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RESUMO

O artigo aborda o processo sócio histórico sobre concepção de família, a evolução da legislação referente a
adoção, inclusive por casais homoafetivos, o qual é um assunto bastante pertinente na contemporaneidade
que reflete em diversos aspectos no âmbito social, educacional, politico, econômico e cultural. No decorrer do
estudo, serão retratados as mudanças nas estruturas familiares e todos os elementos sociais que estão
vinculados a instituição familiar, como: sexualidade, divórcio, os papeis sociais do homem e da mulher e a
tentativa de desconstrução desses papeis sociais que estão imbuídos de preconceitos e discriminação entre
outros que serão aprofundados neste artigo.
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ABSTRACT

The article discusses the historical social process of designing family, the evolution of the legislation on
adoption, including by homosexual couples, which is a very relevant issue in contemporary reflecting on
various aspects in the social, educational, political, economic and cultural . During the study, will be portrayed
changes in family structures and all the social elements that are linked to family institution, such as sexuality,
divorce, the social roles of men and women and the attempted deconstruction of these social roles that are
imbued with prejudices and discrimination among others that will be further elaborated in this article.
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INTRODUÇÃO

Abordar sobre o processo da adoção resgatando os fatores sócio históricos e culturais referentes a essa
prática pôde-se detectar as diversas mudanças sociais ocorridas na sociedade ocidental. O objetivo desse
estudo é compreender as transformações na família ocidental e o processo da adoção por casais
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homoafetivos, sendo um assunto pertinente na sociedade contemporânea que divide opiniões por está
relacionado diretamente com fatores culturais e resquícios religiosos, de acordo com Fagundes (2001, p. 24)
“a igreja aderiu o patriarcalismo, tornando-se repressora no que tange a sexualidade, à emoção e à mulher”.
Esse posicionamento da igreja influenciou a construção e o desenvolvimento das famílias.

Assim, para a construção desse artigo utilizou-se como metodologia o método exploratório da pesquisa
bibliográfica que permite realizar o resgate histórico sobre o tema em estudo e analisar qualitativamente as
transformações sociais na tentativa de compreender as discursões sobre gênero e as repercussões sobre
adoção por casais homoafetivos. Conforme Fagundes (2001, p.21) “a historicidade parece o meio mais
eficiente para compreender o processo da construção da identidade de gênero”. Pois, o gênero deve ser
entendido como uma categoria histórico-cultural, O gênero implica na construção social do ser mulher e do
ser homem.

Nessa perspectiva, o artigo divide-se em dois momentos, primeiro aborda sobre as transformações na família
ocidental, descoberta da sexualidade e a emancipação social feminina e no segundo momento sobre o
processo histórico sobre adoção e a busca dos casais homoafetivos para efetivar o direito em adotar e os
reflexos sociais diante desse debate.

TRANSFORMAÇÕES NA FAMÍLIA OCIDENTAL: DESCOBERTA DA SEXUALIDADE E EMANCIPAÇÃO
SOCIAL FEMININA

O fenômeno da sexualidade ao ser descoberto, a medicina buscou pesquisar no intuito de compreender os
casos de infertilidades, pois, a sexualidade estava destinada apenas para procriação de acordo com a
concepção religiosa. Nessa perspectiva, a medicina queria lançar luzes sobre o ‘instinto de reprodução da
espécie’ e a palavra sexualidade, surgida em 1838, indicava a condição de sexuado de um ser. Seria usada
plenamente no sentido de vida sexual a partir de 1880. Nesse momento histórico surgem os sexólogos, no
entanto, a prática desses profissionais era para reprimir e estabelecer limites a prática sexual sem
perversões, nomeado como patologias algumas condutas sinalizadas pelo autor, como: bestialismo,
pederastia, sodomia entre outros. Ao longo do século XIX, o homossexualismo masculino era associado como
patologia e degeneração. (TURKENICZ, 2012)

Na França, desde a Assembleia Constituinte de 1791, a relação homossexual

tinha carácter de delito. Foi na década de 1880 que países como a Itália, os

Países Baixos e a França aboliram as leis contra atos homossexuais

masculinos, sempre que esses não ferissem a decência publica, nem se

valessem de violência ou incluíssem crianças. [...] De outro lado, o

homossexualismo feminino foi poetizado: era uma forma de iniciação da jovem

que, mais adiante, beneficiaria a vida sexual com o homem. Como doença, a

homossexualidade merecia ser curada (através de hipnose, ginastica,

participação de prostitutas etc.) (TURKENICZ, 2012, p. 285).

