESQUISA E A ESCOLHA METODOLÓGICA 

 

Considerando que em 2013 a cidade do Natal/RN possuía uma população 

estimada em 853.928 habitantes16, encontrar 08 pessoas específicas no meio desse 

contingente populacional seria quase o mesmo que “procurar agulha no palheiro”. 

Durante a fase do projeto de pesquisa surgiu a ideia de utilizar networking17 como 

ferramenta de localização e aproximação com os sujeitos da pesquisa. Como no 

poema Quadrilha, de Carlos Drumond de Andrade – aquele em que “João amava 

Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém [...]” – optamos por tentar aproximação com os sujeitos da 

pesquisa a partir de um conjunto de pessoas próximas a nós, que conheciam outro 

conjunto de pessoas, pois assim seria mais provável que encontrássemos, 

especificamente, aquelas que estávamos buscando. 

Qualificamos a opção por essa estratégia – networking – como uma opção 

acertada, pois como não conhecíamos os sujeitos que comporiam a amostra da 

pesquisa e também não fazíamos ideia de onde eles/as estavam dispostos/as na 

cidade, nem como faríamos o contato inicial, optar por redes de contatos otimizaria a 

nossa busca e seria quase um “tiro certeiro”. Então, nessa proposta, conversaríamos 

com “João” que conhecia “Teresa”, que conhecia “Raimundo”, que conhecia “Maria”, 

que conhecia “Joaquim” que conhecia “Lili” que conhecia, enfim, algum par 

homoafetivo, que havia adotado filhos/as em Natal/RN. Com isso, fomos tecendo a 

                                                           
16

 Cf. http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240810&search=rio-grande-do-
norte|natal. 
17

 Networking é uma expressão que representa uma rede de contatos, ou seja, diz respeito às 
pessoas que um indivíduo conhece e aos relacionamentos (pessoais, comerciais e profissionais) 
mantidos com elas. Constitui-se numa estratégia em processos de pesquisa que visam a localização 
de sujeitos específicos, que por diversas razões não estão necessariamente identificados e visíveis 
em pesquisas oficiais e levantamentos de dados disponíveis ao público. 
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nossa “teia de contatos” para que pudéssemos chegar até aqueles/as que seriam 

os/as sujeitos desta pesquisa. 

Tecer a “teia de contatos” deu certo, mas isso demorou um pouco a 

engrenar. A colaboração de amigos/as e pessoas que trabalham em instituições e 

organizações foi fundamental neste processo. Conversando com um/a e com 

outro/a, daqui e dali, resgatando alguns contatos, explicitando o desejo de realizar 

entrevistas e o desenvolvimento da pesquisa, aos poucos fomos “mapeando” a 

localização desses sujeitos e iniciando os contatos através de e-mails e ligações 

telefônicas. 

Após várias tentativas de contato e encontro com os possíveis sujeitos da 

pesquisa, no ano de 2013 finalmente conseguimos. No entanto, esses encontros só 

se deram nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2014. Diante da especificidade 

do nosso objeto de estudo seria, no mínimo, pretencioso achar que uma ou poucas 

palavras permitiriam o acesso imediato à história e à vida dessas pessoas. 

Sabíamos que seria um processo lento, que exigiria cuidado e muito respeito para 

não sermos invasivas ou mesmo “atropelarmos” alguns processos e, com isso, 

corrermos o risco de obtermos negativas dos sujeitos em participar da pesquisa e 

pôr em risco a realização do processo como um todo. 

Assim como tudo na vida, fazer pesquisa é fazer escolhas e, como para toda 

escolha existem critérios, possibilidades, dificuldades e contradições, nesta pesquisa 

não foi diferente. Não temos dúvida de que o resultado final a que chegamos revela 

uma pesquisa ancorada em princípios éticos, teóricos e metodológicos que buscou 

cumprir seu objetivo. No entanto, por se tratar de um processo lento e gradual o 

longo espaço de tempo das respostas dos/as colegas da rede de contatos e também 

dos/as participantes fizeram com que o prazo da pesquisa se estendesse e não 

cumpríssemos o nosso cronograma inicial, tendo sido necessário alterá-lo. Ademais, 

a particularidade do objeto, que envolve em larga medida a subjetividade dos 

indivíduos, exigiu de nós a compreensão e o respeito para com a disponibilidade de 

cada um/a deles/as. 

A preparação para a realização das entrevistas se deu meses antes delas 

ocorrerem de fato. Estávamos constantemente acionando a rede de contatos 

(pessoas próximas, amigas e conhecidas) que, na medida do possível, colaboravam 

para o processo de aproximação com os/as sujeitos da pesquisa. Era essencial 
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saber o máximo de informações disponíveis e possíveis sobre os/as prováveis 

entrevistados/as antes de realizar as entrevistas concretamente. 

Nesse movimento de observação e aproximação fizemos uma visita ao 

Projeto Acalanto Natal18 e participamos de algumas atividades desenvolvidas pelo 

mesmo, tais como a Reunião de pais/mães19. Essa visita e atividades foram 

fundamentais para ampliar o leque de contatos e obter algumas “pistas” cruciais, 

como nomes e informações genéricas sobre os/as possíveis participantes. 

Com interesse em colaborar para o desenvolvimento da pesquisa e também 

como forma de difundir e solidificar o trabalho realizado pelo Projeto Acalanto Natal, 

fomos convidadas a acompanhar as reuniões que eram realizadas com pais e mães 

que já tinham adotado, com aqueles/as que já estavam habilitados para realizá-la e 

também com pretendentes à adoção que estavam se habilitando. Esses encontros 

ocorriam mensalmente e objetivava dialogar sobre algumas questões referentes à 

adoção e também trocar experiências.  

O convite foi prontamente aceito, pois tínhamos ali a esperança de encontrar 

algum/a pai/mãe homoafetivo/a que tivesse adotado filhos/as. Em um desses 

encontros tivemos a oportunidade de conversar com o Prof. Carlos Henrique Souza 

da Cruz, que protagonizou um dos primeiros casos de adoção homoafetiva no 

nordeste (e também do Brasil)20. Entretanto, como a adoção que ele realizou foi 

concretizada na cidade do Recife/PE (estando assim, fora do nosso recorte 

                                                           
18

 O Projeto Acalanto Natal é instituição assistencial, sem fins econômicos, sem distinção alguma 
quanto à raça/etnia, condição social, credo político ou religioso, composto por um grupo de pessoas 
amigas da comunidade, entre pais/mães e filhos/as adotivos/as ou não, que voluntariamente 
propuseram-se a desenvolver um trabalho de esclarecimento, estímulo e encaminhamento à adoção, 
tendo como objetivo básico evitar a institucionalização de crianças e adolescentes e prevenir o seu 
abandono e marginalização. Cf. http://www.projetoacalantonatal.com.br/institucional/ 
19

 Reuniões mensais promovidas pelo Projeto Acalanto Natal, as quais reúnem pais e mães 
adotivos/as, pessoas cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção, pessoas interessadas na 
temática da adoção, alguns/mas voluntários/as do Projeto, profissionais das áreas de Psicologia, 
Serviço Social Direito e quem mais tiver interesse no assunto. As reuniões buscam a interação entre 
os/as participantes, o compartilhamento de experiências e problematizam temáticas diversas 
relacionadas à adoção, tais como legislação, convivência, orientações sobre “gestação afetiva”, 
revelação da origem da criança, dentre outras. 
20

 Carlos Henrique Souza da Cruz é psicólogo e teólogo e, juntamente com seu companheiro Wagner 
da Matta Pereira, protagonizaram um marco na história social e jurídica do Brasil: eles foram o 
primeiro par homossexual a obter na Justiça o direito de adotar duas crianças, em cujas certidões de 
nascimento passaram a constar os nomes dos dois pais. A história de desafios e lutas de Carlos e 
Wagner (a entrada do processo de adoção até à conquista no plano legal) está narrada em um livro 
intitulado Duas Filhas, Dois Pais: Histórias e desafios da primeira adoção homoafetiva brasileira, em 
sua 2ª edição, acrescido de novos conteúdos e reflexões proporcionados pela experiência dos dois 
pais e suas duas filhas. 
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geográfico) ele não seria sujeito da nossa pesquisa, mas poderia ser um sujeito 

crucial na – e para a – nossa “teia de contatos”. 

Por sugestão do referido professor, buscamos a equipe técnica da 2ª VIJ – 

Natal, em especial a psicóloga. Após algumas tentativas de contatos telefônicos sem 

êxito devido à incompatibilidade de horários em função do recesso das atividades da 

Vara, conseguimos agendar uma visita e fomos conversar pessoalmente com a 

mesma. Nesta conversa inicial foram explicitados os objetivos da pesquisa, bem 

como sua metodologia. A ideia foi bem aceita e ela se dispôs a enviar e-mail para os 

sujeitos informando-os/as sobre a realização da pesquisa e fazendo-lhes o convite 

para participação.  

Enquanto aguardávamos o retorno da psicóloga quanto à aceitação ou não 

dos pais e mães homoafetivos/as para participação na pesquisa, continuávamos 

buscando outras fontes de informação e contatos e, através de uma amiga, cuja 

mãe conhecia uma das possíveis entrevistadas, chegamos a outro nome. 

A internet também nos serviu como fonte de busca. De posse de nomes e 

informações genéricas fornecidas pelos/as amigos/as colaboradores/as da pesquisa, 

recorremos, também, aos sites de redes sociais, tais como Facebook, que nos foi 

muito útil, pois à medida que recebíamos as informações acerca dos/as adotantes, 

buscávamos nos certificar, por meio de informações publicadas pela/s própria/s 

pessoa/s em seu/s perfil/s e também através de fotos dos seus álbuns públicos, se, 

de fato, as informações eram precisas. 

Feito isso, e ainda sem a confirmação ou negativa dos/as pais e mães 

homofetivos/as consultados/as, via e-mail, pela psicóloga da 2ª VIJ – Natal, 

buscamos esta profissional novamente para que ela confirmasse uma informação 

advinda de uma pessoa conhecida e, após a confirmação dela, fomos em “busca” do 

primeiro sujeito da nossa amostra de pesquisa. 

Não tardou muito para que fizéssemos o primeiro contato e marcássemos a 

data para realização da primeira entrevista. Os contatos posteriores com os/as 

demais sujeitos também se deram de forma serena e receptiva. Com o segundo 

sujeito, também houve “facilidade” no processo de contato e resposta, posto que 

haviam recebido o e-mail da psicóloga e logo em seguida responderam à solicitação 

via e-mail combinando a entrevista. O processo preparatório para realização da 

terceira entrevista se deu através da indicação de uma amiga. E a quarta e última 

entrevista também foi facilitada por intermédio da psicóloga da 2VIJ – Natal. Ela 
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entrou em contato com as adotantes, falou sobre a pesquisa e pediu autorização 

para me passar os seus números de telefones. As adotantes autorizaram e a 

psicóloga me repassou o número do celular. Agendamos a entrevista e fomos ao 

encontro desta família no estado da Paraíba. 

Em pesquisas qualitativas a interação entre o/a pesquisador/a e os sujeitos 

pesquisados é essencial. Iniciamos a busca pelo caminho mais “fértil” para a jornada 

que se iniciava e, com interesse em “dar voz” a essas/es mães e pais, escolhemos a 

entrevista como uma das estratégias de investigação. Deste modo, conforme 

anunciado anteriormente, foram realizadas 04 entrevistas com 04 famílias 

homoafetivas diferentes, das quais duas eram compostas por homens e filhos/as, 

uma formada por uma lésbica e filho/a e a quarta composta por duas mulheres e 05 

crianças.  

Logo na primeira entrevista foi possível observar que o termo “Entrevista” 

incitava tensão, formalidade, nervosismo e preconcepções do que seria este 

processo. Na tentativa de apreender o máximo possível daquele momento, nos 

preocupamos em não colaborar com essa expectativa, na maioria das vezes 

negativa, e tentamos realizar as entrevistas em tom de conversa, conferindo-lhes 

leveza e até certa informalidade, porém sem perder o objetivo da pesquisa, nem 

tampouco o respeito para com os/as entrevistados/as. 

Os encontros com os/as entrevistados/as foram previamente agendados 

através de contato telefônico ou e-mail. Nesses contatos iniciais havia a 

preocupação de enviarmos uma carta de apresentação da pesquisa contendo os 

objetivos e a metodologia para que estes/as pudessem tomar ciência previamente. 

Por tratar-se de uma pesquisa que envolve a participação de seres humanos21 foi 

tomada uma série de medidas para resguardar os direitos e a integridade física e 

psicológica dos/as entrevistados/as, a começar pela leitura e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)22. 

 A fim de melhor sistematizar as informações obtidas, previmos a utilização 

de gravador de voz, visto que por se tratar de uma conversa acerca das diversas 

dimensões da vida dos/as entrevistados, a utilização deste recurso foi de suma 

importância como registro e subsídio para as nossas análises. Juntamente com a 

                                                           
21

 Atualmente no Brasil as pesquisas que envolvem seres humanos, tanto aquelas que envolvem a 
utilização de material orgânico, quanto àquelas referentes a aspectos subjetivos do indivíduo, são 
reguladas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 
22

 Cf. Apêndice A 



27 
 

apresentação do TCLE era informado aos/às participantes sobre a gravação de voz 

e a necessidade da assinatura do Termo de Autorização para Gravação de Voz, que 

também foi bem recebido pelos/as entrevistados/as, com exceção de dois 

entrevistados que não quiseram que a sua entrevista fosse gravada. 

Em todas as entrevistas era possível identificar um clima inicial de tensão, 

uma espécie de “gelo”. Esse clima tenso era absolutamente compreensível, haja 

vista que aquele era o primeiro encontro pessoal entre pesquisadora e 

entrevistados/as. Certamente o uso do gravador se mostrou como um inibidor inicial 

para as conversas, pois a sua presença estabelecia um ar de formalidade, remetia 

aos/às entrevistados/as o teor “rígido” que a palavra entrevista ensejava – aquele 

que buscávamos nos distanciar – e os/as avisava que as suas falas estariam 

registradas.  

Esse desconforto prévio com a utilização do gravador pôde ser sentido 

através de falas do tipo “Vamos, lá... vê se eu sei responder a esta entrevista” ou 

“ainda bem que não está gravando isso” ou ainda “que bom que não está gravando, 

porque senão isso estaria registrado; é por isso que não gosto de gravações”. 

Entretanto, à medida que iniciávamos a entrevista e eles/as verificavam que não 

havia respostas “certas” ou erradas” ou mesmo que as perguntas eram sobre 

aspectos das suas vidas, e por isso “saberiam” respondê-las, o desconforto logo se 

desfazia. 

Do total de entrevistas, duas foram realizadas nos locais de trabalho dos/as 

entrevistados e duas foram realizadas em suas residências. A definição do local da 

entrevista ficou a critério deles/as, pois compreendíamos que esta escolha, em um 

local onde se sentissem seguros/as e à vontade, contribuiria para a fluidez e alcance 

dos objetivos. Todos/as os/as entrevistados/as receberam bem as questões e não 

apresentaram objeções em responder esta ou àquela pergunta. 

 As entrevistas realizadas foram balizadas por um roteiro de questões, 

previamente elaborado, dividido em quatro eixos: 

 

1 Processo de adoção;  

2 Dificuldades/preconceitos no processo de adoção;  

3 Experiência como pais/mães gays/lésbicas;  

4 Direitos da população LGBT no Brasil. 
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O roteiro foi constituído por 18 perguntas abertas23, relacionadas com os 

eixos citados, para que pudéssemos apreender a realidade vivenciada pelos 

pais/mães no exercício da homoparentalidade, considerando o processo de adoção 

e seu deferimento, bem como a inserção e convivência familiar e comunitária da 

família homoafetiva nos âmbitos da família, trabalho e educação dos/as filhos/as e 

os possíveis preconceitos e dificuldades vivenciados. 

Embora se tratasse de uma entrevista semiestruturada, verificamos que o 

conteúdo abordado pelos sujeitos extrapolou as expectativas em termos de 

informações e riqueza de detalhes. Buscamos deixar os/as entrevistados/as à 

vontade para que falassem sobre o que estava sendo perguntando e também sobre 

outros elementos que quisessem agregar à resposta, tais como exemplos e 

situações vividas. 

 

1.3. OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Até aqui foi possível verificar a complexidade da construção do nosso 

“caminho de pesquisa”. O ímpeto pelo desvelamento da realidade, a sede pela 

análise de um objeto de estudo, os desafios para realização de uma pesquisa e as 

possibilidades que se apresentaram diante de alguns limites fizeram com que as 

sinuosidades encontradas fossem enfrentadas e servissem de incentivo para a 

busca de outras estratégias de investigação, tais como análise documental – Leis e 

Documentos Publicados sobre a temática – porém, sem nos distanciarmos do 

referencial ético-político e teórico-metodológico. 

A adoção de crianças e/ou adolescentes e a homoafetividade são nossos 

pontos de partida. Contudo, a heterogeneidade dos sujeitos na condição de 

homoparentalidade, a complexidade e os preconceitos que envolvem a temática da 

adoção, a luta pela afirmação e reconhecimento de crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos e a garantia do direito à convivência familiar e comunitária, tanto 

das crianças e adolescentes quanto dos indivíduos homoafetivos/as, nos adverte e 

nos move a apreender a totalidade do objeto em questão e compreender a 

diversidade dos sujeitos envolvidos no processo de adoção, alargando os horizontes 

de análise e tomando-os/as como sujeitos históricos e determinados/as socialmente. 

                                                           
23

 Cf. Apêndice B 
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Cada família desta pesquisa possui e apresenta determinações das 

condições objetivas e subjetivas e de um tempo histórico que incidem sobre cada 

uma delas. Suas trajetórias de vida, escolhas, a forma como se organizam, o espaço 

sócioterritorial na qual estão dispostas, a quantidade de filhos/as, o período de 

realização de adoção, suas características e outros elementos apreendidos nas 

entrevistas revelaram indivíduos sociais, pais e mães, imersos numa sociabilidade 

de tempo aligeirado, de valores conservadores, reprodutora de preconceitos que 

prima por um determinado modo de vida: ocidental, branco, economicamente ativo e 

heterossexual. 

A complexidade, as contradições e a diversidade das adoções realizadas e 

de cada família pesquisada são dignas de análises críticas que buscaremos 

apresentar e problematizar ao longo da dissertação. Por ora, buscamos fazer aqui 

uma breve caracterização do perfil sócio-político-econômico e cultural dos/as 

sujeitos que compõem as famílias pesquisadas, porém sem pretensão de reduzi-la a 

um ou outro elemento que foi considerado para caracterização de seus perfis. 

Primando pela garantia dos direitos que foram esclarecidos e assegurados 

aos/às participantes deste estudo, assim como mantendo sigilo e confidencialidade 

sobre suas identidades, utilizaremos nomes de personalidades brasileiras, tais como 

artistas, políticos/as e militantes dos movimentos sociais, assumidamente gays e 

lésbicas, que contribuíram para as lutas por direitos e visibilidade dos movimentos 

LGBT24. Para tanto, a apresentação de cada família e dos sujeitos que as constituem 

se dá conforme a ordem cronológica de realização da primeira entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Elencamos aqui os nomes de Renato Russo (cantor e compositor), Jean Wyllys (Deputado 
Federal), Ellen Oléria (cantora e compositora), Poliana Martins (assessora de imprensa e 
companheira de Ellen Oléria), Caio Fernando Abreu (jornalista, dramaturgo e escritor), João Silvério 
Trevisan (escritor, jornalista e dramaturgo), Cássia Eller (cantora) e Ângela Rô Rô (cantora, 
compositora e pianista).   
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 Renato Russo e Jean Wyllys 

 

“Eu fico fazendo cálculos...  
vivo até setenta e poucos anos,  

quantos anos a Frida
25

 vai estar?” 

 

O primeiro entrevistado possui 49 anos, é natural de Porto Alegre/RS e vive 

em união estável com o companheiro Jean há quatorze anos e não possui filho/a(s) 

biológico/a(s). Os dois entraram juntos com o processo de adoção na 2VIJ – Natal 

no mês de junho de 2010 e no mês de outubro do mesmo ano estavam com a 

adoção concretizada.  

O objetivo inicial era entrevistar simultaneamente os/as pares de 

companheiros/as de cada família. No entanto, com Renato e Jean isso não foi 

possível, pois na ocasião da realização da entrevista, em função dos compromissos 

de Jean naquela semana e nas semanas seguintes, não foi possível entrevistá-los 

no mesmo encontro. 

Passados alguns dias entramos em contato com Renato na tentativa de 

agendarmos o encontro e a entrevista com Jean. No entanto, mais uma vez devido à 

incompatibilidade de agendas não obtivemos êxito. Diante das dificuldades que se 

apresentavam e do transcorrer do tempo que dispúnhamos para realização das 

demais entrevistas, optamos por considerar as informações fornecidas e as falas de 

Renato como representativas desta família. 

Renato e Jean adotaram uma menina de 02 anos e dez meses, que aqui a 

chamaremos de Frida Kahlo26.  A história de vida de Frida, anterior à adoção, é 

bastante semelhante à história de outras centenas de crianças brasileiras acolhidas 

nos diversos estados do país. Por questões socioeconômicas, aos seis meses de 

vida Frida foi destituída de sua família biológica e institucionalizada numa instituição 

de acolhimento na cidade do Natal.  

Conforme as informações fornecidas por Renato, a adoção de Frida se deu 

de forma rápida e tranquila. A vivência da paternidade mudou absolutamente a sua 

vida, já que depois de concretizada a adoção, suas prioridades e projetos de vida 

                                                           
25

 Confira a nota explicativa nº 26. 
26

 Para as crianças, filhos/as dos nossos/as entrevistados/as, buscamos prestar uma espécie de 
homenagem a pessoas públicas que contribuíram com lutas no campo do feminismo, na luta contra o 
racismo, pelo direito à liberdade de orientação sexual e até da liberdade num sentido mais amplo, 
como por exemplo Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Oscar Wilde, Gandhi, Pagu, Martin Luther King, 
Harvey Milk, Bertha Lutz, Cazuza e Leila Diniz.  
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foram reconstruídos e Frida ganhou centralidade na família e nas atividades 

cotidianas. 

Durante toda a entrevista, Renato se apresentou como um sujeito 

conhecedor das demandas e da luta por direitos da população LGBT no Brasil. Ele 

possui graduação completa em Ciências Sociais, com Pós-Graduação incompleta e 

é empresário do ramo alimentício na cidade do Natal. 

Em função da sua formação acadêmica, trabalhou por anos na prestação de 

consultorias e realização de projetos, em matéria de segurança pública e direitos 

humanos junto aos governos de alguns estados brasileiros. No entanto, o trabalho 

desenvolvido como sociólogo gradativamente cedeu espaço às atividades 

empresariais de seu estabelecimento. Em suas palavras, o negócio em que ele e 

Jean são sócios-proprietários e, sobretudo, a chegada de Frida à família diminuiu o 

ritmo de trabalho com consultorias e as constantes viagens tornaram-se mais 

esporádicas. 

Renato se autodeclara pardo e se define como “espiritualista”. Ao falar de 

religião e espiritualidade, disse não seguir uma ou outra doutrina religiosa, pois 

considera que possui uma mescla de crenças na Umbanda, Candomblé, 

Cardecismo e em outras religiões. Segundo ele, essa (auto)designação se deve ao 

fato de possuir sua própria crença e ir “tirando aquilo que cada uma tem de melhor”, 

embora saliente ter mais afinidade com as religiões de matriz africana. 

As atividades cotidianas e a relação afetiva e conjugal com Jean se fizeram 

presentes ao longo de toda a entrevista. Renato deixou claro seu posicionamento 

quanto à expressão e visibilidade de sua orientação sexual e afirmou que na relação 

afetiva e sexual com Jean “Não escondemos de ninguém, desde sempre... Somos 

adultos, donos dos narizes, então... Não tem isso”.  

Questionado quanto à sua participação política em movimentos sociais ou 

movimentos de defesa pelos direitos da população LGBT, Renato afirmou ter 

participado de um Grupo de Trabalho no Ministério da Justiça, no campo da 

segurança pública LGBT em Brasília, mas atualmente não realiza militância ou 

atividades neste movimento social nem em outros movimentos sociais. 
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 Ellen Oléria e Poliana Martins... 

 

“Liguei para as minhas irmãs 
e foi todo mundo lá para casa 

para conhecer e se apaixonar também.” 
 

A segunda entrevistada é empresária, possui 31 anos e é natural da cidade 

do Natal/RN. Juntamente com o pai, administra uma empresa Transportadora com 

filiais nas cidades de João Pessoa/PB e Recife/PE. Mãe de duas crianças – uma 

menina (Simone de Beauvoir) e um menino (Oscar Wilde) e companheira de 

Poliana, com a qual convive em união estável há um ano e meio, Ellen se revela na 

face de uma mulher simpática, falante e bastante segura das suas convicções. 

Com formação acadêmica (incompleta) no curso de Administração, Ellen 

participa ativamente das atividades da empresa da família, dividindo seu tempo 

entre reuniões, compromissos de trabalho, viagens para supervisão das filiais da 

empresa sem, no entanto, abdicar das atividades com os filhos e a companheira. 

Essa realidade se revela por meio de suas palavras, quando ela nos afirma que no 

fim do dia, “tenho que ter, pelo menos, uma horinha antes do jantar que é para ver 

tarefas; eles querem mostrar como é que foi o dia (ela faz hipismo e ele faz jiu-jitsu) 

e querem dizer como foi isso ou aquilo e eu tenho que ter aquele tempo só para 

eles”. 

No tocante à sua subjetividade, especialmente quanto à religiosidade, Ellen 

afirma gostar tanto da religião católica, quanto da doutrina espírita. Porém, revelou 

que prefere ir ao Centro Espírita e o frequenta pelo menos uma vez por mês e, deste 

modo, se define como uma pessoa espírita. 

Um pouco tímida no início da entrevista, aos poucos Ellen foi se despindo da 

timidez e da insegurança em responder perguntas sobre a sua história, sua vida, 

seus filhos e seu cotidiano para alguém com quem nunca tinha tido contato e, 

superado o “gelo” inicial da conversa, apresentou os sentimentos e o solo que 

nutrem a sua relação com os filhos, com a família e com a sua atual companheira. 

Compartilhando conosco as suas experiências, gradativamente Ellen desnudava, 

sob o seu ponto de vista, as particularidades de se (a)firmar enquanto mãe, 

empresária e mulher lésbica na cidade do Natal. 

Sem filhos/as biológicos/as, Ellen adotou sua primeira filha no ano de 2007 e 

dois anos depois – em 2009 – se tornaria mãe por adoção pela segunda vez. Ambas 
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as adoções foram realizadas individualmente. A decisão de ser mãe, fosse por 

adoção, fosse por inseminação artificial, já fazia parte dos seus planos de vida e 

embora tenha convivido sete anos e meio com uma companheira, que tinha um filho 

biológico de 01 ano e 11 meses à época, a adoção das duas crianças foi feita 

apenas por Ellen. 

A primeira adoção realizada por ela se deu no mês de novembro do ano de 

2007 e a segunda no mês de abril de 200927 – ambas realizadas individualmente e 

de forma direta, ou seja, as mães biológicas das crianças as entregaram diretamente 

à Ellen, ainda nas maternidades, para que ela “criasse” as crianças como seus 

filhos.  

Ciente dos procedimentos para a realização das adoções, Ellen orientou as 

mães a registrarem seus filhos nos cartórios dos municípios de nascimento de cada 

um deles para que todo o processo fosse realizado conforme a Lei. Em seguida 

acionou seu advogado para que este entrasse com o processo de adoção na 2VIJ – 

Natal e procedesse com os trâmites necessários. Nas duas situações de entrega 

dos filhos pelas mães biológicas, Ellen voltou à sua residência com as crianças, que 

estiveram com ela desde o nascimento. 

 Afirmando ser uma pessoa muito reservada, Ellen atesta que durante toda a 

sua vida não teve envolvimento nem participação política em movimentos sociais ou 

movimentos de defesa pelos direitos da população LGBT. Para ela, os direitos da 

população gay e lésbica podem ser conquistados sem que, necessariamente, se 

precise “estar gritando aos quatro cantos do mundo”. 

 

 Caio Fernando Abreu e João Silvério Trevisan 

 
“Passado o susto inicial 

 todos se apaixonaram por eles  
e hoje, muitas vezes, esquecem  

que  não são nossos filhos biológicos.” 

 

A terceira família entrevistada é composta por Caio e João, pais de Gandhi 

(09 anos) e Pagu (06 anos). Caio possui 49 anos, é natural da cidade do Natal/RN, 

possui graduação em Direito, com pós-graduação (em curso) em Direito tributário e 
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 Durante a conversa, a entrevistada informa que o processo de adoção da primeira filha teve 
duração de 06 meses, enquanto o processo do segundo filho durou 08 meses até o deferimento da 
sentença.  
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trabalha como Auditor Fiscal. João, por sua vez, é médico, com pós-graduação 

completa, possui 51 anos e é natural da cidade de Salvador/BA.  

Diferente das demais famílias entrevistadas, Caio e João apresentam a 

particularidade de serem casados civilmente. De acordo com eles, logo após o 

reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo por parte do 

Supremo Tribunal Federal em maio de 2011 e da possibilidade de converter essa 

união em casamento civil, registrado em cartório, os dois decidiram casar-se 

civilmente. 

Apesar da relação entre eles está edificada há alguns anos e da sintonia 

existente entre os dois e entre estes e os filhos, isso não foi suficiente para garantir 

homogeneidade às respostas dadas. Não raras vezes as opiniões e as respostas 

deles divergiram. No entanto, com maturidade e respeito, os dois apresentavam 

suas opiniões, que eram sempre ouvidas e acolhidas pelo outro com estima e 

atenção, e o consenso dava o tom das respostas. 

Não ter filhos/as biológicos/as foi um ponto comum entre os dois. Ambos 

tiveram relacionamentos anteriores, sendo que Caio viveu uma experiência 

heterossexual anterior à relação com João. No tocante à autodeclararão quanto à 

cor e credo, cada um expressou-se de forma diferente. Caio se declarou pardo e 

ateu, enquanto João afirmou ser branco e não ter religião definida, embora tenha 

sinalizado uma afinidade com a doutrina espírita. 

A respeito do envolvimento político em movimentos sociais, Caio participa 

como voluntário de um grupo de apoio à adoção na cidade do Natal/RN, na qual 

realiza um trabalho de orientação e divulgação acerca de adoções tardias, bem 

como adoção de crianças soropositivas, deficientes, com grande grupo de irmãos/ãs 

e outras características que tornam essas adoções “mais difíceis” de serem 

realizadas. Já João afirma que nunca teve envolvimento com movimentos sociais, 

ONG’s ou qualquer trabalho voluntário. Em função das atividades desenvolvidas 

pelo seu companheiro, pôde ter contato com algumas instituições de assistência 

social e se aproximar mais do trabalho desenvolvido por tais instituições. 

No entanto, quando questionados sobre militância, visibilidade política, bem 

como sobre a luta pela conquista e garantia de direitos da população LGBT, as 

respostas dos dois, por diversas vezes, foram divergentes. Os dois foram enfáticos 

em afirmar que “é importante a pessoa gay se assumir e lutar pelos seus direitos”, 

mas argumentaram que a visibilidade – no sentido de ir às ruas, levantar bandeira, 
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fazer Paradas gays – existe, mas não é a única maneira de fazê-lo, visto que 

existem outras formas de se afirmar, tais como pleitear direitos.  

O ponto Movimento LGBT foi bastante controverso, pois apesar de 

considerarem os anseios da população LGBT como atuais e válidos – João 

menciona as lutas das travestis e transexuais pelo uso do nome social, enquanto 

Caio complementa a fala explicitando sobre a necessidade da sociedade romper 

com o binarismo homem-mulher e compreender que existem outras categorias – 

contraditoriamente, ambos ressaltaram que para eles “não é necessário que o gay 

saia levantando bandeiras ou fazendo festa sobre a orientação sexual”. 

Essas falas, proferidas já no final da entrevista, demostraram e confirmaram 

o caráter reservado que esta família possui. Desde o início dos nossos contatos com 

Caio e João era possível percebermos o receio de abrir sua casa e falar sobre suas 

vidas. Afirmando não gostar de exposição, os dois concederam participar da 

pesquisa e realizar a entrevista sob a condição de não ter suas falas gravadas. 

Mesmo com a preservação de suas identidades garantida e com a submissão da 

transcrição literal da entrevista e análise deles, os dois dialogaram sobre este ponto, 

e apesar das divergências de opiniões, chegarem ao consenso de não autorizar a 

gravação de suas falas. 

A vontade deles foi plenamente respeitada, ainda que o esforço para ouvir, 

apreender as falas e anotar palavras-chave que nos fizessem resgatar as 

experiências relatadas tenha sido dobrado. A entrevista de Caio e João foi rica, 

densa e colaborou, em larga medida, para demonstrar a diferença dos pensamentos 

e sentimentos entre os sujeitos participantes da nossa pesquisa. 

 

 Cássia Eller e Ângela Rô Rô 

 
“Mainha Cássia e mamãe Ângela são casadas.  

Aí o amiguinho disse: Isso não pode.  
Aí nosso filho disse: Pode sim!  

Mainha Cássia e mamãe Ângela são casadas”. 

 

Cidade do interior da Paraíba, uma casa grande, duas mulheres e 05 

crianças. Esse foi o cenário da nossa quarta e última entrevista. Cássia e Ângela 

abriram as portas da sua casa para nos receber, apresentaram sua família e 

descortinaram o seu cotidiano, compartilhando dramas e alegrias. As constantes 

interrupções da entrevista, fosse pelo riso, pela curiosidade ou pelo chamado das 
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crianças em nada atrapalharam aquele momento de extrema riqueza – de afeto e de 

informações. 

Diferente das entrevistas anteriores, ambas as mulheres foram protagonistas 

da fala. Cássia, 40 anos, natural da cidade de São Tomé/RN era a mais falante, mas 

esse atributo não silenciou sua companheira Ângela, de 51 anos e natural de 

Natal/RN. 

Apesar de as duas convivem juntas há 09 anos e ainda não registraram a 

união estável em cartório. Civilmente, Cássia é solteira, ao passo que Ângela é 

divorciada. Antes de iniciarem o relacionamento homoafetivo, as duas haviam 

vivenciado relações heteroafetivas anteriores, as quais geraram filhos/as 

biológicos/as. Cássia é mãe biológica de 04 filhos/as (um rapaz de 26 anos, uma 

moça de 21 anos e de uma menina de 10 anos – que aqui chamaremos de Leila 

Diniz – e um menino de 09 anos, que chamaremos de Cazuza). Já Ângela, é mãe 

biológica de dois filhos (um rapaz de 33 anos e uma moça de 30 anos de idade). À 

data da entrevista, além de mães, as duas também são avós.  

Cássia possui ensino médio completo e Ângela possui graduação completa 

em Serviço Social e graduação incompleta em Turismo. Apesar da formação 

superior, Ângela revela que nunca atuou como Assistente Social. Admira a 

profissão, mas em tempo algum atuou enquanto tal. Ela é pensionista da Petrobras 

e pretende em breve retomar e concluir o curso superior em Turismo. Cássia, por 

sua vez, informou que estava matriculada em curso preparatório para ingresso na 

faculdade, mas que havia desistido. Assim, como Ângela, Cássia é pensionista e 

atualmente não possui vínculo empregatício.  

As duas se autodeclaram brancas e divergiram quanto ao credo religioso. 

Ângela afirmou que teve uma formação religiosa protestante, pois seu pai era pastor 

evangélico e ela foi “criada dentro da Igreja Protestante, mas hoje eu acredito em 

Deus e não sigo nenhuma religião”. Diferentemente, de sua companheira, Cássia se 

afirma enquanto pessoa católica e costuma frequentar a Igreja Católica, assim como 

participa dos ritos e festejos religiosos. Em suas palavras, a manifestação do seu 

credo fica bastante evidente, sobretudo quando afirma que “desde pequena eu era 

católica e continuo seguindo a doutrina desta Igreja”. 

Para além dos filhos/as biológicos/as adultos/as, que já não moram mais 

com as mães, as duas dividem a casa com as 05 crianças: Leila Diniz (10 anos), 

Cazuza (09 anos), Martin Luther King (07 anos), Harvey Milk (06 anos) e Bertha Lutz 
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(02 anos). Segundo elas, a casa está sempre cheia, são os filhos mais velhos de 

Cássia que moram próximo à casa delas, são crianças da vizinhança que sempre 

frequentam a casa para brincar e ainda o pai de Cássia que também mora próximo a 

elas e diariamente lhes faz visitas.  

Em relação ao pai de Cássia, que esteve presente conosco, junto à mesa a 

qual estávamos sentadas, inclusive as crianças, algumas falas nos chamaram 

atenção. A intensa relação afetiva com pai, relação esta que se estende a Ângela, 

ficou evidente em falas como [...] “meu pai é um paizão”, (re)afirmada por Ângela, ao 

dizer: “É verdade, é mais que pai (risos)”.  

Ainda buscando completar a fala da companheira, Cássia afirma que ele “[...] 

é amigo, é tudo. Está aqui sempre ao meu lado, todos os dias. Então, ele? Ele é um 

paizão”. E Ângela conclui dizendo que “é engraçado porque o pessoal aqui pensa 

que eu sou filha dele também porque eu só chamo eles de painho e mainha. Todo 

mundo pensa que eu também sou filha, porque as duas chamam ele de painho”. 

Questionadas quanto à participação política em movimentos sociais ou em 

movimentos de defesa pelos direitos da população LGBT, Cássia afirmou que 

quando moravam em Natal/RN chegou a desenvolver algumas atividades como 

voluntária em uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes. Já Ângela, 

afirmou não ter participação e militância em movimentos sociais. 

