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RESUMO 

 

Este trabalho acadêmico descreve a realidade a respeito da adoção homoafetiva como 

exercício do direito a parentabilidade, onde é possível observar-se os primórdios da formação 

da família, a realidade vivida por esses casais que sofrem psicologicamente pela extrema 

autocobrança e vigia por estarem sob o olhar subjetivo de um profissional cuja função é 

avaliar o melhor para a criança, a disponibilidade e motivação do adotando para realizar o ato. 

Neste vemos que as heranças do cristianismo que, de forma intromissiva e impetuosa passou a 

ser a entidade que moldou e impôs regras sobre a instituição familiar, são as deixas para que a 

sociedade atual opunha-se à união e adoção homoafetiva. Este trata-se de um Trabalho de 

Conclusão de Curso na graduação em Psicologia que em seu corpo encontram-se fontes 

bibliográficas, de autores especialistas e que possuem a prática no âmbito judiciário na área de 

adoção por casais homoafetivos 

 

Palavras-chave: Psicologia. Adoção. Judiciário. Homoafetivos.  Família. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This academic work describes the reality and respects homoaffective adoption as an exercise 

of the right to parenting, where it is possible to observe the beginnings of family formation, 

the reality experienced by these couples who suffer psychologically due to extreme self-

collection and watch because they are under the subjective eye of a professional whose 

function is to evaluate the best for the child and the availability and motivation of the adoptee 

to perform the act. In this we see that the inheritances of Christianity, which, in an intrusive 

and impetuous way, became the entity that molded and imposed rules on the family institution 

and these are the cues for the current society to oppose the homosexual union and adoption. 

This Course Conclusion Work in the Psychology undergraduate course which contains 

bibliographic sources, from expert authors and who have practice in the judicial field in the 

area of adoption by homoaffective couples 

 

Keywords: Psychology. Adoption. Judicial. Homoaffective. Family. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adoção por casais homoafetivos é um tema amplamente discutido nos dias atuais. 

Exacerbada discussão é fundamentada em argumentos e medidas jurídicas que defendem e 

legitimam esta temática como exercício da parentabilidade por casais compostos por pessoas 

do mesmo sexo e em argumentos que trazem a ideia de que a adoção não deve ser outorgada. 

Esta última fundamentada no preconceito e numa visão religiosa imposta à sociedade, não no 

bem-estar da criança adotada que se encontra institucionalizada e sem o afeto que necessita. 

Levar conhecimento aos profissionais que compõem o sistema jurídico e à população 

acerca desta temática é uma forma de contribuir para o bem estar das crianças que aguardam a 

adoção, onde o direito ao amor e a oportunidade de ter uma família ainda depende de um 

olhar subjetivo de alguém e também fornecer um embasamento científico aos profissionais da 

equipe multidisciplinar envolvida para que se tenham argumentos plausíveis contra o 

preconceito ainda enraizado na sociedade atual a fim de outorgar a adoção ao casal 

homoafetivo.   

A escolha deste tema e a construção deste trabalho deram-se devido ao interesse do 

autor sobre a respectiva temática que faz parte de sua vida cotidiana e, em decorrência dessa 

proximidade, o mesmo percebe a carência de materiais que falem sobre a constituição da 

família homoafetiva e os preconceitos que pairam e rondam sua existência. A confecção deste 

análogo é uma forma de construção de ciência sobre essa população que precisa de maior 

atenção e estudos científicos para que possam ter seus direitos garantidos sem a possível 

interferência ocasionada devido a parcialidade de profissionais da equipe multidisciplinar que 

compõe o sistema judiciário. 

O ser humano sempre teve o comportamento de buscar viver em grupos devido sua 

necessidade de trocas e compartilhamentos, sendo psicologicamente árdua uma vida onde este 

esteja sozinho. A família, então, surge desta aglomeração. Esta surgindo antes do direito, de 

influências do Estado e da Igreja na vida pessoal de cada grupo. Observa-se que família é 

inerente à cultura, e desde sua concepção passou por alterações consideráveis. 

Entre povos antigos da Grécia no período clássico o amor era aceito em toda sua 

forma. Porém, com o advento da Igreja e a perda do poder laico na Idade Média, a família e 

casamento passou a ser algo sacramentado e ao sexo foi atribuído um só objetivo: a 

procriação. Observou-se que a Igreja, então, passou a ser a responsável em todos os aspectos 

relacionados ao casamento. 
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A visão iluminista condenou firmemente o amor homoafetivo, mesmo considerando 

que deveria haver liberdade sexual para existir progresso. Essa condenação essa baseada no 

argumento que o homem teria uma quantidade limitada de sêmen e não deveria o desperdiçar. 