A questão da sexualidade inspirou a literatura a escrever sobre o tema, de acordo com Turkenicz (2012,

p.286-287) “a sexualidade expressou-se por elipses, perífrases e/ou metáforas [...] ao aproximar-se o final

do século XIX a sedução expandiu-se. Valorizava-se mais a sensualidades do que uma sexualidade rápida,

destinada exclusivamente a procriação”.

Nessa perspectiva, as formas de família sofreram inúmeras modificações ao longo da história da humanidade,
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em que cabia ao marido a chefia destas famílias e a esposa e os filhos possuíam posição inferior à dele. Desta

forma, a vontade da família se traduzia na vontade do homem que se transformava na vontade da entidade

familiar. Contudo, estes poderes se restringiam à família matrimonializada.

No Brasil, o período imperial, que iniciou em 1822, conservou as hierarquias

de famílias, etnias e grupos socioeconômicos coloniais. A multiplicidade

étnico-cultural brasileiro recomenda que se fale de famílias, assim no plural.

Tendo uma função estratégica, era comum que o casamento ocorresse entre

parentes (primos e tios, principalmente) (TURKENICZ, 2012, p.302).

Assim, houve mudanças no modelo familiar no decorrer dos séculos, entres esses modelos são: Família

Monoparental, Família Nuclear, Família Reconstituída, União Estável, Família Eudemonistas. A família nuclear

é vista como um produto do período industrial e permanecesse na sociedade contemporânea, a família se

restringiu ao pai, mãe e filhos. Conforme Turkenicz (2012, p. 310) “A família nuclear tornou-se a configuração

hegemônica”. Diante do exposto, percebesse que a família é um fenômeno social que produz inúmeros efeitos

jurídicos, cria divergências sociais que impelem tanto o mundo jurídico, quanto o social, educacional, politico

e econômico.

No século XX, foi descoberta na sociedade ocidental dois momentos/idade da vida humana, a adolescência e a

terceira idade. Essas duas fases da vida ganharam destaque e passaram a ser analisadas conforme a suas

particularidades, principalmente com o aumento populacional. Os investimentos tecnológicos na área da

comunicação e nos transportes foram setores de grandes desenvolvimentos durante esse século. A

valorização do trabalho, os valores do individualismo na busca da satisfação pessoal foram mais intensos que

no século anterior (TURKENICZ, 2012). Outros fatores também foram marcantes nesse século, como:

[...] o aumento da expectativa de vida da população, diminuição do índice de

natalidade, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho e um

aumento nos índices de divórcios e separações. Mesmo tratando-se de

populações com consideráveis diferenças culturais, econômicas e politicas, é

notável a semelhança que apresentavam quanto a esses aspectos

(TURKENICZ, 2012, p.315).

Nesse período, nasce um importante valor em relação às mulheres no mundo ocidental que era um sinal da

modernidade: a emancipação das mulheres. O perfil das famílias foram tomando configurações diferentes, de

acordo com as relações do mundo do trabalho. O pai começa a perder o poder no seio familiar, pois, a

economia industrial refletiu em diversas crises, o êxodo rural, os jovens afastavam-se da família e passaram a

ter sua própria fonte de renda. As mulheres buscavam obter mais poder sobre a geração do filho e maior

inserção no mercado de trabalho e a educação (escola) e a assistência (previdência social) começaram a

serem atribuições do estado não apenas da família (TURKENICZ, 2012).