Conforme anunciado nesta breve caracterização, Cássia e Ângela residem 

no interior da Paraíba, mas as adoções foram realizadas em Natal. Esta entrevista 

foi bastante rica, tanto pela viagem até à casa das duas, quanto pelas experiências e 

alegrias compartilhadas. A simpatia de ambas as entrevistadas, os risos das 

crianças e os barulhos dos brinquedos deram o tom desta entrevista. 

 

Falar sobre suas famílias, refletir sobre as adoções realizadas e apresentar 

os sujeitos de suas afetividades (companheiros/as, filhos/as, parentes, dentre 

outros/as) pareceram ser ações prazerosas para os indivíduos aqui apresentados. 

Embora para todos/as eles/as essa tenha sido a primeira entrevista, a primeira vez 

que falavam para uma desconhecida sobre a sua história e sobre a história de vida 

dos/as seus/suas filhos/as, isso não lhes pareceu algo desconfortável. Durante todas 

as conversas o bom humor e a receptividade estiveram presentes, o que nos deixou 

bastante felizes porque ao final de cada entrevista ficava evidente para nós o 
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interesse, o respeito e o prazer de cada um/a deles/as em ser protagonista de uma 

história de adoção homoafetiva na cidade do Natal. 

Conforme se verificou no perfil de cada um dos sujeitos apresentados/as, 

alguns elementos comuns se fizeram presentes, se não em todas, mas na maioria 

das entrevistas. O nível superior de escolaridade, completo ou incompleto, foi quase 

unânime – à exceção de Cássia que possuía nível médio completo; a não 

participação em movimentos sociais também foi ponto de quase unanimidade; a 

maioria se autodeclarou branca e afirmou seu credo em religiões diferentes das 

cristãs ou mesmo a ausência de religião definida; apenas duas entrevistadas 

(Cássia e Ângela) tinham filhos/as biológicos/as anteriores à adoção; na data da 

entrevista todos/as possuíam idade acima de 30 anos e relacionavam-se com os/as 

seus/as respectivos/as companheiros/as há mais de 02 anos; das adoções 

realizadas pelos/as 06 entrevistados/as, a maioria ocorreu em 2009 ou em anos 

seguintes e quase todos/as eles/as adotaram mais de uma criança, exceto Renato 

que adotou apenas Frida, embora tenha revelado o desejo de adotar mais um filho. 

Outro ponto comum a todas as famílias pesquisadas foi a faixa de renda. 

Todos/as os/as entrevistados/as afirmaram possuir renda superior a 06 salários 

mínimos28. Consideramos importante chamar atenção para o fato de que embora a 

faixa de renda seja muitas vezes apresentada como elemento que “classifica” os 

indivíduos como membros de uma ou de outra classe social, não podemos reiterar o 

erro comum quando se fala em renda, poder aquisitivo e classe social. Não raras 

vezes é comum encontrarmos em algumas produções acadêmicas a caracterização 

errônea de classe social como mero poder aquisitivo, capacidade de consumo ou 

ainda como classificação entre classe alta, média e baixa.  

Esse uso superficial do termo esconde o fundamento da constituição das 

classes no modo de produção capitalista. Há que se diferenciar setor 

socioeconômico, definido na esfera do mercado pelo poder aquisitivo, de classe 

social, determinada na esfera produtiva pelo papel desempenhado no processo 

produtivo (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). A determinação de classe, ou seja, o 

lugar e o papel desempenhado pelos sujeitos no processo de produção de riqueza 

referem-se a três aspectos centrais: o tipo de propriedade que possuem, as relações 
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 Salário mínimo vigente em 2014 no valor de R$ 724,00 (Setecentos e vinte e quatro Reais). 
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de produção que estabelecem entre si no processo produtivo e as formas de 

enfrentamento a partir de seus interesses (IBID). 

 No tocante à propriedade, no modo de produção capitalista, nos remetemos 

a três tipos fundamentais: a propriedade da força de trabalho, a propriedade dos 

meios de produção e a propriedade da terra. Em Marx esses tipos de propriedade 

caracterizam as três grandes classes da era moderna – os proprietários de força de 

trabalho (classe trabalhadora), os proprietários de capital (classe 

capitalista/dominante) e os proprietários de terra. No segundo aspecto da 

determinação de classe, ou seja, as relações de produção que os indivíduos 

estabelecem entre si, há aqueles/as que compram força de trabalho (empregam 

trabalhadores/as) e aqueles/as que vendem a sua força de trabalho (tornam-se 

empregados/as).  

Esta relação, por sua vez, é desigual, antagônica e marcada pela exploração 

de uma classe pela outra e é neste solo de desigualdade e antagonismo, a partir dos 

seus interesses de classe, que os sujeitos de uma classe desenvolvem formas de 

enfrentamento contra a outra – e neste antagonismo reside o terceiro aspecto da 

determinação de classe. Assim, conforme assegura MONTAÑO e DURIGUETTO 

(2011, p. 87) “não é a renda que determina a classe, mas o tipo de propriedade no, e 

para o, processo produtivo é que determina o tipo de volume da renda dos 

indivíduos e das classes”. 

Deste modo, com base nessas determinações, não podemos afirmar 

categoricamente que os/as entrevistados/as pertencem à classe dominante ou à 

classe trabalhadora porque, conforme foi indicado em suas falas é possível 

apreendermos que eles/as não são unicamente vendedores/as de força de trabalho, 

posto que na condição de empresários/as empregam força de trabalho, mas ao 

mesmo tempo não vivem única e exclusivamente de sua exploração. Portanto, 

considerando o processo produtivo mais amplo, em que os/as entrevistados/as, 

contraditoriamente, têm a necessidade de trabalhar para viver e garantir as 

condições objetivas e subjetivas de sua família, os/as compreendemos como 

sujeitos da classe trabalhadora, ainda que apresentem a particularidade de 

possuírem, neste recorte temporal, um alto poder aquisitivo. 

A história de cada um desses sujeitos e de cada uma dessas famílias 

pesquisadas poderia ser tomada como a história de um ou dois indivíduos que se 

unem para formar uma família. No entanto, como na sociedade capitalista a sua 
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menor unidade, ou seja, o indivíduo não é algo simples nem desprezível de análise 

(NETTO, 2001). Enquanto sujeitos sociais, revelam sua complexidade, visto que não 

são mais indivíduos isolados e isentos de determinações. Ao contrário, são sujeitos 

históricos, determinados objetiva e subjetivamente, que encontram-se inseridos num 

conjunto complexo de relações que os tornam indivíduos sociais.  

Uma coisa é o indivíduo Renato, Ellen, Caio, João, Cássia, Ângela em sua 

singularidade; outra coisa são esses sujeitos e seus/suas companheiros/as, 

seus/suas filhos/as, suas famílias, seus/suas pais/mães, avôs/avós, irmãos/ãs, suas 

histórias, memórias, suas lutas e conquistas situados/as temporal, histórica e 

socialmente. Por meio de seus perfis é possível verificarmos que suas histórias 

individuais se tornam complexas e contraditórias.   

O desejo de ser pais e mães, a escolha dos/as respectivos/as 

companheiros/as e a constituição de uma família trazem consigo um alto grau de 

complexidade. Há aí uma (sobre)carga de subjetividade, porém o desejo e a 

constituição da família não se encerram em si mesmos. Estão presentes nestas 

famílias, e nas suas respectivas relações, antagonismos, interesses diversos, 

determinações de classe, refrações da conjuntura na qual estão(estarão) 

estabelecidas, bem como a direção social que será dada a estas famílias.  

A família homoafetiva com filho/a(s) adotivo/a(s) se faz concreta, é algo real. 

No entanto, num tempo e numa sociabilidade em que, contraditoriamente, é possível 

ser realizada de diversas maneiras, mas que não se institui incólume de 

preconceitos e discriminações, por parte de diversos segmentos e instituições 

sociais, se firmar enquanto família reconhecida socialmente ainda é um desafio. 

Adoção e homoafetividade são temas historicamente marcados por 

preconceitos e discriminações. Por séculos indivíduos gays e lésbicas estiveram à 

margem das configurações familiares, fossem na condição de filhos/as, fossem na 

condição de pais/mães. Chegar ao século XXI, à cena pública, se firmar enquanto 

instituição social presente nas mais diversas relações sociais, ser objeto de estudos 

e pesquisas acadêmicas exige de nós um movimento na direção de apreender a sua 

dinâmica no desenvolvimento histórico da sociedade capitalista. Apanhar, recuperar 

e resgatar a dinâmica das famílias homoafetivas com filhos/as adotivos/as se faz 

necessário para compreendermos a sua complexidade, suas contradições e a sua 

essência. 
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2 ADOÇÃO: UMA PRÁTICA HISTÓRICA E SOCIALMENTE DETERMINADA 

 
“Eu disse a ele que não tenho pai, mas mais besta é ele porque eu tenho duas mães.” 

(Oscar Wilde)
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mamoeiro – Tarsila do Amaral 
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 Cf. Nota nº 26. 
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“Criança achada em caçamba de lixo é resgatada por gari... 

Existem tantas crianças sem pais/mães precisando de um lar... 

Por falta de condições, deixei minha filha na porta de uma família... 

Achávamos que adoção era uma coisa quase impossível de conseguirmos...30” 

 

Estas frases poderiam ser trechos de notícias sobre crianças encontradas 

em lugares ermos, correndo risco de morte; também poderiam ser relatos de mães 

que perderam seus/suas filhos/as, se não para a morte, mas para as duras 

privações materiais da vida; talvez pudessem ser trechos de pesquisas realizadas 

por estudiosos/as que buscavam desvendar a complexidade que envolve o ato da 

entrega de um/a filho/a para outra pessoa assumir as responsabilidades pelos seus 

cuidados; ou ainda fragmentos da fala de homens e mulheres que queriam (ou não) 

ser pais e mães; seriam trechos de documentos e/ou relatórios de políticas para 

famílias ou para crianças e adolescentes com direitos violados? São muitas as 

possibilidades. 

Uma leitura atenta e a reflexão crítica sobre estas frases apreendem que 

estas não mencionam o período histórico a qual fazem referência, nem mesmo a 

que país ou cidade pertencem essas possíveis histórias. No entanto, a sensação de 

já tê-las ouvido, seja por meio de nossos/as pais/mães, avôs/avós, amigos/as, 

vizinhos/as, jornais, telejornais, e mais recentemente pela internet, denota que tais 

situações não são “estranhas” ao cotidiano. 

A prática de pessoas/famílias receberem filhos/as de outras pessoas/famílias 

como seus/suas se faz presente na história da humanidade desde os tempos mais 

remotos e permanece “viva” até a atualidade. Perpassada por questões complexas, 

contraditórias, por mitos e máximas forjadas no senso comum, a adoção continua 

sendo um tema atual. Basta uma rápida olhada nos noticiários, nas telenovelas, nos 

programas de entrevistas ou uma breve sondagem na família e na vizinhança para 

verificarmos que, próximas ou distantes de nós, existem crianças que foram 

adotadas e homens e mulheres que se tornaram pais/mães pela via da adoção 

vivendo os desafios e as possibilidades de uma sociedade desigual, opressora, 

preconceituosa e discriminatória com aquilo e com aqueles/as que se constituem 

diversos/as do que é instituído como padrão. 
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 Frases aleatórias e fictícias sobre a entrega e acolhida de crianças e adolescentes em adoção. 
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Na tentativa de problematizar questões relativas à adoção, buscaremos 

neste capítulo adensar a análise acerca das adoções realizadas no Brasil, bem 

como a realidade específica do lócus de pesquisa, almejando desvelar elementos 

que por vezes permanecem ocultos diante da superficialidade e imediaticidade das 

análises ou mesmo do reducionismo da adoção às leis que a regem, como se estas 

tivessem poder de tudo prever, resolver e explicar.  

O objetivo é extrapolarmos o mérito jurídico da adoção a fim de aclararmos a 

respeito de suas demais dimensões e apreendermos e analisarmos os desafios 

contemporâneos (im)postos a esta prática, sem, no entanto, nos desprendermos do 

contexto sócio-histórico, político-econômico e cultural a qual está submetida. Deste 

modo, iniciamos as reflexões a partir de uma breve contextualização histórica da 

adoção na conjuntura brasileira para em seguida analisarmos, a partir de dados 

quantitativos e qualitativos, algumas tendências, mitos e preconceitos que envolvem 

a temática no cenário nacional e local. 

 

2.1 A ADOÇÃO NA REALIDADE BRASILEIRA: CAMINHOS E DESCAMINHOS 

 

Uma das necessidades das sociedades humanas é reproduzir-se, tanto no 

aspecto biológico quanto nos aspectos social, econômico e cultural, para que, desta 

forma, possam manter-se presentes no tempo e na história. Um dos mecanismos 

utilizados para a manutenção desse sistema de reprodução é a família, seja ela 

biológica, seja ela formada por adoção. Desde os tempos mais remotos da história 

da humanidade diversas famílias, de diferentes sociedades, realizam adoções de 

filhos/as nas mais variadas formas e com os mais variados significados. No entanto, 

sua função elementar se mantém ao longo do tempo: para além de dar uma família 

à criança que não a possui, a adoção objetiva a reprodução de uma família, de um 

grupo social, de um modo de vida, ou seja, dimensões relevantes da reprodução 

social. 

Para aqueles/as que não possuíam filhos/as pelas vias biológicas, aceitar 

uma criança órfã em sua casa e tomá-la como filha/o se configurava como uma 

possibilidade de manutenção da descendência da família acolhedora. Contudo, a 

concepção de adoção tal como conhecemos hoje – uma prática de inserção de 

crianças e adolescentes em família substituta quando seus pais são falecidos, ou 
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desconhecidos ou ainda perderam ou abdicaram o poder familiar sobre os/as 

filhos/as – é relativamente recente. 

As práticas de acolhimento de crianças órfãs em famílias substitutas se 

fazem presentes desde a Antiguidade. O Código de Hamurabi, considerado o 

primeiro compilado de leis jurídicas da humanidade, se constitui como o primeiro 

instrumento de normatização e regulação da prática de adoção31. Também na 

gênese dos Códigos e aparatos jurídicos ocidentais – o direito Romano – a 

aquisição do pátrio poder e o direito de sucessão dos filhos se fazia presente e 

permitia que filhos/as de outrem fossem inseridos/as em famílias substitutas. 

A palavra adoção tem origem do latim adoptio e significa tomar alguém como 

filho/a. De maneira geral, com base em Diniz (1991), podemos compreender a 

adoção como a inserção num ambiente familiar, de forma definitiva e com aquisição 

de vínculo próprio de filiação, de criança/s ou adolescente/s, cujos pais faleceram ou 

são desconhecidos, ou que não podem ou não querem assumir o desempenho das 

suas funções parentais ou ainda são, pela autoridade competente, destituídos de 

seu poder. 

No Brasil, a inserção de crianças em famílias substitutas já era realizada 

desde a colonização, porém é somente no século XX – em 1916 – que essa prática 

passa a ser regulada pelo Estado, por meio de legislações e procedimentos para 

sua realização, com a vigência do Código Civil de 1916. Até esta data, a inserção de 

crianças em famílias substitutas era realizada com base na caridade, com intuito de 

inserir crianças em famílias que não podiam gerar filhos/as por vias biológicas e 

tinha a Igreja Católica como seu principal agente. 

Do ponto de vista jurídico, a adoção se constitui enquanto terceira medida de 

colocação de crianças ou adolescentes em família substituta, para além da guarda e 

da tutela, instituindo os mesmos direitos e deveres familiares, inclusive sucessórios. 

Contudo, esta garantia de igualdade de direitos e deveres familiares nem sempre 

existiu na realidade brasileira, visto que até ganhar amparo legal do Estado, a 

adoção percorreu um longo caminho, se configurando desde prática de caridade, 

                                                           
31

 Dos 282 dispositivos presentes no Código, 08 se referiam à entrega de criança de uma dada 
família a outra que a tomava como membro de sua família (GRANATO, 2003 apud GUEIROS, 2007). 
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passando pela categoria de instituto jurídico32, até chegar à qualidade de medida 

excepcional e irrevogável. 

Segundo o Código Civil de 1916, somente as pessoas com mais de 50 anos, 

sem filhos/as e com uma diferença de idade, de no mínimo 18 anos, entre adotante 

e adotado/a podiam, mediante contrato com os pais biológicos, adotar uma criança, 

desde que as duas pessoas solicitantes à adoção – homem e mulher – fossem 

civilmente casadas.  

A transferência de responsabilidades entre um/a adulto/a e outro/a se dava 

através de escritura pública, não havendo a anulação dos direitos e deveres 

resultantes do parentesco biológico, exceto o poder familiar (denominado à época de 

pátrio poder), que, após a adoção, era transferido dos pais biológicos para os pais 

adotivos. Nos onze artigos do Código Civil de 1916 referentes à adoção, fica 

explícito um teor de contrato entre adotantes, pais biológicos e adotados/as, e sendo 

uma relação contratual, a adoção era absolutamente revogável, podendo haver 

dissolução dos vínculos adotivos quando o/a adotado/a atingisse a maioridade, 

quando houvesse consenso entre as duas partes (adotantes e adotado/a) e ainda 

quando o/a adotado/a “cometesse ingratidão” contra o/a adotante (BRASIL, 1916). 

Neste período, todas as adoções realizadas em território brasileiro eram 

reguladas pelo Código Civil, independentemente da idade do/a adotado/a. Os efeitos 

gerados pela adoção não se extinguiam pelo nascimento posterior de filhos/as 

biológicos/as do casal adotante, exceto se a concepção deste/a filho/a tivesse 

ocorrido em momento anterior à adoção. Contudo, com o nascimento de filhos/as 

biológicos/as do casal, a herança do/a adotado/a seria reduzida à metade do que 

coubesse a cada um/a dos/as filhos/as. Nesse sentido, é possível verificarmos a 
                                                           
32

 Instituto Jurídico é um termo genérico que se usa em Direito para dizer que determinada situação, 
medida, condição ou fato, consolidada/o pelo uso e pela tradição durante séculos na vida em 
sociedade, merece um tratamento diferenciado. Deste modo, pinçam-se, portanto, artigos de lei, 
usos, costumes, tradições, que são reunidos/as num "corpo doutrinário" que versa sobre aquele tema 
específico, sem esquecer, todavia, de sua inserção no mundo do Direito, bem como em todas as 
ramificações e interações possíveis com as demais áreas de vida social. A palavra instituto vem das 
"Institutiones" (as "Institutas") de Justiniano, o imperador bizantino de Constantinopla (do Império 
Romano do Oriente) que, no século VI, depois da queda de Roma (e do equivalente Império do 
Ocidente), mandou colecionar todo o conhecimento adquirido pelo Direito Romano nos séculos 
anteriores, consagrado pelo uso reiterado, pela tradição e pela eficácia na resolução de conflitos de 
interesses, a fim de segui-los e preservá-los para a posteridade. Aqui cabe mencionar que os 
institutos jurídicos não são fixos e permanentes no tempo. Contudo, as mudanças na vida social e no 
ordenamento jurídico permitem que as situações, até então consideradas institutos jurídicos, deixem 
de sê-lo. No âmbito da adoção, as primeiras menções à esta prática como um instituto jurídico são 
verificadas a partir do Código Civil de 1916. Para mais esclarecimentos Cf. 
http://ocontornodasombra.blogspot.com.br/2009/02/instituto-juridico.html.  
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primazia dos/as filhos/as biológicos/as sobre os/as filhos/as adotados, que viam seu 

vínculo parental e direito sucessório “ameaçados” pela possibilidade dos pais 

gerarem uma criança por via biológica.  

Apesar da adoção estar presente diretamente no Capítulo V, e indiretamente 

no capítulo subsequente do referido Código Civil, verifica-se na lei uma 

impessoalidade, um distanciamento entre as partes do processo. A “frieza” com que 

a temática era tratada à época se devia ao contexto sócio-histórico de inserção de 

crianças – muitas vezes filhas de empregados/as domésticos/as ou mesmo de 

outros parentes – como “filhos/as de criação”, o que, pautado na moral e nos “bons 

costumes” que regiam a vida social, conferia virtude àqueles/as que acolhiam estas 

crianças em suas residências e famílias, mas não garantia afetividade com estas.  

Ademais, as crianças, e, sobretudo aquelas que não possuíam pais ou 

responsáveis legais, eram compreendidas como seres incapazes e passivos na 

relação entre direitos e deveres. A inserção destas crianças em família substituta se 

dava mais como um recurso de atendimento às necessidades de casais sem 

filhos/as, como se esta forma de filiação se prestasse apenas para solucionar o 

casal infértil (MAUX; DUTRA, 2010) e como atestado de caridade e benevolência 

daqueles/as que estavam adotando, do que como forma de garantir que estas 

crianças fossem protegidas e tivessem direitos garantidos. 

Esse contexto de acolhimento moral e caridoso de crianças e adolescentes 

em famílias substitutas perdurou até a década seguinte, precisamente até 1927, 

quando em função do Decreto nº 17.943-A, foram consolidadas as leis de 

assistência e proteção aos menores de idade, constituindo, assim, o Código de 

Menores de 1927 – um marco da passagem da criança como objeto da caridade 

para objeto de intervenção do Estado (MORAIS, 2009). 

No entanto, mesmo essa legislação não objetivando alterar e regular 

diretamente a adoção no Brasil, a sua vigência trouxe implicações para os 

processos de guarda, tutela e adoção, bem como para a perda do poder familiar dos 

pais biológicos das crianças (ainda tomado como pátrio poder). O Código em 

questão enfatizava a institucionalização e os procedimentos a serem realizados com 

as crianças e adolescentes, sobretudo aquelas/es em situação de risco, por maus 

tratos, negligência, abuso de poder e outras situações, e aquelas/es que cometiam 

atos infracionais.  
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Num misto de normas e condutas de como proceder diante das situações de 

abandono de crianças até 07 anos de idade e da “delinquência” daquelas acima 

desta idade, o Código de Menores apresentava um claro caráter discriminatório que 

associava pobreza à violência e criminalidade, encobrindo as reais causas das 

dificuldades vividas, tanto pelas crianças e adolescentes quanto por suas famílias – 

a enorme desigualdade de renda, desemprego, exploração, dentre outras. 

A progressiva atuação do Estado no âmbito das políticas para infância e 

juventude e a sua aparente “preocupação” com a vida e saúde das crianças e 

adolescentes brasileiras/os têm justificativa na intensa urbanização pela qual o 

Brasil, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, estava passando na década de 

1920, a qual tomava a Europa como modelo (COSTA, 1999). As crianças e 

adolescentes pobres, que por falta de escolas, atividades de lazer ou ainda por 

ociosidade devido a ausência dos pais/mães em suas casas em função dos seus 

trabalhos, permaneciam nas ruas, fosse para brincar, fosse para mendigar ou ainda 

para executar trabalhos como vendedoras/es e outras atividades.  

O processo de higienização dos centros urbanos se incumbia de retirar as 

crianças das ruas, pois a sua presença representava uma estética visual 

desagradável, visto que evidenciava os graves problemas sociais que o Brasil 

enfrentava. A imagem da pobreza nas ruas, personificada nas crianças e jovens 

abandonadas/os e/ou autores de pequenos delitos, “manchava a paisagem” e 

precisava dar lugar aos ares “modernos” e europeus que o Estado conferia às suas 

cidades. Deste modo, os menores de idade deveriam “ser recolhidos e atendidos 

formalmente, pois suas existências retratavam a pobreza da cidade e [...] esse 

problema precisava ser solucionado o mais rápido possível” (MORAIS, 2009, 

paginação irregular). 

A formulação de modelos e normas de atendimento, não significou, 

necessariamente, a diminuição da pobreza ou de seus efeitos sobre as crianças e 

adolescentes institucionalizadas/os e/ou sobre suas famílias. Segundo Simões 

(2008), os orfanatos e abrigos passaram a ser muito procurados por pessoas com o 

intuito de “criarem” crianças para serem utilizadas como serviçais nos afazeres 

domésticos. Com isso, é possível afirmamos que a pretendida normatização da 

assistência às crianças e adolescentes em “situação irregular” (BRASIL 1927), ou 

seja, em risco ou em conflito com a lei, longe de significar mudança em suas 
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condições concretas de vida, constituiu-se enquanto estratégia de criminalização e 

institucionalização da pobreza. 

Passadas duas décadas, a adoção voltaria ao clímax das discussões 

quando, na década de 1950, a Lei 3.133/57 atualizou o instituto da adoção prescrito 

no Código Civil de 1916 e imprimiu alterações nos procedimentos para realização da 

mesma. A idade mínima – de 50 anos – para se adotar uma criança foi reduzida 

para 30 anos, a diferença de idade entre adotante é adotado/a foi reduzida para 16 

anos e às pessoas que já possuíam filhos/as biológicos/as reconhecidos/as passava 

a ser permitido adotar outros/as filhos/as, embora ainda não se reconhecesse o 

direito sucessório do/a filho/a adotivo/a, no caso dos adotantes possuírem filhos/as 

biológicos/as anteriores à adoção. 

As exigências de que somente as pessoas casadas poderiam adotar, desde 

que decorridos 05 anos do casamento, e a necessidade do consentimento do/a 

adotado/a ou de seu representante legal, nos casos dos/as recém-nascidos/as e 

incapazes, foram mantidas. A vinculação do/a adotado/a com a família biológica, por 

meio do parentesco, assim como a possibilidade do rompimento da adoção “Quando 

as duas partes convierem e nos casos em que é admitida a deserdação” (BRASIL, 

1957), também foram pontos sem alteração na Lei.  

Com isso, verifica-se que algumas mudanças começam a despontar, visto 

que ao permitir que pessoas com filhos/as biológicos/as ou não pudessem realizar a 

adoção, isso implicava numa mudança da compreensão da finalidade desta prática, 

que de remédio para esterilidade, passou a ser tomada como uma possibilidade 

para que um número de maior de pessoas – sobretudo os/as adotados/as – 

pudessem fazer parte de uma família e experimentar melhores condições materiais 

de vida.  

No entanto, esta mudança de paradigma não alcançou outros aspectos da 

adoção, tais como as inúmeras restrições para sua realização, o cunho assistencial 

– e por vezes assistencialista – impingido à prática de inserção de menores de idade 

em famílias substitutas, e, principalmente, a revogabilidade da ação e dos vínculos 

dela decorrentes, que não foi suplantada com a vigência da lei. É somente em 1965, 

com a Lei 4.655/65, numa mescla de adoção e legitimação adotiva33, que a 

                                                           
33

 Se nas adoções realizadas até a vigência desta lei, estabelecia-se uma ligação de parentesco de 
primeiro grau em linha reta entre adotante e adotado/a, com a legitimação de criança e adolescente 
como filho/a este parentesco era igual ao que liga o/a pai/mãe ao/à filho/a consanguíneo/a, 
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irrevogabilidade da adoção e a “quase” igualdade de direitos hereditários entre os/as 

filhos/as adotivos/as e biológicos/as passam a fazer parte do corpo das leis.  

Essa “quase” equiparação dos direitos esbarrava no acesso à herança da 

família, uma vez que, “o legitimado adotivo tem os mesmos direitos e deveres do 

filho legítimo, salvo no caso de sucessão, se concorrer com filho legítimo 

superveniente34 à adoção” (BRASIL, 1965, art. 9º). Nas palavras de Coêlho (2011, 

s/p), “em que pese a evolução do instituto contida nessa lei, seu conteúdo não 

possuía muita aplicação prática, devido ao excesso de formalismo reinante”, já que a 

legitimação restringia-se a crianças expostas, de pais desconhecidos, ou que 

houvessem declarado por escrito a concessão do poder familiar, ou a “menores 

abandonados" com idade até 07 anos, cujos pais tivessem sido destituídos do poder 

familiar, não o reclamando por qualquer parente por mais de um ano (BRASIL, 1965, 

art 1º).  

Em se tratando de crianças acima desta idade, a legitimação adotiva era 

permitida “quando à época em que completou essa idade, [a criança] já se achava 

sob a guarda dos legitimantes, mesmo que êstes não preenchessem então as 

condições exigidas” (ID, § 1º). Igualmente, 

 

§ 2º A legitimação só será deferida após um período mínimo de 3 (três)anos 
de guarda do menor pelos requerentes. Para êsse efeito, será computado 
qualquer período de tempo, desde que a guarda se tenha iniciado antes de 
completar o menor de 7(sete) anos(IBID). 

Ademais,  

Art. 2º Sòmente poderão solicitar a legitimação adotiva dos menores 
referidos no artigo anterior os casais cujo matrimônio tenha mais de 5 
(cinco) anos e dos quais pelo menos um dos cônsules tenha mais de 30 
(trinta) anos de idade, sem filhos legítimos, legitimados ou naturais 
reconhecidos (BRASIL, 1965). 

 

No tocante aos trâmites e documentos necessários para entrada com o 

processo de legitimação adotiva, 

 
Art. 5º Com a petição serão oferecidos certidão de casamento, atestado de 
residência, fôlha de antecedentes, prova de idoneidade moral e financeira, 
atestado de inexistência de filhos, prova de abandono do menor e 
destituição do pátrio poder, bem como atestado de sanidade física, 
provando que nenhum dos requerentes sofre de moléstia contagiosa 
(IDEM). 
 

                                                                                                                                                                                     
estabelecendo, deste modo, ligações de parentesco com os/as ascendentes, descendentes e 
colaterais em diversos graus. 
34

 Aquilo ou aquele/a que vem depois, que é posterior. 
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Para além do seu teor extremamente formal e da restrição a um segmento 

específico de adotantes e adotados/as, o que lhe conferia “acanhada utilização” 

(MAZZILLI,1990), fica evidente ao longo de toda a Lei 4.655/65, e das suas 

antecessoras, a primazia da proteção à herança, aos bens, às posses dos adotantes 

que deveriam, sobremaneira, estar resguardadas, das possíveis “más intenções” 

dos/as adotados/as ou de seus parentes biológicos, que a qualquer tempo poderiam 

retomar o parentesco com os/as filhos/as perdidos/as e pleitear para si os bens da 

família adotiva. Em detrimento dos vínculos afetivos e dos direitos dos/as filhos/as 

adotivos/as, a propriedade privada se coloca como elemento fundamental a ser 

preservado.  

Se por um lado, a adoção poderia se constituir numa maneira de se 

conservar a história, as memórias, a descendência de uma família com um/a único/a 

filho/a ou sem filhos/as, por outro não garantia à criança, que passara, se não toda, 

mas grande parte da sua vida sob o teto, o afeto e as normas daquela família 

substituta, o direito de estar amparado do ponto de vista material, como se, na 

iminência de tomar posse, de forma usurpadora, dos bens da família, os/as filhos/as 

adotivos/as e a filiação adotiva fossem considerados/as de segunda categoria 

(AMAUX; DUTRA, 2010). 

Em 1979 foi instituído um novo Código de Menores (Lei 6.697 de 

10/10/1979) para substituir o Código anterior. Este novo código não representou em 

si mudanças expressivas na concepção que se tinha sobre crianças e adolescentes, 

pois continuou a entendê-las/os, principalmente se pobres e despossuídas/os, como 

elementos de ameaça à ordem vigente. No entanto, no tocante à adoção a Lei 

6.697/79 progrediu em relação às legislações anteriores, visto que passou a 

considerar os interesses dos/as adotados/as, bem como a realização de dois tipos 

de adoção: a simples e a plena – com irrevogabilidade desta última. 

A adoção simples, apesar de possuir trâmite judicial e não mais realizar-se 

por escritura, assemelhava-se à adoção prevista no Código Civil, salvo em algumas 

diferenças, como o uso dos nomes e apelidos da família substituta e a possibilidade 

de mudança de prenome. Já a adoção plena, era uma modalidade mais “completa” 

de adoção. Nesta, seria atribuída a situação de filho/a ao adotado/a, desligando-o/a 

de qualquer vínculo com pais e parentes biológicos, estendendo o vínculo de 

parentesco à família dos adotantes, fazendo com que o nome dos ascendentes 
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passasse a constar no registro de nascimento do/a adotado/a, independente do 

consentimento expresso dos/as avôs/avós. 

As exigências de que os adotantes fossem casados há mais de cinco anos, 

salvo se um deles fosse estéril, que um deles tivesse idade igual ou superior a trinta 

anos e pelo menos mais de dezesseis anos em relação ao adotado foram mantidas. 

Entretanto, com a introdução desta Lei observa-se uma importante mudança no 

tratamento do tema da adoção. Pode-se dizer que pela primeira vez o foco passou a 

ser o/a adotado/a. 

A proteção da criança passou a ser priorizada em detrimento de qualquer 

outro fator que envolvesse a adoção, inclusive a impossibilidade dos adotantes 

terem filho/a(s) biológico/a(s). Onde antes se priorizava os interesses dos/as 

adultos/as adotantes, despontava aqui a prevalência dos interesses e o bem-estar 

da criança e do adolescente, visto que “na aplicação desta Lei, a proteção aos 

interesses do menor sobrelevará qualquer outro bem ou interesse juridicamente 

tutelado” (BRASIL, 1979, art. 5º) e, sendo apenas em função destes interesses e 

bem-estar, é que a adoção deveria ser realizada. Contudo, persistia, tanto na lei 

quanto nas relações entre pais/mães e filhos/as adotivos/as e na sociedade de modo 

geral, a distinção entre filhos/as “legítimos” – nascidos/as do matrimônio – e 

adotados/as. 

 

2.2 ECA: MUDANÇA DE PARADIGMA NO ENTENDIMENTO DA ADOÇÃO 

 

No início da década de oitenta do século XX, o Brasil vivenciava um 

momento singular de luta pela democracia e a instituição do Estado de direitos. Após 

um período de ditadura militar, que durou mais de duas décadas, segmentos da 

sociedade brasileira lutaram contra a ditadura instaurada e conquistaram a queda do 

regime militar, bem como a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF) ou 

“Constituição Cidadã”, que daria os primeiros passos para a democracia, 

anunciando e visando assegurar diversos direitos aos cidadãos brasileiros. 

Como resultado das reivindicações de entidades e movimentos sociais em 

prol dos direitos das crianças e adolescentes35, a CF de 1988 traz, pela primeira vez 

                                                           
35

 Tais como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), o Movimento de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (MDDCA), o Fórum Nacional Permanente de 
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na história constitucional do Brasil, um capítulo específico sobre a criança e o 

adolescente que reconhece seus direitos fundamentais36 e assume, portanto, o 

princípio da universalidade, assegurando-lhes a condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento.  

Em matéria de adoção, a CF de 1988 vedou qualquer distinção entre 

filho/a(s) biológico/a(s) e adotivo/a(s). De acordo com o artigo 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”. Outra inovação estabelecida pela CF foi a diretriz, em vigor até hoje, de 

supervisão do poder público nos processos de adoção, que, deste modo, passaram 

a ser realizados mediante processo judicial, com participação e proteção do Estado. 

Diante dos avanços conquistados pela Carta Magna outras mobilizações se 

deram no país e culminaram na promulgação da Lei nº 8069/1990, denominada de 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Este Estatuto se constituiu como um 

importante instrumento para garantir direitos de crianças e adolescentes e aprimorar 

a legislação relativa a estes sujeitos sociais, reconhecendo-os como sujeitos de 

direitos e merecedores de proteção integral37 por parte do Estado e da sociedade38. 

                                                                                                                                                                                     
Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FÓRUM DCA), 
dentre outros. 
36

 [...] 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 forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cf Artigo 
227 da Constituição Federal de 1988.  
37

 De acordo com Mendes e Matos (2004), além de garantir os direitos, o ECA, por meio do seu livro 
II, apresenta as diretrizes da política de atendimento para a infância e a juventude, no qual também é 
explicitado o papel dos órgãos que compõem a rede de atendimento. As diretrizes dessa política 
apontam para a descentralização político-administrativa, tendo como base a municipalização 
articulada a atuação das esferas federal e estadual; o exercício da participação da sociedade através 
da criação dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, e o controle sobre os fundos 
da infância e adolescência a eles atrelados. 
38

 É importante esclarecer que o novo estatuto não foi simplesmente resultado do particular clima 
político do Brasil, que diante da conjuntura sócio-política e econômica em finais da década de 1980 e 
início dos anos 1990 – a chamada “reabertura democrática” e efervescência de movimentos sociais 
em prol de direitos – promulga uma lei com objetivo de proteger e garantir direitos de crianças e 
adolescentes. Ao Brasil, assim como a outros países periféricos do mundo, signatários de acordos de 
Cooperação Internacional, foram incumbidas as tarefas de firmar e cumprir compromissos, radicados 
internacionalmente, especificamente na Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes de 1989, para proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes em seus 
respectivos territórios nacionais. Nesse movimento, muitos países reeditarem suas legislações sobre 
o bem-estar da criança durante os anos 1980 e muitos regimentos nacionais e regionais também 
foram produzidos durante esse período, a exemplo da Lei do Bem Estar da Criança de 1987 na 
Espanha, o Estatuto Africano dos Direitos e Bem Estar da Criança (1987), o Código das Pessoas e 
da Família em Burkina Faso (1989), o Código Inglês da Criança (1989). Para maior problematização 
deste assunto, Cf. (Fonseca, 2004a). 
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Com a instituição do ECA, o Brasil se coloca diante de um novo paradigma, 

qual seja, entender e agir em relação à criança e o adolescente, que antes eram 

tratadas/os como objetos passivos da intervenção da família, da sociedade e do 

Estado, como sujeitos de direitos e pessoas em desenvolvimento. Em seu 15º artigo, 

o ECA é enfático ao afirmar que “a criança e o adolescente têm direito à liberdade, 

ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento 

e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 

leis” (BRASIL, 1990).  