Desta forma, a sexualidade homossexual passou a ser impetuosamente condenada. 

Em primeiro momento a homossexualidade foi considerada uma patologia sem 

qualquer tipo de prova científica e, com isso, surgiram tratamentos desumanos que eram 

usados de forma aberta sem qualquer tipo de punição legal. A busca da cura para a 

homossexualidade foi um fracasso e somente ao final do século XX que a homossexualidade 

passou a ser vista não mais como uma doença, mas como uma forma de sexualidade. No dia 

17 de maio de 1990 a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade de 

sua lista de doenças, porém, esse foi o início de uma luta contra o preconceito social. 

O Art. 226 da Constituição Federal Brasileira admite a existência de outras formas de 

família, além da família heteroafetiva. Assim, a família deixa de ser aquela somente em que 

existam vínculos civis e biológicos. O profissional psicólogo tem como papel a promoção da 

igualdade, respeito à liberdade e contribuir para a extinção de quaisquer formas de opressão. 

Desta maneira, não cabe ao mesmo aliar-se a uma visão obsoleta de família e sim em embasar 

sua conduta profissional em provas científicas. 

Diante das temáticas a cima citadas destacamos o termo homoparentabilidade. Este 

originou-se na França por volta dos anos 90 por lésbicas e gays para que designasse suas 

famílias. Assim, o termo se refere a situação familiar onde um de seus integrantes, pai/mãe de 

uma criança, se assume homossexual. Todo homem tem direito a exercer sua parentabilidade, 

pois esta é uma das condições essenciais do direito assegurado de gozar a vida e de alcançar a 

felicidade. 

Observa-se grande número de crianças institucionalizadas mesmo com uma lista de 

pais que desejam adotar. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) exige que para fazer 

o cadastro e entrar na lista de espera para adotar é necessário apenas ter dezoito (18) anos 

completos, independente de estado civil. Este fato fez com que casais homoafetivos entrassem 

em um acordo entre seus integrantes e um desses reivindicasse seu direto à adoção. Porém, 

diante deste fato, o(a) parceiro(a) não tinha vínculo legal algum sobre o adotado, onde em 

caso de separação apenas o adotante legal era responsabilizado. Este alto número de crianças 

que esperam por sua adoção se dá ao fato da lentidão dos processos que ocorrem pela 

diversidade de concepções dos envolvidos, sendo assim, prejudicial em todos os aspectos.  

Nota-se que, muitos profissionais que estão diretamente ligados ao processo de 

adoção compartilham da ideia que esta traria prejuízos à criança, mesmo que existam estudos 
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que comprovem não haver relação alguma entre orientação sexual dos adotantes e da criança. 

Isso acontece devido à função parental não ser intrinsecamente ligada ao sexo ou orientação 

afetiva, mas sim ao comportamento dos pais em relação às tomadas de decisão, hierarquia, 

afeto, limites e práticas educativas. 

Pode ser observado que o quê se espera de uma relação parental é o almejado por 

todas as famílias: a afetividade. O exercício da homoparentabilidade tem como fator 

importante as motivações narcísicas como o desejo de autorrealização, de continuidade e 

sendo uma forma de lidar com o fato da finitude de sua existência. 

Observa-se, nos estudos realizados para a confecção deste trabalho, que a todo o 

momento é buscado a inserção familiar da criança institucionalizada, pois por melhor que seja 

a instituição, crianças e adolescentes possuem necessidades afetivas e de condições que 

favoreçam seu amadurecimento pessoal, e raramente encontrarão essas possibilidades nele. 

Para a Psicanálise a família tem função protetora, e mesmo trazendo sofrimento também é a 

fonte de felicidade do indivíduo. Assim, salientando a importância da família para a criança, e 

que as funções maternas a paternas sejam exercidas, independentemente de quem o faz. 