No século XX, o trabalho doméstico denominado como função feminina, a perspectiva sobre esse tipo de

trabalho foi se modificando, passando a ser encarado como alienação, trabalhar fora era um sinal de

emancipação. Na Europa, o casamento, começou a aderir uma concepção individualista e igualitária entre o
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homem e a mulher. No entanto, na América Latina, essas transformações foram mais lentas, a legislação

pouco influenciaram sobre as configurações familiares, os valores e os costumes foram mais fortes

(TURKENICZ, 2012).

Com a Revolução Russa, o divórcio ganha novas formatações, foi publicado um decreto que poderia haver o

divórcio sem a alegação de culpa. Assim, o Código da Família em 1918, determinando a igualdade entre

marido e mulher, Nesse Código o casamento religioso deixava de ter valor jurídico, foi criado o casamento

civil. Houve descritas outras providencias nesse Código, como: não havia referencia quando a obrigação da

fidelidade nem a coabitação. O direito ao aborto legal foi introduzido em 1920, iniciativa que gerou muita

polêmica. Em 1926, surge o novo Código da Família, nesse, o casamento de fato e o casamento registrado

passou a ter o mesmo valor (TURKENICZ, 2012). Assim, nasce nova forma de família e novas relações

família-sociedade, numa ordem democrática.

Com o processo de industrialização, as famílias foram se afastando da rede de parentesco e assim, diminuiu o

tamanho das famílias, sendo configurada a família conjugal e com um reduzido número de filhos. Dessa

forma, o termo família se reduzia aos pais e filhos, o restante era denominado de parentes. A família

começava a compartilhar responsabilidades educativas e financeiras com outras instituições. Assim, o

ambiente familiar constituía baseadas em duas preocupações: equilíbrio emocional dos adultos e a

socialização das crianças. Nesse período, surgiram alguns movimento feministas, os movimentos gays e

lésbicas, formularam críticas sobre o casamento que não eram saudáveis, que deveria ser respeitado as

necessidades individuais e o desenvolvimento de cada um (TURKENICZ, 2012).

Novos estudos foram realizados sobre famílias, surgindo assim, os estudos nomeados de gênero e os papeis

dos conjugues na construção e desenvolvimento da família. Houve publicações de pesquisas sobre o

preconceito a vida sexual de humanos, na tentativa de desvendar esse território de segredos. Conforme os

estudos de Kinsey apud Turkenicz (2012, p. 360):

[...] apenas 50% dos homens americanos eram exclusivamente heterossexual

[...], 18% eram exclusivamente homossexuais ou bissexuais. Entre as

mulheres, 2% homossexuais, 13% tinham participado de alguma atividade

homossexual e 15% declararam ter tido impulsos de fazê-lo sem realiza-los.

Na década de 1960, apareceram os recursos anticoncepcionais e em consequência houve a separação entre a

sexualidade e o casamento, também sobre a procriação. A busca do prazer, da satisfação sexual aumentou na

sociedade. Acompanhando essas mudanças sociais, o casamento também modificou surgindo as uniões

informais (TURKENICZ, 2012).

Uniões que privilegiavam um presente intenso mais do que um futuro seguro.

[...] O numero de separações aumentava. O próprio casamento passava a ser

visto como, especialmente pela população masculina, como uma restrição a

liberdade. A chegada dos anos 1960 promovia uma dissociação entre

casamento, sexualidade e sentimentos [...] O amor sem prazer não era

suficiente. Às vezes, nem necessário. Esse conjunto de valores foram

assumidos pelos movimentos de jovens do final dos anos 1960 (TURKENICZ,
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2012, p. 366).

No final da década de 1960, com a descoberta dos anticoncepcionais, houve o surgimento da AIDS nesse

período. Com a criação dos antibióticos, o fantasma das doenças venéreas, entre elas a sífilis que assustava a

população. Durante a década de 1970 foram criadas outras legislações que garantiam a igualdade entre

marido e esposa obtendo os mesmo direitos e deveres. No entanto, essa igualdade começou a ocorrer no final

da década de 1980 (TURKENICZ, 2012).