Neste novo paradigma, os movimentos de reforma institucional centrados na 

crítica ao conceito e ao uso do termo “menor” lutam pela sua derrocada, haja vista 

que a sua utilização reduzia a criança e o adolescente, especialmente a/o pobre, a 

uma categoria jurídica penal (FONSECA, 1999). No entanto, segundo esta mesma 

autora, ainda que se caminhasse rumo às mudanças decisivas, nas instituições 

públicas voltadas para o atendimento das necessidades das crianças e adolescentes 

afloravam ambiguidades quanto à categorização das/os atendidos/as, que eram 

“classificados” em “delinquentes”, “órfãos”, ou “abandonados” (IBID, p 11).   

Em seu texto o ECA buscou imprimir igualdade de direitos entre todas as 

crianças e adolescentes, vedando veementemente qualquer distinção jurídica entre 

a família biológica e adotiva. Esta premissa se explicita no artigo 19, quando a Lei 

afirma que “toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio 

da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária [...]” (BRASIL, 1990). Com isso, no plano legal, filhos/as 

adotivos/as passaram a desfrutar dos mesmos direitos que os/as filhos/as 

biológicos/as dos/as adotantes, sendo expressamente proibida qualquer 

discriminação ou tratamento diferenciado. 

O artigo 5º do Estatuto é categórico em afirmar que “nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (IDEM). Para 

garantir a proteção integral da criança e do adolescente e para resguardar seus 

direitos fundamentais, o Estatuto, em seu 86º artigo, institui, portanto, uma política 

de atendimento direto a crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou 

violados, que se fará “[...] através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e 
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dos municípios” – o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

(SGD). 

O SGD deve potencializar a promoção e proteção dos direitos da infância e 

adolescência, no campo das políticas sociais, bem como manter um tipo especial de 

atendimento direto e emergencial àquelas crianças e adolescentes com direitos 

violados ou em iminência de violação. Para tanto, as ações das instâncias públicas 

governamentais e não governamentais que integram esse Sistema devem exercer 

ações de promoção de direitos, defesa/proteção e controle social e institucional, sem 

desconsiderar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

A adoção, por sua vez, também passou a ser (re)definida e regulada pela Lei 

nº 8069/1990. As novas regras instituídas pelo ECA procuraram simplificar o 

processo de adoção, modificando, entre outros critérios, a idade máxima para ser 

adotado/a (de 7 para 18 anos); a idade mínima para poder adotar (21 anos, e não 

mais 30) e a abertura da possibilidade de qualquer pessoa, casada ou não adotar 

uma ou mais crianças, desde que obedecidos os requisitos previsto na Lei. Essas 

regras perduraram por 20 anos, até que em agosto de 2009 foi sancionada a Lei 

12.010/09 que, dispondo sobre adoção, uniformizou seus dispositivos, alterou as 

Leis 8.069/90, revogou dispositivos da Lei 10.406/02 (Código Civil) e da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), trazendo inovações significativas à 

matéria no Brasil.  

A partir da vigência da referida Lei, a adoção pode ser realizada por todas as 

pessoas maiores de 18 anos, independente do estado civil, desde que sejam 

brasileiros/as natos/as, residentes no Brasil e que haja uma diferença de 16 anos 

entre os/as pretendentes à adoção e as crianças e/ou adolescentes a serem 

adotados/as. Assim, solteiros/as, casados/ as e também aqueles/as que convivem 

em união estável, podem via adoção realizar o “sonho” de serem pais ou mães39. 

As novas regras sobre adoção estabelecidas na Lei 12.010/09 preveem a 

criação de um Cadastro Nacional de Adoção (CNA)40, o qual reúne os dados das 

pessoas que querem adotar, assim como das crianças e adolescentes em condições 

                                                           
39

 Os/as divorciados/as, os/as judicialmente separados/as e os/as ex-companheiros/as podem adotar 
conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de 
convivência tenha sido iniciado no período de convivência entre aqueles/as que pleiteiam a adoção e, 
ainda, que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele/a não 
detentor/a da guarda. 
40

 Embora tenha sido formulado e lançado no ano anterior (lançado em 29 de abril de 2008), foi 
somente com a vigência da Lei 12.010/09 que o CNA passou a ser considerada ferramenta 
insuprimível na condução dos procedimentos de adoção. 
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de serem adotadas/os. Em linhas gerais, trata-se de um banco de dados, único e 

nacional, composto de informações sobre crianças e adolescentes e pretendentes 

habilitados/as à adoção. Este banco de dados é alimentado com informações, tais 

como faixa etária, sexo, etnia, grupo de irmãos (no caso das crianças e 

adolescentes), dentre outras informações, que são “cruzadas” pelo próprio sistema 

gerando um “perfil comum” entre os/as pretendentes e as crianças e adolescentes. 

Para além de uma ferramenta de banco de dados, o CNA foi criado para 

garantir um critério cronológico aos processos requeridos, de modo a se criar uma 

espécie de “fila”, na qual o/a pretendente “[...] será inscrito nos cadastros referidos 

no art. 50 desta Lei41, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com 

ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou 

adolescentes adotáveis” (BRASIL, 2009, Art. 197-E).  

O caráter “inovador” da Lei em questão também lhe é atribuído em função 

da preferência pela não separação de grupos de irmãos/ãs, determinando que 

estes/as devam ser adotados/as por uma única família, exceto em casos especiais 

que serão analisados pelo/a juiz/a responsável pela Comarca. Outro aspecto 

relevante da Lei 12.010/09, que a diferencia das anteriores, é o fato dela reconhecer 

e afirmar o direito de expressão das crianças e adolescentes envolvidas nos 

processos de adoção, conforme se verifica em seu vigésimo oitavo artigo. 

 

§ 1
o
  Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente 

ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, 
e terá sua opinião devidamente considerada. 
  
§ 2

o
  Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu 

consentimento, colhido em audiência. (BRASIL, LEI 12.010, ARTIGO 28, 
2009). 

 

Com base neste rápido “passeio” histórico pelas práticas de adoção, é 

possível apreendermos que esta se “[...]constitui [n]uma realidade que se transforma 

ao longo do tempo e ganha contornos de acordo com as circunstâncias 

socioeconômicas e políticas de cada momento histórico” (GUEIROS, 2007. p. 23). 

Conforme se verifica nos critérios, exigências e perfis de pretendentes e crianças e 

                                                           
41

 Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças 
e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.   (Vide 
Lei 8.096/90 alterado pela Lei nº 12.010, de 2009). 
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adolescentes, podemos afirmar que a prática da adoção no Brasil foi historicamente 

realizada por um (e para um) grupo específico de pessoas.  

Primeiro, para que uma família aceitasse uma criança em sua casa na 

condição de filha/o, pressupunha-se que ela tinha condições objetivas e subjetivas 

de prestar assistência material e emocional a esta criança; segundo, a criança seria 

inserida em uma família que apresentasse uma determinada moral e valores 

condizentes com os valores instituídos socialmente como corretos; terceiro, a família 

deveria ter motivos “reais” para inserir uma criança “estranha” em sua família, ou 

seja, o casal teria que apresentar esterilidade; e quarto, para além das condições 

materiais, a família deveria gozar de saúde física e psicológica, apresentar ausência 

de antecedentes criminais, afinidade e afetividade com crianças e o mínimo de 

desejo em serem pais e mães.  

Olhando para essas condições, que se mantiveram em vigor ao longo de 

muitas décadas, é possível verificarmos uma restrição, uma clara demarcação de 

quem podia ou não adotar e de quem era ou não adotável. Tomando as leis como 

fundamento e analisando as produções intelectuais que versaram sobre essas leis, 

apreendemos que até a vigência do ECA quem realizava adoção eram pessoas com 

idade acima dos 30 anos, desta forma, consideradas adultas, casadas civilmente – 

com casamento legitimado do ponto de vista legal e reconhecido socialmente – e 

que tinham condições financeiras para acolher uma criança como filha ou filho e 

prestar-lhe assistência material e emocional. 

Por outro lado, quem “alimentava” essa prática da adoção eram mulheres, 

em sua maioria pobres ou mulheres abastadas que relacionavam-se furtivamente 

com homens e desse relacionamento nasciam filhos/as que elas não podiam 

assumi-los/as, fosse por falta de condições materiais, fosse por questões morais. 

Para não ter o atestado da vergonha moral – ou porque subjetivamente tinham 

esperança de que sua criança pudesse ter um futuro, que pudesse ser acolhida por 

uma família que a oferecesse assistência –, essas mulheres entregavam a criança a 

instituições ou ainda a deixava diretamente nas portas das casas de famílias 

abastadas, pois assim consideravam haver mais probabilidade da criança ser 

acolhida nestas famílias. 

Apesar do ECA e da Lei 12.010/09 terem representado “avanços” para a 

materialização da adoção, os critérios e limites etários permanecem presentes no 

escopo da Lei. Os/as pretendentes à adoção devem ter idade superior aos 18 anos, 
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devem ter uma diferença de idade de 16 anos42 em relação à idade da criança ou 

adolescente a ser adotada/o, não precisam ser, necessariamente casados/as 

civilmente e podem ter filhos/as biológicos/as. Somam-se a esses critérios, saúde e 

dimensão subjetiva. Com base nesses elementos, apreendemos a adoção como 

uma prática determinada socialmente, com definições e regras que ditam como deve 

ser realizada, por quem, quando e para quem. 

A trajetória histórica apresentada até aqui não se propôs a demonstrar a 

“evolução” da adoção, tal como assinala diversos/as autores/as em suas produções. 

Ao contrário, longe de atribuirmos um caráter evolucionista à adoção, consideramos 

importante realizar este regaste histórico, para que, deste modo, seja possível 

compreendermos o fenômeno em suas diferentes manifestações, situado nas 

diferentes conjunturas sócio-políticas e econômicas na qual estava inserido, pois 

como afirma Fonseca (2006, p. 119), "a reorientação da filosofia jurídica para o bem-

estar das crianças, antes de ser interpretada como uma mera evolução humanista 

deve ser vista em função do campo político em que ocorreu". 

Embora tenhamos elencado uma série de Leis e Códigos que versavam, 

direta ou indiretamente, sobre a adoção, é imprescindível compreendermos que 

estas Leis não estão alheias ou suspensas da realidade, nem tampouco “falam por 

si”. As leis são formuladas e implementadas na tentativa de acompanhar a dinâmica 

da sociedade, composta por contradições e antagonismos. Analisar a adoção no 

Brasil significa considerarmos que os sujeitos envolvidos nos processos de adoção, 

sobretudo as crianças e adolescentes, e também aqueles/as que estiveram “fora” 

destes processos, vivenciaram um histórico de discriminação e negação de direitos, 

impostas por um conjunto de leis, em sua maioria, perpassadas por preconceitos e 

marginalização e centradas nos interesses dos adultos, heterossexuais, casados e 

com condições objetivas e subjetivas específicas.  

 Reiteramos o argumento de que não se trata exclusivamente nem 

prioritariamente de mera evolução nas leis, nem tampouco na sociedade. O que há 

são mudanças que se dão e se realizam através de disputas ideológicas, luta de 

interesses em prol da garantia de direitos e de conquistas de espaço e direitos na 

esfera pública, em prol de projetos societários distintos. Assim, conhecer a dinâmica 

da adoção na sociabilidade capitalista é compreender a sua legalidade, não apenas 

                                                           
42

 Essa diferença de idade pressupõe que a pessoa tenha maturidade para ser responsável por outro 
indivíduo. 
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no sentido estritamente jurídico, mas legalidade no sentido de sistema de leis, de 

regularidade, de contradições e de cultura política instituída nas relações sociais. 

 
2.3  O QUE OS NÚMEROS REVELAM? 

 

Publicada no ano de 2013, a revista Em Discussão!43, em seu 15º número, 

apresenta uma reportagem especial sobre adoção e revela que o tema, no Brasil, é 

um desafio de enormes dimensões, haja vista a sua complexidade, disparidade e 

contraditoriedade. Baseando-se nos dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) 

e do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), a referida 

publicação informa que no ano de 2013 existiam mais de 44.000 crianças e 

adolescentes vivendo em instituições de acolhimento em todo o Brasil, das/os quais 

apenas 5.465 destas estavam em condições de serem adotadas/os44. Naquele ano, 

o número de pretendentes à adoção, cadastrados/as no CNA, era próximo a um 

terço do número de crianças acolhidas – 29.164 pretendentes. 

 Conforme se verifica, a relação entre o número de pretendentes 

cadastrados/as e o número de crianças e adolescentes em condições de serem 

adotadas/os era quase 06 vezes maior. Compartilhando os questionamentos 

realizados na revista Em Discussão!, nos perguntamos por que o número de 

crianças e adolescentes acolhidas é milhares de vezes maior que o número 

daqueles/as em condições de serem adotados/as? Se há tantas pessoas dispostas 

e aptas a adotar uma criança, por que o número de meninas e meninos 

cadastradas/os se dá na ordem de milhares? Qual(is) o(s) impedimento(s) para que 

ocorra(m) mais adoções no Brasil?  

                                                           
43

 Revista de audiências públicas do Senado Federal. 
44

 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do seu endereço eletrônico, disponibiliza 
documentos e relatórios, produzidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, dentre os quais 
destacamos o Relatório Cadastros Infância e Juventude – ano 2012, que apresenta dados referentes 
ao quantitativo de instituições de acolhimento no Brasil, bem como a quantidade de crianças e 
adolescentes acolhidas/os nestas instituições e aqueles/as em condições de serem adotadas, assim 
como a quantidade de pretendentes à adoção. Consultamos o referido Relatório, com data de 
publicação em 07/08/2012, porém com o objetivo de expor as informações quantitativas mais 
recentes, consideramos os dados divulgados pela revista Em Discussão! (ano 2013) como sendo 
mais atuais, visto que até a presente data o Relatório em vigência é o referente ao ano de 2012 e a 
Consulta aos Sistemas, no endereço do CNJ, possui acesso restrito, o que nos impediu de verificar a 
existência de Relatório referente ao ano de 2013. Conforme informação da revista Em Discussão!, 
para apresentação dos dados do 15º número, com publicação em maio do ano de 2013, foram 
realizadas consultas aos Cadastros nacionais (Cadastro Nacional de Adoção e Cadastro Nacional de 
Crianças Abrigadas) em 13/03/2013 e os dados obtidos em tais consultas foram superiores aos 
apresentados no Relatório do CNJ em 2012. Deste modo, consideraremos, para fins de análise, os 
dados fornecidos pela revista Em Discussão!. 
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As respostas para tais questionamentos, apresentadas ao longo de toda a 

revista, sinalizam que as expectativas dos/as pretendentes contrastam com a 

realidade das crianças e adolescentes acolhidas, já que muitos/as pretendentes 

esperam adotar crianças com perfil etário e étnico-racial bem diferente das crianças 

e adolescentes em condições de serem adotadas/os; que a própria lei que regula a 

adoção apresenta pontos contraditórios, que em parte, colaboram para a 

morosidade da destituição do poder familiar e inserção da criança e do adolescente 

em família substituta; além da “herança cultural” de se burlar a lei e a compreensão 

de que a adoção se dá com intuito de atender os interesses dos/as adotantes 

também aparecem como elementos que comprometem a prática da adoção. Para 

além desses elementos, consideramos que a concepção restrita acerca das 

configurações familiares, aliada ao preconceito e a discriminação para com 

determinados segmentos e sujeitos sociais, tais como a população LGBT, também 

contribuem para que a adoção ainda seja uma prática eivada por tabus e 

preconceitos. 

Centrando a investigação e a análise na realidade das adoções na cidade do 

Natal, nos questionamos se esses dados condizem com as particularidades desta 

cidade. Pesquisando a exercício parental de famílias homoafetivas com filhos/as 

adotivos/as neste município, no recorte temporal dos nos de 2009 a 2012, buscamos 

compreender se (e de que forma) os dados apresentados pela revista Em 

Discussão! – que traçam um panorama nacional da adoção – se relacionam com as 

adoções realizadas na cidade, sobretudo, com as adoções e famílias homoafetivas 

pesquisadas. 

Conforme apresenta a revista, a região sudeste do Brasil concentra os 

maiores números no tocante a pretendentes e crianças e adolescente à espera de 

adoção – são 14.213 pretendentes cadastrados/as (o que representa 48,73% do 

total) e 2.550 (46,66%) crianças e adolescentes em condições de serem 

adotadas/os. Em contrapartida, a região com os menores números, tanto de 

pretendentes quanto de crianças e adolescentes, é a região norte do país – são 660 

pretendentes (2,26%) e 137 crianças (2,51%)45, conforme se verifica no gráfico 

abaixo: 

                                                           
45

 É importante salientar que as proporções de maior e menor quantidade aqui apresentadas são 
relativas à relação entre o número de pretendentes e de crianças e adolescentes cadastradas/os em 
todas as regiões do país. 
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Gráfico 1 – Localização nacional de pretendentes e crianças e adolescentes cadastrados/as no CNA 
à espera da adoção  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Em Discussão!, ano 4, nº 15, 2013. 

 

Os números revelam que na região nordeste, na qual está situado nosso 

lócus de pesquisa, a quantidade de pretendentes é aproximadamente 3,1 vezes 

maior que o número de crianças e adolescentes em condições de serem 

adotadas/os. De uma população total de 53.078.137 pessoas46, o nordeste 

apresenta 2.133 pretendentes cadastrados/as (7,31%), para 677 crianças e 

adolescentes, ou seja, (12,39%) das crianças e adolescentes do país.  

No contexto do estado do Rio Grande do Norte, são 191 pretendentes 

cadastrados/as para 51 crianças e adolescentes em condições de serem 

adotadas/os47. A cidade do Natal – capital do estado – concentra o maior número de 

pretendentes e de crianças e adolescentes. No primeiro semestre do ano de 2013, 

                                                           
46

 Conforme Censo IBGE 2010. 
47

 Dados fornecidos por uma das psicólogas da Equipe Técnica da 2VIJ – Natal em 17 de junho de 
2014, por meio de correio eletrônico. 
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estavam cadastrados/as no CNA 183 pretendentes48 e 29 crianças e adolescentes 

em condições de serem adotadas/os e à espera de uma família49, ou seja, um 

número 06 vezes maior de futuros/as pais e mães para futuros/as filhos/as. 

Segundo a análise da revista Em Discussão!, a impressionante razão de 1 

criança para cada 6 pretendentes no Brasil se explica por duas razões básicas: a 

demora nos processos de adoção e, em geral,  a escolha de um perfil de criança 

muito diferente do perfil das crianças e adolescentes que estão nas instituições de 

acolhimento.  

Dos perfis apresentados pela revista, tanto dos/as pretendentes quanto das 

crianças e adolescentes cadastradas/os, é possível verificar uma tendência nacional 

de perfil desses sujeitos: A maioria dos/as pretendentes à adoção são pessoas com 

idade entre 30 e 50 anos, casadas, moradoras dos grandes centros urbanos e em 

busca de crianças com idade inferior a 06 anos, enquanto que a maioria das 

crianças e adolescentes em condições de serem adotadas/os é do sexo masculino, 

parda e com idade acima de 10 anos. 

O compilado de gráficos apresentados na publicação demonstra que quase 

90% (25.745) dos/as pretendentes cadastrados/as são casais, dos quais fazem 

parte deste número as pessoas civilmente casadas e uma considerável parcela de 

pessoas em união estável. Do número total dos/as que pretendem adotar uma 

criança no país, 2.469, ou seja, 8,46% são solteiros/as e, menos ainda, são os/as 

divorciados/as ou separados/as judicialmente – 714 pessoas ou (2,44%). Com 

relação ao sexo, há quase oito vezes mais solteiras que solteiros interessados na 

adoção. Os homens sozinhos no CNA somam 360 indivíduos e representam 1,23% 

do universo total, conforme se verifica no gráfico a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48

 Id. 
49

 Dado obtido através da área de Consulta Pública no endereço eletrônico do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) em 17 de junho de 2014. 
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Gráfico 2 – Perfil dos/as pretendentes à adoção cadastrados/as no CNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Revista Em Discussão!, ano 4, nº 15, 2013.  

 
No contexto do estado do Rio Grande do Norte, os números assumem 

dimensões menores, mas não diferentes da realidade nacional. Dos/as 191 

pretendentes cadastrados/as, 62 possuem filhos/as biológicos/as, 141 são 

casados/as e 25 vivem em união estável. Deste montante de pretendentes, 16 são 

solteiros/as, 07 divorciados/as e 01 viúvo/a, conforme indica a tabela abaixo: 

 
Tabela 1 – Perfil dos/as pretendentes à adoção no estado do Rio Grande do Norte 

Estado 

Civil 
Casado/a Divorciado/a 

Separado/a 

judicialmente 
Solteiro/a 

União 

estável 
Viúvo/a 

Quantidade 141 7 2 15 25 1 

Total 191 

Fonte: 2ª Vara da Infância e Juventude de Natal (2VIJ – Natal) 
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Embora os dados apresentados na tabela demonstrem o estado civil dos/as 

pretendentes, eles não revelam a formação/composição dos casais. De acordo com 

Equipe Técnica da 2VIJ – Natal, esta composição não pode ser identificada porque a 

estatística e fonte de consulta diz somente o estado civil, não revelando, portanto, se 

a formação/composição dos casais/pares cadastrados/as, bem como dos indivíduos, 

é homoafetiva ou heteroafetiva. A afirmação e identificação da orientação afetiva e 

sexual da relação ficam a cargo dos/as pretendentes quando, na ocasião da 

entrevista psicossocial, estes/as pretendentes expressam sua orientação afetiva e 

sexual.  

Neste quadro geral do perfil dos/as pretendentes à adoção e de crianças e 

adolescentes do RN, e com base nas informações fornecidas pela Equipe Técnica 

da 2VIJ – Natal, não é possível saber quantos/as pretendentes homoafetivos/as 

estão cadastrados/as em todo o estado do RN. Como cada Comarca, e sua 

respectiva equipe técnica, é responsável pelas informações e cadastro dos/as 

pretendentes, não foi possível termos acesso a todas as “estatísticas” dos/as 

pretendentes cadastrados/as no estado. No entanto, no município de Natal, a equipe 

técnica desta Comarca, informa que do total das adoções realizadas no período de 

2009 a 2012, 06 adoções se concretizaram enquanto adoções homoafetivas, haja 

vista a afirmação desta “condição” por parte de seus/suas requerentes.  

A informação casal e formação/composição dos casais/pares cadastrados/as 

nos chamam atenção. Tanto na revista Em Discussão!, que apresenta uma brilhante 

caracterização do perfil dos/as homens e mulheres cadastrados no CNA por meio de 

gráficos e ilustrações, quanto na pesquisa realizada na 2VIJ –Natal, a orientação 

sexual dos/as pretendentes parece não ser considerada como categoria de análise.  

Como é possível verificar no gráfico apresentado pela revista, e como uma 

tendência nas pesquisas que revelam perfis de pretendentes à adoção que as 

categorias sexo, idade, estado civil, renda e “preferência” por determinado perfil de 

crianças se sobrepõem a outras informações.  

Questionamo-nos, então, se os pares homoafetivos compõem o número dos 

casais mencionados. As adoções homoafetivas estão inseridas no número de 

adoções realizadas por casal? Na caracterização do perfil dos/as homens e 

mulheres que objetivam realizar adoção há espaço para a orientação sexual como 

elemento “caracterizador” deste perfil? Há espaço no cadastro do/a pretendente 
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para esta informação? Em caso positivo, por que não apresentá-la junto com as 

demais categorias?  

Estas foram questões que se fizeram presentes ao analisarmos a revista Em 

Discussão! e buscarmos mais informações no endereço eletrônico do CNJ. Embora 

haja publicização de relatórios e resultados de pesquisas, realizadas por este órgão, 

que revelam panoramas gerais da adoção no país, a consulta e visualização dos 

Cadastros Nacionais possuem restrições e apenas alguns dados, referentes às 

crianças e adolescentes em diversas comarcas do Brasil, estão disponíveis na área 

de consulta pública do mesmo endereço eletrônico. 

Aquele/a que quiser consultar quantidade, perfil e “mais caracterizações” de 

pretendentes se depara com uma falta de informações e acessos restritos. Somente 

os/as profissionais que desenvolvem atividades nas Varas da Infância e Juventude 

podem consultar/visualizar dados referentes aos/às pretendentes à adoção. 

Questionamo-nos o porquê dessa restrição às informações dos/as pretendentes. 

Somente os/as operadores/as de direito e equipes técnicas das Varas da Infância e 

Juventude têm acesso a tais informações? Como realizar pesquisas e análises de 

dados diante dessa limitação? Por que os dados sobre adoção são sempre 

imprecisos? Por que obter dados confiáveis não é uma tarefa fácil?  

Essa dificuldade de obtenção de informações se revelou como elemento 

presente não apenas na nossa pesquisa, como se fosse uma especificidade ou uma 

limitação exclusiva.  As/o próprias/o editoras/or da revista Em discussão! – uma 

publicação do Senado Federal sobre adoção no Brasil – advertem o/a leitor/a 

interessado/a no assunto acerca “da dispersão e desorganização de estatísticas e 

informações relativas ao tema da adoção” (PAGANINE; GUEDES; BRASIL, 2013, p. 

69). Deste modo, podemos apreender que esta ainda é uma incógnita a ser 

pesquisada que precisa ser profunda e criticamente analisada. 

Esbarrando nestas limitações, sem, no entanto, desistir do nosso objetivo, 

buscamos conhecer outros aspectos da adoção, para além dos números. Com base 

em suas experiências profissionais e no acompanhamento a famílias adotivas, Dutra 

e Maux (2010, p. 357), atestam que embora a experiência de adotar seja singular 

para cada família, existem aspectos que são frequentemente observados, tais como 

a “relação entre adoção e caridade; adoção e infertilidade; adoção e problemas de 

aprendizagem; além de mitos e medos em relação à revelação da adoção para o[a] 

filho[a]”.  
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Dados de 2009, oriundos de uma pesquisa interna realizada pela 2VIJ–Natal 

revelam que no ano em questão “80% dos pedidos de inscrição de pessoas 

pretendentes à adoção na referida cidade foram formulados por casais, dos quais 

79,2% justificaram problemas de infertilidade como motivação para adotar uma 

criança ou adolescente” (DUTRA E MAUX 2010, p. 362). Os dados apresentados 

pelas autoras são de suma importância para conhecermos os motivos que levaram à 

época, as/os natalenses a escolherem a adoção como forma de constituição de 

família com filhos/as. Entretanto, estes dados não deixam claro se os 80% dos 

pedidos, formulados por casais, diz respeito a casais heterossexuais, 

exclusivamente, ou se neste número também estão contidos os pares de gays e 

lésbicas cadastrados na referida Vara. 

No âmbito na nossa pesquisa, com famílias homoafetivas que já realizaram 

adoção na cidade do Natal, questionamos os pais e mães homoafetivos de Natal 

entrevistados/as sobre as motivações para realização de suas adoções e as 

respostas se deram em sentido diferente da infertilidade. Dos/as 06 

entrevistados/as, 04 deles/as (Renato, Ellen, Cássia e Ângela) afirmam que a 

adoção sempre foi um projeto de vida e que a decisão pela paternidade e 

maternidade já era algo cogitado, uma vez que o desejo de ser pai e mãe advinha 

de longa data. 

 Em contrapartida, e contrariando a existência de uma paternidade latente, 

Caio e João declaram que o desejo de serem pais não era algo próprio deles e que 

o interesse pela adoção se deu através da experiência de uma amiga lésbica que 

havia adotado individualmente uma filha. Aliado a isso, ainda segundo ele, as 

mudanças nas legislações brasileiras e o surgimento de estudos e pesquisas que 

apontavam o crescente número de adoções por gays e lésbicas no mundo e no 

Brasil, fizeram com que eles tivessem curiosidade sobre adoção homoafetiva, 

buscassem informações a respeito do assunto e cogitassem a possibilidade de 

terem um/a filho/a.  

Considerando a existência de um desejo prévio de parentalidade ou não, 

atestado pelos sujeitos da nossa pesquisa, nos chamou atenção o fato de que ao se 

referirem aos/às filhos/as, todos/as falaram com emoção sobre as circunstâncias 

da(s) adoção(ões) realizada(s), o tempo de espera para que o processo de 

concretizasse, a aproximação com os/as filhos/as, a história de cada um/a deles/as 

e do relacionamento com o/a companheiro/a e essa nítida emoção deixava evidente 
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a subjetividade presente nos processos de adoção e a afetividade para com os/as 

filhos/as e companheiros/as. 

Para Cássia e Ângela, o exercício da maternidade com os/as filhos/as dos 

relacionamentos anteriores e no caso de Ellen a convivência com o filho de sua 

companheira, atestaram o desejo de serem mães. Em sua narrativa, Ellen nos 

revelou que o relacionamento de 07 anos com a companheira anterior, mãe 

biológica de um menino, “despertou” nela a vontade de ser mãe. Os cuidados 

dispensados ao filho da companheira e a convivência com ele alimentaram este 

desejo e amadureceram a decisão pela filiação, fosse adotiva ou biológica via 

inseminação artificial. 

Na busca de informações e de orientações sobre como proceder para 

ambas as situações – inseminação e adoção – Ellen buscou algumas instituições, 

dentre as quais o Projeto Acalanto Natal e a 2VIJ – Natal no ano de 2007. O ritmo 

em que os processos tramitam na justiça, os procedimentos necessários à 

realização da adoção, somados à ansiedade de ter mais uma criança em casa, 

fizeram com que Ellen optasse pela adoção direta ou adoção consentida. 

A sua primeira adoção ocorreu em 2007, ou seja, anterior à Lei 12.010/09. 

Assim, foi possível, realizar esta modalidade de adoção. As suas ideias prévias de 

que os processos eram demasiadamente demorados para se concretizarem e, 

segundo ela, a grande burocracia por parte da justiça e do Ministério Público foram 

determinantes para a sua busca pela adoção direta. Em geral este tipo de adoção 

transcorria de forma mais rápida, pois a mãe biológica, junto com a pretendente à 

adoção, ia à Vara para proceder com a entrega do/a filho/a e a adoção deste/a 

pela/o pretendente e se a pessoa a quem seria entregue a criança já tivesse 

vínculos com ela, o juiz tendia a dar celeridade ao caso. 

Esses procedimentos, de entrega da criança em adoção, para uma 

determinada pessoa, quando realizados por via da justiça, se davam de forma legal. 

É o que se chama no meio jurídico, de adoção intuitus personae. Sobre a decisão da 

mãe biológica de sua filha, em entregá-la em adoção, Ellen nos revela que 

   

Ela [a mãe biológica da criança] estava muito consciente do que ela queria. 
Ela fez todo o pré-natal. Já estava na cabeça dela dar a criança, não queria 
entregar para nenhuma instituição, Ministério Público ou assistente social 
porque [...] às vezes a criança passa dois anos em um orfanato para poder 
sair a destituição familiar e ela não queria isso de jeito nenhum. Ela queria 
entregar a criança para alguém que estive louca/alucinada querendo ser 
mãe, pois sabia que essa pessoa ia dar muito amor e carinho. 
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Passados 01 ano e 08 meses da primeira adoção, a possibilidade tornar-se 

mãe via adoção “batia à porta de Ellen novamente”. Uma funcionária que prestava 

serviços domésticos em sua residência trouxe a notícia de que havia uma mãe, em 

um município do interior do estado, querendo entregar seu filho em adoção. A 

funcionária, sabendo das circunstâncias da primeira adoção e presenciando 

diariamente os carinhos e cuidados de Ellen para com a filha, a companheira e o 

filho desta, questionou se ela não gostaria de adotar também esta criança. 

A possibilidade de ser mãe novamente se dava no período de transição 

entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a “Nova Lei da Adoção”. A nova Lei 

tinha sido promulgada em 03 de agosto de 2009 e gradativamente ia sendo 

implementada. A probabilidade jurídica de realização de mais uma adoção direta, 

aliada à expectativa de ver sua família ampliada fizeram com que Ellen decidisse 

pela adoção, direta mais uma vez, do segundo filho, suprindo, assim, o desejo que 

tinha de ter um casal de filhos. 

Sobre a decisão de adotar filho/a(s) conjuntamente com os/as 

companheiros/as, as respostas foram divididas. Diferente das situações vividas por 

Cássia e Ângela, que sempre pensaram em adotar juntas, e por Ellen, que tinha 

clara a ideia de adotar sozinha, a experiência de Renato e de Caio e João de 

tornarem-se pais se construiu incialmente sem adesão dos respectivos 

companheiros.   

A esse respeito, Renato informou que ao dialogar sobre paternidade com 

Jean era comum ouvir “Não! Filho dá trabalho!”. Como gostaria que a decisão de 

adotar fosse conjunta, Renato continha o seu desejo de ser pai e adiava os planos. 

No entanto, passados alguns meses e após a aproximação com uma determinada 

criança, a possibilidade de adotarem um/a filho/a foi (re)vista por Jean, que propôs a 

Renato adotarem, então, esta criança. 

Situação parecida foi vivida por Caio e João. A decisão pela adoção e a 

entrada com o primeiro processo se deram apenas por Caio. Segundo ele, como 

João não compartilhava desta ideia não quis ser parte no processo de adoção, 

porém durante a primeira viagem que eles fizeram juntos para fora do Brasil, João 

compreendeu a necessidade de ser legalmente pai da criança, pois na hipótese de 

ocorrência de um acidente durante a viagem e óbito de Caio, João não teria “poder” 

e direito algum sobre a criança e, até provar que os dois tinham uma união afetivo-
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sexual e que o filho de Caio convivia com os dois pais, poderia ser acusado do crime 

de sequestro ou outro ato que atentasse contra a vida e a integridade física e 

psicológica da criança. 

Embora o desejo de João houvesse sido respeitado até aquele momento, a 

ausência dele no registro de filiação do filho de Caio traria implicações para os 

direitos da criança, tais como usufruto como dependente do plano de saúde, direito à 

herança, pensão alimentícia e outros direitos. Ciente de tais implicações, ainda 

durante a viagem, os dois conversaram e decidiram que ao regressarem para Natal, 

João entraria com um processo para adotar o filho de Caio – realizando, assim, uma 

adoção unilateral – e regularizando, do ponto de vista legal, a filiação afetiva que já 

ocorria entre os pais e o filho. Assim, o processo de adoção unilateral desta família 

teve início no ano de 2008 e no princípio do ano de 2009 a criança já estava 

registrada como filho dos dois pais. 

Assim como na experiência de Ellen, João atribui a convivência com o filho 

como um fator decisivo para o “despertar” de sua paternidade. Como eles já tinham 

um menino, João expressava agora o desejo de ter uma menina. No entanto, sob os 

argumentos de que a adoção do menino ainda estava muito recente e que eles 

ainda estavam “se adaptando”(sic) à esta nova realidade, a princípio Caio não 

concordou com uma segunda adoção. Contudo, após algumas conversas entre eles, 

decidiram adotar uma menina. Em 2009 os dois procuraram a 2VIJ – Natal 

novamente para fazer o cadastro e a habilitação e, por orientação do juiz da Vara, 

desta vez os dois entraram com o processo. 

É importante destacar que para se realizar uma adoção não é pré-requisito 

nem obrigatório os/as companheiros/as entrem juntos/as com o processo, conforme 

versa a lei 12.010/09. Entretanto, considerando que aquela família é composta por 

um par de homens ou de mulheres, ou ainda por um homem e por uma mulher, é 

importante que seja estimulada a participação dos/as dois/duas companheiros/as no 

processo de adoção e na convivência familiar e comunitária, haja vista que a 

ausência legal de um/a ou de outro/a pai/mãe pode trazer implicações do ponto de 

vista afetivo e psicológico para a criança50, bem como restrições de direitos advindos 

da parentalidade. 

                                                           
50

 Implicações emocionais no sentido de que a criança pode fantasiar ou mesmo desenvolver a ideia 
de que o/a companheiro/a do pai ou da mãe não gosta dele/a, não quer ser seu pai/mãe ou mesmo 
que ele/a é filho/a apenas de um/a dos/a companheiros/as. 
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Ainda sobre o desejo de tornarem-se pais e mães, outro elemento que 

destacamos nas falas dos/as entrevistados/as foi a tendência à (pré)definição de um 

perfil de criança a ser adotada. Das quatro famílias, três afirmaram que idealizaram 

um perfil prévio de filho/a, à exceção de Cássia e Ângela, que atribuíram a ausência 

de escolha de perfil ao fato de serem mães biológicas antes das adoções realizadas. 

Segundo elas, tendo vivido a experiência das gestações e da maternidade, as 

expectativas quanto às características físicas, comportamento, saúde e sexo da 

criança foram refutadas após o nascimento, pois ao se confrontarem com a 

realidade dela, aquelas expectativas e fantasias iniciais deram espaço ao/à “filho/a 

real”. Seguindo esse pensamento, com as adoções não foi diferente, para elas a 

escolha de critérios e perfil se torna algo ínfimo diante das gigantescas 

necessidades das crianças acolhidas. 

Essa discrepância problematizada por Cássia e Ângela, entre a expectativa 

e a realidade dos/as filhos/as, é objeto de análise de um grande número de 

pesquisadores/as e estudiosos/as da área de adoção que buscam compreender as 

incongruências da relação entre pretendentes cadastrados/as e crianças e 

adolescentes em condições de serem adotadas/os e o porquê desta relação ser 

“uma conta que não fecha”. Se de um lado encontram-se quase 06 vezes mais 

pretendentes que crianças e adolescentes à espera de adoção, e se estes/as 

pretendentes possuem o desejo de serem pais/mães, fazemos coro com aqueles/as 

que se perguntam: por que a conta não fecha?  