Diante do exposto, este trabalho visa relatar a realidade da família homoafetiva em 

exercer sua parentabilidade, o desejo de adotar, e o preconceito ainda existente na sociedade e 

entre o meio jurídico. A construção do mesmo se deu a partir do interesse do autor sobre a 

respectiva temática e do desejo de contribuir para/com pessoas que buscam materiais sobre o 

assunto. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Levar aos profissionais envolvidos no processo de adoção e a população em geral o 

conhecimento sobre a realidade vivida por casais constituídos por pessoas do mesmo sexo 

com o desejo de exercer sua parentabilidade e constituir sua família por meio da adoção, 

assim, conduzindo o leitor à um momento empático para/com o casal homoafetivo e com a 

criança adotada. 

Mesmo com os avanços nas discussões sobre a citada temática a realidade brasileira 

atual demonstra a necessidade um investimento maior no campo da Psicologia.  Uma das 

questões mais colocadas em discussão é a criação dos filhos, onde a sexualidade é confundida 

com função parental, e a primordial é em relação à identificação da criança com os pais 

homossexuais. O receio é que ela se identifique com a homossexualidade de seus genitores 

(CASTRO, 2008; SILVA, 2008 Apud SCORSOLINI-COMIN & XIMENES. 2018). 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer os primórdios da família e da adoção por casais homoafetivos no Brasil. 

 Explanar a realidade do casal homoafetivo em constituir uma família através da 

adoção. 

  Propor uma reflexão acerca da prática profissional do psicólogo e sobre a 

parcialidade que possa existir pelo mesmo. 

 

Seguindo a ordem dos objetivos elencados, nota-se que investigações no campo da 

psicologia da família, segundo Campos (2012) têm surgido como possibilidade de repensar o 

que é a instituição familiar a partir de suas transformações, assim, dando visibilidade a outras 

formas de família além da considerada tradicional heterossexual. A união de casais 

homoafetivos está entre as mais variadas mudanças que vemos na organização familiar atual, 

bem como a adoção legal entre pessoas do mesmo sexo. Ante desse cenário, predominavam 

famílias homoafetivas com filhos trazidos de relacionamentos vividos anteriormente ou 

adotados por um dos companheiros.  

A adoção por pares homoafetivos é um tema importante e atual, principalmente 

tendo em vista o posicionamento da sociedade diante deste tema: uma postura que senão de 

aceitação da união entre casais homoafetivos, pelo menos a aceitação parcial e de discussão, 

mesmo com os entraves morais, religiosos e de interpretação jurídica. Com ênfase, sobre tudo, 

na proteção e na melhor possibilidade para a vida do adotado, é necessário que o preconceito 

e o conservadorismo sejam vencidos em todos os seus âmbitos: moral, religioso e até jurídico, 

sempre em busca da melhor alternativa para crianças sem família, que pode ser contemplada 

com novos arranjos familiares como, por exemplo, a família homoafetiva (PINHEIRO, 2013). 

Realizar pesquisas e estudos frequentes com esses profissionais, observar seu preparo 

e aprofundar a abordagem do tema se fazem de extrema valia, segundo Lago e Bandeira 

(2009 Apud Scorsolini-Comin & Ximenes, 2018). O objetivo de realizar pesquisas com 

profissionais vai além compreender acerca da adoção por casais homoafetivos, é observar o 

modo que foram formados para lidarem com essas temáticas (SCORSOLINI-COMIN, 

XIMENES, MELETTI, & SANTOS, 2015). 

1.3 JUSTIFICATIVA  

O ano é 2015, mais precisamente no mês de dezembro. Um garoto assistia à uma 

banca de TCC do curso de Direito quando um dos temas abordados pelos graduandos que 
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realizavam as defesas de seus trabalhos de conclusão de curso lhe chamou atenção. O tema 

relacionava-se com o direito da adoção conferido ao casal homoafetivo. A vivência deste dia 

em questão iniciou uma grande curiosidade no autor deste trabalho que, no ano seguinte, 

iniciou o curso de graduação em Psicologia. Agora, no ano de 2020, finalizando sua 

graduação, o mesmo além de ter uma visão jurídica do citado tema, tem a bagagem teórica, 

prática e vivencial para explanar o pouco que sabe e o que encontrou em uma busca 

bibliográfica sobre o escolhido tema.  

Ainda há pouco material, e os encontrados da área do Direito se fixam em leis e 

direitos e grande parte dos materiais encontrados vinculados à psicologia falam 

exclusivamente da criança adotada. Atualmente, na internet encontram-se poucos materiais 

dedicados a descrever a realidade da família homoafetiva no processo de adoção como 

exercício de sua parentabilidade. Espera-se que o presente material posteriormente seja 

transformado em um artigo e, futuramente, seja expandido à um livro para que possa alcançar 

o maior número de pessoas e profissionais de todas as áreas que desejam aprofundar seus 

conhecimentos nesta área. 