Ao longo dos anos 80 houve uma diminuição no número de casamentos

formais e aumentaram os casais não casados com filhos, caracterizando-se

união livre. Vinculo que a lei brasileira consagraria, posteriormente, como

união estável (TURKENICZ, 2012, p. 382).

Houve um estudo realizado em 1981 e 1986 sobre o comportamento dos filhos, na França, constataram que

filho de pais separados não apresentavam problemas em relação à escola e aponta que de cada 100 filhos de

pais divorciados, 85 tinham testemunhado o pai ou a mãe estabelecer uma nova união e 66 crianças tinham,

pelo menos um meio irmão ou uma meia-irmã (TURKENICZ, 2012). O processo de separação entre os casais

na década de 1980 começam a ser corriqueiras e não surpreendia mais, e nesse período o índice de

longevidade estava aumentando, de acordo com Turkenicz (2012, p. 392) “o prolongamento do tempo de

vida, que permitiu a convivência de várias gerações, foi um fenômeno significativo nesse século”.

Em 1980, surgiram na sociedade as famílias recombinadas, que são formadas após a separação ou divórcio.

Nesse período, aumentou o índice de escolarização. A tendência era a educação dos filhos serem

administrados em escolas públicas. No entanto, cabia ao estado averiguar se os conjugues estavam

cumprindo com suas obrigações (TURKENICZ, 2012). Apesar da sociedade se encontrar nesta fase

pós-nuclear, ainda existem muitas barreiras e muito preconceito quando este afeto envolve pessoas do

mesmo sexo. Da mesma forma que as uniões estáveis, em determinada época foram repudiadas e não eram

aceitas como família, ocorreu o mesmo com as uniões homoafetivas.

Sendo interessante sinalizar que a evolução constitucional também alcançou a sociedade e a família. A

constitucionalidade conduziu o país do Estado Liberal para o Social, e esta realidade surgiu com a Constituição

Federal de 1988. O sistema jurídico estabeleceu regramentos segundo a realidade social e esta alcançou

diretamente o núcleo familiar, regulamentando a possibilidade de novas concepções de família, instaurando a

igualdade entre homem e mulher, ampliando o conceito de família e protegendo todos os seus integrantes.

O século XX foi marcante no que tange o protagonismo feminino. Ainda nesse século tiveram famílias que

optaram a não ter filhos. E o envelhecimento da população cresceu e a queda da natalidade vem produzindo

uma convivência de várias gerações que poderia originar tanto em alegrias como em conflitos (TURKENICZ,

2012). O aumento da população idosa e a queda da natalidade é um fenômeno que mexe com as estruturas

sociais, um dos fatores desse fenômeno é a mudança do papel da mulher no mundo contemporâneo entre

outros indicadores que explicam essa mudança demográfica, como: o avanço da medicina, a melhora na

qualidade de vida, emancipação da mulher, casamentos tardios, aumento dos divórcios, redução da

fecundidade, maior planejamento familiar e o aumento da longevidade.
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Com os constantes divórcios entre os casais, as famílias recombinadas cresceram bastante. No final do século

XX, o banco de sêmen e a inseminação artificial facilitaram a vida de muitos casais que desejavam ter filhos,

como os homossexuais e lésbicas. A grande novidade nesse período, é que esse procedimento foi exposto

publicamente (TURKENICZ, 2012).

Hoje as uniões homoafetivas são uma realidade que se impõe diante da sociedade, e não podem ser negadas,

tendo, pois o direito de reclamar a tutela jurídica, perante o Judiciário. Na contemporaneidade, os

homossexuais, passaram a ostentar publicamente suas uniões de afeto duradouras, informais, sob o mesmo

teto, numa comunhão de interesses e com objetivo de constituir família. Em muitos destes lares, há filhos

biológicos. Estas relações são configuradas como familiares, indubitavelmente, embora haja grande

resistência quanto ao seu reconhecimento pela sociedade e também pela doutrina jurídica. Mas é inegável

que, por serem uniões familiares, geram direitos e obrigações entre os companheiros, necessitando de

regulação, amparo legal.