Uma possível resposta pode estar na expectativa depositada pelos/as 

pretendentes, que contrasta com a realidade das crianças acolhidas. Das 5.465 

crianças e adolescentes acolhidas/os, 3.082, ou seja, mais da metade são do sexo 

masculino, (56,41%) enquanto as meninas totalizam 2.383. Em relação à raça/cor, 

47,06% (2.601) destas crianças e adolescentes são pardas/os, 33,01% (1.804) 

brancas/os e 19,01% (1.038) são negras/os, além de um pequeno número de 

indígenas e amarelas/os – 0,71% e 0,35%, respectivamente.  

Embora os números tenham se mostrado próximos até aqui, quando 

analisamos a idade destas crianças e adolescentes acolhidas/os e em condições de 

serem adotadas/os, os números ganham proporções abissais, visto que a maioria 

esmagadora destas/es (4.892) ou 89,52% possuem idade acima de 06 anos, 

enquanto apenas 570 ou 10,44% está abaixo desta faixa etária. 
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As informações acerca do perfil das crianças e adolescentes acolhidas/os 

podem ser melhor visualizadas no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 3 – Perfil Nacional de crianças e adolescentes acolhidas/os à espera de adoção 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista Em Discussão!, ano 4, nº 15, 2013.  

 

Conforme se verifica, a partir da imagem, o “peso maior” concentra-se nas 

crianças e adolescentes com idade acima de seis anos, do sexo masculino e de cor 

parda e negra. Ao colocarmos esses dois perfis “na balança” e fazermos um 

comparativo entre os dados das crianças e adolescentes e as preferências dos/as 

pretendentes (ilustradas no gráfico 2), verificamos que há, sim, uma enorme 

disparidade entre as expectativas e as chances destas crianças e adolescentes 

serem adotadas/os, seja pelo sexo, pela cor e, sobretudo, pela idade, uma vez que 

apenas 4,77% dos/as pretendentes estão disponíveis para adotar um/a filho/a com 

mais idade superior a 06 anos. Assim, com base nessas disparidades, nos 

questionamos: Será que as características físicas são tão ou mais importantes que a 
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afetividade, que a possibilidade de se proporcionar cuidados, afeto, direitos, uma 

rede de socialização, uma família e relações familiares?  

Não diferente da realidade nacional, a escolha de um perfil de criança 

também foi identificado nas famílias por nós entrevistadas. No entanto, as respostas 

não foram homogêneas e delas emergem posicionamentos distintos.  

Em sua narrativa, Renato nos informa que em função das atividades 

desenvolvidas no Centro Espírita que frequenta, teve contato direto com crianças 

hospitalizadas e institucionalizadas. Caio e João viveram situação semelhante, uma 

vez que em função de trabalhos voluntários, doações e realização de algumas 

atividades em instituições prestadoras de serviços de saúde e assistência social a 

crianças e adolescentes, tiveram contato e aproximação com crianças acolhidas. 

Esta interação colaborou substancialmente para o adensamento do desejo de 

tornarem-se pais, posto que a afinidade com estas crianças específicas foi se 

construindo e, no intuito de adotá-las, os futuros pais empenharam buscas de 

informações, pesquisa sobre adoções e orientações com profissionais.  

Em uma das visitas realizadas a tais instituições, Renato e Jean conheceram 

e tiveram proximidade com um menino. Desses encontros, ainda na instituição, se 

nutria uma afinidade entre eles. As visitas semanais, as brincadeiras e a empatia 

colaboraram para o amadurecimento da ideia de tornarem-se pais adotivos daquele 

garoto. Nesse ínterim buscaram orientações com as assistentes sociais e psicólogas 

da instituição de acolhimento, bem como com a equipe técnica da 2VIJ – Natal e o 

desejo de adotar se fortalecia. Ambos deram entrada no processo de adoção para, 

finalmente, serem pais daquele menino. No entanto, a adoção não ocorreu 

linearmente como o desejado. 

O menino estava há mais de dois anos na instituição de acolhimento, tinha 

uma mãe biológica que estava foragida da justiça por tráfico de drogas e uma avó 

que se encontrava na cidade do Recife/PE. A mãe, detida pela polícia, indicou então 

a avó da criança para ser a responsável pelos seus cuidados. A justiça, cumprindo 

as determinações da Lei 12.010/09, antes de deferir a adoção, deve esgotar todas 

as possibilidades de se manter a criança junto à família biológica, visto que “a 

adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando 

esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural 

ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei” (BRASIL, 2009, art. 

39, § 1º). 
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Nesta situação, Renato e Jean não puderam ter o filho que estavam 

esperando. A permanência da criança com a família extensa trouxe frustração, mas 

não foi motivo para desistência. Eles se mantiveram os cadastros ativos e “abriram” 

o máximo possível o perfil da criança escolhida, na tentativa de encontrar o garoto 

que eles haviam “perdido”. Porém, mais uma vez a busca não deu certo.  

Essa abertura do cadastro, no entanto, permitiu a vinda de outra criança – 

uma menina parda, com idade de 02 anos e dez meses, sem irmãos e saudável. 

Então, apareceu uma possibilidade para esses pais. Feitos os procedimentos na 

Vara, essa nova criança passou pelo estágio de convivência com sua nova família e 

posteriormente foi concretizada a adoção.  

 Caso parecido aconteceu na família de Caio e João. Eles também tinham 

uma criança específica em vista. Caio buscava uma criança de 05 anos, sem 

restrição de cor e na segunda adoção o objetivo era adotar uma menina com idade 

compatível à idade do filho – de 05 a 07 anos. 

Os dados apresentados na revista Em Discussão!  e os relatos dos/as 

entrevistados/as da nossa pesquisa confirmam o “desencontro” entre pretendentes e 

crianças e adolescentes à espera de adoção, os limites e possibilidades da 

legislação brasileira e os impasses para a realização das adoções no país, em face 

da precariedade dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, dos mitos 

que povoam o imaginário social e da incapacidade das ações propostas de 

efetivarem direitos previstos em lei. O transcorrer histórico imprime mudanças para a 

realização da adoção, porém algumas questões permanecem ao longo do tempo. 

Como vimos por meio da análise de alguns fragmentos das Leis sobre 

adoção, a filiação adotiva se constituiu como uma filiação de “segunda categoria” 

(MAUX, 2010). Essa categorização “inferior”, em grande parte, se fundou sobre o 

preconceito de que “o sangue” – a descendência genética/biológica – determinaria o 

caráter do/a filho/a. Como a criança acolhida em família substituta advinha de “outro 

sangue”, muitas vezes de origem desconhecida ou conhecida pela pobreza, esse/a 

filho/a seria considerado/a diferente, e, portanto, diminuído/a.  

O “sangue” carrega consigo um alto valor simbólico, visto que não se 

restringe, nem se refere ao material biológico do corpo humano. Para além da noção 

de reprodução biológica, reprodução humana, “o sangue” representa virtudes, 

direitos e propriedade, definindo o “lugar” que o/a filho/a adotivo/a vai ocupar na 

família e na sociabilidade, ou seja, diz respeito também à reprodução social. O 
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“sangue”, diferenciador dos/as filhos/as adotivos/as, concerne à linhagem da família 

– tanto a de origem, como a substituta –, o nome, o lugar social que ocupa e as 

condições materiais que as famílias possuem. Se o/a filho/a realiza qualquer 

atividade que vai de encontro à moral e os valores sociais e, com isso, “mancha” o 

nome e a imagem da família, sobretudo, se este/a filho/a for adotivo/a, prontamente 

se recorre à ideia de que essa postura contrária à ordem social é fruto do seu 

“sangue”. Assim, ao menor sinal de conflito, o sangue “ruim” da família de origem se 

sobressai e serve de justificativa para posturas preconceituosas. 

Esse pensamento se ancora na ignorância e na discriminação forjadas 

socialmente e não nos aspectos biológicos ou genéticos. O sangue, que 

simbolicamente representa as relações sociais, a linhagem e o lugar social que a 

família ocupa na sociedade, é acionado como forma de atestar que aquele indivíduo 

pertence efetivamente, ou não, àquela família e suas relações sociais. Ao menor 

sinal de comportamentos e atitudes transgressoras, o/a filho/a adotivo é duramente 

associado/a à sua família de origem. Todavia, se o/a filho/a adotivo/a apresenta 

comportamento e atitudes tidas como “positivas”, condizentes com a moral instituída, 

logo se atribui tais atitudes à socialização que a família adotiva realizou, à “criação” 

dada e não ao sangue.  

A criança “Maria”, que ao ser adotada pela família “Silva” passa a ser 

conhecida e chamada de “Maria da Silva”, reproduzirá os valores daquela família, 

assim como os valores da sociabilidade em que a sua família está inserida. 

Ademais, as perguntas “qual o seu nome?” ou “quem são seus pais?” para além de 

saber quem é o/a seu/sua pai/mãe, denotam também uma forma de saber o que (e 

de quem) “Maria” vai herdar.  

Desta forma, vemos que sobre a filiação adotiva existe um claro preconceito 

que perdura ao longo dos séculos, talvez porque a adoção tenha sido uma prática 

realizada, sobretudo, por um grupo específico de pessoas, que necessitavam 

preservar seu patrimônio material e cultural, que na ausência de filhos/as 

biológicos/as, viam sua preservação ameaçada. 

Com isso, afirmamos que a adoção, e especificamente a adoção 

homoafetiva, particularizada numa sociedade de classes, ou seja, a sociedade 

capitalista se institui num processo de reprodução das relações de poder próprias de 

uma sociabilidade desigual e violadora de direitos. Com base nos questionamentos 

formulados por Fonseca (2004a), e reiterando-os, nos questionamos até que ponto 
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leis nacionais como o ECA e a Lei 12.010/09 refletem disputas políticas globais e 

ideológicas? E até que ponto essas leis refletem valores e experiências mais 

próximas à realidade brasileira? 

A primazia pelos interesses das crianças e adolescentes não deve servir de 

instrumento de discriminação ou negação a futuros/as pais e mães, por qualquer 

condição que seja, inclusive, por orientação sexual. Da mesma forma, 

compreendemos que não deve existir por parte destes futuros pais/mães nenhuma 

forma de preconceito ou discriminação para com os/as futuros/as filhos/as.  

O que desejam as crianças em situação de abandono ou de acolhimento 

institucional que estão à espera de outra família? O que desejavam os/as filhos/as 

dos/as nossos/as entrevistados/as? Desejam e desejavam ser filhos/as. Queriam 

fazer parte da história e da vida de seus pais/mães adotivos/as, queriam ter direitos 

assegurados, queriam ser amados/as.  

De maneira geral, as crianças e adolescentes em situações de privação de 

convivência familiar e comunitária, que se encontram em instituições de 

acolhimento, não escolhem cor, sexo ou orientação sexual dos/as pais/mães. Deste 

modo, afirmamos com veemência que adoção de crianças e/ou adolescentes deve 

ser compreendida e realizada como uma forma de constituição de família, na qual 

não cabe espaço para discriminações ou restrições a qualquer de seus sujeitos, 

sejam pais/mães, sejam filhos/as. 
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3 “FAMÍLIA É QUEM VOCÊ ESCOLHE PARA VIVER” 

 

 “Eu tenho dois painho e eles se beijam” 
(Frida Kahlo)
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 Cf. Nota nº 26. 



76 
 

Pesquisar algo que, com permissão para o trocadilho, nos é familiar se 

apresenta como um movimento difícil. Antes de chegar às famílias formadas por 

gays e lésbicas com filhos/as adotivos/as é preciso submeter à problematização algo 

que está enraizado na cultura ocidental, naturalizado e reificado nas práticas 

cotidianas – a instituição família enquanto categoria universalmente válida. 

Para tanto, nos indagamos: Quais as determinações socioculturais que 

definem o que é família? O que significa ser família e ter família no capitalismo? 

Qual o critério para uma organização de pessoas ser considerada família? Que 

visão de família está implicitamente em jogo nas leis vigentes na realidade brasileira, 

nas nossas falas, nos Programas Sociais que a tomam como central? Qual a função 

do Estado no atendimento e na promoção de determinadas concepções de família?  

Conforme anunciamos, analisar criticamente a família é desafiador, pois 

como atestou Fonseca (2004b, p 07) “como pesquisadores e profissionais, devemos 

exercer uma auto-vigilância epistemológica, questionando a maneira em que nossos 

próprios valores (de classe, geração, etc.) influenciam a percepção da realidade, 

cercam a imaginação científica e achatam nossas análises da complexa vida social”. 

Fonseca (2005), ao analisar a intervenção em famílias – num texto sobre 

como técnicos/as e profissionais de saúde podem compreender a família antes de 

desenvolver suas práticas de intervenção – a autora, faz uma análise adensada da 

questão da/s família/s sem se prender à conceituação ou a teóricos que refletem 

sobre a temática e afirma que “o problema é que muitas pesquisas são presas a 

uma visão jurídica da realidade, é como se bastasse constatar a lei, repertoriar as 

normas hegemônicas e medir a realidade contra esse parâmetro” (FONSECA, 2005, 

p.55). 

Seguindo esse “enfoque legalista”, veríamos que no estudo das famílias 

compostas por adoção, muitos/as pesquisadores/as se prendem ao aspecto jurídico-

formal do procedimento de adoção, a discussão sobre o direito de adotar e acabam 

subtraindo a reflexão acerca das relações sociais que perpassam essas relações 

familiares. Desse modo, é de suma importância que não nos deixemos cair nessa 

armadilha, visto que sendo o nosso objeto de estudo um elemento presente no 

campo jurídico, não podemos perder de vista que a família está muito além de 

conceitos e definições herméticas.  

Como sugere Fonseca (2004b), é preciso pensar a família para além da 

casa, para além das relações de consanguinidade, das relações de parentesco e 
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também de afinidade/afetividade. Assim, este capítulo objetiva analisar alguns 

determinantes históricos da instituição família na realidade brasileira, no qual 

tecemos análises críticas acerca da centralidade da família na proteção social que, 

contraditoriamente, não contempla, ou quando o faz, apresenta uma série de limites 

às configurações familiares que não condizem com a família nuclear, conjugal, 

branca, heterossexual e cristã, social e historicamente instituída como a única válida, 

bem como reflexões sobre o pleito e o usufruto de direitos, tais como o direito de 

sujeitos LGBT constituírem família na sociabilidade vigente. 

 

3.1  FAMÍLIA, FAMÍLIAS: AFINAL, QUE FAMÍLIA/S? 

 

 
Após a análise da adoção e a sua afirmação enquanto prática de 

constituição de família, consideramos importante realizar uma análise sobre as 

configurações que as famílias brasileiras adquiriram ao longo de décadas, para que, 

desta forma, possamos compreender as determinações e concepções de família que 

embasaram os debates, os deferimentos das adoções, assim como as políticas 

sociais voltadas para o atendimento das famílias no Brasil. 

Em nosso estudo temos a compreensão de que a família só pode ser 

entendida no âmbito das relações sociais que determinam as condições objetivas e 

subjetivas de sua existência e reprodução e, a depender do período histórico, da 

região geográfica, da cultura e da sociabilidade na qual está inserida, a família 

apresenta variações quanto à hierarquia, função social que exerce e composição. 

Tomando como marco de análise a família burguesa, temos que a 

constituição e consolidação deste modo de organização familiar se situam na 

transição da sociedade primitiva para a sociedade de classes (LESSA, 2012). De 

acordo com as reflexões deste autor, a família burguesa caracterizou-se pela 

fundamentação na propriedade privada, pela retirada das mulheres da vida coletiva, 

o homem figurando como marido ou senhor a ser servido, as crianças como 

indivíduos sem autonomia e também pela dissociação entre amor e sexualidade 

(LESSA, 2012).  

Nessa perspectiva, compreendemos a família burguesa como um espaço 

contraditório de reprodução de um sistema de produção capitalista e um modo de 

sociabilidade, baseados na propriedade privada, na centralidade do indivíduo, na 
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luta de classes, na exploração e dominação. Deste modo, é fundamental analisar a 

família na sociedade capitalista, bem como outras formas de organização familiar 

distintas desta, diante de um processo contínuo de transformações societárias – 

socioeconômicas, políticas e culturais – que afetam de modo peculiar e diverso as 

suas organizações, bem como as trajetórias individuais dos/as membros que as 

compõem. 

Conforme Uziel (2007), tomar a família como algo homogêneo e universal é 

desconsiderar as condições sociais e culturais de sua existência. Assim, 

destacamos e reforçamos a ideia de que, embora os moldes da família burguesa 

tenham sido (im)postos como o “padrão” de organização familiar a ser seguido, não 

existe uma família “perfeita” ou um modelo concreto e universal. Por ser composta 

por pessoas, que possuem diferenças, sentimentos, desejos, conflitos, 

pensamentos, e escolhas diversas, a família é também uma instituição diversa e 

plural. Assim, endossamos que menções e análises devam ser realizadas no sentido 

de (re)afirmar a diversidade no entendimento sobre família, de modo a contemplar 

famílias. 

Compartilhando das análises de Santos, M. (2009), compreendemos as 

famílias como instituições sociais, compostas por indivíduos de uma ou mais 

gerações, vinculados através de relações consanguíneas ou não, dividindo, ou não, 

o mesmo domicílio, a qual mantém vínculos econômicos, sociais e afetivos de 

solidariedade e reciprocidade, bem como de conflitos e divergências, constituindo-se 

como espaço de realização de vínculos sociais, que se inscrevem de forma 

contraditória na reprodução social. 

Partindo da prerrogativa de que famílias se configuram e se apresentam 

como instituições heterogêneas, que admitem diversas formas de composição e 

organização, norteamos nossa análise no entendimento de que as famílias, 

enquanto construções histórica, social e plural, se transformam junto com a 

realidade social, podendo configurar-se de diversas maneiras. Estando submetidas 

ao processo de socialização capitalista, as famílias se organizam mediante as 

condições objetivas dadas, reelaborando sua produção e reprodução, (re)afirmando 

ou negando valores da sociabilidade vigente (SANTOS, M., 2009). Nesse sentido, 

numa configuração de sociabilidade em que impera a complexificação das forças 

produtivas e a intensa socialização dos sujeitos, e ao mesmo tempo a 
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individualização, mudanças na subjetividade e nas organizações familiares são 

fomentadas. 

Ao direcionar sua análise para o aspecto histórico da instituição família nas 

terras tupiniquins, desde a colonização até a contemporaneidade, Coutinho (2006), 

chama atenção para o fato de que embora a família tenha assumido uma 

diversidade de formas ao longo do tempo e em sociedades distintas, diferentes 

modelos de organização familiar podem coexistir e se sobrepor em determinados 

contextos históricos, numa mesma sociedade.  

Na história da formação do território brasileiro, um grande número de 

pesquisadores e estudiosos/as atesta a família de organização patriarcal como 

representativa da família brasileira. Conforme anuncia Coutinho (2006), a família 

patriarcal era numerosa, composta não só do núcleo conjugal (marido e esposa) e 

seus filhos/as, mas também por um núcleo periférico, nem sempre bem delineado, 

constituído por criados/as, parentes, filhos/as ilegítimos/as e outros/as, todos/as 

submetidos/as ao poder absoluto do homem branco, marido e pai – o pater familias, 

representando a figura do patriarca.  

Este homem detinha e representava poder sobre aqueles/as que estavam 

sob o seu teto, sob a sua ordem. Nesse tipo de organização familiar (patriarcal) não 

havia lugar para desejos e aspirações particulares, sobretudo da esposa e das 

filhas, haja vista que quem decidia e direcionava os rumos da vida familiar e de seus 

indivíduos era a figura do pater familias.  

Cabe aqui ressaltar que este modelo de família não era generalizado e 

unificado em todo o Brasil. Samara (1986), denota algumas confusões em torno da 

caracterização e da generalização da família patriarcal quando argumenta que 

 
Essa descrição de família explorada por estudiosos como Gilberto Freyre e 
Oliveira Vianna, embora característica para a sociedade colonial 
circunscrita ao ambiente rural, desde que aceita pela historiografia foi 
utilizada como um exemplo válido para toda a sociedade brasileira. Desta 
maneira confundiram-se aí vários conceitos: o de família brasileira, que 
passou a ser sinônimo de patriarcal, e mesmo o de família patriarcal, que 
passou a ser usado como sinônimo de família extensa. Nessa mesma 
perspectiva, ainda genericamente falando, família e parentesco passam a 
ter significado comum (SAMARA, 1986. p 12). 

 

A grande extensão territorial, a base de produção agrária, resquícios de 

sociedade escravocrata e excessiva concentração fundiária favoreceram este 

modelo de organização familiar. Os homens brancos, maridos e pais (que já foram 
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senhores de escravos, de engenhos, de terras e agora de famílias) ditavam as 

normas e tinham poder incontestável, inclusive poder de propriedade sobre todos/as 

os/as que estavam sob sua égide, até mesmo sobre sua família.  

Mais uma vez frisando que o modelo de família senhoril e patriarcal não era 

o único, Samara (1986) destaca que a família composta por pobres e negros, 

mesmo (co)existindo com o “modelo predominante”, não era considerada ou 

reconhecida pelas elites como Família, visto que entre este segmento social a 

organização familiar se caracterizava, segundo Osterne (2001), pela mancebia, 

ligação transitória, grande quantidade de filhos/as e poliandria difusa52, o que 

contrastava com os valores e a moral das famílias brancas e elitizadas. 

Ainda nesta análise, a autora destaca que era comum entre os segmentos 

pauperizados encontrar famílias com chefia feminina, uma vez que os 

companheiros, em sua maioria mercadores viajantes e outras profissões ligadas ao 

comércio, costumavam viajar para outras localidades e com isso demoravam a voltar 

para casa, cabendo assim, à esposa prover o sustento da família no período em que 

ele estivesse fora. 

 O intenso processo de urbanização e “modernização” das (e nas) cidades 

brasileiras, sobretudo nas capitais, implicou em mudanças nas feições das 

configurações familiares, em especial na família patriarcal. A segunda metade do 

século XX no Brasil foi cenário de uma série de alterações no tocante à edificação 

das cidades, sendo importados avanços tecnológicos e costumes europeus que 

mudariam a organização social. Em detrimento daquela família histórica – extensa e 

que vivia abaixo do crivo e do mando de um único homem, de um único senhor – 

passa a se desenvolver no Brasil, sobretudo nas elites, uma família conjugal 

moderna já em vigor na Europa – reduzida e centralizada em torno da figura do pai, 

da mãe e dos filhos, fundada no casamento por amor, com a livre escolha do 

cônjuge, ou seja, a família nuclear burguesa. 

Dentre outras características, a família nuclear burguesa se diferenciava 

pela distribuição e definição de “papéis” dos membros que a compunham. No cerne 

da sociabilidade do capital, há uma combinação entre hierarquia e poder econômico, 

de modo que o pai, tendo a responsabilidade pela providência material, 

representava a autoridade familiar. À mãe, na maioria das situações, eram atribuídas 
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 Assemelhando-se à poligamia, a poliandria é utilizada para fazer referência à mulher que tem mais 
de um marido ou companheiro ao mesmo tempo. 
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as responsabilidades do cuidado com a/s criança/s e com toda a família. O modelo 

de família nuclear burguesa se expande e se solidifica, passando a figurar como a 

organização familiar dominante na sociedade capitalista e brasileira, sendo 

frequentemente adotada como norma e modelo para todas as demais organizações 

familiares53. 

Participando da dinâmica própria das relações sociais, as famílias sofrem 

determinações do contexto político, econômico e cultural no qual estão imersas. O 

resgate e manutenção de valores conservadores, e ao mesmo tempo a “atenuação” 

da validade de valores tradicionais, juntamente com as incertezas a respeito do 

cenário sócio-político-econômico que se apresenta na contemporaneidade, em 

decorrência da maximização da exploração e opressões capitalistas, desafiam as 

famílias a se constituírem e conviverem com certa fluidez e mutabilidade, abrindo 

assim, um leque de possibilidades para outras configurações e outras formas de 

organização. 

Partindo da compreensão de que a conjuntura mundial e moderna incide 

sobre as escolhas e a organização das famílias54, Aires (2012), atesta que a partir 

dos anos 1970 as sociedades ocidentais passaram a lançar seus olhares de maneira 

mais acurada para outras formas familiares – derivadas da família moderna – tais 

como famílias monoparentais, recompostas, adotivas e também as homoparentais. 

Essa “nova” conjuntura pode ser atribuída, em certa medida, ao processo político 

protagonizado por movimentos sociais, e particularmente os movimentos feministas55 

e LGBT, além de alguns estudos sobre gênero e as implicações destas lutas e 

estudos nas políticas sociais e na vida social, que questionavam o conservadorismo 

presente na concepção de família mais amplamente disseminada na sociedade, 

enredaram mudanças no tocante à família. 

Com a participação dos movimentos sociais a promulgação da CF de 1988 

desdobrou-se em conquistas de direitos, tais como o reconhecimento das uniões 
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 O modo de vida e os valores contidos neste modelo familiar, adotado e difundido por segmentos 
das elites do Brasil, influenciaram e direcionaram o que se convencionou chamar dos rumos da 
“moral e dos bons costumes” das famílias brasileiras. 
54

 A modernidade abre ao indivíduo uma complexa variedade de escolhas. No entanto, é importante 
ter em vista que estas escolhas não partem e não se encerram nele mesmo, visto que são 
determinadas objetiva e subjetivamente pela realidade, que existe independente da vontade dos 
indivíduos. 
55

 O Movimento Feminista surgiu na modernidade e ganhou proporções mundiais lutando por sufrágio 
universal e posteriormente – no século XX – ampliou suas lutas e reivindicações estabelecendo a luta 
pelo direito ao aborto, ao divórcio, ao livre exercício da sexualidade, ao direito à decisão sobre o 
corpo, dentre outras (TOSCANO E GOLDENBERG, 1992). 
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estáveis (sem oficialização do casamento), a garantia dos mesmos direitos, sem 

distinção entre os/as filhos/as constituídos/as fora do casamento e aqueles/as frutos 

da relação matrimonial, a não diferenciação entre filhos/as adotivos/as e os/as 

filhos/as biológicos/as, o pedido de divórcio por ambas as partes, aumento do prazo 

da licença maternidade, dentre outras (LIMA, 2012).  

As lutas políticas e cotidianas traduziram-se em ampliação da autonomia dos 

diversos componentes da família e em um exercício da sexualidade, dissociado das 

responsabilidades da reprodução. Novas tecnologias reprodutivas, lutas por direitos 

sexuais e reprodutivos e possibilidades de transpor/transgredir categorias e 

fronteiras sexuais – as (des)articulações entre sexo/corpo, gênero e 

sexualidade/desejo – acontecem, não sem lutas e embates políticos e ideológicos. 

As lutas dos sujeitos sociais vêm ensejando e (des)estabilizando antigas certezas e 

(re)construindo as noções de tempo, espaço, realidade, formas de gerar, de nascer, 

de crescer, de amar, de se relacionar e também de morrer, embora, apesar das 

conquistas históricas decorrentes das lutas de diferentes sujeitos, prevaleçam 

práticas de discriminação e preconceito em diferentes âmbitos da vida social. 

No rol das organizações familiares “possíveis”, decorrentes das mudanças 

sociais gestadas, destacamos que a instituição família encontra-se crivada de 

tensões, dilemas, tabus e preconceitos e, desta forma, adensa debates, estudos e 

pesquisas na direção da sua desnaturalização, assim como na busca pela afirmação 

e visibilidade dos sujeitos que a integram, enquanto sujeitos plenos e detentores de 

direitos. 

Ao longo da história, mediante a instauração da heterossexualidade como 

“padrão” sexual a ser seguido56, muitos pares de gays e lésbicas que desejavam 

constituir ou reconstituir família por via da adoção tiveram seus direitos negados ou 

obstaculizados devido ao preconceito e a discriminação instaurados nas mais 

diversas dimensões da vida social. O aparato legal e as políticas públicas não 

“incluíram” em seus textos e ações as pessoas que se relacionavam afetiva e 

sexualmente com outras do mesmo sexo e que manifestavam o desejo de construir 

uma união afetiva.  

                                                           
56

 A este respeito, é fundamental a compreensão da heterossexualidade como ideologia, que vai 
muito além da prática com o sexo oposto, ou seja, vai muito além da prática sexual, da orientação 
sexual, uma vez que a existência da ideologia heterossexual também se faz presente nos pares 
homoafetivos e está pautada na naturalização do sexo que, por conseguinte, nos serve de base para 
entender as chamadas desigualdades de gênero. 
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A concepção preconceituosa e discriminatória de que gays e lésbicas 

vivenciavam com mais ênfase a sexualidade em detrimento da afetividade e de 

outros desejos, excluiu historicamente estes sujeitos da esfera da 

reprodução/filiação (TARNOVSKI, 2004) e, com isso, muitos indivíduos que 

constituíram uniões afetivas e familiares permaneceram “invisíveis” aos olhos da 

sociedade e do Estado, considerando inúmeras formas opressivas instituídas como 

certas e também visto que as políticas sociais não contemplavam essa parcela da 

população. 

Os indivíduos possuem necessidades sociais e suas formas de organização 

familiar aqui mencionadas, dentre as demais existentes, carecem de proteção do 

Estado. Segundo Carvalho e Almeida (2003), no Brasil, as famílias, vem exercendo, 

ao longo do tempo, o papel de “amortecedor” das crises do país, especialmente 

após os anos 1970. Diante de um contexto de minimização do Estado na proteção 

social, de políticas sociais fragmentadas e focalizadas, tem sido atribuída às famílias 

a responsabilidade pela proteção social e pelo bem-estar de seus membros e, nesse 

sentido, “a crítica mais contundente à afirmação da família como referência das 

políticas públicas, na atualidade, está associada à regressão da participação do 

Estado Social na provisão de bem-estar” (MIOTO, 2013, p. 07). 

A centralidade histórica das famílias na produção do bem-estar demonstra 

que, tanto nos dispositivos legais, quanto na operacionalização de programas 

sociais, é clara a dependência do reconhecimento dos direitos dos indivíduos às 

condições da família (MIOTO, 2013). É preciso que haja políticas sociais e serviços 

públicos de qualidade, independente da forma de constituição e organização 

familiar. Há de ser garantidas condições objetivas que atendam às necessidades 

sociais, tais como habitação, saúde, educação, previdência social e outras, na qual o 

Estado deva ser o subsidiário de tal proteção, e também que sejam consideradas as 

condições subjetivas de cada família, posto que ambas as dimensões constituem a 

totalidade das famílias e dos sujeitos que as compõem. 

Historicamente foram construídas diferentes formas de pensar a família nas 

políticas sociais – desde a intervenção, fiscalização e controle direto (COSTA, 1999), 

passando pela responsabilização e culpabilização culminando no apelo à 

solidariedade (PEREIRA, 2010). Atualmente, no contexto da sociedade brasileira, 

onde, segundo Mioto (2013), estão em disputa diferentes projetos de proteção 

social, o debate sobre as famílias não pode ser olvidado, visto que ao falarmos em 
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famílias, temos que considerá-las como um campo de tensões entre projetos 

políticos distintos, alinhados a projetos societários diferentes (MIOTO, 2013). 

É preciso que o Estado, a sociedade e suas instituições jurídicas políticas e 

sociais reconheçam e garantam direitos de convivência familiar e de parentalidade 

às famílias, nas suas constituições mais diversas, e partam da perspectiva de que as 

famílias, independente de sua composição, são espaços complexos e contraditórios 

que se gestam e se desenvolvem no seio das relações sociais. 

Conforme afirma Mioto (2009, p. 133), “na formação capitalista, sob a égide 

do liberalismo [e também do neoliberalismo], a família se conforma como espaço 

privado por excelência e, como espaço privado, deve responder pela proteção social 

de seus membros”. O debate acerca dessa responsabilização da família no que 

tange o atendimento das suas demandas sociais é objeto de reflexão de diversos/as 

autores/as, os/as quais apresentam algumas concepções acerca desta 

responsabilidade familiar.  

Em Esping-Andersen (1991 apud MIOTO, 2009), encontramos a análise de 

duas concepções chave: o familismo e da desfamilização. Neste autor, ambas as 

expressões foram utilizadas no tocante à análise dos diferentes modelos de Estados 

de bem-estar social e do papel significativo que as famílias ocuparam na 

organização e desenvolvimento dos diferentes sistemas de proteção social (MIOTO, 

2009).  

Para este autor, a concepção de desfamilização refere-se ao grau de 

abrandamento da responsabilidade familiar em relação à provisão do bem-estar, 

seja através do Estado, seja através do mercado. Esse processo de desfamilização 

pressupõe a diminuição das responsabilidades familiares a independência da 

família.  

O familismo, por sua vez, e em sentido contrário à concepção anterior, está 

presente nos sistemas de proteção social “em que a política pública considera – na 

verdade insiste – em que as unidades familiares devem assumir a principal 

responsabilidade pelo bem-estar de seus membros” (ESPING-ANDERSEN, 1991, 

p.5 apud MIOTO, 2009, p. 136), ou seja, a perspectiva do familismo corresponde a 

uma menor provisão de bem-estar por parte do Estado. 

Nas últimas décadas assiste-se ao retrocesso da proteção social e da 

garantia de direitos sociais. Com ele, há a intensificação da ideia da família como 

instância fundamental na provisão de proteção e bem-estar dos seus membros. 
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Nesse sentido, buscamos compreender, a partir dos entrevistados, a preocupação 

com o futuro, diante da conjuntura neoliberal atual de desmonte de direitos, de 

minimização do Estado na garantia dessa proteção social e a resposta majoritária 

tendeu à apreensão mediante esta realidade. 

Quando questionamos os/as entrevistados/as acerca das principais 

preocupações quanto ao futuro dos/as filhos/as, a apreensão ficou evidente em falas 

como: 

Me preocupa a realidade social brasileira. Onde vai parar essa violência? 

Para onde caminhamos? Ficamos com medo desse tipo de coisa. [...] Eu 

tenho uma preocupação quanto ao futuro dela, mas não em função da 

homoparentalidade, mas sim por uma questão de conjuntura brasileira... de 

onde nós estamos, para onde vamos (RENATO). 

[...] preocupações em torno da violência das cidades, preocupação com os 

estudos, tanto na fase escolar como universitária, e também quanto ao 

trabalho, se ao sair da faculdade conseguirão emprego, conseguirão ser 

bons profissionais. Há a preocupação com o mundo que estamos criando, 

ou seja, com os rumos da sociedade – violência, individualismo, 

competitividade, destruição ambiental [...] (CAIO e JOÃO). 

 

A minha preocupação, a minha prioridade, que eu não abro mão são os 

estudos [...] (CÁSSIA). 

 

Esses fragmentos das entrevistas revelam a importância e a prioridade dada 

à educação dos filhos, visto que, desta forma, no futuro, com educação, formação 

superior, eles/as poderão, supostamente, ingressar no mercado de trabalho, ter 

“bons” salários e poderão usufruir de bens e serviços, de proteção social. 

A maioria deles/as, com exceção de Cássia e Ângela, recorrem ao mercado, 

aos serviços privados para o suprimento de suas necessidades. As crianças, exceto 

os/as filhos/as de Cássia e Ângela, estudam em escolas privadas, possuem planos 

de saúde e em alguma medida há uma preocupação com as finanças (poupança) 

para a garantia do futuro dessas crianças.  

As falas revelam, contraditoriamente, por um lado a preocupação e as 

tentativas de garantia do futuro melhor para os/as filhos/as, mas por outro denotam a 

ausência de problematização mais aprofundada acerca do que isso significa na 

conjuntura atual, onde a família é não apenas chamada, é quase obrigada a se 

responsabilizar, quase que integralmente, pela saúde, educação, provisão de bens e 

proteção dos seus membros, onde as necessidades individuais e sociais são 

atendidas via mercado. 
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A esse respeito, da proteção social individual ou familiar, Mioto (2009) 

menciona os estudos de De Martino (2001), que vai chamar de “neo-liberalismo 

familiarista”, ou seja, a utilização 

 

de uma ‘solução familiar’, para a proteção social quando se encaminhou 
para a redução da dependência em relação aos serviços públicos para a 
‘redescoberta’ da autonomia familiar enquanto possibilidade de resolver 
seus problemas e atender suas necessidades (MIOTO, 2009, p. 139).   

  

A redescoberta da família como agente de proteção social, a qual se refere a 

autora citada é ratificada em Pereira (2010, p. 26), onde esta  afirma que “desde a 

crise econômica mundial dos fins dos anos 1970, a família vem sendo redescoberta 

como importante agente privado de proteção social”. 

As profundas transformações ocorridas em âmbito mundial – na política, na 

economia, no trabalho, na cultura, nas ideologias – e a ascensão do neoliberalismo, 

a partir da década de 1970, produziram mudanças significativas no papel do Estado, 

particularmente nas suas formas de atender as necessidades sociais, tanto nos 

países de capitalismo central, quanto nos países de capitalismo periférico, tais como 

o Brasil. 

Reedita-se, a tese do Estado liberal, ou seja, Estado mínimo no tocante às 

políticas e à vida social, e o mercado enquanto instância reguladora da vida e das 

relações sociais. Nesse contexto, a concepção liberal em relação à família – esta 

como provedora e responsável de sua proteção – reaparece com força. Não só às 

famílias são atribuídas responsabilidades e cobranças pela sua qualidade de 

trabalho e de vida, os próprios indivíduos também são chamados a arcar com esta 

atribuição. Dessa maneira, esvazia-se a responsabilidade da proteção social como 

atribuição e dever do Estado e se coloca a tese de responsabilidade individual. 

Nessas discussões acerca da responsabilidade da família, Mioto também 

apresenta as análises de Parella (2001), que se ancora nas concepções de 

familiarização e desfamiliarização, nas quais a primeira se refere à atribuição por 

parte do Estado às famílias através da política familiar como instrumento da provisão 

de recursos de bem-estar; e a segunda, se consiste na transferência da provisão 

para o Estado, para associações voluntárias, beneficentes ou ainda para o mercado. 