A Faculdade da Amazônia (FAMA), instituição à qual o autor é vinculado, é ligada a 

projetos sociais de assistência à comunidade e muito conhecida por acolher funcionários da 

população LGBTQI+. Tais informações aqui encontradas por ser um norteamento para as 

práticas pessoais e docentes dos profissionais desta instituição de ensino, assim, enriquecendo 

também a qualidade do ensino ofertado. 

A escolha deste tema vem com um anseio de que o mesmo esteja à disposição da 

população em geral, principalmente de psicólogos e profissionais do meio judiciário, para que 

tenham uma visão humanizada sobre o casal homoafetivo que deseja constituir uma família e 

que visem a inserção da criança em uma família, lhe proporcionando uma experiência de 

pertencimento e afeto, garantidos pela lei. Espera-se que ao menos durante o momento de 

leitura deste presente trabalho exista a empatia para com a população citada e também em 

relação à criança que sonha em ter uma família e ter a oportunidade de desenvolver o afeto. 

Encorajar a busca e a necessidade de diálogo sobre esses aspectos é um dos elementos que 

podem conduzir mudanças na formação em Psicologia e especificamente na Psicologia 

Jurídica (LAGO & BANDEIRA, 2009 Apud SCORSOLINI-COMIN e XIMENES, 2018; 

SANTOS & COSTA, 2010). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA 

2.1.1 Panorama Histórico 

A humanidade sempre teve em seu comportamento a aglomeração, tendo em vista 

sua necessidade de viver em grupo. É psicologicamente árduo ao ser humano uma vida 

separada, sem trocas e compartilhamentos. A ideia de família surgiu a partir dessa junção de 

pessoas, tendo ela surgido, então, muito antes do direito, dos códigos, da intromissão do 

Estado e da Igreja na vida das pessoas. A família mudou muito desde seu início, esta muda de 

acordo com seu tempo de constituição e consolidação em cada geração. Sendo assim, se 

transformando com a evolução da cultura, de geração para geração (DIAS, 2014). 

Com o surgimento do Código de Hammurabi, na Babilônia, a família passou a ser 

por lei Patriarcal e o casamento monogâmico, mesmo admitindo o concubinato. Essa 

divergência era decidida pelo fato de a concubina jamais ter os mesmos direitos da esposa, 

sendo o casamento legítimo somente mediante contrato. O citado código regulamentava as 

heranças dos filhos nascidos deste relacionamento. O divórcio era admitido se houvesse 

repúdio do marido em relação a mulher em casos de negligência ou recusa dos ditos “deveres 

de esposa e dona de casa”. Qualquer um dos cônjuges tinha o direito de repudiar o parceiro 

por mau procedimento, porém, neste caso a mulher dever ter uma conduta livre de qualquer 

suspeita (DIAS, 2014). 

Ente os povos antigos o amor entre homens era plenamente aceito, todavia, sendo 

valorizado apenas o “pólo ativo” desta relação. Nota-se que, já naquela época, enxergava-se o 

ato sexual ativo como a adequada postura masculina, então, o ato sexual passivo dito como a 

postura feminina. Não era analisado o sexo biológico a qual o homem direcionava seu amor, e 

sim o papel qual ele desempenhava nesta relação. Não se encontra muitos dados com relação 

ao amor entre mulheres, pois sua sexualidade era desprezada (DIAS, 2014). 

No direito hebraico o casamento era assunto apenas entre as duas famílias em 

questão, não havendo nenhuma menção à palavra matrimônio. Vale ressaltar que todos os 

povos da antiguidade admitiam o divórcio, sendo este direito vetado somente com o 

surgimento do cristianismo. Porém, a legislação mosaica admitia que somente os homens 

pedissem divórcio se houvesse algo vergonhoso na esposa, as mulheres não teriam nenhum 

direito para tal iniciativa. Com relação ao Código de Manu, este renovou de forma explicita a 
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incompetência da mulher em se reger sozinha. O adultério era passível de pena de morte, onde 

a fidelidade no casamento era obrigada pela lei, podendo ocorrer o divórcio por deficiência da 

esposa e sob a decisão do marido (DIAS, 2014). 