Diante do exposto, a família é um fenômeno social que produz inúmeros efeitos jurídicos, cria divergências

sociais que reflete tanto o mundo jurídico, quanto o social, caminhando sempre à frente das normas e

convenções, e buscando seu próprio espaço, criando soluções para sua construção e reconstrução de novas

possibilidades.

Ao se tratar de família, é preciso ter em mente que a mesma é formada por seres humanos, com suas

necessidades, angústias, busca incessante da felicidade, e conquista de regras jurídicas que a apoiem no

atingimento de todas as variáveis que abrangem essa instituição e a sua afetividade.

Assim, têm-se famílias estruturadas sob as mais diversas organizações, desde o patriarcalismo, o

matrimonialismo, a monoparentalidade, a união estável e também a união homoafetiva. Com a Constituição

Federal de 1988, trouxe grandes transformações na regulamentação da entidade familiar, legitimando a união

estável, oferecendo maior consolidação da família, sob suas variadas modalidades e principalmente ampliando

o conceito de entidade familiar.

Portanto, de acordo com Turkenicz (2012, p. 474) “a experiência da família nos ensina que fazemos parte de

uma corrente, um elo na cadeia das gerações”. No entanto, a família atravessa situações conforme o contexto

social de cada momento/época e assim, surgindo novas descobertas, repercussões, críticas, aceitações, ou

seja, a sociedade sempre estará em constante movimento. Nessa perspectiva, as formas de família que se

apresentam na sociedade, atualmente, sofreram inúmeras modificações ao longo da história da humanidade,

chegando o conceito eudemonista, adotado pela Constituição Federal de 1988, que é uma doutrina que

enfatiza o sentido de busca do sujeito pela sua felicidade. A forma de pensar o direito de família modificou-se

para acompanhar os acontecimentos sociais, de acordo com Mariano apud Mara Berenice Dias:

Surgiu um novo nome para essa nova tendência de identificar a família pelo

seu envolvimento afetivo: família eudemonista, que busca a felicidade

individual vivendo processo de emancipação de seus membros (MARIANO apud

DIAS, 2011 p. 05).

Assim, as transformações sociais influenciaram diretamente o núcleo familiar originando novas formas e
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concepções de famílias, assim, o conceito de família foi crescendo e/ou ampliando-se.

PROCESSO HISTÓRICO SOBRE ADOÇÃO E A BUSCA DOS CASAIS HOMOAFETIVOS PARA EFETIVAR O

DIREITO EM ADOTAR

A história mostra que o processo da adoção não é uma prática pós-moderna, e recebeu diversos significados

no decorrer dos séculos, desde religiosos até políticos, sendo valorizado essa prática e em algumas situações

não, conforme a cultura e o modo de pensar em determinado momento/época.

Na Idade Média, a adoção passa a ser considerada uma prática mal vista, utilizando como justificativa que

poderia influenciar o reconhecimento legal dos filhos adulterinos e incestuoso, que seria o mesmo que

cometer um pecado. Na Idade Moderna, através do Código Civil o processo da adoção estava incluído e

lentamente essa prática se efetivava de forma legalizada e sendo aceita socialmente (MAUX & DUTRA, 2010).

Especificamente no Brasil, a adoção possui um percurso amplo, a princípio estava relacionada com caridade,

onde as classes com maior poder aquisitivo prestavam assistência às classes desfavorecidas. No entanto, as

crianças adotadas eram consideradas filhos de criação e a situação desse filho no interior da família não eram

formalizados, e tinham afazeres domésticos como obrigatórios, assim, servia a família e esta, por sua vez,

teria uma mão-de-obra gratuita e ao mesmo tempo a família estava realizando caridade ao adotar aquele

filho conforme o que se pregava na Igreja. Dessa forma, a adoção surge no Brasil, na intencionalidade de

trabalhadores baratos e de caridade cristã, portanto, este filho ocupava um lugar diferenciado dos filhos

biológicos (MAUX & DUTRA, 2010). De acordo ainda com Maux e Dutra (2010, p. 359) “tal herança cultural

contribuiu significativamente para que, até os dias de hoje, esta forma de filiação seja impregnada por mitos

e preconceitos”.