(MIOTO, 2009). 
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Embora a nomenclatura utilizada por esta autora se diferencie da 

nomenclatura utilizada por Esping-Andersen, aqui é possível perceber que o 

princípio de responsabilização da família para com a proteção social ou a 

transferência desta responsabilidade para outras instâncias da vida social, diferentes 

do Estado, se mantém e a satisfação das necessidades das famílias passa a 

depender cada vez mais da participação dos seus membros nas esferas privadas e 

mercantis. 

A relação entre as famílias e o Estado, entre estas e as políticas sociais e a 

centralidade e “revalorização” que estas famílias “ganham” nas políticas públicas, 

sobretudo na política de Assistência Social, também são tematizadas por autoras 

como Pereira (2010), Alencar (2010) e Mioto (2010). Analisando os processos de 

mudanças econômicas e sociais ocorridos nos anos 1990, expresso, sobretudo, na 

redefinição de inserção no mundo do trabalho, Alencar problematiza a repercussão 

nas formas de reprodução social das famílias da classe trabalhadora. Mioto, por sua 

vez, ressalta a importância de se apreender as concepções de assistência às 

famílias como parte do processo de garantia de proteção integral à infância e 

juventude e discute programas de apoio sociofamiliares, na qual privilegia as 

relações família e Estado, considerando que ao longo da história essa relação foi 

marcada por estratégias de controle, elaboração de normas familiares e por uma 

“parceria” contraditória. 

Ainda segundo Mioto (2010), quase todas as agendas governamentais 

preveem, de uma forma ou de outra, medidas de apoio familiar particularmente 

dirigidas às crianças e adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência. 

Deste modo, depreende-se que a instituição família se tornou importante objeto de 

interesse acadêmico e científico, especialmente, pelo ângulo de sua relação com o 

Estado, isto é, com um Estado promotor, ou não, de políticas públicas. 

Assim, a família tem sido valorizada, cada vez mais, no âmbito das 

propostas de enfrentamento às diferentes manifestações do “mal-estar infanto 

juvenil” (IBID), através de programas geralmente denominados de apoio 

sociofamiliar. No Brasil, esses programas estão previstos no ECA e objetivam 

fundamentalmente garantir o direito à convivência familiar e comunitárias das 

crianças e adolescentes, bem como de suas famílias. 

Tais programas se proliferaram no final da década de 1990, com a pressão 

dos Organismos Internacionais que primavam por políticas e por ações incisivas na 
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garantia do direito de crianças e adolescente e na compreensão desses indivíduos 

como sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. Sob o rótulo de programas 

de apoio sociofamiliar, foram e estão sendo veiculadas as mais variadas propostas 

relacionadas aos mais diversos setores da sociedade e do Estado. Muitas vezes, no 

cerne dessa diversidade de proposições, os programas de apoio sociofamiliar 

trazem embutidos princípios assistencialistas e normatizadores da vida familiar. 

Tecendo análises acerca desses projetos, Mioto (2010) objetiva fomentar 

uma discussão sobre algumas questões que tem permeado a concepção de 

assistência às famílias ao longo da história, privilegiando as reflexões sobre as 

relações entre as famílias brasileiras e o Estado e as diferentes abordagens de 

estudiosos/as sobre essas relações. 

O tema família tem importância e ganha centralidade num contexto de 

deslocamentos dos limites entre o público e o privado e num contexto de ausência 

ou minimização do Estado para com a proteção social e responsabilização dos 

indivíduos no suprimento de suas necessidades. A autora destaca, ainda, que 

assistimos, ao longo do tempo, a interferência do Estado nas famílias através de três 

grandes linhas: da legislação, através da qual se definem e regulam as relações 

familiares, tais como idade para o casamento, deveres e responsabilidades dos pais, 

direitos dos cônjuges, dentre outros; das políticas demográficas, tanto na forma de 

incentivo à natalidade, quanto na forma de controle desta natalidade; da difusão de 

uma cultura de especialistas e de aparatos policialescos e assistenciais do Estado, 

destinados especialmente às classes populares (MIOTO, 2010). 

Há na atualidade, um amplo contingente de políticas, programas sociais e 

leis que contemplam e dirimem ações para a família, seja em seu escopo, objetivo, 

princípios e diretrizes. Como exemplo podemos elencar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), o Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 

11.340/2006 (popularmente conhecida e chamada de Lei Maria da Penha)57 e 

outros/as. 

                                                           
57

 A referida Lei possui este nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, que por vinte 
anos lutou para ver seu agressor preso. Maria da Penha sofria violência doméstica e foi vítima de 
duas tentativas de assassinato pelo seu companheiro. Em 1983 ela sofreu a primeira tentativa, 
quando levou um tiro nas costas enquanto dormia e ficou paraplégica. A segunda tentativa de 
homicídio aconteceu meses depois, quando seu companheiro a empurrou da cadeira de rodas e 
tentou eletrocutá-la no chuveiro. A lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
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O caráter contraditório que marca a relação entre Estado e família tem 

chamado atenção dos/as estudiosos/as acerca desta temática.  

Alguns/as autores/as, dentre as quais destacamos Mioto (2010), afirmam que apesar 

do reconhecimento da centralidade da família no âmbito da vida social, tem existido 

uma prática e uma negação sistemática de tal reconhecimento, haja vista o intenso 

processo de desmonte das políticas sociais, desde a década de 1990, e a ausência 

de pluralidade da família.  

Essa contradição pode ser observada através das legislações que, a partir 

da Constituição Federal de 1988, enquanto lei máxima no país, a família se 

apresenta como a base da sociedade e com especial proteção do Estado. No 

entanto, é preciso refletirmos sobre que família estamos falando.  

As políticas sociais, a partir do seu caráter contraditório, devem ser 

compreendidas e defendidas como um instrumento estratégico das classes 

trabalhadoras em duas direções: como garantia de melhores condições sociais de 

vida aos trabalhadores para sua auto-reprodução e, portanto, reprodução do sistema 

sócio-político e econômico vigente e como campo de acúmulo de forças para a 

conquista de poder político.  

Torna-se necessário na atual conjuntura reafirmar os direitos de segmentos 

da população brasileira que historicamente estiveram à margem das políticas sociais 

– tais como crianças e adolescentes, mulheres, negros/as e população LGBT. 

Ademais, é de suma importância fomentar o debate sobre políticas públicas para a 

família. No entanto, essa reafirmação não se faz desconsiderando seu caráter 

contraditório e a complexidade que perpassa essas políticas e seus sujeitos 

usuários.  

É importante registrar que, se não em todas, mas na maioria das vezes que 

a família, tomada como elemento central e objeto de políticas e programas sociais, é 

mencionada em tais mecanismos, se apresenta como uma família da classe 

trabalhadora, que ora tem contornos de “família vulnerável”, ora se apresenta como 

responsável pela proteção social de seus membros.  

                                                                                                                                                                                     
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Cf. 
http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha. 
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Contraditoriamente, a “redescoberta” da família não propiciou e nem propicia 

por si uma ampla análise de realidade. Conforme assevera Pereira (2010), ainda 

prevalece uma visão sublime da família, das comunidades locais e dos grupos que 

deverão funcionar como fontes privadas de proteção social. Essa concepção 

“prejudica a obtenção de um conhecimento mais realista da possibilidade da família 

vir assumir um decisivo papel de apoio aos indivíduos numa sociedade em rápida 

mutação” (KAUFMANN, 1991 apud PEREIRA, 2010). 

As políticas sociais de proteção social no Brasil, pós Constituição Federal de 

1988, apresentam, em sua maioria, uma centralidade na família. Apresentam a 

família como “foco” principal de ação, tomando-a como espaço privilegiado de 

proteção dos seus membros. No entanto, diante das diversas configurações 

familiares existentes, nos questionamos se as famílias homoafetivas vêm sendo 

contempladas nos programas e políticas sociais? Qual o entendimento de família 

que se percebe nos âmbito das ações, das políticas Estatais? Amplia-se, de fato, a 

compreensão sobre família? 

Na CF de 1988, em seu artigo 226, §§ 3º e 4º, o “conceito” de família 

abrange diversas configurações, tais como a união formada por casamento; a união 

estável entre homem e mulher e a comunidade formada por qualquer um dos 

genitores. Na PNAS (2004, p.41), a família é entendida como “um conjunto de 

pessoas que se acham unidas por laços consangüíneos, afetivos e, ou, de 

solidariedade”. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB/SUAS/2005), enquanto normativa de parâmetros para gestão e 

operacionalização da política de assistência social no Brasil, preconiza a 

matricialidade sócio familiar, uma das diretrizes do modelo protetivo da política de 

assistência social, compreende o conceito de família para além de uma unidade 

econômica, entendendo-a “como núcleo afetivo, vinculado por laços consangüíneos, 

de aliança ou afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, 

organizadas em torno de relações de geração e gênero” (NOB/SUAS 2005, p. 90).  

À primeira vista, estes trechos de leis e políticas parecem sinalizar que 

realmente está se tendo uma ampliação ou uma “nova” compreensão acerca da 

família. No entanto, observações mais atentas e uma análise mais acurada nos faz 

apreender que a representação da família, tanto nas logomarcas dos serviços, 

quanto nas ilustrações dos materiais de divulgação ou mesmo, de forma quase 

imperceptível nos textos – a CF atesta a união estável entre homem e mulher – 
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revelam a presença e tentativa de manutenção da configuração familiar nuclear 

conjugal. 

Eis que a contradição do pseudo “avanço” no entendimento e no 

reconhecimento das famílias se faz presente. Deste modo, é fundamental a análise 

crítica acerca da centralidade da família na proteção social brasileira, do aumento 

dos encargos familiares, visto que conforme afirma Irineu (2009, p. 72), esta 

proeminência da família nas políticas sociais em geral coloca à margem formas de 

vinculação afetiva e sexual não reconhecidas e legitimadas socialmente, como as 

vivenciadas pela população LGBT brasileira, por exemplo. Ademais, esta 

centralidade familiar não contempla, e, por conseguinte, não confere 

reconhecimento a outras configurações familiares e afetivas senão àquelas 

baseadas na concepção de família branca, nuclear, conjugal, heterossexual e cristã. 

Em detrimento das lutas e conquistas que foram e que estão sendo 

alcançadas pelas famílias, principalmente pelas famílias homoafetivas, outras lutas 

necessitam ser pautadas, haja vista a incidência de normas, valores, condutas e 

convenções sociais orientadas no modo organizacional da família branca, 

pertencente à classe social burguesa e heterossexual. Assim, é de suma 

importância, que ao falarmos de família e de centralidade da família nas políticas 

sociais, compreendamos que famílias são essas, a que classe ela pertence, que 

cor/etnia ela tem, onde está situada geográfica e espacialmente, que orientação 

sexual ela possui. 

 

3.2 DIREITOS LGBT: A CONTRADIÇÃO PRESENTE NA CONSTITUIÇÃO DE 
FAMÍLIA COMO UM DIREITO 

 

A tendência no debate acerca de família na atualidade e a ênfase na defesa 

desta instituição, sobretudo pelos segmentos conservadores, têm sido pautadas na 

dimensão da preservação da família nuclear conjugal por casais heterossexuais. As 

ações incisivas destes segmentos quando o assunto é defesa da família, estão 

calcadas no posicionamento contrário à interrupção da gestação, à entrega de 

crianças para adoção, assim como o incitamento à violência contra a população 

LGBT e a negação de direitos a esta população. 

O desejo que alguns pares homoafetivos apresentam de constituírem 

família, seja via adoção, seja via inseminação artificial ou ainda por barriga solidária, 



92 
 

se constitui enquanto desejo legítimo e direito desta população, mas ao mesmo 

tempo em que se constitui enquanto um direito, este desejo é perpassado por um 

conjunto de valores, muitas vezes, reiterativos da ordem social vigente.  

É preciso compreender alguns determinantes que incidem nesta formação 

familiar, haja vista a família figurar como uma estrutura tradicional fundada em 

valores conservadores. Isso porque, a tendência da inserção da questão familiar nas 

demandas da população LGBT tem sido mais um reforço à reprodução do modelo 

de família vigente, que uma crítica ou mesmo uma ruptura com os padrões 

estabelecidos.  

A este respeito, é possível sinalizar que a família homoafetiva é provocativa 

numa lógica social que tem uma referência ideológica muito grande de produção e 

reprodução de valores de formas de ser. Aqueles sujeitos que seriam uma suposta 

“esperança” de romper com os padrões instituídos, dadas as críticas históricas dos 

movimentos LGBT e feminista – inciativas de questionamento e oposição ao 

casamento tal qual como instituído, negação da ordem moral e sexual vigente 

bastante difundido na década de 1960 pelo movimento hippie, de liberdade sexual e 

outros que se opunham à ordem estabelecida – têm sido “engolidos” por uma “onda” 

conservadora e têm sucumbido aos padrões normativos heterossexuais, absorvidos 

e reproduzidos de forma acrítica por aqueles que seriam uma fissura na ordem, uma 

suposta esperança de romper com os padrões instituídos. 

Contraditoriamente, a busca pelo usufruto de direitos na sociabilidade 

capitalista, numa perspectiva de igualdade com os pares/casais heterossexuais, se 

faz no sentido de poderem realizar tudo aquilo que as demais pessoas fazem, ou 

seja, pagar impostos, votar, estudar, casar, constituir família, dentre outros, porém 

nesta ordem sócio-política-econômica e cultural instaurada, ao mesmo tempo em 

que se luta por direitos há um processo profundo – e quase naturalizado – de 

adaptação à ordem vigente e as relações sociais tais como estão postas. 

Partimos do pressuposto de que os direitos, sob a insígnia de Direitos 

Humanos, são produzidos em determinadas circunstancias históricas, expressando 

demandas e formas de objetivação de interesses e necessidades inscritas no 

processo de reprodução social (TRINDADE, 2011). Na sociabilidade capitalista, os 

direitos particularizam-se pela sua vinculação com as formas jurídicas e políticas do 

Estado e à reprodução da ideologia dominante, contribuindo, de um lado para a 
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legitimação da ordem societária e do outro, e ao mesmo tempo, com as lutas 

sociais, propiciando o atendimento de necessidades sociais. 

Analisar famílias, independente de sua forma e de sua constituição, exige de 

nós considerarmos a sociabilidade, o tempo histórico, os fundamentos, a 

complexidade, as relações em que se firmam essas famílias. Deste modo, não 

podemos discutir famílias ou ainda o direito à constituição de família na sociabilidade 

capitalista sem questionarmos e refletirmos sobre a função da família no capitalismo, 

ou mesmo questionarmos se a luta pelo direito à família encerra a sua 

complexidade. 

Em todo o mundo, muitos indivíduos e casais heterossexuais, por décadas, 

lutaram por mudanças nas instituições e padrões instituídos, tais como casamento, 

monogamia, necessidade de filhos/as para legitimação e reconhecimento social de 

suas uniões afetivas e sexuais. As conquistas dos movimentos feministas, os 

direitos sexuais e reprodutivos, o divórcio, o reconhecimento da união estável, 

dentre outros, são exemplos emblemáticos. Porém, no contexto de uma 

sociabilidade contemporânea marcada por valores conservadores, a constituição de 

famílias homoafetivas com filhos/as apresenta contradições e uma delas se 

expressa na similaridade da formação e organização destas famílias homoafetivas 

aos moldes da família nuclear heterossexual. 

Nisso consiste um desafio: longe de estarmos negando o direito de constituir 

família às lésbicas, travestis, transexuais e gays, estamos questionando essa 

constituição de famílias numa lógica que, embora permita que elas se firmem, sua 

constituição e reconhecimento se dão desde que estejam em conformidade com os 

moldes instituídos, ainda que os seus sujeitos creiam estarem rompendo com tal 

lógica. 

As discussões acerca do direito à família e a regulamentação das famílias 

homoafetivas inserem gays e lésbicas nas configurações familiares 

contemporâneas. Se, em séculos passados eles/as eram sujeitos à margem da 

família porque violavam a sua moral, hoje possuem um papel fundamental, pois 

continuam mantendo a instituição família em vigor e reiteram a lógica de ter 

filhos/as, perpetuar-se e continuar reproduzindo socialmente a família e seus 

valores. Podemos, portanto, afirmar que os/as homossexuais conquistaram direitos 

porque foram reconhecidos/as legalmente, mas isso, nem de longe, problematiza e 

desconstrói os fundamentos da família burguesa no capitalismo. 
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Portanto, não podemos pensar em adoção, casamento e união estável, 

única e exclusivamente, como formas de constituir família, isentas de 

determinações. Antes de se firmar como tal, essas práticas são, também, formas de 

preservar a família no tempo e na história e reproduzir um conjunto de valores 

morais e sociais que fundamentam a família a ser formada. 

Se considerarmos a tentativa de alguns sujeitos heterossexuais em romper 

com os padrões instituídos, a conformação dos sujeitos homossexuais, que 

supostamente contrariariam a ordem social estabelecida, em resgatar e manter 

valores e padrões conservadores para se firmar nesta sociabilidade e, com isso, 

serem reconhecidos/as socialmente, se apresenta como uma tendência na 

contemporaneidade. 

Não podemos negar que a constituição de famílias homoafetivas na lógica 

da família heterossexual nuclear e burguesa abre, de certa forma, uma fissura na 

ordem, mas ela só é possível porque o próprio sistema de produção e reprodução 

permite que ela ocorra. A família homoafetiva com filhos/as, portanto, não 

necessariamente, rompe com a estrutura da família burguesa. A função social da 

família continua sendo mantida, independente dela ser formada por homossexuais, 

heterossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais. A função da reprodução social 

permanece, ou seja, a reprodução da força de trabalho, de um ethos, de valores e 

de um modo de vida. 

Assim, nos questionamos o que significa ser família e ter família no 

capitalismo? Qual o critério para uma organização de pessoas ser considerada 

família? Como na lógica material capitalista o sujeito é reconhecido pelo que possui, 

pela sua propriedade privada – ele/a é considerado/a pelo ter em detrimento do ser 

– a constituição e reconhecimento da família não se dá de forma diferente e o ter e 

ser família dialogam e se complementam. 

De maneira geral, os indivíduos possuem a necessidade de se 

reproduzirem, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista social e a 

adoção se constitui como uma forma para essa reprodução. Quando um ou mais 

indivíduos não podem, não conseguem se reproduzir biologicamente, é possível se 

utilizar da adoção como uma forma de manter a reprodução social. Embora a 

adoção seja uma prática de reprodução, conforme problematizamos no capítulo 2 

desta dissertação, ela nem sempre foi uma prática acessível a todas as pessoas.  
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Na atualidade, é possível reproduzir-se biologicamente por meio de 

reprodução assistida. Entretanto, um grande número de pessoas opta pela 

reprodução através da adoção, seja porque as técnicas de inseminação artificial são 

dispendiosas e de difícil acesso para grande parte da população brasileira, seja 

porque subjetivamente acreditam na adoção como mecanismo legítimo de 

reprodução. 

Quando realizamos a análise crítica das Leis que versaram sobre a adoção 

no Brasil, ainda no segundo capítulo, observamos um resguardo da propriedade 

privada, da herança, dos bens da família, dos quais os filhos adotivos não tinham 

direito algum sobre tal herança material. Esse resguardo guarda relação direta com 

o pensamento liberal de preservação da propriedade, o direito “sagrado” da 

propriedade. As leis que regiam a adoção estavam perpassadas de caráter 

ideológico, com direcionamento social liberal.  

Conforme sinalizamos, com o passar do tempo houve mudanças nos 

procedimentos para realização da adoção. No Brasil, o trajeto histórico das adoções 

teve um público alvo demarcado, razões de acontecer definidas e visavam aquele 

fim primário – manter a reprodução social. Olhando para os sujeitos históricos da 

adoção é possível inferir que os indivíduos que tinham orientação sexual diferente 

da heterossexualidade deviam “escondê-la”, não apenas para a realização do 

processo de adoção, mas para viver sem que fosse alvo de preconceitos e 

discriminações. 

Esse processo de ocultamento da orientação sexual não ficou restrito às 

décadas anteriores à promulgação do ECA. Conforme afirmam SILVA; SANTOS 

(2013, p. 02), “segmentos da população LGBT são [diariamente] rotulados e 

submetidos a viver silenciados em sua expressão afetivo-sexual”. As conquistas 

legais e de visibilidade política e social, resultado das lutas históricas, não 

conseguiram reverter esse quadro. 

O silenciamento da expressão da orientação sexual se expressou como 

tendência na história e nas falas de três, das quatro famílias entrevistadas. Renato, 

relatando sobre o início da aproximação dele e de Jean com crianças hospitalizadas 

e institucionalizadas – muito em função das atividades desenvolvidas no Centro 

Espírita que frequentam, e também por Renato trabalhar no ramo alimentício, os 

dois faziam doces, cupcakes, sobremesas e doavam às crianças de instituições de 

acolhimento e hospitais infantis.  Numa dessas visitas, em uma instituição de 



96 
 

acolhimento da cidade de Parnamirim-RN, que segundo ele, aceitou não só os 

doces, mas os convidou para entregá-los diretamente às crianças, e desde então as 

visitas foram constantes.  

Apesar da receptividade da instituição, diferente de outras que eles haviam 

visitado, o medo de ser “descoberto” se fazia presente em Renato. Esse medo foi 

relatado por ele ao afirmar: “Nós ficávamos com medo porque nós nunca tínhamos 

aberto ainda nesse abrigo que nós éramos gays e ficávamos com medo... se 

soubessem, será que ainda nos deixariam seguindo indo lá ou não?!” 

Ellen também nos revelou situação parecida sobre a não “revelação” da sua 

orientação sexual. Seu medo se dava em relação à expectativa de não ter a adoção 

concretizada, caso a equipe da Vara da Infância e Juventude de Natal soubesse que 

ela era lésbica e afirma: “Eu entrei como solteira, apesar de já viver em união estável 

com alguém, porque eu tive medo de correr o risco de perder”. 

Com Cássia e Ângela, a expressão da orientação sexual não foi algo 

aterrorizante. Cássia revelou que não teve medo de “ser descoberta”, como se 

estivesse fazendo algo “errado”, mas na sua fala ficou evidente, que mesmo 

expressando e visibilizando a sua orientação sexual, por um momento pensou em 

esconder aquilo que possivelmente demonstraria sua homoafetividade – uma foto 

com a companheira. O medo, de forma muito sutil, também se fez presente nesta 

família e pode ser verificado em suas palavras, quando afirma que: 

 
O pior é que a assistente social da Vara da Infância foi visitar... ela [Ângela] 

tinha ido resolver um problema e eu estava com Luter King e ela [assistente 

social] disse assim: Cadê Ângela?  

 

Aí eu disse: Tudo bem?! Eu sou a mãe! 

 

Eu esqueci... (risos). 

 

Aí ela olhou a casa, olhou o berço, as coisas dele, mas eu esqueci de tirar a 

foto que tinha nós duas juntas. Era uma foto em que dava para ver que era 

um casal. Ela olhou assim para a foto e disse: Essa aqui é Ângela? Eu 

disse: É. 

 

Ainda sobre este assunto Ângela complementa a fala dizendo: “É tanto que 

na adoção de Milk ela [a assistente social] disse eu sabia porque vi a foto de vocês 

(risos)”. E Cássia finaliza dizendo: “Eu tentei esconder, mas não deu”. 



97 
 

Desde o final dos anos 1960, visando politizar o debate em torno da 

sexualidade humana,  

 

 

Os movimentos LGBT e feminista, tem denunciado que significativa parcela 
da população mundial é interditada em seus direitos civis, sociais, políticos, 
culturais, econômicos, simplesmente por transgredir o padrão hetero 
instituído socialmente (MESQUITA, 2011, p. 02). 

 

No contexto histórico da década de 1970, o debate em torno da diversidade 

e da “política de identidade”, entendida como “o conjunto de questões socioculturais 

relacionadas, dentre outras, às relações sociais de gênero, étnico-raciais e de 

orientação sexual que incidem na formação da individualidade” (SANTOS, S., 2009, 

p. 65), constituiu-se em reinvindicações políticas por meio dos movimentos sociais e 

de suas lutas por reconhecimento e por regulação de direitos. 

A década seguinte se destacou tanto pela estagnação econômica quanto 

pela efervescência política e cultural, na qual diferentes sujeitos coletivos 

denunciavam, sob a forma de protestos, manifestações e outras organizações 

coletivas e políticas, a luta pela liberdade, "numa espécie de anúncio da barbárie, 

extravasando que o cotidiano estava permeado pela violência, pela desumanização 

e por formas combinadas de exploração e opressão” (IBID, p. 66). Com a eclosão 

dos movimentos sociais, as lutas sociais culminaram em leis e políticas públicas e 

com isso, a desigualdade nas relações de gênero, o preconceito, a discriminação e 

normas sociais e sexuais aos poucos foram ganhando visibilidade enquanto 

questões políticas. 

Como fruto das lutas do movimento LGBT, no rol das profissões que, direta 

ou indiretamente, trabalham com questões relativas às famílias homoafetivas, 

adoção homoafetiva ou mesmo que reconhecem como legítimas tais configurações 

familiares, foram instituídas resoluções/determinações por parte dos Conselhos 

Federais de categorias profissionais que expressam veto explícito à discriminação 

por orientação sexual.  

Como exemplo destas resoluções, podemos citar a determinação do 

Conselho Federal de Psicologia, em 1999, que determina que nenhum profissional 

da área pode exercer “ação que favoreça a patologização de comportamentos ou 
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práticas homoeróticas”58. O Serviço Social, também se insere neste contexto, na 

medida em contemplou o veto explícito à discriminação por orientação sexual e 

outros tipos de discriminação em seu aparato legal, ético e político59. 

No âmbito do Estado, a década de 2000 se configura como um período de 

suma relevância para o processo de institucionalização de políticas públicas para a 

população LGBT, visto tais políticas, programas e projetos sociais não mais estarem 

tão restritas ao combate à epidemia de HIV–AIDS como ocorria no Brasil em 

décadas anteriores (MELLO; BRITO; MAROJA, 2010). 

As iniciativas do Poder público federal – a exemplo da formulação do 

Programa Brasil sem Homofobia, em 2004; a realização da I Conferência Nacional 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (I CNLGBT), em 2008; a 

divulgação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

LGBT, em 2009; e o lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3), também em 200960 – foram construídas e instituídas através das lutas do 

movimento LGBT pela disseminação de formas afetivas e sexuais diferentes das 

relações heterossexuais, pela luta por participação e visibilidade na esfera pública e 

no enfrentamento às violências e discriminações em função da orientação sexual. 

No entanto,  

 

É importante considerar que os limites mais profundos da sociedade 
burguesa não foram postos em evidência por estes sujeitos coletivos em 
suas lutas e narrativas contra as formas de opressão particulares, mas suas 
reivindicações sinalizaram para o fato de que o capitalismo, apesar de se 
apresentar, desde suas origens, como um projeto societário voltado para o 
reconhecimento dos indivíduos, na condição de sujeito de direitos, não 
cumpria sua promessa de igualdade e liberdade, mesmo numa perspectiva 
formal, para todos os indivíduos sociais (SANTOS, S., 2009, p. 67). 

 

Após as incessantes lutas, debates e projetos de lei que objetivaram dar 

visibilidade à garantia de direitos sociais e sexuais, combate à violência e respeito à 

diversidade de orientação e expressão sexual, no ano de 2011 a população LGBT 

conquista um passo significativo no tocante à constituição e legitimação das uniões 

                                                           
58

 Cf. Resolução n° 001/99, de 22 de Março de 1999 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) em 
que “Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da Orientação Sexual”. 
59

 Cf. Resolução nº 489/2006 do Conselho Federal de Serviço Social (CEFSS) que “Estabelece 
normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual 
por pessoas do mesmo sexo, no exercício profissional do assistente social, regulamentando 
princípio inscrito no Código de Ética Profissional.” É importante ressaltar que o Código de Ética do/a 
Assistente Social de 1993 já previa explicitamente o posicionamento contra o preconceito e a 
discriminação, bem como o respeito à diversidade sexual.  

60
 Cf. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (2009). 
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afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo, visto ter sido aprovado, por 

unanimidade, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o reconhecimento desse tipo de 

união como entidade familiar (SANTOS, 2011). No entanto, apesar de ter havido 

essa legitimação Estatal, isso não encerrou preconceitos e discriminações vividas e 

vivenciadas pelas pessoas que compõem esta forma de organização familiar.    

Ao passo que, na contemporaneidade, homens e mulheres possuem 

possibilidades para escolher as formas de conceber filho/a(s), bem como escolher 

a/s outra/s pessoa/s com quem relacionar-se afetiva e sexualmente, podendo ser 

outro homem ou outra mulher, um aspecto relevante, e que convidamos a refletir, é 

sobre essas “pretensas” liberdades de escolha, visto que perpassada por 

normatizações e conservadorismo, esta escolha é tensionada para que ocorra de 

modo que homem/s continue/m relacionando-se com mulher/s e vice e versa. 

Conforme afirma BARROCO, (2007, p. 53), “no contexto do individualismo 

burguês, a liberdade, por exemplo, se realiza pela negação do outro, ocultando seu 

caráter universal”. A máxima de que a liberdade de um indivíduo acaba quando 

começa a do outro, na verdade se constitui como o máximo; o máximo do 

individualismo, o máximo de um pensamento na qual o/a outro/a não pode 

compartilhar da minha liberdade, não pode compartilhar do meu direito. 

Para alguns segmentos, sobretudo os conservadores, travestis, transexuais, 

lésbicas e gays, estarem na cena pública, conquistarem direitos já é o suficiente e o 

bastante e, deste modo, esses sujeitos não devem buscar aquilo que os outros 

supostamente têm ou não têm. Antes de se perguntar por que não se tem, 

contentam em restringir o que já é restrito. Assim, o “muito” a qual se referem os/as 

conservadores/as, brancos/as, da classe dominante, cristãos/ãs, ocidentais e 

heterossexuais na verdade é tão pouco diante das possibilidades humanas. 

Primando pela liberdade real de escolhas, compreendemos que: 

 

Toda forma de amor [e sexualidades] exige reverência coletiva, por isso as 
relações afetivas, sejam entre homens ou entre mulheres, necessitam de 
respeito e reconhecimento público para serem vividas em plenitude e 
integralidade. O amor [entre gays e lésbicas] não pode viver na 
invisibilidade, ocultado pelo medo de reações intransigentes, 
incompreensivas, restritivas e intolerantes. A vivência e expressão do amor 
[e das sexualidades] é uma necessidade de vida, por isso devem ser 
asseguradas igualmente a todas as pessoas, sem nenhuma forma de 
discriminação (BOSCHETTI E MESQUISTA, 2010). 
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Embora a construção de direitos se faça por meio de lutas na direção do 

combate às situações de opressão, seja através de dispositivos legais que proíbam 

diretamente a discriminação, seja através de tentativas de estender a população 

LGBT direitos civis e sociais “destinados e consagrados” aos heterossexuais, tais 

como constituição de família e direitos relativos a esta, os instrumentos jurídicos de 

combate à violência e à discriminação contra o segmento LGBT, se afirmam como 

instrumentos de uma contradição que insiste em se fazer presente na nossa 

sociedade. Como nos esclarece Santos (2010, p. 187), “somente em sociedades 

estruturalmente desiguais faz sentido pensar em instrumentos jurídicos capazes de 

amenizar os conflitos; obstaculizar formas de discriminação e de preconceito [...]”. 

Acreditamos, portanto, que o discurso do/s direitos, quando descolado dos 

seus fundamentos, finda se esvaziando politicamente. É importante ressaltarmos 

que este pensamento não subjuga ou desconsidera a importância dos instrumentos 

de luta, mas queremos afirmar aqui que eles não são suficientes para fazer valer os 

direitos desse segmento. A análise, desta forma, deve considerar a contradição 

entre direito e valores emancipatórios, visto que o verdadeiro usufruto dos direitos e 

a verdadeira liberdade são feitos no enfrentamento dos conflitos, de forma coletiva e 

que ocorrerá quando todos os indivíduos forem livres; livres da exploração e de 

opressão, de discriminação, de privações que os colocam em uma condição de 

inferioridade, de subalternidade.  

 

3.3 FAMÍLIAS NA CONTEMPORANEIDADE: MUITO DO HOJE AINDA É COMO 

ANTES 
 

A configuração familiar nuclear, branca, ocidental e heterossexual, edificada 

em tempos anteriores continua “viva” e atual, disseminando valores, modos de ser e 

de sentir que instauram um paradigma dominante de afetividade, parentalidade e 

sexualidade. Embora aparentemente “transgressoras” deste modo de organização 

familiar, algumas configurações familiares que foram se constituindo ao longo do 

percurso histórico, tais como as famílias homoafetivas, muitas vezes trazem em seu 

seio formas organizacionais e valores conservadores definidos que culminam na 

reiteração das características e ideologia daquele “modelo ideal” de família. 

Ao refletirmos sobre famílias, uniões e adoções homoafetivas, é importante 

pensarmos estas instituições e relações em termos contraditórios de mudanças e 
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permanências, seja na subjetividade dos indivíduos, nas organizações familiares, 

nos valores e nas práticas cotidianas destas famílias, relações e sujeitos. As famílias 

homoafetivas estão presentes na história da humanidade desde longa data. 

Contudo, as pessoas gays e lésbicas, travestis e transexuais historicamente 

estiveram à margem das famílias, fossem na condição de filhos/as, fossem na 

condição de pais e mães. Estamos aqui problematizando famílias formadas por gays 

e lésbicas com filhos/as especialmente por via de adoção, porém a análise realizada 

não desconsidera as tendências conservadoras impingidas a estas famílias, nem 

tampouco as contradições a elas inerentes.  

No capitalismo contemporâneo a instituição família apresenta centralidade, 

tanto no aspecto de desresponsabilização do Estado no atendimento das 

necessidades materiais e pessoais destas famílias, quanto na culpabilização pela 

falta de condições objetivas e subjetivas de vida, reiterando, portanto, uma lógica 

vigente. Por mais diversas que as famílias se proponham a ser não escapam à 

função da família no capitalismo, que é reproduzir a lógica e os valores da sociedade 

burguesa, como se a família fosse uma espécie de instância menor de uma 

sociabilidade na qual se reproduz um modo de vida, transmitido através das 

gerações, sendo os/as filhos/as, trazidos/as ao mundo e inseridos/as num processo 

de socialização, sujeitos fundamentais para a continuidade e reprodução da família 

instituída. 

Esta continuidade tem um caráter dual e contraditório, objetivo e subjetivo – 

objetivo no sentido de garantir a perpetuação do modo de produção e do modo de 

organização da sociedade capitalista e subjetivo no sentido de manter vivas as 

memórias, a história, a descendência, para que, desta forma, as famílias possam 

transcender o tempo. Pesquisar e analisar famílias não são exercícios fáceis, pois 

conforme explicitou LESSA (2012, p. 09) “não é fácil tomar consciência de que o que 

somos enquanto maridos e esposas, enquanto pais, mães, filhos e filhas não são as 

únicas possibilidades abertas para a humanidade”. 

É, no mínimo, superficial discutir família e não considerar as mudanças 

históricas pelas quais as famílias estão passando. Contudo, para não corrermos o 

risco de realizarmos análises levianas, temos (e devemos) que considerar as 

continuidades (re)produzidas ao longo do tempo, assim como compreender as 

famílias como espaços contraditórios. 
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As mudanças ocorridas no seio das famílias e das suas relações ao longo da 

história figuram para alguns – para nós, por exemplo – como possibilidades de 

tensionamento, desnaturalização e politização de uma instituição socialmente 

construída. No entanto, e em sentido contrário, para muitos, sobretudo os 

segmentos conservadores da sociedade brasileira, essas mudanças e 

tensionamentos significam crise, desorganização ou ainda patologia da família. 

Nesse contexto, se sobressaem discursos de que a família está em crise e que as 

“novas” configurações familiares, tais como as famílias homoafetivas, se constituem 

como expressão máxima desta propalada crise.  

Há um discurso ideológico arraigado no moralismo e na normatização da 

vida social ecoando nas mídias, no senso comum e em algumas produções 

intelectuais e acadêmicas, de que, na atualidade, a família está em crise, seja pelo 

aumento do número de divórcios, seja pelo crescimento do número de famílias 

monoparentais, ou porque cada vez mais casais heterossexuais decidem por adiar a 

mternidade/paternidade ou mesmo decidem por não ter filho/a(s), ou ainda porque 

gays e lésbicas querem ter e ser uma família, querem ter filhos/as, seja pelas 

próprias maneiras pelas quais os/as filhos/as são gerados/as, tanto por 

heterossexuais, como homossexuais. Esses acontecimentos são, do ponto de vista 

dos segmentos conservadores, considerados motivos da crise da família, motivos 

que devem ser combatidos, duramente reprimidos, pois desta forma a instituição 

família estará a salvo. 

 

Daí talvez advenha o temor de que o ingresso dos homossexuais na esfera 
das práticas social e juridicamente definidas como familiares possa 
radicalizar ainda mais a ‘crise da família’ e a ‘desestruturação familiar’, 
objeto de tantos discursos entre os defensores de uma moral com 
pretensões de validade universal e de um modelo de família universal, os 
quais reagem com indignação e intolerância a todas as transformações que 
os próprios heterossexuais produzem em suas famílias, redefinindo valores, 
hábitos, tradições e comportamentos até recentemente compreendidos 
como ‘naturais’, ‘sagrados’ e, portanto, imutáveis (MELLO, 2005, p. 221). 