No direito romano, família não se restringia somente a pessoas, podendo também ser 

aplicada a coisas. No que diz respeito à pessoas, imagina-se parentesco, podendo ser 

biológico, a cognatio e o jurídico chamado de agnatio. Este último engloba todos aqueles que 

estão sob o poder de um mesmo pater famílias, sendo assim, transmitido pela linhagem 

paterna. Durante a história do direito romano estes parentescos foram, em diversas ocasiões, 

colocados em contraposição, e o princípio consanguíneo prevaleceu juridicamente sobre a 

agnação. Os romanos diferenciavam o casamento em duas espécies: o cum manu, onde a 

mulher saía da dependência do poder Pater Familias para estar sob o poder do marido e o sine 

manu onde a mulher permanece sob o domínio de sua própria família e conservando seu 

direito sucessório da família de origem. Para os romanos o casamento não era um direito, era 

apenas um fato de um ato consensual de contínua convivência. Porém, desde o início previa-

se o divórcio. De início este direito era somente do marido, logo sendo estendido também à 

esposa (DIAS, 2014). 

Tendo em vista a ascensão da igreja e o declínio do poder real laico, na Idade Média, 

o direito canônico teve grande relevância e considerando o casamento um sacramento. A 

igreja então passou a ser a única responsável por questões relativas à casamentos, divórcio e 

legitimidade de filhos. Esta admitia o sexo somente para procriação e tudo que se pusesse em 

contraposição a isso seria contrário a Deus (DIAS, 2014). 

A Revolução Francesa foi um grande marco na busca pela igualdade entre homens e 

mulheres. Mesmo que se buscasse a reversão desta extrema discriminação, uma vez que a 

mulher ainda era considerada incapaz de reger-se, o Código Civil de Napoleão reforçou o 

poder patriarcal, onde outorgou maiores direitos sobre os filhos e esposa para o marido. O 

Código previa o adultério feminino como sendo um motivo para o divórcio, sendo que motivo 

da parte masculina seria que o marido levasse a concubina para dentro de sua residência. Os 

filhos fora do casamento poderiam ser legitimados com o casamento dos pais. Quanto aos 

filhos extraconjugais, estes, quando o pai já é casado, não teriam os mesmos direitos do filho 

legítimo mesmo com o reconhecimento paterno (DIAS, 2014). 

A visão iluminista
1
 via na liberdade sexual o caminho para atingir o progresso, a 

felicidade e a ordem, porém condenou de forma impetuosa o amor homoafetivo. Acreditava-

                                                           
1
  Segundo Silva e Silva (2013), este conceito foi criado em 1874 por Kant. Este conceito definiu a filosofia que 

predominada na Europa no século XVIII, onde o esclarecimento era necessário para a autonomia da humanidade. 
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se que o homem possuía uma quantidade limitada de sêmen e que este não deveria ser 

desperdiçado de forma não procriativa. Passando então a sexualidade não heterossexual a ser 

mais condenada, pois havia o entendimento de que se “gastava” a semente da vida de forma 

inútil (DIAS, 2014). 

Já no século XIX, com o afastamento dos dogmas religiosos, dirigem-se estudos 

científicos acerca da homossexualidade. Esta em primeiro momento foi considerada uma 

patologia, sem qualquer tipo de prova científica concreta. Com isso, tratamentos desumanos 

foram usados de forma aberta e sem nenhuma punição estatal. Dentre esses tratamentos 

podemos citar a lobotomia, terapias por aversão e choque convulsivo. A todo custo era 

desejado encontrar a cura para a homossexualidade, o que foi, obviamente, um fracasso, pois 

não se cura algo que nunca foi uma patologia. Foi somente no final do século XX que a 

ciência passou a aceitar a homossexualidade como forma de orientação sexual, não como 

doença (DIAS, 2014). 

A homossexualidade foi retira pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da sua 

lista de doenças mentais no dia 17 de maio de 1990, não sendo considerada doença, distúrbio 

e nem perversão. No entanto, problemas de autoaceitação são recorrentes e provenientes do 

preconceito, discriminação, exclusão social e a repressão familiar (MELO, 2018). 