Nessa perspectiva, a prática da adoção que ocorria no Brasil, na sua maioria de forma ilegal, eram

registrando como filho uma criança nascida de outra pessoa sem passar pelos trâmites/processos legais,

assim, os devidos registros era realizado em cartórios, essa prática ficou conhecida como ‘adoção à brasileira’

até aproximadamente 1980 praticamente 90% das adoções realizadas no país. É interessante destacar, que a

primeira vez que a adoção apareceu na legislação brasileira foi no ano de 1828 com o objetivo de

proporcionar filhos à casais que não podiam ter filhos e esse marca prevaleceu na cultura em que se

associava adoção como recurso para casais que não tinham filhos, para solucionar o problema dos casais

inférteis (MAUX & DUTRA, 2010).

Diante desse contexto, o processo da adoção continua caminhando a passos lentos no que tange o bem estar

da criança. A partir da legislação de 1965, Lei n. 4.655 as viúvas e os desquitados passaram a ter o direito de

adotar. Nessa legislação houve outra mudança, a legitimação adotiva, em que diante da lei os filhos adotivos

tinham praticamente os mesmos direitos legais do filho biológico, com exceção dos direitos sucessórios, ou

seja, ainda tinha algumas prerrogativas para diferenciar o adotivo do biológico (MAUX & DUTRA, 2010).

Conforme o decorrer dos anos, e com o surgimento de legislações para regularizar a situação do processo da

adoção foi se modificando, principalmente quando o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA foi

promulgada em 1990, Lei nº 8.069. Esta lei regulamentou a prática da adoção no Brasil, visando o bem estar
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em vários aspectos da criança e adolescente, particularidades do desenvolvimento que eram desvalorizados.

Nesse viés, o ECA reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, considerando sua condição

de desenvolvimento e a quem se deve prioridade absoluta, seja na formulação de políticas públicas entre

outras situações.

Dessa forma, foi concebida maior visibilidade para esse grupo vulnerável concretizando a garantia de direitos

e de proteção social. De acordo com a Constituição Federal de 1988 estabelecem uma ordem de proteção

colocando em primeiro lugar o dever da família de garanti-las, na falta desta, é dever da sociedade, em

seguida, do Estado;

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão (Art. 227 C.F/88).

Nessa perspectiva, é evidente que a criança e o adolescente possuem proteção através da força que a letra da

lei contém, no entanto, essa força quando comparado ao contexto, à conjuntura social da realidade, fica

perceptível que a lei ainda é utópica principalmente quando a criança ou adolescente necessitam de

tratamento especializado.

Com a criação da lei nº 12.010 de 2009 trouxe novas questões a respeito do processo da adoção no Brasil,

que coloca com propriedade a garantia de direitos das crianças e adolescentes, dentre os quais a convivência

familiar. Conforme Digiácomo (2011, p. 01), a Lei nº 12.010 “promoveu alterações em nada menos que 54

artigos da Lei 8.069/90 e estabeleceram inúmeras outras inovações legislativas, algumas de cunho

meramente terminológico, outras muito mais profundas e significativas”. Uma dessas alterações, o autor

descreve a obrigatoriedade da definição de políticas públicas intersetoriais, capazes de prevenir ou minimizar

o acolhimento institucional de crianças e adolescentes.

Mais do que uma “Lei Nacional de Adoção”, se constitui numa verdadeira “Lei

de convivência familiar” que traz novo alento à sistemática instituída pela Lei

nº 8.060/90 para a garantia do efetivo exercício deste direito fundamental por

todas as crianças e adolescentes brasileiros (DIGIÁCOMO, 2011, p. 03).