 

Sem dúvidas podemos afirmar que o discurso da crise da instituição família 

se funda no fato dela estar, paulatina, mas não necessariamente, fugindo dos 

padrões, das normas concebidos/as como naturais, que por sua vez, restringem a 

família ao casal (homem e mulher biológicos) heterossexual que se unem para a 

reprodução. 
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Há uma tendência preponderante no imaginário social de considerar a 

família como um espaço de proteção, de educação, de amor incondicional. Essa 

compreensão unilateral de família não poderia parecer mais favorável a um 

esquema conservador e mistificador, haja vista que naturaliza as relações entre seus 

membros e desconsidera a complexidade destes, seus anseios, seus conflitos, suas 

contradições.  

Não podemos deixar de considerar que as famílias, ao mesmo tempo em 

que são lócus de afeto, também são lócus de opressão e violências – podemos citar 

aqui as situações de violência doméstica; de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, praticados por pais, mães, tios/as, avôs/ós e outros/as familiares e 

ainda as situações de homofobia dirigida aos/às filhos/as pelos próprios pais, que 

conhecendo a orientação sexual dos/as filhos/as dirigem-lhes ofensas verbais, 

espancamentos, expulsões da residência e rompimentos dos vínculos. 

Como exemplo de tais situações de violências, Ellen, na sua entrevista, 

revelou-nos que uma amiga, ao explicitar para a família, especialmente para a mãe, 

a sua orientação sexual, foi expulsa de casa “só com a roupa do corpo”. Em suas 

palavras,  

Ela [a amiga] ligou pra mim desesperada, isso faz uns nove anos. Eu disse: 
tem dinheiro ao menos para a passagem de ônibus? Então venha aqui pra 
casa. Eu já morava sozinha, aí ela foi lá pra casa e foi um ano e dois meses 
para a mãe dela voltar a falar com ela e entender que é normal, que é um 
casal como outro qualquer, que é tudo tranquilo. 

 

Considerar a família como esse lócus privilegiado de amor e afeto é 

desconsiderar que esse lócus é composto por sujeitos diversos com objetividades e 

subjetividades diversas, que trazem, portanto, complexidade a essa instituição. 

Deste modo, é preciso termos em vista que a instituição família ”não é uma ilha de 

virtudes e de consensos num mar conturbado de permanentes tensões e 

dissenções” (PEREIRA, 2010, p. 36). Ainda segundo esta autora, a família, como 

toda e qualquer instituição social, deve ser encarada como uma unidade 

simultaneamente forte e fraca (IBID). 

Forte porque é um espaço de solidariedade, forte porque é nela, via de 

regra, que há a reprodução humana (não apenas no sentido biológico), que há a 

socialização das crianças, a transmissão de ensinamentos que perdurarão por 

gerações. Mas, ela também é frágil pelo fato de não estar livre de violências, 

confinamentos, desencontros e rupturas. Tais rupturas, por sua vez, podem gerar 
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inseguranças, mas também podem abrir portas para o bem-estar e para uma 

possível “libertação” de indivíduos oprimidos no seio da família, tal como a amiga de 

Ellen. 

Conforme analisamos no item anterior, acerca das políticas sociais e as 

famílias brasileiras, Pereira (2010), sustenta o pressuposto de que há uma 

dificuldade na eleição da família como fonte privilegiada de proteção social devido às 

mudanças verificadas na sua organização e que diretamente associada a essa 

dificuldade está a constatação de que há vários tipos de famílias e que estas se 

constituem de variadas formas.  

 

Essa variedade tem que ser considerada na análise da transformação 
dessa instituição em uma festejada fonte privada de proteção social. Isto 
porque a tradicional família nuclear – composta por um casal legalmente 
unido, com dois ou três filhos, na qual o homem assumia os encargos de 
provisão e a mulher, as tarefas do lar –, que ainda hoje serve de referência 
para os formuladores de política social, está em extinção (PEREIRA, 2010, 
p. 38). 

 

Concordamos com a autora em afirmar que o modelo tradicional de família 

pauta a formulação e implementação de políticas e programas sociais, pois 

conforme demonstramos anteriormente muitas políticas e leis brasileiras 

consideraram historicamente – e ainda continuam a considerar – a família nuclear 

como referência. Contudo, um ponto da problematização de Pereira, nos chama 

atenção e nos faz discordar das reflexões mencionadas por ela. 

Ao explicitar que a família nuclear está em extinção, essa afirmação 

desconsidera ou mesmo anula o fato de que outros tipos de famílias, diferentes do 

nuclear heterossexual mencionado pela autora, reproduzem os padrões instituídos 

na divisão sexual do trabalhado, na divisão das tarefas de cuidado com o lar e com 

os/as filhos. 

Embora a família homoafetiva se apresente como uma suposta família 

“diferente” ou como uma “nova” organização familiar que difere desta família citada 

pela autora – pelo fato, por exemplo, de não ser composta por um homem e uma 

mulher biológicos – não faz, necessariamente, com que a família homoafetiva seja 

diferente das demais organizações familiares e não é suficiente para dizermos que a 

família nuclear está extinta. Os valores, a forma como está organizada e a 

concepção de família enquanto núcleo também se fazem presentes nas famílias 
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supostamente diferenciadas, tais como a família homoafetiva, e permanecem sob 

outras vertentes. 

Na contemporaneidade a organização capitalista da vida social – seja por 

classes antagônicas, seja pela divisão sexual do trabalho, seja pela exploração e 

dominação de um segmento por outro, ou de um indivíduo por outro – invade todos 

os interstícios da existência individual (NETTO, 2012), ultrapassa a esfera da 

produção, articula uma indução comportamental que permeia a totalidade da 

existência dos indivíduos, ou seja, as instâncias da vida que o sujeito poderia 

considerar “livres” e autônomas, tais como a família, a organização doméstica, o 

amor, o sexo, a imaginação e outras, padecem com a imposição de valores, modos 

de ser, de pensar, de sentir próprios de uma sociabilidade pautada na dominação e 

na subordinação de modos de vida a um ethos dominante. 

Em sociedade, conforme assevera Barroco (2007), os valores são elementos 

necessários para a organização da vida social. Na gênese do processo de 

socialização, com as sociedades primitivas, os valores se colocam como respostas 

às necessidades sociais. Por exemplo, numa situação em que seja necessária a 

defesa da vida, a coragem/valentia é um valor essencial, ao passo que a ausência 

dela pode pôr em risco não apenas aquele/a que a possui/apresenta, mas toda a 

comunidade, e por este motivo, os valores tornam-se valorosos (BARROCO, 2013)61. 

Como exemplo, desses valores, que na sociabilidade capitalista, convertem-

se em desvalores, podemos mencionar a produção, reprodução e naturalização da 

lógica de dominação e subordinação das mulheres, nas mais diversas dimensões da 

vida. Essas expressões de sujeição culminam em supostos papeis sociais e sexuais 

de homens e mulheres, muitas vezes disseminados como “papeis de gênero”, na 

qual estes sujeitos, ou no caso de manterem uma relação afetiva e sexual, um/a 

dos/as companheiros/as se coloca como chefe da casa, como aquele/a que 

trabalha, que é responsável pelo provimento econômico da família ou ainda como 

aquele/a que cuida dos/as filhos/as, que brinca, que se mantém no espaço 

doméstico. 

Esses “papeis”, comportamentos ou lugares definidos socialmente para 

homens e mulheres e para maridos e esposas estão demasiadamente enraizados 

                                                           
61

 Informação verbal proferida pela autora Lúcia Barroco, durante uma Atividade do Conselho 
Regional de Serviço Social de Minas Gerais (CRESS-MG), no evento intitulado "Serviço Social e 
Ética: Fundamentos Ontológicos". A atividade aconteceu na cidade de Belo Horizonte, em agosto de 
2013. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Gv8nGXzukF4. 
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nas relações sociais e afetivas, que inclusive aqueles/as que outrora pretenderam 

confrontar a ordem e se colocar como fissura a ela – tais como gays, lésbicas, 

travestis e transexuais – muitas vezes absorvem, internalizam e reproduzem tais 

relações. Essa naturalização pôde ser verificada ao longo da maioria das entrevistas 

realizadas, as quais expressaremos nas falas de Renato, Ellen, Cássia e Ângela, 

respectivamente. 

 

Jean brinca como se ela fosse menino. Daí eu digo não! Ela é uma menina. 
E ele: Ahh mas eu não gosto muito disso. Outro dia o pessoal de Brasília 
ligou... está ocupado? Pode falar agora? E eu disse posso sim, só estou 
brincando de casinha com a minha filha, mas tudo bem, podemos conversar 
(risos). O pessoal do Ministério dá gargalhadas comigo quando digo que 
vou brincar de casinha com ela, dar comidinha para as bonecas dela 
(RENATO). 

 
Tem um filho de uma amiga minha que questionou sobre a adoção e ela 
contou tudo. Sempre vai amiguinhos dele da escola passar o fim de 
semana, tomar banho de piscina lá e ela disse que admirou-se porque uma 
vez – quando ela deixou um dos amigos do filho dela em casa – a mãe do 
menino ligou e disse: Nunca mais meu filho vai pra aí. Daí ela disse: Pronto! 
O que aconteceu? A mãe do menino disse: Não... porque agora ele quer ter 
duas mães porque ele disse que quando uma sai para trabalhar a outra fica 
em casa e ele é sempre cheio de atenção e muito carinho (risos). O pai vive 
no meio do mundo... (risos) (ELLEN). 
 
Eu lembro muito quando a gente ia... imagine só... no Atacadão... Eu, ela e 
um monte de menino fazendo compras com dois carrões daqueles. O povo 
olhava assim – ela se veste um pouco mais... é com short, com bermuda. 
Eu já sou mais feminina, sempre gosto de roupas curtas, ela já prefere 
umas bermudas, umas camisas largas – e diziam: Olha! Só quer ser 
homem. 
 
Ela nem ligava. Teve até uma que perguntou: Você é homem ou é mulher? 
(CÁSSIA). 
 
Eu gosto de umas calças bem folgadas, confortáveis. Eu sempre gostei, 
sempre andei assim. Nesse dia eu estava de boné de óculos escuros – ela 
estava no hospital – me sentei para esperar aí a moça perguntou: Você é 
uma mulher ou um homem? Eu olhei e disse: Sou mulher senhora. E ela 
ainda disse: Tem certeza? (risos) (ÂNGELA). 

 

Conforme se verifica, em todas as falas estão presentes elementos dos ditos 

papeis de gênero: é a brincadeira de casinha, ou o pai (homem) saindo para 

trabalhar, ou as roupas curtas de mulher e as roupas confortáveis de homem. 

Chamou-nos bastante atenção o fato de todos/as os/as entrevistados/as citados/as 
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fazerem menção a estas situações vividas com ar de naturalidade, até de 

descontração – conforme se verifica nos risos explicitados nas falas62. 

Analisando as multifaces do patriarcado nas relações homoafetivas, Almeida 

(2010) problematiza esta categoria, ancorada nas teorias feminista e marxista, e o 

aponta como um sistema de organização das relações sociais, pautado em relações 

de poder e de dominação, que cria e designa critérios de divisões desiguais de 

tarefas entre homens e mulheres e atribui espaços e atividades específicas de forma 

naturalizada.   

Ainda segundo esta autora, esta naturalização gerou um processo tão 

multifacetado que para alguns/mas autores/as, esse sistema de dominação já não 

existe, ou não é visível na contemporaneidade. Esse pressuposto de “falência” do 

patriarcado na atualidade se deve à “noção restrita deste conceito apenas como um 

sistema de dominação que tem sua centralidade na figura do pai, como patriarca da 

família” (ALMEIDA, 2010, p. 23). 

Considerando a dialética da realidade e a história como elementos centrais 

para análise dos processos e relações sociais, não é possível restringir esta 

categoria a um conceito restrito e uníssono. O patriarcado, enquanto sistema de 

dominação e relações desiguais de poder transcendeu os séculos e se faz presente 

nas diferentes instituições sociais, desde o Estado até à família. 

O controle  dos corpos, desejos e sexualidades, o espaço doméstico como 

espaço feminino, as relações e comportamentos sociais definidos são elementos 

que corroboram para afirmação de que o patriarcado “não está morto”. Não se trata 

da superação ou perecimento do patriarcado. O que se tem efetivamente nos dias 

atuais é o escamoteamento, o espraiamento e a refuncionalização deste sistema 

nas relações, ou seja, não é aquele patriarcado do século XVIII, ele é 

cotidianamente refuncionalizado na divisão rígida de comportamentos sociais, na 

hierarquia familiar, inclusive nas relações homoafetivas, como foi sinalizado nas 

falas dos/as nossos/as entrevistados/as. 

 

A permanência de tais características e a reprodução das mesmas inclusive 
nas relações homoafetivas aponta para a presença do sistema patriarcal 
nos diferentes espaços da sociedade como fios entrelaçados que se 
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 As transcrições das entrevistas, exceto a de Caio e João, que não autorizaram a gravação, foram 
realizadas pela própria pesquisadora. Foi feita a transcrição literal de todas as entrevistas e foram 
preservadas as pausas, silêncios, gírias e risos, indicados entre parênteses no decorrer do texto 
transcrito. 
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fortificam e se expandem, às vezes de forma sorrateira e outras totalmente 
explícitas. Desta forma, o patriarcado, na sociedade capitalista, aparece 
escamoteado em diferentes formas, escondido nos discursos de 
democracia, igualdade e liberdade na sociedade contemporânea 
(ALMEIDA, 2010, p. 29). 

 

Aqui mais uma vez chamamos atenção para a contradição presente nas 

relações e famílias homoafetivas, que em muitos momentos, simultaneamente à luta 

e ao reconhecimento do direito de se constituir enquanto famílias, com direitos e 

reconhecimento social, há uma certa reprodução de um padrão, se não conservador, 

mas pelo menos adaptado à lógica do que é a família heterossexual, do que é 

família na ordem capitalista vigente. 

Historicamente os homossexuais estiveram fora da constituição de família 

porque eram considerados seres, única e exclusivamente sexuais. A dimensão da 

sexualidade era supervalorizada, em detrimento das outras dimensões da vida do 

sujeito. Isso vem carregado de preconceitos e discriminações que fizeram com que 

aqueles/as com orientação sexual diversa da heterossexualidade fossem 

privados/as de uma série de direitos e acesso à vida social e a partir do momento 

que há a luta por esses direitos, pela igualdade vemos alguns homossexuais 

buscando constituir família, buscando se afirmar enquanto tal, buscando 

reconhecimento das suas relações como relações “válidas” para a sociabilidade em 

que se vive.  

O desejo de compor a sociedade, de não estar à margem, de não ser um 

pária, se não é de todo o segmento LGBT, está presente em parte do segmento, 

muitas vezes imerso em uma onda conservadora que se apodera das 

reinvindicações e para ser considerados família, muitas vezes precisam ter algo que 

os “ateste” enquanto tal. Se eles/as eram marginalizados/as por estarem 

diminuídos/as à condição de sexualidade, então adiciona-se outros elementos que 

dão legitimidade a esses sujeitos. São pessoas que, como nas exigências do 

capitalismo tem que ser proativas, produtivas e manter viva a engrenagem do 

sistema, desde que ele faça isso a sua sexualidade pouco interessa, visto que a 

sexualidade também é transformada em mercadoria, em ferramenta de manutenção 

do sistema – a exemplo do “mercado gay”. 

No momento em que se pleiteia e se luta para ser igual, do ponto de vista 

legal e de acesso a direitos, essa luta se dá, em algumas vezes, carregadas de 

reiteração de lógica, de não questionamento, de quer “a ferro e fogo” fazer parte de 
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uma sociabilidade que em sua essência, retira das suas possibilidades aqueles que 

são diferentes do que é tomado como padrão ou representativo de um modo de 

vida. 

Com isso, vemos uma invasão conservadora em algumas reivindicações. E 

entra em cena o que Almeida (2012)63, chamou de um padrão de convivência 

mimético ao heterossexual e normativo, ou seja, um padrão de convivência social 

muito similar, que imita e/ou reproduz de modo fidedigno o padrão instituído e 

tomado como válido e, nesse sentido, a adoção funcionaria como um dispositivo 

capaz de proporcionar a essas pessoas não apenas o suprimento do desejo de ter 

filhos/as, de perpetuar suas histórias e memórias, mas, também um dispositivo 

capaz de proporcionar uma maior legitimação social. 

Ao se reproduzir no imaginário e no cotidiano social ideais e falas do tipo 

quem é o/a ativo/a e o/a passivo/a da relação, ou ainda a estúpida pergunta de 

quem “come” quem, o patriarcado, a normatização, o controle e a restrição das da 

complexidade e possibilidades humanas fazem coro e revelam a sua face. A não 

problematização dessas relações de dominação e de normatização não diz respeito 

só a homens e mulheres, só a homossexuais e heterossexuais (numa dicotomia 

restritiva).    

Estaria a família homoafetiva fadada a ser um simulacro da família 

heterossexual? Ao se mimetizar e reproduzir a família historicamente instituída e 

tomada como representativa de uma classe, de um ethos, a família homoafetiva não 

estaria a serviço desta mesma lógica, que como forma de minimizar suas possíveis 

interferências no ethos e conquistas realizadas deixa (co)existir e lhes concede 

ganhos pífios? Diante destas questões e do que foi exposto ao longo deste capítulo, 

não podemos afirmar que a família nuclear está extinta ou em extinção. 

As reflexões em torno da instituição família, seja nos séculos passados, 

sejam no século e na década atuais, permanecem e permanecerão presentes, haja 

vista que as mudanças pelas quais esta instituição social vem passando propiciam e 

sugerem novos debates, questionamentos e (re)construções. Se por um lado, as 

lutas pautadas pelos movimentos sociais, sobretudo os movimentos LGBT, 

culminam em conquistas, ao considerarmos as particularidades estruturais e os 
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 Informação verbal fornecida pelo Professor Guilherme Silva de Almeida, durante uma sessão 
temática de apresentações de trabalhos na modalidade Comunicação Oral, no XIII Encontro Nacional 
de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), na cidade de Juiz de Fora/MG, em 08 de novembro 
de 2012.  



110 
 

fundamentos da sociedade capitalista, contraditoriamente, a legalidade, o usufruto 

de direitos e o reconhecimento das relações afetivas e sexuais não heterossexuais 

se revelam, ainda, com muitos limites para sua efetividade e denotam a existência 

de um profundo abismo entre o legal e o instituído na vida cotidiana (Santos, 2009). 

 

 

4 FAMÍLIA NO COTIDIANO: VIVE JUNTO TODO DIA, NUNCA PERDE ESSA 
MANIA 
 

As amigas da minha mãe são muito curiosas e falam:  
Ahh seu filho é gay, como é que é? E aí? 

E ela responde: E aí o que? [...] 
Uma casa como qualquer outra casa,  

uma família onde as pessoas dormem,  
comem, tomam banho, fazem sexo... vivem! 
Não existe nada de diferente nisso (Renato). 

 

 
Primavera (Duas Figuras) – Tarsila do Amaral 
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Durante alguns anos do final da década de 1980 e início da década 1990, a 

banda de rock nacional Titãs fez sucesso e se manteve “nas paradas de sucesso” 

com uma música, cuja letra apresentava de forma musicalizada o dia a dia de 

familiares em uma residência. No entanto, ao mesmo tempo em que o 

apresentavam, os autores da letra a utilizavam como crítica à rotina e ao cotidiano 

dessas pessoas sob o mesmo teto. Ao poetizarem as relações familiares e o 

cotidiano na música Família64, a banda Titãs teceu e apresentou análises sutis à 

entidade composta por papai, mamãe, titia, vovô, vovó e sobrinha, que almoçavam e 

jantavam juntos todos os dias e, apesar dos percalços da rotina, não perdiam a 

mania de estarem juntos à mesa ou à frente da televisão. 

Passados 28 anos do lançamento da música e após algumas 

transformações nessa rotina, com acréscimos ou decréscimos, com a presença ou 

ausência de algumas figuras mencionadas na música da década de 1980, conforme 

apresentamos no capítulo anterior, há mudanças no seio das famílias brasileiras, 

mas as continuidades estão presentes de forma muito forte. Muitos dos valores 

“familiares” ainda estão presentes na atualidade e, em grande medida, alguns 

espaços da vida social, tal como a escola, o trabalho, própria família e o cotidiano 

contribuem para essa permanência (re)atualizada. 

A família homoafetiva com filho/a(s) adotivo/a(s) se faz concreta, é algo real. 

No entanto, num tempo e numa sociabilidade em que, contraditoriamente, é possível 

ser realizada de diversas maneiras, não se institui incólume de preconceitos e 

discriminações por parte de diversos segmentos e instituições sociais. Uma série de 

questionamentos circunda o ato de gays, lésbicas, travestis e transexuais adotarem 

filhos/as. São recorrentes perguntas do tipo: Quais as intenções destes homens e 

mulheres em adotar uma criança? Será que vão abusá-la/violentá-la sexualmente? 

Como será a educação deste/a filho/a? Será que ele/a também será gay/lésbica? 

Os/as pais/mães vão influenciar a sexualidade do/a filho/a? 

Apesar dos importantes avanços nas legislações brasileiras, especialmente 

no tocante à constituição de famílias por via de adoção, é preciso que os mitos que 

rondam o processo de adoção e o cotidiano das famílias homoafetivas como 

filhos/as sejam enfrentados e desconstruídos. Pais e mães gays e lésbicas são, 

acima de tudo, pessoas – pessoas que riem, que choram, que sentem dúvidas, que 
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amam, que desejam. A associação feita entre a sexualidade dos pais/mães e o 

cuidado com os/as filhos/as dificulta bastante que se pense que indivíduos não 

heterossexuais possam ser (ou não) pais/mães.  

O acordar cedo para levar os/as filhos/as à escola, acompanhar e auxiliar 

nas atividades escolares, brincar, dar bronca, preocupar-se e correr para o hospital 

ao primeiro sinal de doença, aproveitar os fins de semana ao lado das crianças, 

preocupar-se com o futuro, com os estudos e a segurança e outras dezenas de 

atividades compõem a enorme lista de emoções, anseios, cuidados e sentimentos 

que os/as pais e mães entrevistados/as nos revelaram ao longo das entrevistas. 

Neste capítulo problematizaremos o dia a dia das famílias pesquisadas, suas 

relações, seus exercícios parentais, seus cotidianos. Conforme explicita Netto 

(2012), a vida cotidiana é elemento ontológico do ser social e, portanto, insuprimível, 

visto que ela forma parte intrínseca da vida de homens e mulheres. Sem ela é 

impossível pensar a existência do ser social, visto que é nela que “o indivíduo se 

socializa, aprende a responder às necessidades práticas imediatas, assimila hábitos, 

costumes e normas de comportamento” (BARROCO, 2007, p. 37).  

Longe de  nos debruçados sobre o cotidiano e a individualidade, vistos em si 

mesmos, isentos de determinações da sociabilidade, buscaremos analisar os 

exercícios parentais destas famílias, bem como suas vivências – alegrias, dúvidas, 

expectativas, angústias e anseios – de modo a apreender as determinações deste 

cotidiano para as complexas e contraditórias relações que estes sujeitos 

estabelecem, visto que, o cotidiano corresponde ao lugar onde a reprodução social 

se realiza através da reprodução dos indivíduos (NETTO, 2012) e, desta forma, deve 

ser compreendido como um campo de construção histórica. 

 

4.1 COTIDIANO E VALORES CONSERVADORES: QUANDO OS PRECONCEITOS 
BATEM À PORTA 

 

Em Luckács (1966 apud NETTO, 2012), a cotidianidade apresenta como 

determinações fundamentais a heterogeneidade – as demandas do cotidiano são 

diversas; a imediaticidade – relação direta entre pensamento e ação, 

ações/respostas às demandas, fundamentalmente, imediatas – e a superficialidade 

extensiva – consideração do somatório dos fenômenos ou parte deles, sem 

considerar as relações que os vinculam (NETTO, 2012). O cotidiano, portanto, é 
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arena de produção e reprodução social que propicia que o indivíduo se perceba 

como ser singular, porém sem as mediações existentes e necessárias. 

Pela sua peculiaridade pragmática, o pensamento cotidiano, que implica 

também em comportamentos fundamenta-se em juízos provisórios, pautados em 

estereótipos, na opinião, na unidade imediata entre pensamento e ação (HELLER, 

1992). A tendência do (e no) pensamento cotidiano – imediato e acrítico – é 

considerar os valores, os comportamentos sociais, os modos de vida como algo 

abstrato, natural, fruto de uma construção no campo das ideias dos indivíduos. 

Contudo, conforme sinaliza Barroco (2012), os valores não são criados e 

reproduzidos naturalmente, ao contrário, são uma construção histórica objetiva, visto 

que atendem a determinadas necessidades em determinados períodos históricos, ou 

seja,  

pode-se considerar valor tudo aquilo que, em qualquer das esferas e em 
relação com a situação de cada momento, contribua para o enriquecimento 
daquelas componentes essenciais; e pode-se considerar desvalor, tudo o 
que direta ou indiretamente rebaixe ou inverta o nível alcançado no 
desenvolvimento de determinado componente essencial. O valor, portanto, 
é uma categoria ontológico-social

65
; como tal é algo objetivo; mas não tem 

objetividade natural (apenas pressupostos ou condições naturais) e sim 
objetividade social (HELLER, 1992, p. 04). 

 

Atrelada ao cotidiano, e como mecanismo de manutenção de valores, a 

moral se coloca como outro elemento importante neste processo. De acordo com 

Barroco (2007, p. 42), “a moral origina-se do desenvolvimento da sociabilidade; 

responde à necessidade prática de estabelecimento de determinadas normas e 

deveres, tendo em vista a socialização e a convivência social”. Assim, tal como os 

valores, a moral faz parte do processo de socialização dos indivíduos, reproduzindo-

se através do hábito e expressando princípios socioculturais dominantes, numa 

determinada época histórica (IBID). 

No âmbito da família, espaço contraditório de socialização e reprodução de 

indivíduos e de valores, estas dimensões da vida colaboram, muitas vezes, para a 

ratificação e fortalecimento daquilo que está posto, tornando cada vez mais 

desafiador para as famílias concretizarem seus projetos de vida, seus desejos, 

viverem suas experiências longe do crivo moral instituído e imposto socialmente.  

No processo de socialização, os valores e princípios morais e éticos ao 

serem internalizados transformam-se em orientação de valor para o próprio sujeito e 

                                                           
65

 Grifos da autora. 



114 
 

em juízos de valor em face de outros indivíduos e da sociedade. Nesse sentido, 

entra em cena outro elemento: o senso moral ou a moralidade, que se constitui 

como uma medida para julgar se os indivíduos estão socializados, ou seja, se são 

responsáveis pelos seus atos e comportam-se de acordo com as normas e valores 

socialmente determinados. Quando um indivíduo não cumpre com esse “dever” 

estabelecido ou vai contra uma norma moral, ele é julgado moralmente. 

Nesse sentido, “a moral é parte fundamental da vida cotidiana, pois a 

reprodução das normas depende do espontaneísmo e da repetição para que elas se 

tornem hábitos” (BARROCO, 2007, p. 44), que se transformem em costumes, que, 

por sua vez, se firmem como necessidades. Nesse sentido, quando os indivíduos 

incorporam determinados valores, “papéis”, normas, comportamentos e reproduzem-

nos espontaneamente, há a tendência, na vida cotidiana, das escolhas, dos 

direcionamentos dados à vida nem sempre significarem escolhas conscientes ou 

mesmo exercícios de liberdade.  

As atividades humanas se realizam em esferas heterogêneas, sempre 

implicando escolhas entre alternativas de valor, não necessariamente, entre valor 

moral. Como a moral está presente em todas as atividades humanas, “existe a 

possibilidade de conflitos quando determinadas situações exigem escolhas, cujos 

valores se chocam com a moralidade dos indivíduos sociais; isso pode ocorrer, por 

exemplo, na relação afetiva e sexual” (BARROCO, 2007, p. 49). 

Essas análises se articulam diretamente com o nosso objeto de estudo, na 

medida em que o desejo de adotar filhos/as, de casar civilmente, constituir família, 

muitas vezes figura como uma cobrança, transmutada na forma de desejo alheio, de 

desejo da família, e da própria sociedade, que passa a ser apropriado e reproduzido 

pelo indivíduo, visto que atualizando os valores vigentes, há a possibilidade de 

igualdade, de legitimação e de não julgamento moral. 

Não estamos, com isso, desconsiderando o desejo de cada um dos pares 

homoafetivos em constituírem família e adotarem filhos/as, mas estamos 

considerando, também, que este desejo e sua subjetividade podem estar 

determinados mais profundamente e que, portanto, podem ser cooptados e 

direcionados por esse conjunto de normas de comportamento que dizem o que é 

“certo” ou “errado”; que dizem que “é” ou “não é”; que dizem que é “isso” ou “aquilo”. 

A luta histórica dos segmentos feministas e homoafetivos, assim como os 

avanços no debate sobre família e relações afetivas e sexuais, trazem contribuição à 
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garantia de direitos e liberdade de orientação e expressão sexual, criam uma fissura 

na ordem estabelecida. No entanto, ao mesmo tempo em que isso ocorre, há, 

também, um processo de adaptação, de assimilação espontânea de um 

determinado valor ou de um determinado comportamento. O que não significa, 

necessariamente, uma adesão consciente, dada a naturalização dos processos 

sociais e a alienação destes processos. 

Numa sociedade em que imperam as desigualdades, tal qual a sociedade 

capitalista, a moral cumpre uma função ideológica, ou seja,  

 

contribui para uma integração social viabilizadora de necessidades 
privadas, alheias e estranhas às capacidades emancipadoras do homem. 
Pela sua natureza normativa e sua estrutura de ‘subordinação das 
necessidades de desejos e aspirações particulares às exigências sociais’, 
ainda que não diretamente, mas através de mediações complexas, a moral 
é perpassada por interesses de classe e por necessidades de (re)produção 
das relações sociais que fundam um determinado modo de produzir material  
e espiritualmente a  vida social (BARROCO, 2007, p. 45). 

 

À medida que, na vida cotidiana, o modo de vida ocidental, branco, cristão, 

heterossexual e dominante, é instituído como o critério e conceito da “verdade”, é 

identificado como correto, como útil e é apreendido como dogma, não permite 

questionamentos, não permite dissidências. Deste modo, “[...] raça, etnia, gênero, 

orientação sexual e muitos outros itens compõem a agenda de questões que 

historicamente estão no alvo da intolerância da não aceitação da diferença” 

(MESQUITA; RAMOS; SANTOS, 2001, p. 01). 

Nessa perspectiva, limitante e limitadora, o conceito – de verdade, de moral, 

e de socialização – pré-estabelecido, e por isso, pré-conceito, se constitui não mais 

como um conceito “anterior” que é amplamente reproduzido, e sim como um 

preconceito, como 

 

uma forma de reprodução do conformismo que impede os indivíduos sociais 
de assumirem uma atitude crítica diante dos conflitos, assim como uma 
forma de discriminação, tendo em vista a não aceitação do que não se 
adequa aos padrões de comportamento estereotipados como “corretos” 
(BARROCO, 2007, p. 47). 

 

Como tal, esse pré-conceito de “verdade”, se coloca como uma 

manifestação particular do juízo provisório, como um juízo imediato, pragmático e 

depreciativo daquele/a ou daquilo que não condiz com o julgamento moral 
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dominante, ou seja, um pré-conceito que se transforma em preconceito. Heller 

(1992), nos adverte para o entendimento de que “o preconceito, via de regra, 

apresenta-se com conteúdo axiológico negativo”, ele é sempre moralmente negativo. 

Isso “porque todo preconceito impede a autonomia do homem [e da mulher], ou seja, 

diminui a sua liberdade relativa diante do ato de escolha, ao deformar e, 

conseqüentemente, estreitar a margem real de alternativa do indivíduo” (HELLER, 

1992, p. 59). 

Os preconceitos, portanto, são criados e disseminados na esfera cotidiana, 

constituindo-se numa categoria de pensamento e de comportamento cotidianos, que 

precisam ser problematizados e desmistificados, visto que  

 

[...] materializado[s] em diferentes formas de discriminação, é [são] uma 
realidade objetiva para amplos segmentos de homens e mulheres. Isso 
porque as diferenças no jeito de ser e viver tem significado uma arena fértil 
para manifestação de múltiplas modalidades de opressão (MESQUITA; 
RAMOS; SANTOS, 2001, p. 01).  

 

Por serem (re)produzidos no cotidiano, as manifestações de preconceito  

podem ocorrer nas várias esferas da vida social; refletem-se na família, na escola no 

trabalho, nas amizades, nas ruas, nas artes, na política, em situações de conflito, 

nas atividades mais corriqueiras do dia a dia, até as mais complexas como um 

processo de adoção de filhos/as para constituição de família. Nesse sentido, duas 

perguntas se fazem presentes, por que existem preconceitos? E para que serve a 

sua reprodução? 

Podemos encontrar “pistas” das respostas em Heller (1992), quando esta 

nos provoca a refletir que os preconceitos servem para consolidar e manter a 

estabilidade, a ordem social tal qual como está dada. Poderíamos, assim, afirmar, 

em linhas gerais, que ao reproduzirmos preconceitos na vida cotidiana, e nisso nos 

colocamos como parte deste processo porque não estamos isentas de suas 

determinações, estamos validando ideológica e moralmente a sociabilidade 

capitalista na qual vivemos, reforçando, independente da consciência que tenhamos 

acerca da nossa ação preconceituosa, a manutenção hegemônica de um projeto 

societário de exploração do trabalho e opressor em diferentes dimensões.  

Intencionando verificar em que medida esses preconceitos incidiam nos 

processos de adoção homoafetiva realizados em Natal, bem como nas atividades 

cotidianas das famílias homoafetivas entrevistadas, se estes se configuravam como 
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possíveis obstaculizadores do acesso à adoção, questionamos se os sujeitos da 

pesquisa haviam enfrentado dificuldades para realizarem-na na cidade do Natal/RN. 

Todos/as os/as entrevistados/as responderam que não enfrentaram nenhum tipo de 

dificuldade durante o processo de adoção, ao contrário, ressaltaram o acolhimento 

da equipe técnica da 2VIJ – Natal, a clareza e a transparência das informações em 

todo o processo.  

Também questionamos se, de alguma maneira, eles/as haviam sentido ou 

sofrido algum tipo de preconceito e/ou discriminação, em função da orientação 

sexual, durante o processo da adoção e mais uma vez as respostas de todos/as 

os/as entrevistados tenderam à afirmação de que não haviam sentido ou sofrido 

qualquer tipo preconceito pela equipe técnica da 2VIJ – Natal. 

No entanto, a fala de uma das entrevistadas denota que ainda que prevaleça 

a ideia de que não houve preconceito no processo, sobretudo por parte da 

instituição, mas a própria entrevistada mantinha uma ideia pré-concebida de que se 

afirmasse a sua orientação sexual, seu processo poderia ser dificultado. 

 
Eu não senti nenhum tipo de preconceito. Isso eu achei bacana. 
Achei a última audiência muito bacana, o juiz deixa você super à vontade. 
Achei ele um cara show de bola! Agora... Não sei se eu tivesse entrado 
“rasgando” como tem gente que entra.... 
Eu sempre fui uma pessoa muito reservada na minha vida e eu nunca sou 
de... [...] Eu não acho que você precisa estar gritando aos quatro 
cantos do mundo, até porque uma demonstração de carinho você pode 
fazer com um beijo no rosto ou um beijo na boca mesmo – acho até feio 
casais heterossexuais que ficam se pegando no meio da rua – mas... 
Voltando para o lado positivo... o que eu achei foi isso: Não tive nenhum tipo 
de preconceito, mas também não fui questionada. Não sei se tivesse sido 
como é que teria sido

66
 (ELLEN). 

 

Desta forma, fica evidente que o preconceito, enquanto um juízo provisório 

de valor, também se faz presente naqueles/as que tendencialmente seriam sujeitos 

vítimas de preconceitos. Se, conforme verificamos em Heller, o preconceito é, via de 

regra, fundado e difundido com conteúdo axiológico negativo, é possível 

depreendermos que a reprodução destes preconceitos se faz nos interstícios e 

sutilezas cotidianas, seja pelo pensamento sobre aqueles/as que “entram rasgando” 

sua orientação sexual, seja sobre aqueles/as que expressam seus desejos e afetos 

em público, isto é, sobre aqueles/as que se colocam contra a ordem moral e 

valorativa instituída. 
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Ainda em busca destes interstícios e de possíveis expressões de 

preconceitos vividas, questionamos aos/às entrevistados/as se nas atividades 

cotidianas, eles/as haviam vivenciado manifestações de preconceitos e/ou 

discriminações e mais uma vez a resposta majoritária foi negativa. Contudo, durante 

algumas narrativas de atividades corriqueiras foi possível perceber situações claras 

de preconceito e discriminação, fosse racial ou por orientação sexual, conforme se 

verifica nas falas de Ellen e Renato.  

 

[...] o primeiro São João dela – que ela estava no meu braço, a gente estava 
brincando. Eu encontrei uma colega minha de escola, de infância, que me 
cumprimentou. Eu senti preconceito não com relação à orientação sexual, 
mas com relação à cor porque a minha filha é morena – o meu filho também 
é moreno, mas é mais claro que ela. Mas, foi mais com relação à cor. Do 
tipo: É sua sobrinha? É filha de alguém da sua casa? Essas coisinhas assim 
que eu vivi e que acho interessante... 

 

Já com Renato, o preconceito versou sobre a orientação sexual dele e de 

seu companheiro e também sobre a sua configuração familiar. 

 
O Jean é arquiteto e estava vendo umas coisas para um projeto que ele 
estava fazendo. Eu estava com ela [Frida] no colo e veio a vendedora e 
disse: Que lindinha! Que fofinha!  
 
Eu disse: Obrigado! 
 
Ela disse: Ela já esteve outro dia com a mãe dela. 
 
Eu disse: Não querida, ela não veio aqui com a mãe dela. 
 