Nos idos de 1989, a Dinamarca regulamentou as uniões homoafetivas, quando 

aprovou seu registro com os mesmos efeitos do casamento, sendo a única exceção o direito a 

adotar. Em 1993 a Noruega permitiu o registro dessas uniões. No ano de 1995, a Suécia 

pronuncia-se a respeito do tema com um posicionamento semelhante ao dinamarquês.  Em 

1996 a Islândia oficializou os registros de uniões entre pessoas do mesmo sexo. A França, por 

meio do Pacto Civil de Solidariedade (Lei 99.944/1999), caucionou o direito à imigração, 

sucessão e declaração de renda conjunta. Em 1999 a Inglaterra reconheceu aos casais 

homoafetivos o status de família. Até 2010 a Argentina era o único país latino que reconhecia 

o casamento entre homossexuais (DIAS, 2014). 

Em contraposição o direito do Irã, além de proibir a união entre pessoas do mesmo 

sexo, aplicava a punição de pena de morte. É notável que o que é repudiado é o objeto de 

desejo do homossexual, manifestando assim, um preconceito desmedido e vergonhoso 

conforme apontado por Dias (2014). 

Em relação às características das diversas modalidades de família, que vêm se 

descortinando, podemos entender que convivem simultaneamente a família 

casamentária, a família formada por união estável, a família concubinária, a família 

monoparental, a família homossexual e a família formada nos estados intersexuais, 

que embora representem um campo farto de discussões no direito brasileiro, no 

plano internacional fincam-se cada vez mais garantidas (DIAS, 2014. P 279). 
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Tal caminhada se faz necessária para que ressalte-se que a ciência jurídica veio a 

auxiliar os desejos intensos da sociedade em cada momento histórico. Com a evolução do 

pensamento humano e a quebra de paradigmas, não cabe mais ao legislador proteger-se atrás 

do véu da hipocrisia e deixar de conferir os direitos aos casais homoafetivos. É fato que a 

homossexualidade sempre se fez presente na história da humanidade, e que em épocas 

passadas tais casais não possuíam direitos, tendo em vista que a própria sociedade, talvez por 

determinação da Igreja que ainda ecoava dizendo que se cuida de pecado (DIAS, 2014). 

Devido à necessidade de companhia e o desamparo emocional que é da natureza 

humana, a função da família, independente da modificação e variação histórica, mantém-se 

fundamentalmente como instituição estruturante do indivíduo em decorrência das diferenças 

entre os elementos que a compõem e determinam os lugares qual este sujeito ocupa e também 

as funções diferentes que exerce, de acordo com o ciclo vital (DIAS, 2014). 

Podemos dizer que as leis evoluem de acordo com as necessidades vigentes de cada 

época. A Constituição Brasileira de 1824 não fez nenhuma menção relevante à família, 

existindo como determinante apenas o casamento religioso. Nesta época a Igreja tinha um 

caráter intromissivo e delineador da moralidade, onde não era aceita qualquer forma de união 

que não fosse a definida por ela. Até o ano de 1891 a união só poderia ocorrer por meio do 

casamento religioso, sendo que, a partir deste passou-se a admitir o casamento civil 

indissolúvel (DIAS, 2014). 

A Constituição de 1934 trouxe a determinação da indissolubilidade do casamento, 

ressalvando os casos de anulação ou desquite. Sendo esta, então, a primeira a se preocupar em 

delinear a família em seu contexto. Já a constituição de 1937 trouxe a igualdade entre os 

filhos legítimos e naturais. A de 1946 e a de 1967 não inovaram no conceito de família, 

considerando aquela somente com o casamento civil. A Emenda Constitucional de 1969 foi 

modificada com o surgimento da Lei do Divórcio em 1977, assim, aceitando novos 

paradigmas (DIAS, 2014). 

O Código Civil do ano de 1916 aceitava somente o casamento civil como formador 

de família, porém a jurisprudência, doutrina e as leis especiais já admitissem as uniões 

estáveis. No entanto, a Constituição Federal de 1988 inovou admitindo, de forma 

exemplificativa, a existência de outros tipos de família quando reconheceu o núcleo formado 

por qualquer dos pais e seus descendentes como entidade familiar. Trazendo, então, outros 

arranjos de pessoas que não são somente por parte do casamento civil. Sendo assim, o afeto 
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ganhou espaço como um dos princípios constitucionais implícitos. Ela além de reconhecer a 

união estável, ampara, subsidia as relações afetivas distintas do casamento (DIAS, 2014). 