Contudo, a promulgação da Lei nº 12.010/2009, essa lei se constitui um importante instrumento para ser

utilizado para possíveis mudanças de concepção no que concerne a adoção e todos os fatores que envolvem

essa prática. No entanto, vale destacar que esta Lei ainda não especifica ou descreve a adoção por casais

homoafetivos, uma vez que, o reconhecimento de casais homoafetivos como instituição familiar ocorreu em

2011, em que o Superior Tribunal Federal em uma decisão histórica deu aos casais homoafetivos o direito ao

reconhecimento a União Estável (MASSAROLLO, 2012).

De acordo com Massarollo (2012, p. 20) “A Procuradoria Geral da República fundamentou-se no fato de que o
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não reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar feria vários dispositivos

constitucionais”, entre eles:

O principio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da

Constituição Federal de 1988; O principio da igualdade, art. 5º, caput, da CF;

O principio da vedação da discriminação odiosa , art. 3º, inciso V da C.F; O

principio da liberdade, art. 5º, caput da C.F; O principio da proteção à

segurança jurídica, art. 5º, caput da C.F/88 (MASSAROLLO, 2012, p. 20).

Assim, com decisão unânime afirmou a constitucionalidade da união homoafetiva, com os votos de diversos

Ministros como: Carlos Ayres Britto, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowiski, Joaquim Barbosa, Gilmar

Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello e Cezar Peluso (MASSAROLLO, 2012). Dessa

forma, a família homoafertiva sendo reconhecida legalmente como instituição familiar, logo, possui o direito

também de adotar.

A Lei da Adoção, Lei nº 12.010 foi promulgada em 2009 e o reconhecimento de casais homoafetivos como

instituição familiar foi em 2011, portanto, é necessário acrescentar na legislação o direito dessa família em

adotar, não ficar nas entre linhas das legislações, ou respaldando-se na jurisprudência, deve ser especificada,

pensando sempre no bem estar da criança e adolescentes que estão institucionalizados aguardando

oportunidade para serem adotadas e ser membro de uma família.

No entanto, vale destacar, que a sociedade brasileira é extremamente heterogênea, nesse viés, a criação das

políticas sociais teve um papel importante na diminuição das desigualdades sociais, como os maus tratos de

crianças e adolescentes. De acordo com Maux e Dutra (2010, p. 361), “As leis anteriores ao ECA privilegiam

os filhos biológicos em detrimento dos adotivos, valorizando o chamado laço de sangue, dando o valor

biológico um status de superior”. Mesmo com o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 e com a recente

legislação nº 12.012 de 2009, a nova lei da adoção, que busca tratar as crianças sem supervalorizar o fator

biológico, no entanto, este ainda é visto como superior, isso significa que permanece vestígios culturais com o

surgimento da adoção, em que o casal adotava na última instância quando não podiam gerar filhos. Assim, a

lei aponta a valorização dos laços de afeto, porém, o laço de consanguinidade ainda é colocado em primeira

instância.

Uma característica ainda bastante presente na contemporaneidade conforme os estudos de Max e Dutra

(2010, p. 367) “é comum entre as pessoas que adotam a preferencia por crianças de pouca idade e com

características mais próximas as suas”. Isso acontece pelo fato dos adotantes quererem reproduzir de

maneira mais fiel possível a experiência ou a sensação de terem gerado aquele filho.

Embora a adoção seja uma prática frequente na sociedade, ainda esta repleta de incertezas,

questionamentos, repercussões sociais em relação a cada mudança na legislação, uma vez que, a legislação

sofre modificações na tentativa de acompanhar as transformações sociais, porém, há muito a ser feito,

inclusive quando o processo de adoção é destinado para casais homoafetivos.