Daí ela disse: Ela veio sim, com a mãe e com o pai (e apontou para o meu 
companheiro assim) 
 
Eu disse: Não querida, não é a mãe! Certamente... 
 
E ela disse: É a mãe dela sim!! 
 
-Não é a mãe dela, é uma amiga nossa que [...] que veio com ela. Ela tem 
dois pais. Ele é pai e eu também sou pai. Não tem mãe. 
 
Aí ela disse: Pobrezinha, mas ela é lindinha assim mesmo! (RENATO) 

 

Em ambos os casos, se explicita não apenas atitudes preconceituosas por 

parte da amiga de Ellen ou da vendedora da loja visita por Renato. Para além dos 

juízos provisórios depreciativos, verifica-se a materialização desses juízos por meio 

das falas e da atitude discriminatória para com a cor da pele da criança ou pelo fato 

dela possuir dois pais. A este respeito, podemos acrescentar análises ao debate 

acerca do preconceito ao afirmarmos que, juntamente com este, o segmento LGBT 
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vivencia cotidianamente, nos mais diversos âmbitos da vida social, a “materialização, 

no plano concreto das relações sociais, de atitudes arbitrárias, comissivas, ou 

omissivas, relacionadas ao preconceito, que produzem violação de direitos dos 

indivíduos e dos grupos” (RIOS, 2007, p.113), ou seja, a discriminação. 

A orientação sexual não deve ser fator determinante quando pensarmos em 

parentalidade seja esta biológica ou social – no caso da adoção. Cabe aos homens 

e as mulheres o pleno exercício de suas faculdades e possibilidades humanas, 

intelectivas, afetivas, sexuais, sociais e parentais, sem distinção ou depreciação. A 

todos os indivíduos devem ser garantidas condições objetivas e subjetivas de vida e, 

aqui não se exclui a escolha de serem mães e/ou pais, seja por vias biológicas ou 

por via da adoção, pois. 

 

Considerando que a vivência da sexualidade constitui uma das 
necessidades básicas dos indivíduos como negá-la, ocultá-la, obscurecê-la, 
abstraindo-a da condição de ser humano que, na sua objetivação enquanto 
tal, necessita responder a múltiplas dimensões de sua existência quer de 
natureza social, política, cultural, ética e sexual? (MESQUITA, 2001, p. 01). 

 

O fato de pessoas relacionarem-se afetiva e sexualmente de forma diversa 

da heterossexualidade instituída não deve servir de argumento nem fundamento 

para serem discriminadas, tolhidas ou retiradas do processo de constituição de 

relações afetivas e familiares, uma vez que tais expressões de opressão constituem-

se em situações evidentes de violência, violação e negação da diversidade humana. 

  

4.2 DO QUE NÃO DÁ PARA DIZER TUDO NO PAPEL: EXPERIÊNCIAS COMO 
MÃES LÉSBICAS E PAIS GAYS EM NATAL/RN 

 

A adoção por ser uma experiência que altera a dinâmica da vida e das 

relações de pais/mães, filhos/as, familiares, amigos/as, vizinhos/as e outros/as, que 

direta ou indiretamente, compõe esta família e suas redes de relacionamentos, traz 

consigo algumas questões – umas positivas, outras nem tanto. 

No imaginário social uma série de questionamentos circunda o ato de gays, 

lésbicas, travestis e transexuais adotarem filhos/as e o cotidiano destas famílias. 

São recorrentes perguntas do tipo: Quais as intenções destes homens e mulheres 

em adotar uma criança? Será que vão abusá-la/violentá-la sexualmente? Como será 

a educação deste/a filho/a? Será que ele/a também será gay/lésbica? Os/as 
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pais/mães vão influenciar a sexualidade do/a filho/a? Como vai ser a criação? Será 

que é diferente? 

Somada ao preconceito e à discriminação, é relevante citar que, “apesar de 

algumas conquistas sobre o reconhecimento da diversidade sexual prevalece em 

diferentes espaços, no âmbito privado e público, a noção predominante de que a 

heterossexualidade é a norma estabelecida, reconhecida e legitimada” (MESQUITA, 

2007, p. 08). Esta norma da heterossexualidade ou, como denominou Michael 

Warner, a heteronormatividade67, incide de forma incisiva sobre as configurações 

familiares, sobretudo aquelas compostas por pessoas do mesmo sexo, de modo a 

conformar, moldar e incutir normas sociais conservadoras68. 

A partir de uma lógica binária e hierárquica nas organizações familiares, 

inclusive nas famílias homoafetivas, em alguns casos incide a ideia de que seja bem 

definido qual dos sujeitos será o pai ou a mãe dos/as filhos/filhas. No imaginário 

social, a família é composta por estes dois personagens, quando no mais das vezes, 

apenas por um. Todavia, para ser socialmente reconhecida, a ocupação deste 

“lugar” deve se dá por meio do exercício de uma série de atributos, histórica e 

socialmente construídos, como sendo “de pai” ou “de mãe”.  

No entanto, ainda que sejam interpretados como tal, esses atributos não 

constituem uma essência, algo que é exercido de maneira “natural”. Tomando o 

gênero como categoria analítica, Scott (1995), defende a ideia de que os conceitos 

de gênero estruturam a percepção e a organização de toda a vida social, 

influenciando as concepções, as construções, a legitimação e a distribuição do 

poder. As sociedades, a fim de assegurar o pertencimento das pessoas a um ou 

outro gênero, criam uma série de símbolos nos vários campos da vida social, 

dotados de função normativa.  
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 Conforme César (2010), este é um conceito criado no campo da sexualidade e amplamente 
estudado e difundido por autores/as tais como Judith Butler, que, a partir de análises das relações de 
poder entre homens e mulheres e entre homossexualidade e heterossexualidade, afirma que a 
construção das sexualidades é marcada por uma norma heterossexual. 
68

 É importante frisar que ao usarmos o termo heteronormativade não estamos, com isso, atestando 
que o “problema” está na norma em si, como se a heterossexualidade existisse porque se 
convencionou e/ou se normatizou assim e, deste modo, as pessoas, por conta das convenções, da 
cultura e das normas são heterossexuais. Em realidade, a heterossexualidade precisa ser 
compreendida, conforme dito em nota anterior, como ideologia que está para além da prática sexual e 
afetiva com o sexo oposto. Não são as normas que determinam, por exemplo, um sistema 
heterossexual; elas são expressão disso. Portanto, ao evidenciarmos a norma heterossexual em si, 
corremos o risco de descolá-la dos fundamentos da sociabilidade da qual ela faz parte, das 
combinações materiais que determinam as próprias normas. 
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Conforme sinalizamos no capítulo anterior, o fato de duas mulheres ou dois 

homens terem filho/a(s), pelos mais diversos meios, não indica que há uma real 

quebra de paradigmas e rompimento com valores conservadores dominantes. Nesse 

sentido, é importante refletir e descontruir a ideia de que famílias compostas por 

gays e lésbicas são sempre “progressistas” ou “libertárias”, que estão 

constantemente enfrentando os princípios reguladores da vida social, visto que a 

internalização da divisão binária de gênero e de sexualidade conduz a uma 

organização familiar reiterativa de normas e valores conservadores. 

Todas essas questões foram e são pertinentes à temática de famílias 

homoafetivas e seus cotidianos, visto que ao tomarem como referência as normas 

familiares construídas socialmente e reproduzi-las, ainda que indiretamente, os 

pares não heterossexuais findam por realizar suas atividades aos moldes 

heterossexuais, reproduzem uma lógica que tem se perpetuado ao longo dos 

séculos. 

Não estamos, com isso, afirmando a ideia de que há algo específico no 

exercício parental, marcado pela orientação sexual dos/das pais/mães. O que 

estamos questionando é por que as organizações familiares e afetivas, para 

conquistarem legitimação social, devem ser a mais parecida possível ou igual às dos 

heterossexuais? E mais, será que sendo a mais parecida possível as famílias 

homoafetivas conseguirão legitimação social?  

A esse respeito, uma fala de Ellen nos chama atenção e é bastante 

significativa para apresentar essa reprodução mimética da organização familiar 

heteronormativa. Em sua narrativa, Ellen menciona que certa vez buscou 

orientações com uma psicóloga quando a filha era bem mais nova para saber como 

revelaria a origem dela e como dialogaria sobre as questões da adoção e da 

homoafetividade. No entanto, esse processo de orientação tornou-se algo frustrante, 

pois a profissional, marcada por valores conservadores e normas binárias de 

gênero, orientou que Ellen e a companheira definissem quem seria a mãe da 

criança. Discordante da proposição e da fala da psicóloga, Ellen nos revelou um 

profundo descontentamento com a profissional e teceu críticas a esta leitura de 

realidade arraigada de conservadorismo que preconiza a necessidade ou, nos 

termos desta profissional, a obrigatoriedade de se ter bem definida as figuras 

masculinas e femininas na família. Problematizando essa situação ela nos 
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questiona, assim como questiona a si mesma, “quantas mães, solteiras, avós, criam 

grandes pessoas e que não tiveram um pai como referência?” 

 

E ela insistiu dizendo que tínhamos que ter uma pessoa de referência. 
Ainda perguntou se tínhamos uma pessoa que pudesse ser uma referência 
masculina para eles. Eu ainda retruquei perguntando se ela queria saber se 
tinha homem na família, porque tinha, mas o que isso tem a ver?  
 
[e a resposta foi] Porque tem que ter, a criança tem que ter referência de 
quem, de fato, é a mãe, de quem, de fato, poderia ser uma referência de 
pai.  
 
Ali eu encerrei a sessão, levantei e fui embora.  
 
Ou seja, até os profissionais não estão preparados para lidar com essa 
situação. É um absurdo os profissionais tentarem empurrar um rótulo em 
você. 
 

 

É importante destacar que o fato de uma profissional ter apresentado tal 

postura conservadora não generaliza a atuação dos/as psicólogos/as ou outros/as 

profissionais que trabalham diretamente com famílias. No entanto, essa tem sido 

uma tendência em muitos espaços da vida social, inclusive na atuação de alguns/as 

profissionais. 

Embora os termos homoafetividade e homoparentalidade tenham sido 

criados, utilizados e venham ganhando força nas pesquisas e escritos sobre a 

temática da família homoafetiva, não podemos deixar de considerar, e contestar, a 

contradição que os termos ensejam. Ambos os termos carregam consigo uma 

espécie de armadilha (que não estamos isentas), pois o prefixo “homo”, na tentativa 

de qualificar, pode também discriminar, na medida em que sugere uma 

parentalidade distinta, com elementos próprios e distintos da parentalidade 

heterossexual e um dos objetivos da nossa pesquisa, reafirmado ou não pelas 

entrevistas, seria desmistificar que existe essa parentalidade diferente.   

Esse mito da especificidade da família, da parentalidade de gays e lésbicas 

também pode ser verificado na fala de Renato, quando ele nos revela que algumas 

pessoas do círculo de amizade de seus familiares – sua mãe para ser mais exato – 

questionam como é ter um filho gay e ainda por cima pai de uma menina? A 

resposta da mãe de Renato é objetiva e contundente: “[...] Uma casa... como 

qualquer outra casa, uma família onde as pessoas dormem, comem, tomam banho, 

fazem sexo... vivem! [...] Não existe nada de diferente nisso”. 
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Conforme problematizamos no item anterior, a partir de Netto (2012), o 

cotidiano apresenta como determinações fundamentais a heterogeneidade (as 

demandas são diversas); a imediaticidade (relação direta entre pensamento e ação, 

ações e respostas às demandas, fundamentalmente, imediatas) e a superficialidade 

extensiva (consideração do somatório dos fenômenos ou parte deles, sem 

considerar as relações que os vinculam). Dadas estas determinações, a prioridade é 

responder aos fenômenos, não importa como. O resultado disto se traduz num 

conjunto de respostas sem mediação, ou seja, irrefletidas, pragmáticas, baseadas 

em analogias, no senso comum, na obediência a “leis superiores” (GUERRA, 2012). 

Ainda segundo esta autora, “também é comum no cotidiano a apreensão da 

realidade por analogia, buscando categorizar ou tipificar os objetos, sujeitos e 

processos por comparação entre as semelhanças e diferenças” (IBID, p. 51). 

Orientando-nos por essas reflexões, e buscando analisar nosso objeto de estudo, é 

possível identificarmos essas analogias e comparações que “perseguem” nossos 

entrevistados/as em sua cotidianidade, haja vista que pessoas preconceituosas e 

conservadoras, nos mais variados espaços, insistem na comparação dessa família 

homoafetiva como filhos/as com a família tradicionalmente conhecida e legitimada, 

atribuindo juízos de valor para a educação, o afeto, para a forma como os sujeitos 

das famílias pesquisadas regem a sua vida.  

Exemplo e expressão desse sistema de analogias pode ser verificado nas 

falas de Caio e João, quando eles nos revelaram que um aniversário do filho, havia 

se tornado quase o grande evento da escola. De acordo com João, era comum nas 

festas de aniversários das crianças da turma do filho ou mesmo de colegas de 

outras turmas da mesma escola, os/as pais/mães não participarem da festa. 

Segundo ele, normalmente os/as pais/mães deixavam as crianças na festa e apenas 

apareciam para buscá-las. Quando eles decidiram fazer o aniversário do filho, 

fizeram o convite, como de praxe, a todos os/as amigos/as e colegas da escola. 

Para surpresa deles, cerca de 95% dos pais/mães estavam presentes na 

festa. Ele disse que foi uma surpresa e um motivo de questionamento, pois não 

sabiam se presença massiva dos/as pais/mães era porque o filho era uma pessoa 

querida na escola ou se todos/as estavam ali por curiosidade, por quererem “ir à 

casa dos dois pais”. 

O que gerou a curiosidade dos vizinhos de irem à festa? Prestigiar os 

vizinhos e as crianças? Talvez para “verificar” se aquela festa, se as ações 



124 
 

desenvolvidas nela eram “iguais” à festa que uma família heterossexual realiza? 

Com base nas afirmações de Caio e João a curiosidade dos vizinhos foi sentida por 

eles como uma tentativa de identificação de uma diferença, de algo gay. 

Mais uma vez ressaltamos que a busca por essa diferença se faz por 

analogias, por comparações. As reflexões em torno do cotidiano nos direcionam a 

conceber, orientadas por Heller (1992), que este não existe e não se faz sem esses 

procedimentos. De outro lado, afirma esta autora, que as formas necessárias e 

características da vida cotidiana não devem se cristalizar em absoluto, “mas tem que 

deixar ao indivíduo uma margem de movimento, de possibilidade de explicação” 

(HELLER, 1992, p. 37). 

Ainda referente às experiências de Caio e João, outra situação relatada, que 

segundo eles foi um episódio isolado que já não acontece mais, foi uma viagem que 

fizeram com as crianças e no momento do embarque a funcionária da companhia 

aérea perguntou-lhes o nome da mãe das crianças. Eles disseram que ao 

responderem que não havia mãe e sim dois pais perceberam o estranhamento da 

funcionária, mas que “a situação não se desenvolveu para o conflito” e que ela, após 

o “susto” não esboçou nenhuma reação que eles considerassem preconceituosa. 

Cássia e Ângela também viveram uma situação de estranhamento por parte 

de funcionários/as de um hospital público da cidade. Porém, diferente da situação de 

Caio e João (que nas suas palavras não se desenvolveu conflituosamente), Cássia e 

Ângela empenharam esforços para evitar a discriminação e a negação do direito das 

duas mães acompanharem o filho. 

 
Cássia: Eu chego e mostro esse registro. Ela [a atendente] faz: Mãe?  
Eu respondo o nome das duas.  
 
Aí ela diz: Não. Qual é a mãe? E eu digo: As duas.  
 
Aí ela pergunta: Quem é o pai? Eu disse: Minha filha, ela não tem pai, tem 
duas mães, está aqui o registro. Muita gente acha que esse registro é falso.  
 
[...] no Giselda, disseram: Eu não tenho lugar para colocar duas mães. 
 
Era fácil... era só apagar o nome pai e colocar mãe ou colocar o nome de 
Ângela no lugar do pai. [...] Aí a moça disse: Não! Não pode, isso não 
existe.  
 
Aí eu disse: Minha filha, se isso não existe, [...] se está duvidando, ligue 
para a Vara da Infância.  
 
Foi uma luta! 
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Esses estranhamentos mencionados pelos/as entrevistados nos alertam 

para a importância de visibilizar mais essas configurações familiares, para que se 

tornem mais comuns, para que o preconceito não se faça presente, não tenha 

espaço e para que o estranhamento seja minimizado. A primeira situação, da 

atendente da companhia aérea, não necessariamente culmina em violações ou 

discriminações. Na segunda situação há o constrangimento, a não compreensão da 

diversidade, das possibilidades humanas. Não é, necessariamente, a reação da 

pessoa, mas o que se faz com a resposta. Assim, apesar de não podermos 

considerar o estranhamento, imediatamente, enquanto preconceito, o 

desconhecimento e certa dificuldade de alguns indivíduos assimilarem a existência 

de uma família formada por duas mães ou dois pais evidenciam processos de 

naturalização da família heterossexual, bem como mostram que a cultura de direitos 

passa pela desconstrução do que é natural. 

No âmbito da escola das crianças alguns elementos também merecem 

destaque, visto que a educação escolar é um direito fundamental, garantido na 

Constituição Federal, que por sua vez, caracteriza a escola como um espaço 

pedagógico no qual o ensino formal deve ser ministrado sem distinção de gênero, 

classe social, etnia, condição física e/ou intelectual, dentre outros elementos da 

subjetividade humana. 

Ao considerar as questões referentes à escolarização de crianças e 

adolescentes, colocamos em xeque a (re)produção de desigualdades sociais na 

escola, na prática docente e no próprio sistema educativo. Nessa perspectiva, que 

considera que as discussões críticas sobre desigualdades sociais e diversidade na 

escola devam ser ampliadas, com o debate sobre variadas temáticas da vida social 

no contexto escolar, compreendemos que o tema adoção, deva ser abordado e 

problematizado na escola, no sentido de contribuir para uma formação mais ampla 

dos sujeitos. 

Em relação ao preconceito contra filiação adotiva, precisamos chamar 

atenção, conforme o fizemos no segundo capítulo desta dissertação, para uma visão 

distorcida da adoção por parte de um grande número de pessoas, inclusive de 

pessoas que trabalham e que desenvolvem ações no âmbito da escola formal de 

crianças e adolescentes. A ampliação de espaços que dialogam sobre adoção de 

crianças e adolescentes, espaços estes que incluem a escola, é necessária pois 
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pode contribuir para o debate e para a visibilização da diversidade humana enquanto 

elemento constitutivo e fundamental dos sujeitos sociais.  

No âmbito escolar têm sido recorrentes algumas atividades a fim de 

apresentar, e em alguns poucos casos problematizar, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente junto às crianças, aos pais ou responsáveis ou ainda aos/as 

trabalhadores/as em educação. No entanto, na maioria das vezes esses debates 

têm privilegiado as questões que envolvem a violência e a violação de direitos de 

crianças e adolescentes que estão no processo de escolarização, ou seja, o debate 

sobre o ECA nas escolas se faz centrado nas discussões sobre formas de 

violência69.  

Para além destas questões, que nem de longe são desnecessárias, 

consideramos, também, a necessidade destes debates agregarem e 

problematizarem outras questões, dentre as quais os temas da adoção, famílias, 

configurações familiares e outros, ou seja, temas que estão na escola e no cotidiano 

dos/as estudantes e profissionais da educação, os/as quais podem caminhar para 

desconstrução de alguns elementos enraizados no imaginário desses sujeitos.  

A este respeito, questionamos as/aos entrevistadas/os sobre a sua 

participação na dinâmica e nas atividades da escola dos/as filhos, sobre como o fato 

deles/as terem dois pais ou duas mães foi recebido e trabalhado pela escola. A 

resposta majoritária foi a confirmação da participação nas atividades e afirmação de 

que as datas comemorativas do dia dos pais e do dia das mães foram substituídas 

pelo dia da família e que nesta data as crianças levam fotos das famílias para o 

mural e confeccionam presentes e lembrancinhas. 

Com relação à escola dos/as filhos/as, Cássia e Ângela revelam uma contra 

tendência em relação aos/às demais entrevistados/as, ao dizerem que na cidade em 

que estão morando atualmente participam das atividades e datas comemorativas na 

escola exceto a festa do dia dos pais, pois não se sentem à vontade para 

participarem. Cássia afirmou que “[...] em Natal, o colégio exigia uma presença 

masculina. Porque dia dos pais teria que ter pai”. Essa fala nos chamou bastante 

atenção, pois revela a restrição da concepção de família presente em algumas 

                                                           
69

 Durante a graduação em Serviço Social, desenvolvi algumas atividades em um Projeto de 
Extensão que objetivava publicizar direitos da criança e do adolescente e desenvolver ações de 
enfrentamento à violência em uma escola da rede municipal de ensino na Zona Leste da cidade.  
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instituições escolares e em alguns/as profissionais, tal como a situação mencionada 

por Ellen. 

Aqui mais uma vez o conservadorismo se faz presente nas instituições. A 

escola como uma instituição que poderia contribuir para possíveis mudanças na 

compreensão das relações e processos sociais, haja vista ser um espaço de 

formação, reproduz em alguns casos, tais como o mencionado, a manutenção de 

concepções conservadoras. 

O exercício da parentalidade, sobretudo para as/os mães e pais de “primeira 

viagem” lhes suscitou (e certamente continua suscitando) certa insegurança. O 

relacionamento com os/as familiares e com os/as próprios/as filhos/as, os anseios 

destes, as diferenças, a complexidade da relação entre pais/mães e filhos/as 

também foram elementos elencados pelos/as entrevistados/as. Questionamos 

acerca da relação com as crianças e algumas falas se destacam por evidenciarem 

resquícios da ordem normativa e de valores conservadores, inclusive nas próprias 

crianças. 

Destacamos uma situação vivida, por Renato que demonstra a 

complexidade, os conflitos e contradições existentes no seio das famílias. Ele nos 

revela que quando ainda estavam com a guarda provisória de Frida, 

 

Primeiro ela não aceitava que cuidássemos dela, porque lá [na instituição 
de acolhimento] só tinha mulheres tomando conta dela. Aí depois dois 
homens tomando conta... [...] nós contratamos pessoas para trabalhar 
conosco (mulheres). Teve um dia que eu cheguei e uma delas estava 
levando a menina para casa.  
 
Eu falei: O que você está fazendo? 
 
E ela: Estou levando ela para minha casa. 
 
Eu: Não!!! 
 
Ela: Não, mas ela está chorando demais aqui. Vou levar ela lá para a minha 
casa, amanhã eu trago. 
 
Eu falei: Negativo!!! Ela é minha filha, vai ficar aqui. 
 
Ela: Ahhh mas ela quer uma mãe. Ela não tem mãe aqui! 
 
Eu disse: Minha amiga... Mas não adianta dizer que ela tem uma mãe. Ela 
tem dois pais!!  
 
E aí a gente foi conquistando, conquistando, conquistando... ela [a filha] 
reagia muito fortemente. Eu ia tentar trocar ela, e ela batia as pernas, 
gritava, chorava. 
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Um dia eu estava bem estressado com essa situação de choro constante e 
me descontrolei e comecei a chorar. Abracei ela e disse: 
 - Olha, entenda.... tu é minha filha. Goste ou não goste, tu é minha filha!!!. 
Acabou!!!  
 
Daí comecei a chorar. 
 
Daí ela se afastou, olhou assim... limpou minhas lágrimas, começou a 
chorar também (mas só de escorrer lágrimas), limpou meu rosto e me 
abraçou. Dalí em diante ela começou a mudar. Eu comecei a sentir que ela 
entendeu. Parecia que ela fazia coisas para testar, para confirmar que seria 
deixada. 
 
[...] depois disso foi mais tranquilo. Já são três anos (RENATO). 

 

Situações de insegurança, de medo dos/as filhos/as buscarem conhecer a 

família biológica, de sofrerem preconceito no futuro, o relato de uma adoção que não 

se realizou, a auto cobrança e outras situações também foram mencionadas 

pelos/as outros/as entrevistados/as. Mas, nem “só de dramas vivem essas famílias”. 

Se por um lado eles/as compartilharam conosco suas angústias, por outro revelaram 

que ser pais e mães foi a melhor coisa que lhes aconteceu na vida.  

Os sorrisos, os abraços, os “xêros”70, os passeios, as brincadeiras, os 

vínculos e o esquecimento de que os/as filhos/as não são biológicos/as foram falas 

recorrentes nas entrevistas. Para todos/as eles/as, da mais falante ao mais tímido, 

tornar-se mãe/pai mudou toda a sua vida, sua visão de mundo, suas prioridades, 

lhes trouxe mais responsabilidades e maturidade. Questionamos a estas mães e 

pais como é a experiência de se firmar enquanto mães e pais lésbicas e gays na 

realidade brasileira e a tendência prevalecente é a afirmação de que não se veem 

como um casal diferente dos demais casais, nem diferente dos demais pais e mães. 

 
[...] nós somos um casal homoafetivo, passeamos com nossos filhos, muitas 
pessoas olham, mas a gente não liga. O que importa é que nós nos 
amamos e que temos nossa família [...] procuramos sempre os melhores, 
para a gente e para eles (CÁSSIA). 

 

Isso ratifica a nossa afirmação, assim como a delas/es, de que não há algo 

de específico no exercício da homoparentalidade, como se houvesse uma diferença 

explícita entre mães e pais heterossexuais e lésbicas e gays. Não raras vezes 

                                                           
70

 Expressão usual em alguns estados do Nordeste brasileiro que se remete a uma manifestação de 
carinho. Em conversas informais, para o fecho ou despedida é comum se dizer “xêro” em detrimento 
de beijo. O "xêro” alude à aspiração delicada junto à pele do rosto das pessoas queridas, crianças em 
sua maioria. Para maior apropriação deste e de outros termos típicos da região nordeste e do estado 
do Rio Grande do Norte, confira pesquisas e notas etnográficas de Luís da Câmara Cascudo, 
historiador, antropólogo, jornalista e folclorista brasileiro (potiguar e natalense). 
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prevalece e se reproduz, sobretudo em segmentos e instituições conservadores/as, 

o mito, o preconceito, a falsa ideia de que essas crianças serão propensas a 

“distúrbios de comportamento”. 

Elas poderão, sim, ter problemas futuros, mas não porque são filhos/as de 

mães e pais cuja orientação sexual difere da heterossexual. Os chamados 

“distúrbios de comportamento” são múltiplo-determinados e estão presentes em um 

grande número de famílias, dada ordem normativa instituída. Aquilo que destoa da 

norma é duramente taxado como distúrbio, de descontrole, de anormalidade. É 

importante dizer que as famílias por nós pesquisadas não estão isentas de conflitos, 

de problemas, de contradições de nenhuma natureza, mas não devido à 

homoafetividade e sim por outras determinações – tais como valores, modos de 

vida, relações de desigualdade, opressão, ethos e outras – que incidem sobre todas 

as famílias, sobre todos os indivíduos. 

É nesse sentido, que construímos e apresentamos esta pesquisa, na 

tentativa de desmistificar essas parentalidades, visto que tais famílias não vivem sob 

uma áurea de encanto, sendo “bonitinhas”, “felizes para sempre” ou de outro modo 

“à sombra constante do medo”. À medida que buscamos dar voz, visibilizar, politizar 

e apresentar situações particulares destas famílias homoafetivas da cidade do Natal, 

reiteramos que não são famílias “presas em uma redoma”, são famílias que trazem 

consigo particularidades, mas que apresentam tendências próprias das relações 

sociais vigentes.  

Não podemos afirmar categoricamente que todas as famílias homoafetivas 

vivenciam estes dramas e estas alegrias; vivenciam o processo de adoção e o 

exercício homoparental de forma homogênea, unilateral, “com os mesmos pesos e 

as mesmas medidas”. Mas, consideramos que embora o número de famílias 

homoafeivas tenda a crescer e exercer sua parentalidade, a existência de uma 

tendência à permanência e reiteração de vivências e apreensão de realidade não 

muito distantes da ordem social moral, política, econômica, cultural, afetiva e sexual 

vigente parece estar cada dia mais presente. 
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4.3 SE NÃO ENTENDE, NÃO VÊ. SE NÃO VÊ, NÃO ENTENDE: PROCESSOS DE 
INVISIBILIZAÇÃO, NATURALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE PRECONCEITOS 

 

Conforme apresentamos no item anterior, as narrações de algumas cenas 

da vida cotidiana dos/as entrevistados/as se mostraram atravessadas por 

preconceitos e discriminações, embora, muitas vezes, “disfarçados” na sutileza de 

algumas falas e posturas, não tenham sido, pronta e diretamente, apontados e/ou 

identificados enquanto tais.  

Prosseguindo com a problematização dos preconceitos na vida cotidiana, 

arraigados em valores morais e moralizantes, retomamos a análise acerca dos 

(des)valores na sociabilidade capitalista, visto que nesta sociedade os conflitos 

éticos e morais se complexificam em face do pragmatismo, da imediaticidade e da 

fragmentação, inclusive da própria moral, que diante de dimensões heterogêneas da 

vida dos sujeitos, assume configurações diferenciadas, muitas vezes antagônicas 

entre si (HELLER, 1992).  

Nesse sentido, a fragmentação da moral em morais específicas expressa 

uma espécie de subdivisão do valor nas várias atividades humanas, como por 

exemplo, uma moral sexual, moral do trabalho, moral família, da rua, dentre outras, 

contribuindo, desta forma, para que haja a separação do indivíduo em “papéis” 

antagônicos e autônomos. Assim, a complexidade dos sujeitos, as suas dimensões 

objetiva e subjetiva tornam-se divididas, delimitadas pelo espaço e pelas relações 

estabelecidas. 

Essa fragmentação da moral em morais, a dicotomia das dimensões da vida 

ou ainda os comportamentos específicos para cada momento e lugar se expressam 

em discursos do senso comum, tais como o ditado popular que diz que “costume de 

casa vai à praça” ou ainda a máxima de “amigos, amigos; negócios à parte!” ou 

como no pensamento de que no ambiente de trabalho deve-se manter “uma postura 

profissional”. 

Com intuito de conhecer a realidade desses pais e mães em alguns âmbitos 

da vida cotidiana, tais como trabalho, família e escola dos/as filhos/as, os/as 

questionamos sobre a presença e/ou possíveis manifestações de preconceitos e 

discriminações nestes espaços, tanto em relação à orientação sexual, quanto em 

relação à filiação adotiva, e mais uma vez as respostas tenderam, majoritariamente, 

com exceção de Cássia e Ângela que não trabalham fora de casa atualmente, à 
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negação da existência ou à não percepção de sua presença, conforme se verifica 

nas falas de Caio e João, ao afirmarem que a orientação sexual deles é conhecida 

por pessoas mais próximas e que ambos consideram não sofrerem nem nunca 

terem sofrido preconceito e/ou discriminação em função disso. Os dois 

complementam esta fala dizendo que pode até ser que tenham sofrido, mas não 

perceberam.  

Essa não percepção ou negação da existência por parte dos/as 

entrevistados também se evidencia na fala de Ellen, quando esta afirma, em relação 

à orientação sexual, que no trabalho: 

 
Todo mundo sabe; são 50 pessoas e todas sabem. Não sofri preconceito, 

mas já tive um funcionário que é [gay] e que sofreu. Foi na filial de João 

Pessoa, um funcionário nosso que é motorista e na última reunião que eu fiz 

lá ele me chamou, disse que se sentiu à vontade para falar comigo e falou 

que algumas pessoas estavam brincando
71

 com ele, falando certas coisas.  

 

A gente tomou uma atitude depois disso, fizemos três reuniões com ata 

dizendo que abominamos qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo 

de assédio na verdade, e preconceito também.  

 
Mas já teve funcionários nossos que sofreram esse tipo de preconceito. Eu 
nunca sofri não, mas é porque tem aquela história da hierarquia... nunca 
ouvi falar porque se falam, falam para dentro (ELLEN). 

 

Destacamos desta fala de Ellen, dois aspectos: o fato dos/as funcionários/as 

saberem a orientação sexual da chefe, da proprietária e respeitá-la e o fato de um 

funcionário gay sofrer preconceito e discriminação porque está em “pé de igualdade” 

na hierarquia dos funcionários. Em suas falas ficou evidente que o preconceito e a 

discriminação, de forma mais explícita, estavam direcionados ao seu funcionário e 

não a ela. De acordo com as palavras de Ellen, esse direcionamento se dava em 

função da hierarquia existente na empresa, ou seja, pela divisão social do trabalho, 

pelo lugar ocupado pelos indivíduos naquele ambiente de trabalho – ela como 

proprietária e empresária “bem sucedida” e ele como funcionário. 

Os níveis hierárquicos da empresa, tais quais as relações sociais desiguais 

da sociabilidade capitalista, conferem lugares e possibilidades aos sujeitos que 

ocupam esses espaços distintos. Em Ellen, se sobressai a empresária e não é 

publicamente prevalecente a discussão dela ser lésbica. No entanto, o mesmo não 
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 Grifo nosso. 



132 
 

ocorre com o funcionário, que não detém o mesmo “respeito” dos outros funcionários 

– o patrão pode, o peão não! 

O fato dos indivíduos pesquisados apresentarem um recorte socioeconômico 

definido talvez sinalize essa relação entre sexualidade e classe social, entre 

preconceito, discriminação e classe. Ou seja, a condição de proprietária, de chefe, 

de “superioridade” se apresentava como inibidora da discriminação por orientação 

sexual, posto que ali, naquelas relações de trabalho, o fato dela ser lésbica 

importava pouco para os/as funcionários/as. No entanto, na relação entre os 

funcionários, sobretudo os do sexo masculino, a discriminação e as ações e 

palavras homofóbicas marcavam o território. 

Nesse sentido, essa suposta moral do trabalho, não abre margem para o 

homossexual, para a lésbica, para a travesti e instaura-se, deste modo, uma moral 

sexual, numa intersecção desses âmbitos morais diferenciados, onde se propagam 

discursos de “quer ser gay?, seja em casa”. A não aceitação da diversidade, os 

preconceitos, os valores morais e conservadores, as discriminações e violências se 

fazem presentes transmutados em “brincadeiras”, “piadas”, “assédios” e revelam a 

impossibilidade de gays e lésbicas manifestarem e expressarem seus desejos 

afetivos e sexuais nos espaços públicos, restringindo a diversidade humana, 

anulando possibilidades, limitando liberdades. 

 Outra tendência presente na maioria das entrevistas é a atribuição ao 

individuo que sofre preconceito a “culpa” por ele existir. Nas falas dos/as 

entrevistados/as foi bastante presente a ideia de que o preconceito está na pessoa 

que se sente ofendido ou discriminado e não naquele/a que discrimina. A esse 

respeito, nossa análise se dá em direção contrária à analise realizada pelos/as 

entrevistados/as. O preconceito, próprio de uma sociabilidade que homogeneíza, 

atomiza e culmina na discriminação daqueles/as que são diversos dos padrões 

instituídos, não é algo que o indivíduo possa escolher senti-lo ou não. Não se trata 

de “estar na cabeça de cada um” (RENATO), nem tampouco de “cada um ser 

responsável pela resposta”.  

O preconceito contra as homossexualidades é histórico, enraizado 

socialmente e, muitas vezes, internalizado ideologicamente, inclusive pelos próprios 

indivíduos dos segmentos LGBT, isso porque a sociabilidade vigente alimenta a 

reprodução desta forma de opressão (MESQUITA, RAMOS E SANTOS, 2001). A 

responsabilidade individual, “o cada um por si” ou o “salve-se quem puder” acabam 
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sendo internalizados, naturalizados e reproduzidos e se apresentam em discursos 

de individualização e autorresponsabilização do preconceito, em dizer que o 

preconceito contra homossexual não existe ou está na cabeça de cada um.  

Quando consideramos o cotidiano como ponto de observação, percebemos 

que o preconceito está enraizado nas atividades mais costumeiras, sendo 

reproduzido diariamente. Aqui reiteramos que essas expressões de 

conservadorismo são algo que está além do sujeito, além da capacidade individual 

de cada um em superar ou não o preconceito e a discriminação decorrente deste. 

Em uma das famílias essa atitude de (auto)responsabilização pela reação ao 

preconceito é transmitida – e lida como virtude – à/da criança que, ao menor sinal de 

preconceito dos/as colegas ou dos/as familiares destes/as, reage afastando-se desta 

convivência. Outra substituição de responsabilidade quanto ao preconceito aparece 

em outra família quando a entrevistada atribui à educação a solução para o fim dos 

preconceitos e sinaliza que este é uma questão de falta de educação. 

Para além dos preconceitos contra orientação sexual, a filiação adotiva 

também é alvo dessas situações discriminatórias. Conforme vimos anteriormente, o 

preconceito se faz presente e se reproduz nas diversas instituições e, a respeito da 

adoção, reproduz-se a ideia de que se a criança não é filha biológica do pai ou da 

mãe ou dos dois juntos, ela não é filha “de verdade”; se a criança possui cor de pele 

diferente da pele dos pais é logo apontada como adotada, e por isso, filho/a de 

segunda linha. Conforme verificamos, à medida que algumas características se 

apresentam como destoantes ou contrárias às normas e valores dominantes, os 

preconceitos e as discriminações se apresentam com mais veemência e colocam 

este/a diferente no espaço da desqualificação, no espaço do descrédito, no espaço 

da subalternidade.  

E o que dizer daqueles/as que apresentam um recorte de classe, um perfil 

socioeconômico bem definido pelo baixo poder aquisitivo? Conforme apresentamos 

no primeiro capítulo desta dissertação – no tocante ao perfil socioeconômico dos/as 

entrevistados/as – todos/as eles/as possuem alto poder aquisitivo, são 

empresários/as ou trabalhadores/as altamente qualificados/as (empresário/a, 

médico, advogado, pensionista da Petrobras), com rendas acima da média local. Se 

na lógica capitalista, a ênfase está no lucro, na propriedade privada, no poder 

aquisitivo, naquilo que se representa socialmente, no quanto se produz e reproduz 

para o sistema sociopolítico, econômico e cultural se manter vigente, ser lésbica/ 
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gay é um elemento que pode passar despercebido, desde que ele contribua para a 

manutenção e reprodução do sistema produtivo e do sistema de valores subjetivos 

desta sociabilidade. 

Concebemos que o preconceito e a discriminação por parte de segmentos 

conservadores da sociedade, reiterados em práticas institucionais e cotidianas, 

colaboram para o processo de “silenciamento” e/ou ocultação das experiências das 

famílias homoafetivas, posto que se configuram como uma das formas de reiteração 

da ideologia dominante, ou seja, para um processo de invisibilização, termo 

geralmente utilizado em algumas reflexões teóricas sobre população negra, que 

utilizamos no âmbito da nossa pesquisa e na apresentação desta dissertação como 

uma tentativa de apresentá-lo como um mecanismo específico de poder, dominação 

e subalternidade, num contexto de profundas desigualdades como o contexto 

brasileiro. 

A invisibilização é uma categoria de análise problematizada por Werneck 

[200-?], assim como por Oliveira Júnior (1997) e Rocha e Viana (2011), bem como 

outros/as autores/as para apreender e analisar uma ação – ou um conjunto de ações 

– praticada/s por grupos e/ou pessoas no sentido de silenciar ou mesmo obscurecer 

a identidade, a cultura, a existência de outros grupos e/ou pessoas. O termo 

relaciona-se diretamente à invisibilidade a qual grupos sociais estão submetidos e 

atesta que esta invisibilidade não é algo que parte do sujeito em si, que seja 

construída por ele/ela mesmo/a. A invisibilidade se dá quando um sujeito, ou grupo 

de sujeitos tenta tornar invisível aquele/a que julga ser inferior a ele/ela, seja no 

tocante à etnia, nacionalidade, geração, classe, gênero, orientação sexual, 

identidade de gênero, dentre outros.  

O mecanismo de invisibilização, portanto, se constrói como o ato de 

invisibilizar, de apagar, de silenciar ou ainda de eliminar da história, da memória, da 

cena pública indivíduos e/ou grupos sociais em posições inferiorizadas por parte 

daqueles/as ocupantes de posições superiores nas relações sociais. Tal como a 

subalternidade problematizada por Yazbeck (1996), advinda de Gramsci, estas 

“posições sociais” são atribuídas por um sujeito ou um grupo de sujeitos que se 

colocam na posição dominante e atribui ao outro um lugar de inferioridade, um lugar 

de silenciamento, de ocultamento, de invisibilização. 

Assim, no âmbito desta pesquisa quando refletimos sobre invisibilidade, 

estamos chamando atenção para o fato de esta se configurar enquanto resultado do 
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processo de invisibilização. Propomos o diálogo a respeito desta categoria, a 

começar pelo título desta dissertação, por entendermos que o fato de gays e 

lésbicas estarem historicamente ausentes das políticas sociais e de algumas 

dimensões da vida, se constitui como um processo de invisibilização, ou seja, numa 

tentativa de apagamento desses sujeitos. 

Esse processo de invisibilização tende a bloquear os indivíduos 

desigualmente situados no espaço sócio-político-econômico e cultural, na medida 

em que estabelece fronteiras sociais entre eles, contribuindo, deste modo, para 

(re)produção de distâncias, de desigualdades. Argumentamos que a persistência 

histórica das profundas disparidades observadas na sociedade brasileira tende a se 

refletir nas mais diversas relações sociais. Se por um lado temos a história negando 

a presença e a contribuição dos/as negros/as e índios/as para a formação sócio-

política-econômica e cultural do país, por outro lado, e tomando de empréstimo 

essas análises da população negra e indígena para a população LGBT, vemos que 

essa população foi retirada dessa formação, restando-lhes a segregação, a 

patologização e a privação de convívio social. 

Buscando contribuir para discussão dessas questões nos perguntamos 

quais seriam os efeitos das acentuadas e persistentes desigualdades 

socioeconômicas de sexualidades e de gênero para as políticas sociais no Brasil? 

Alguns indicativos foram sinalizados no capítulo anterior, no qual apresentamos que 

as políticas públicas, centradas na família, possuem como horizonte uma família 

nuclear, heterossexual. 

Ademais, influxos deste processo de invisibilização também podem ser 

encontrados nas políticas e ações direcionadas à população LGBT.  É possível 

identificar o apagamento da vida e da voz dessas pessoas ou ainda a ênfase na 

dimensão da sexualidade desses sujeitos em alguns estudos e pesquisas, que em 

função da epidemia mundial de AIDS, a população LGBT, sobretudo os gays, foram 

duramente acusados de serem os disseminadores da doença e, deste modo, serem 

considerados vetores da AIDS no mundo. 

Nesse sentido, é possível apreendermos que, para além dos programas e 

ações voltadas ao combate a AIDS, a presença da população LGBT em outros 

programas sociais era inexpressiva, ou ainda, inexistente. Esses, dentre outros, 

elementos de ausência, ou melhor, de retirada desta população da cena e da vida 
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pública, contribuíram e contribuem, sobremaneira, para o processo de 

invisibilização, diminuição, subalternização deste grupo social. 

Nesses termos, destacamos a dicotomia visibilidade e invisibilização, haja 

vista que ao mesmo tempo em que as lutas e conquistas da população LGBT são 

visibilizadas, tornam-se visíveis, seja por meio da mídia, seja por meio de estudos e 

pesquisas ou ainda pela aparição e luta pela expressão da orientação sexual e 

identidade de gênero, contraditoriamente, os sujeitos que são visíveis, que detém a 

voz, muitas vezes são sujeitos de um grupo socioeconômico específico, na qual 

trazem uma representação de sujeitos “respeitados”, que mesmo sendo gays, 

lésbicas, travestis ou transexuais, “se dão ao respeito”, “não dão pinta” ou não 

fogem do padrão de comportamento instituído. 

Mais uma vez a contradição dessas relações mostra a sua face, visto que se 

por um lado, a novela, o jornal, os sites, os programas de televisão mostram esses 

sujeitos e suas famílias, não mostram outras configurações, outras formas de ser e 

de estar no mundo e quando o fazem dão conotação pejorativa, estereotipada, 

caricaturada. Se hoje é possível pensar e constituir uma parentalidade gay e lésbica, 

ainda que perpassada por inúmeros preconceitos e discriminações, o que pensar e 

dizer sobre famílias compostas por travestis e transexuais, drag queen, drag king, 

cross dressers? Por que no rol das parentalidades essas configurações não 

possuem tanta visibilidade? Possíveis respostas se dão na direção daquilo que 

Zambrano (2006), problematizava e chamava de parentalidades (im)pensáveis, 

parentalidades que transgridem, ao menos visível e imediatamente, as barreiras da 

ordem familiar, da ordem de gênero, da ordem das sexualidades.  

No espaço desta dissertação, e em conformidade com nosso objetivo, não 

nos aprofundaremos nessas parentalidades (im)pensáveis. No entanto, essa 

discussão, não pode ser negligenciada, visto que também se encontra imersa nesse 

profundo processo de invisibilização e novamente recai na contradição das 

conquistas, dos direitos, da vida social em si que, em essência, é contraditória. Se o 

aumento do número de adoções por pares ou pessoas homoafetivas traz consigo 

elementos de problematização e até de uma possível positividade, por outro lado, 

esses elementos que “continuam no canto escuro da sala”, continuam sem a devida 

visibilidade, sem a devida análise crítica.  

Ainda em relação a essa questão podemos fazer um paralelo reflexivo em 

relação ao recorte de renda de algumas famílias que não aparecem nas estatísticas 
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ou nas informações sobre adoções homoafetivas de Natal/RN, seja porque 

realizaram adoção de forma individual, ocultando a sua orientação sexual, seja 

porque não foram lembradas pelas instituições ou pelas redes de contatos, seja 

porque não foram localizadas. 

Chamamos atenção para esse aspecto, porque durante a fase de contato e 

localização dos sujeitos que comporiam a amostra da nossa pesquisa, uma dessas 

famílias seria composta por duas mulheres, moradoras da Zona Norte da cidade72 – 

do conjunto Gramoré – indicadas por uma pessoa da nossa rede de contatos, que 

ao receberem o convite para participar, ou ao menos conversar sobre a pesquisa, 

não o aceitaram, e de pronto, afirmaram não terem interesse em prolongar o diálogo 

sobre o assunto. 

Para nós foi, de certo modo, frustrante não contar com a participação desta 

família, visto que seria uma possibilidade de destoar do perfil socioeconômico 

apresentado pelas famílias entrevistadas até aquele momento, visto que conforme já 

mencionamos, todas as famílias entrevistadas possuíam uma faixa de renda 

definida, nível de escolaridade superior e outros indicadores que os/as 

proporcionavam, em tese, melhores condições objetivas de vida. Ao longo de todo 

esse processo de aproximações com o objeto de estudo e análise de entrevistas, 

nos perguntávamos como seriam a trajetória de vida dessas pessoas, os 

encaminhamentos dados aos processos de adoção, o exercício da 

homoparentalidade, o uso de serviços públicos? Que preconceitos se manifestariam 

mais evidentemente nas atividades cotidianas para aquelas famílias homoafetivas 

com menor poder aquisitivo? 

Essas questões que elencamos aqui nos advertem sobre – e sinalizam para 

– a expressiva tendência que incide sobre os pares homoafetivos em posições 

socioeconômicas subalternas, ou seja, a tendência de estarem ausentes, encobertos 

nos processos e relações de homoparentalidades; estarem ocultados na visibilidade 

midiática, na visibilidade imediata das ações cotidianas. Deste modo, diante da 

análise realizada acerca desses processos de invisibilização, dos sujeitos 

                                                           
72

 Região Administrativa Norte, conhecida pela população como Zona Norte, é uma das quatro zonas 
administrativas da cidade do Natal e a maior, tanto em extensão territorial quanto em população. Esta 
zona possui dois traçados urbanos bem definidos, conjuntos regulamentados que possuem 
infraestrutura básica e outros não regulamentados que sofrem com a desordenação urbana e 
ausência de infraestrutura como calçamento e saneamento básico. Embora seja a maior Zona 
Administrativa da cidade, juntamente com a Zona Oeste, é a região que apresenta o maior índice de 
violências e os menores índices socioeconômicos. Cf. Anuário Natal (2013). 
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invisibilizados, da autoresponsabilização pelos preconceitos e discriminações, da 

internalização e reprodução de valores conservadores e dominantes, além da 

naturalização das relações de desigualdade, afirmamos que estes/as processos 

estão, e tendem a permanecerem, no terreno daquilo que é não dito, não percebido, 

não visto, enfim, daquilo que é construído como invisível. 

No último bloco de questões das entrevistas realizadas, questionamos aos 

sujeitos quais eram as suas considerações sobre o Movimento LGBT no Brasil, tanto 

a respeito do enfrentamento do preconceito e da discriminação, quanto da 

visibilidade e livre expressão da orientação sexual e a resposta majoritária foi a 

limitação do Movimento LGBT à “Parada Gay”, vista como uma grande festa sexual 

sem fins políticos, além da recriminação a alguns movimentos sociais. 

Caio, fez menção aos movimentos de jovens nas capitais brasileiras e citou 

algumas ações desses movimentos como “baderna”, além de ter tecido algumas 

críticas a estas manifestações. Esta questão gerou um amplo debate entre Caio e 

João. Para este último, “a sociedade muda por força de leis”, é preciso que haja 

criminalização da homofobia para que a sociedade aprenda que não é possível sair 

nas ruas agredindo, espancando ou mesmo matando gays e lésbicas. Ele citou o 

exemplo da Lei contra o racismo, que o tipifica como crime, da Lei Maria da Penha, 

cujo agressor é preso caso agrida sua companheira. Em suas palavras “a sociedade 

aprende com o castigo e funciona quando é punida”. 

No cerne deste debate, João mencionou ainda as lutas de travestis e 

transexuais pelo uso do nome social, que elas/eles têm o direito de ser chamadas/os 

pelos nomes que as/os identifica e não o nome de registro, fala que foi 

complementada por Caio, quando este exprime a necessidade da sociedade romper 

com o binarismo homem-mulher e compreender que existem outras categorias 

sociais.  

Contudo, ainda tecendo críticas ao movimento LGBT, Caio afirma que a 

Parada tinha perdido o foco e que o movimento LGBT foi descaracterizado. Para ele, 

as Paradas tornaram-se grandes festas, “quase um carnaval”. Os dois foram 

enfáticos ao afirmarem que “não se sentem à vontade naquele espaço, por ter virado 

um ‘oba-oba’”. Caio reforçou o pensamento afirmando que “a Parada se transformou 

em um espaço de sexo e diversão e que a luta política, que deveria ser pautada no 

movimento, não existe, é muito mais uma festa que um espaço político”.  



139 
 

Questionamos a todos/as os/as entrevistados/as se a visibilidade quanto à 

explicitação da orientação sexual era importante no cotidiano pós-adoção e na 

constituição familiar de LGBT e as respostas se dividiram. De um lado, ainda que em 

meio a contradições com falas anteriores, ouvimos que sim, que “falta mais 

divulgação que é possível, em todos os sentidos” (RENATO) ou ainda que  

 
Com certeza contribui muito porque antigamente você não podia de jeito 
nenhum chegar para uma pessoa e dizer que era homossexual. Até hoje 
você ainda apanha na rua; tem muitas mortes por isso, mas com certeza a 
criação desse movimento, com certeza, abriu horizontes para muitas coisas, 
inclusive a adoção porque jamais ninguém imaginou que fosse permitido 
(ÂNGELA). 

 

E num sentido contrário, ouvimos respostas de que “não é necessário que o 

gay saia levantando bandeiras ou fazendo festa sobre a orientação sexual”(CAIO E 

JOÃO), ou que  

 

Não acho que é dessa forma – de passeatas como é feito aqui, estou 
falando de Natal – que a gente vai conseguir mudar alguma coisa não. Eu 
acho que a gente muda se for implantada alguma coisa na educação, na 
escola. Se as pessoas trabalharem isso de outra forma com os seus filhos 
aí sim, você vai ter liberdade para fazer o que você quiser (ELLEN). 

   

Nos chama atenção a externalidade com que a maioria dos sujeitos 

pesquisados falam do Movimento LGBT e dos movimentos sociais de uma forma 

geral. Aqui se explicitam relações de alienação que a sociabilidade capitalista 

desenvolve, bem como ideologias dominantes que conduzem muitos indivíduos a 

naturalizar e até mesmo reproduzir relações de dominação.  

A cotidianidade, perpassada por diversas determinações, dentre as quais 

destacamos a alienação que, em linhas gerais, se refere a ser/estar alheio/a, 

estranho/a a algo, desapropria o/a produtor/a de seus produtos e afasta o sujeito do 

conhecimento acerca do seu trabalho e do conhecimento sobre sua própria vida, ou 

seja, se traduz em um processo mediante o qual o sujeito e objeto se separam 

(MONTAÑO E DURIGUETTO, 2011), colabora para que o sujeito não se 

compreenda enquanto sujeito social, nem tampouco como parte dos processos 

sociais a qual está inserido.  

 

Na sociedade capitalista madura, observa-se uma contradição fundante: 
pensada a partir das sociedades precedentes, a sociedade moderna efetua 
o maior desenvolvimento das forças produtivas e das capacidades humano-
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genéricas e, simultaneamente, produz o maior grau de alienação. A 
alienação se (re)cria em novas formas, que invadem todas as dimensões da 
vida social e a objetivação do ser social [...] (BARROCO, 2007, p. 35). 

 

Essa perda da compreensão de si próprio, da natureza, dos fundamentos da 

sociabilidade, do modo de ser e de estar no mundo capitalista, dos fenômenos que o 

rodeiam e da realidade social pode ser verificada na reprodução do discurso de 

segmentos conservadores da sociedade, conforme verificamos nas falas dos/as 

entrevistados/as, em grande parte pautada no senso comum, de que Movimento 

LGBT se resume à parada gay, ou ainda o discurso de que Paradas LGBT é 

sinônimo de “Pegação”73 e sexo explícito, que não há espaço para família nestes 

movimentos. 

A naturalização e reprodução desses discursos merece ser objeto de análise 

haja vista o seu poder conservador e poder destrutivo de conquistas históricas. A 

naturalização da vida social e a reprodução de valores se colocam numa lógica 

como se as pessoas (essas pessoas LGBT) conquistassem espaços, o direito a 

constituir família, à expressão da orientação sexual, devido uma ordem natural, pela 

evolução dos tempos ou mesmo pela posição socioeconômica que elas ocupam, 

pelas suas profissões. 

Em verdade esses elementos podem até ter sua parcela de contribuição, 

mas as conquistas do segmento LGBT é fruto de luta, de insistência, de resistência 

diante de uma lógica perversa de enclausuramento, silenciamento e invisibilização 

que, para os/as nossos/as entrevistados/as parece estar invisível. No entanto, essa 

despolitização das demandas e da luta do segmento não deve ser atribuída única e 

exclusivamente aos sujeitos, culpando-os/ pelos seus processos de alienação.  É 

necessário apreender as determinações objetivas e subjetivas que incidem na vida 

social e segmentam os sujeitos, favorecendo a perda de conexão entre a vida 

cotidiana e a totalidade da vida social (SANTOS, S., 2009). 

Quanto à não participação nos Movimentos Sociais e as falas conservadoras 

sobre o movimento LGBT, reiteramos que a alienação da atividade mesma de 

                                                           
 
73

 “Pegação” é um termo usado para fazer menção à busca de parceiros ou parceiras em bares, 
festas, danceterias, locais de grande circulação de pessoas, dentre outros. De acordo com Peret 
(2010), o termo tem origem nos ambientes normalmente frequentados por gays e indica a procura 
anônima e imediata por satisfação sexual e afetiva, geralmente em locais discretos de ambientes 
públicos. De maneira geral, a pegação varia desde a troca de olhares em silêncio e à distância, até a 
masturbação mútua, ou mesmo relação sexual completa. 
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produção e reprodução da vida, implica na perda da compreensão de si próprio/a, da 

natureza, da realidade social, dos fundamentos da sociedade ou dos fenômenos que 

o/a rodeiam, determinando, portanto, uma consciência alienada, incapaz de 

compreender criticamente o mundo e de transformá-lo. 

 

As implicações da  naturalização da lógica dominante na vida cotidiana se 
manifestam todos os dias na barbarização da vida humana e  na ruptura 
com valores civilizatórios, visto que os indivíduos são submetidos a 
profundos processos de alienação e mercantilização da vida social, que 
resultam em intensa fragmentação, tanto na forma de sentir a opressão, 
como na constituição dos sujeitos coletivos e na transformação das suas 
necessidades em demandas politicas (SANTOS, S., 2009, p. 70). 

 

Apartar  as conquistas do segmento LGBT dos movimentos sociais e das 

lutas sociais históricas é não considerar as contribuições políticas desses sujeitos 

coletivos para o processo de visibilidade e afirmação do segmento como um todo. 

No plano imediato, a realidade é tida como algo dado aprioristicamente e não 

construída social e historicamente; os fenômenos sociais são naturalizados e seus 

fundamentos, superficializados. Deste modo, diante das falas apresentadas e das 

reflexões que fizemos até aqui, afirmamos que a análise do exercício homoparental, 

da vida cotidiana de mães e pais homoafetivos/as de Natal/RN exige um processo 

contínuo de reflexão crítica, ética e política frente aos (des)valores que aprendemos 

em espaços como a família, a escola, o trabalho e outros espaços da vida social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao final desta dissertação, porém a complexidade das temáticas 

aqui abordadas – adoção homoafetiva, homoafetividade e exercício homoparental – 

exige de nós um pensamento não conclusivo. Conforme tentamos problematizar ao 

longo do nosso trabalho, o objeto de estudo a qual nos debruçamos é complexo e 

repleto de questões, as mais diversas, que “gritam” para serem mostradas, 

debatidas, pesquisadas, visibilizadas. No escopo da nossa pesquisa vimos que a 

família homoafetiva e o exercício homoparental na cidade do Natal/RN são 

elementos multifacetados e conectados às determinações sócio-históricas de uma 

sociabilidade arraigada em valores conservadores.  

Em detrimento das lutas e conquistas que foram e que estão sendo 

alcançadas pelas famílias homoafetivas em todo o Brasil, outras lutas necessitam 

ser travadas. O alcance do objetivo de uns/umas pode implicar na criação de outra 

modalidade de hierarquia, uma nova roupagem classificatória, na qual aquele/a(s) 

que não constitui sua família diante do Estado e da sociedade, aos moldes das 

normas e valores (im)postos como os únicos socialmente válidos, localizam-se numa 

categoria sem reconhecimento social, passível de uma série de preconceitos e 

discriminações. 

Com a instituição, conquista de direitos e visibilidade das configurações 

familiares homoparentais consideramos ter sido aberta uma pequena “fissura” na 

norma heterossexual, na qual permitiu que indivíduos que possuem 

companheiros/as do mesmo sexo pudessem fazer parte da sua lógica, desde que 

seguindo aquilo que é estabelecido por ela.  A configuração da sociabilidade vigente 

incide diretamente nas formas de concepção e organização destas famílias, de 

modo que estas são levadas a reproduzir tal sociabilidade, a partir de formas 

específicas e contraditórias, na medida em que, arraigadas no pensamento 

conservador, apresentam-se como instituições de manutenção da ordem vigente. 

As reflexões apresentadas nesta dissertação seguem na direção de 

compreender as famílias, e mais especificamente as famílias homoparentais, como 

instituição dinâmica e plural que se (trans)forma na totalidade e nas contradições 

sociais, que dado o caráter conservador das normas de sexualidade, parentalidade, 

afetividade, sexualidade e outras, impõe-se limites à vivência e compreensão das 

famílias homoparentais no seio das relações sociais.  
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Às profissões que possuem famílias no escopo de suas intervenções e 

pesquisas, dentre as quais o Serviço social, é importante realizar a análise crítica 

acerca das famílias homoparentais, haja vista a sua relação histórica com o tema 

família, com as lutas dos movimentos sociais, além de ser uma profissão inserida no 

campo sócio jurídico desde a década de 1930. Nesse sentido, as temáticas de 

famílias, adoção, direitos da criança e do/a adolescente e direitos da população 

LGBT fazem parte não apenas do escopo de atuação do Assistente Social, mas 

também compõem o rol de temáticas objetos de estudos e pesquisas da profissão.  

A visibilização das adoções homoafetivas busca pautar questões que muitas 

vezes conferem “ares de romantismo”, de idealização ou de desconfiguração a estas 

famílias. Consideramos, assim, que esta dissertação, fruto da pesquisa que 

realizamos na cidade do Natal/RN, certamente contribuirá para o adensamento da 

produção intelectual do Serviço Social e contribuirá, também para a garantia dos 

direitos e o enfrentamento ao preconceito contra população LGBT e crianças e 

adolescentes. 

 Ainda que tenha havido o reconhecimento das uniões afetivas e sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo como instituição familiar, ainda que tenha se 

realizado mudanças nos processo de adoções ao longo da história brasileira, ainda 

que Natal/RN tenha entrado no circuito de pesquisas sobre homoparentalidade, é 

preciso uma análise atenta desses “avanços”, visto ainda serem necessárias lutas 

políticas e intervenções que culminem na quebra do paradigma binário, 

monogâmico, nuclear, (hetero)normativo e conservador que confere efetividade às 

relações parentais. 

As análises acerca das famílias na contemporaneidade nos remetem às 

determinações sócio-históricas complexas, desde sua origem até os dias atuais. 

Partilhamos da compreensão de Lessa (2012), ao afirmar que as questões que 

envolvem famílias e, por conseguinte, as relações sociais de um modo mais amplo, 

requerem análises complexas e radicais: “complexas, porque se referem à totalidade 

do modo pelo qual organizamos a nossa sociedade; radicais, porque não aceitam 

soluções parciais ou efêmeras” (LESSA, 2012, p. 9). 

Assim, ainda corroborando com as reflexões deste autor, afirmamos que “[...] 

somos favoráveis à liberdade mais completa para que as pessoas possam viver 

seus amores com a maior intensidade e autenticidade” (IBID, p. 11). 

Compreendemos que a superação da família normativa, bem como da sociabilidade 
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capitalista é imprescindível e decisiva para a constituição de uma sociabilidade que 

possibilite o desenvolvimento dos sujeitos sociais, de modo que as relações afetivas 

e sexuais se pautem em decisões livres e emancipadas destes sujeitos.  

Embora não tenhamos nos debruçado diretamente sobre o exercício 

profissional dos/as Assistentes Sociais ao longo da nossa exposição, é necessário 

atentar que as categorias aqui elencadas estão presentes nos mais diversos 

espaços sócio-ocupacionais em que os/as assistentes sociais atuam. É de suma 

importância que nós profissionais, não apenas no âmbito da justiça, conheçamos 

esse debate e não finjamos que essa discussão não existe, que essas famílias não 

compõem a realidade. Conforme tentamos demonstrar, o discurso e as práticas de 

muitos/as profissionais e instituições que trabalham com famílias, entre estes/as a 

escola, ainda configuram-se muito pautadas naquilo que é idealizado ou tomado 

como norma: famílias heterossexuais, a família nuclear conjugal, pais e filhos/as 

brancos/as e biológicos/as, reiterativos/as de valores dominantes. 

Destacamos, também, que apesar das políticas sociais e legislações 

estarem paulatinamente “alargando” o entendimento sobre, e contemplando um 

maior número de configurações, de famílias esse suposto alargamento ainda 

permanece no discurso, naquilo que está posto por escrito nas políticas. Ao se 

empenhar buscas pelo desvelamento do que está sendo exercido – na recepção às 

famílias, na execução das políticas, na avaliação das ações – essas ainda são lidas 

como aquelas que fogem do “padrão” tido como ideal, como natural. A compreensão 

da família, sob a ótica da pluralidade, deve ser um movimento real, um movimento 

rumo à conquista histórica desses sujeitos, que ao longo das décadas, fizeram frente 

e se construíram como sujeitos históricos e de possibilidades. 

O cotidiano também se apresentou como elemento profícuo de pesquisa e 

análises. Dada a sua imediaticidade e aparente irrelevância, consideramos de suma 

importância o debate acerca da cotidianidade, que na nossa pesquisa se configurou 

no exercício homoparental de famílias homoafetivas com filhos/as adotivos/as na 

cidade do Natal. Esse desvelamento do cotidiano se constitui como um 

procedimento intelectivo necessário para problematizar questões que, muitas vezes, 

parecem naturalizadas, estagnadas nas ações cotidianas. Com o exercício de 

pesquisa, de aproximação com o nosso objeto de estudo, pudemos, ainda que 

brevemente, apreender o movimento do nosso objeto, identificar e visibilizar 



145 
 

preconceitos e discriminações sutis, que foram se desnudando e se colocando à 

vista daquilo que permaneceu, ou ao menos tentou permanecer, invisível. 

 Ao longo de todo o texto, à medida que nos aproximávamos deste objeto, 

questões foram surgindo e demandando mais estudos. Algumas dessas questões 

intentamos esforços para respondê-las, outras, dadas a sua complexidade, e 

delimitação de tempo, condições objetivas e subjetivas da pesquisadora, discente e 

trabalhadora, ganharam “sopro de vida” para amadurecerem em momentos futuros. 

Durante o processo de elaboração e escrita desta dissertação tentamos dar 

vozes, cores, nomes, manter “vivas” as memórias dos sujeitos da pesquisa. A 

escolha dos nomes fictícios, as imagens nos capítulos, os títulos “musicais” das 

sessões e as cores da nossa capa objetivaram conferir às famílias pesquisadas, de 

forma contraditória, certa realidade. A atmosfera de afetividade encontrada nas 

residências e nos locais de trabalho de cada um/a delas/s, as alegrias e as 

angústias compartilhadas deram o tom da nossa dissertação e revelaram que estes 

sujeitos são de carne, ossos e sentimentos. 

O nosso trabalho se debruçou sobre a homoparentalidade na cidade do 

Natal/RN e para fazer o fechamento deste processo, recorremos ao compositor 

potiguar Pedro Mendes, na sua música Linda Baby, para expressar a tendência que 

encontramos nessa pesquisa, dos resultados a que chegamos, visto que tal como 

ele, dizemos que “aqui não tem Avenida São João e nem o mesmo padrão que se 

tem por aí. Coisas que não tem em todo o canto não se deve exigir. Isso é Natal, 

ninguém se dá muito mal, como dizem pessoas quase sem sentir”. 

A música deste compositor expressa de maneira poética as belezas que 

os/as habitantes e visitantes podem encontrar em Natal. No entanto, a cidade e suas 

relações também guardam asperezas que nos deparemos cotidianamente e nem 

sempre enxergamos. A maioria dos/as nossos/a sujeitos pesquisados/as mora em 

Natal, afirma gostar desta terra, porque aqui se vive bem, expressaram que não 

encontraram dificuldades para adotar seus filhos/as, não encontraram preconceitos 

e não encontram empecilhos para sua parentalidade, falas que condizem com o 

“quase sem se sentir” do compositor.  

No entanto, esse quase sem se sentir, não retira ou extingue o preconceito 

existente da realidade, pois mesmo não estando visível não se faz ausente. Com 

palavras emprestadas do poeta, afirmamos que Natal, uma cidade que apesar de 

suas particularidades, não é diferente das demais capitais do Brasil; uma cidade em 
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que se realizam adoções homoafetivas, onde os/as adotantes e seus/as filhos/as 

vivem seu cotidiano enquanto pais e mães, filhos e filhas, enquanto 

trabalhadores/as, estudantes, parentes, amigos/as, vizinhos/as, que vivem desafios 

e preconceitos diários, ainda que não os identifiquem ou não os sintam. 

Concluímos aqui, porém sem encerrar ou finalizar as reflexões acerca das 

temáticas elencadas. A construção dessa dissertação se fez numa tentativa de 

colocar em cena questões candentes que se complexificam e demandam do Estado, 

das próprias famílias e dos/as profissionais que trabalham diariamente com famílias, 

com as mais diversas famílias, a necessidade de não deixar que a temática da 

adoção homoafetiva, sua prática e seus sujeitos, tenham ou sejam apenas uma 

família. O exercício homoaparental traz consigo a necessidade de não haver nada 

invisível para a vida, para as possibilidades dos indivíduos, que pais e mães e 

filhos/as possam construir e reconstruir a família que quiserem, da forma que 

quiserem, com as cores, os nomes, os sentimentos, os anseios e as possibilidades 

que desejarem. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Esclarecimentos, 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “FAMÍLIAS INVISÍVEIS? 

A realidade de famílias homoafetivas com filhos/as adotivos/as na cidade do 

Natal/RN”, que tem como pesquisadora responsável Marta Simone Vital Barreto, 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS), sob a 

orientação da Profª Drª Silvana Mara de Morais dos Santos, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

Esta pesquisa pretende apreender e analisar a vivência do exercício da 

homoparentalidade, por via da adoção na cidade do Natal/RN, no período de 2009 a 

2012, buscando identificar as possíveis dificuldades enfrentadas no processo de 

adoção e no usufruto da homoparentalidade e analisar o processo de inserção e 

convivência familiar e comunitária da família homoafetiva com filhos adotivos no 

âmbito da família, trabalho e educação formal dos/as filhos/as. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo se dá no sentido de contribuir para 

a defesa do respeito e do direito à diversidade sexual, de modo a problematizar as 

relações afetivo-sexuais com base na vivência dos afetos e sexualidade para além 

das normas/leis e convenções, assim como defender o direito de crianças e 

adolescentes e pares homoafetivos a terem acesso e desfrutarem de convivência 

familiar e comunitária, além da possibilidade de acrescentar informações e análises 

às produções acadêmicas e à realidade social. 

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista que 

será guiada por um roteiro de questões, previamente elaboradas e organizadas pela 

pesquisadora. O roteiro e composto por um quadro que objetiva traçar um perfil 

socioeconômico dos sujeitos da pesquisa, seguido de 18 (dezoito) questões abertas 

que servirão de norte para o conhecimento da realidade a ser pesquisada. 

Durante a realização das conversas e a realização das entrevistas, a previsão 

de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido 

num exame físico ou psicológico de rotina. 
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Pode acontecer um desconforto de ordem emocional, haja vista que algumas 

questões da entrevista dizem respeito a aspectos relativos a sentimentos, que será 

minimizado com a interrupção da fala ou mesmo a mudança do assunto. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Marta Simone Vital Barreto, nos telefones (84) 3663-9916/(84) 9607-9496/(84) 

8804-9807. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela 

pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 

05 (cinco) anos. 

Você foi sugerido/a participar desta pesquisa, através de uma indicação feita 

por pessoas do seu círculo de amizades que os/as conhecem/iam. A sua 

participação é muito importante e voluntária. No entanto, você poderá desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento e retirar o consentimento. Caso isso 

ocorra, a qualquer tempo, você pode solicitar a interrupção, sem qualquer prejuízo. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP HUOL), 

telefone (84) 3342-5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável – Marta Simone Vital Barreto. 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 

  
PERFIL 

 Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino  

 Idade:_____ anos 

 Naturalidade: ______________________________ 

  

Segundo a classificação do IBGE em qual categoria de cor você se define?  

 Branca (   )    Negra (   )    Parda (   )      Amarela (   )  Indígena (   ) 

 

 Possui filho/a(s)? 

    (  )Sim   ______ filho/a(s)    (  ) Não 

  

 Nível de escolaridade: 

 (  ) Ensino médio completo    (  ) Superior incompleto     (  ) Superior completo 

 (  ) Pós- graduação  incompleta                  (  ) Pós- graduação completa 

 Especificar curso de formação:____________________________ 

  

Religião: 

 (  ) Católica           (  ) Evangélica           (  ) Espírita           (  ) Afro-brasileira  

 (   ) Judaica           (   ) Islâmica        (  ) Não tem religião             (   ) Ateu/ateia 

Outra:__________________________________ 

  

Estado civil: (   ) Solteiro/a             (   ) Casado/a             (    )Separado/a   

                     (    ) Divorciado          (   ) União Estável      (    )Viúvo/a 

 Outra:__________________________________ 

 

 Profissão/Ocupação:______________________________ 

 Renda:   (   ) 0-1 Salário mínimo            (   )   2- 4 Salários mínimos   

     (   ) 4-6 Salários mínimos (   )  Acima de 6 Salários mínimos 

 Participa de movimentos sociais? 

     (   ) SIM (   ) NÃO     Qual?_______________________________ 
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Eixo 1: O PROCESSO DA ADOÇÃO 

 

1. Qual/is foi/ram a/s motivação/ões que o/a levou/ram a adotar? 

 

2. Houve escolha do perfil da criança? Que perfil vocês buscavam? 

 

3. Em que ano foi concretizada a adoção? E como transcorreu o processo, desde a 

entrada na VIJ até o deferimento? 

*Dependendo do tempo informado, se o tempo foi estendido, perguntar: A que vocês 
atribuem a demora para se concretizar a adoção? 

 

4. A decisão de adotar foi compartilhada com as famílias? Como a ideia foi 

recebida? 

 

5. Com relação aos trâmites para a realização da adoção – Cadastro Nacional de 

Adoção, Varas da Infância e Juventude, Leis - que aspectos vocês destacariam 

como positivos e como negativos na forma como Estado Brasileiro institui e regula a 

adoção? 

 

Eixo 2: DIFICULDADES/PRECONCEITOS NO PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

6. Durante o processo da adoção você/s enfrentou/aram dificuldades para 

realizar/em a adoção em Natal? Em caso positivo, quais foram essas dificuldades? 

 

7. Vocês sofreram algum tipo de preconceito e/ou discriminação, em função da 

orientação sexual de vocês, durante o processo da adoção? 

 

8. E nas atividades cotidianas? Há manifestações de preconceitos e/ou 

discriminações?  

 

Eixo 3: EXPERIÊNCIA  COMO PAIS/MÃES GAYS/LÉSBICAS  

 

9. Como é a experiência de se afirmar enquanto pais/mães gays/lésbicas na 

realidade brasileira? 

 

10. Quais os aspectos que vocês consideram como positivos no dia-a-dia da 

vivência da maternidade/paternidade? 

 

11. Quais as principais preocupações quando pensa no futuro dos/as filhos/as? 

 

  Eixo 3.1: FAMÍLIA, ESCOLA E TRABALHO 
 

12. Em relação ao trabalho... A orientação sexual de vocês é conhecida? Vocês já 

sofreram ou sofrem algum tipo de preconceito ou discriminação em função da 

orientação sexual? 
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13. E em relação à adoção, vocês já sofreram ou sofrem algum tipo de preconceito 

ou discriminação no ambiente de trabalho? 

 

14. E na escola dos/as filhos/as... Vocês participam das atividades da escola? 

Como o fato dos/as filhos/as de vocês terem dois pais ou duas mães foi recebido? 

 

15. No âmbito da família, vocês consideram que há manifestações de preconceitos 

ou discriminação em face da orientação sexual de vocês? 

 

16. E em relação à adoção, como a família lidou com esta situação?  

 

Eixo 4: DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBT NO BRASIL 
 
17. Você considera que a luta do movimento LGBT pela criminalização da 

homofobia no Brasil contribuirá no enfrentamento do preconceito e da discriminação 

no cotidiano? Por quê? 

 

18. A visibilidade quanto à explicitação da orientação sexual, tão defendida pelos 

movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos da população LGBT, é 

importante no cotidiano pós-adoção e na constituição familiar de LGBT? 

 