Assim, na tentativa de compreender, nascem estudos referentes ao assunto e foram coletados dados entre os

operadores do direito, e pode-se observar que a preocupação maior é sempre em relação ao bem-estar da
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criança, isso refletia quando o adotante era homossexual, aumentando a apreensão quando comparado com

adotantes heterossexuais. A analisa realizada na pesquisa é que a alegação dos operadores do direito sobre

uma maior avaliação das condições de adotantes homossexuais está centrada na possibilidade da

homossexualidade dos pais interferir no bem-estar da criança. Desse modo, os operadores tendem a

interpretar a adoção por homossexuais como menos favorável para a criança (ZAMBRANO, 2006).

Diante desse contexto, o processo de adoção segue em perspectivas teóricas diversas, sendo dividida duas

partes: os teóricos que defendem a adoção por casais homoafetivos possuem os motivos que sustentam a

defesa e os que não concordam por vários motivos justificados. Ambos os lados se sustentam por brechas nas

legislações que a depender do viés que utilizar poderá sustentar a defesa como também ser contra. Portanto,

é fundamental esse tema ser pesquisado, analisado incluindo as constantes transformações sociais para

estabelecer uma definição concreta dos operadores do direito e não se sustentar apenas na jurisprudência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizou um apanhado geral sobre as famílias e seus papeis sociais, com ênfase na família

homoafetiva, o reflexo da cultura na sociedade e o surgimento de legislações referentes a diversos segmentos

para acompanhar as transformações sociais, como o Estatuto da Criança e Adolescente que adotou uma

abordagem voltada no entendimento que estes estão em desenvolvimento e necessitam de tratamento

especializado. Aborda também nesse estudo, a legislação da adoção, que prioriza o bem estar do adotado e a

polêmica discursões sobre a adoção por casais homoafetivos e o reconhecimento do casal homoafetivo como

uma instituição familiar.

Através desse estudo, permitiu analisar que no decorrer dos séculos a estrutura da organização familiar

modificou-se e ganhou contornos conforme a necessidade de cada período/momento sócio histórico, surgindo

assim, diversos tipos de família, no entanto alguns elementos baseados no machismo em que a figura

masculina exerce o poder de comando na configuração familiar permanecia e começa a aparecer o estudo

sobre gênero para compreender essa dinâmica e luta pela tentativa de igualar os mesmos direitos para

homens e mulheres que em 1988 foi consolidado na Constituição Federal Brasileira.

Com o passar dos anos, de forma gradativa, as mulheres foram conquistando o seu espaço em diversos

aspectos. Enfim, para toda novidade, o surgimento de algo novo sempre haverá um choque social que

geraram preconceitos ou repulsa e discriminação, assim, na contemporaneidade, o desafio é a superação das

formas de preconceito de discriminação dos casais homoafetivos e a lutas pelos mesmos direitos de um casal

hetero, modelo tradicional.

Neste cenário, gays e lésbicas aparecem como potenciais candidatos a pais e a mães e permitem ampliar os

modelos tradicionais de família. Assim, as discussões sobre sexualidade e novas famílias estão longe de se

esgotarem, inclusive no que se refere à adoção homoafetiva. Pretendeu-se com esse estudo despertar e

chamar a atenção para a necessidade urgente de se incluir, de forma abrangente, o direito à adoção por

pessoas do mesmo sexo, pois, a negação significa o não cumprimento da Constituição Federal de 1988 no seu

art. 5º.
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Dessa forma, percebe-se que a sociedade esta em constante transformação, no entanto, fica nítido que os

vestígios sócio culturais se engendram e permanece se tornando valores que dificilmente são superados ou

ate mesmo o fato de aceitar novas formas culturais de convivência, ideologias, orientação sexual entre outros

ainda são alvos de preconceito e discriminação e com as recentes decisões judiciais brasileiras reacenderam

as polêmicas sobre a adoção por casais homoafetivos e calorosos debates no âmbito do Direito da Criança e

do Adolescente e do Direito de Famílias, começaram a surgir. Nessa perspectiva, o tema possui grande

relevância social.
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