Em maio de 2011, sob a luz da norma constitucional inclusiva e protetora das mais 

diversas manifestações, o STF, no julgamento da ADI 4277 e da ADPF 132 reconheceu como 

entidade familiar a união homoafetiva e como merecedora da proteção do regime jurídico da 

união estável. Com isto, nesse julgamento, foi atribuída ao art. 1.723 do Código Civil a 

interpretação conforme a Constituição para dele excluir qualquer significado que impeça a 

união, pública, contínua e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. O Conselho 

Nacional de Justiça, por meio da Res. 175, de 14.05.2013, definiu que todos os cartórios 

registrassem casamentos homoafetivos (DIAS, 2014). 

Nunca é demais trazermos à colocação fragmento brilhante do voto do Ministro 

Relator Carlos Ayres Brito: “Se as pessoas de preferência heterossexual só podem se 

realizar e ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem a 

mesma toada: só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente” (DIAS, 2014. 

P 280). 

 

Uma sociedade define-se por aquilo que ela exclui, como disse Foucault em História 

da Loucura. Deste mesmo modo, conceitua-se a heterossexualidade, caracterizando-se por 

tudo aquilo que ela rejeita. O conceito de família então foi flexibilizado e indicado que o 

elemento mais importante para sua formação é o afeto. Este vem antes mesmo do que 

qualquer fator genético. Nos dias atuais é o afeto que caracteriza e dá contornos à uma família 

(DIAS. 2014). 

2.1.2 A família homoafetiva 

A evolução do agrupamento familiar e sua forma de expressão seguem o caminhar da 

sociedade à qual ele faz parte. Os valores socioculturais de cada época ditaram os moldes para 

a representação da entidade familiar, mas é válido lembrar que o agrupamento familiar 

antecede qualquer tentativa de regulamentação legislativa. O art. 226 da Constituição 

Brasileira traz um conceito exemplificado de família, onde admite a existência de outras 

entidades familiares que não aquelas já estabelecidas pelo vínculo do casamento civil. 

Seguindo esta interpretação, a entidade familiar deixa de ter um entendimento apenas 

biológico e patrimonialista, para ser o lugar de desenvolvimento das potencialidades e da 

intensa busca da felicidade de cada um dos seus integrantes (DIAS, 2014). 

Segundo Dias (2014), o preconceito ainda arraigado no poder judiciário impedia o 

reconhecimento das uniões homoafetivas. O código de ética profissional do psicólogo 

apresenta como fundamentais os princípios da promoção à igualdade, o respeito e da 
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liberdade do ser humano. Seu trabalho é voltado para promover a qualidade de vida, 

contribuir para a eliminação de quais quer formas de opressão. No art 2º é apontado que ao 

profissional psicólogo é ilegítimo praticar ou ser aliado a qualquer ato de discriminação e 

incitar princípios políticos, morais, ideológicos, religiosos, de orientação afetiva/sexual ou a 

quaisquer tipos de demonstração do preconceito quando do exercício de suas funções 

profissionais (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA [CFP], 2005). 

Sendo assim, segundo Scorsolini-Comin & Ximenes (2018) não cabe ao psicólogo 

promover qualquer tipo de julgamento de valor a orientação sexual ou até mesmo da 

impossibilidade de adoção por casais homoafetivos. O que se faz de suma importância, de 

modo geral, é que seja realizada uma avaliação que identifique possíveis benefícios e/ou 

prejuízos à criança adotada, que não tem ligação direta com a orientação sexual dos adotantes. 

Segundo DIAS (2014), não existe lei que discipline as relações homoafetivas, porém, 

com a garantia da democratização do afeto e o livre trânsito do amor, os Tribunais Superiores 

reconheceram os direitos dos membros dessa relação como os mesmos direitos da união 

estável entre pessoas de sexos opostos. Um obstáculo para a adoção ainda existente 

encontrados pelas famílias homoafetivas é o preconceito. Sendo o mesmo inflamado pela 

sociedade conservadora e pela omissão legal. Desta forma, como tentativa de driblar o 

preconceito, casais homoafetivos procuram a adoção individual. Assim, realizando a adoção 

da criança que passará a viver com o casal, tornando uma família homoafetiva (MELO, 2018). 

O modelo de entidade familiar de hoje é eudemonista, segundo Dias (2014) neste 

todo indivíduo é importante em sua singularidade, possuindo seus direitos de serem felizes, 

independentemente de sua orientação sexual.  É injusto e perverso pautar direitos tendo como 

padrão o sexo a quem é destinado nosso afeto. Família é mais do que uma simples reunião de 

pessoas com o mesmo sangue. Família é encontro, afeto, companheirismo, é dividir pra 

somar. Negar a adoção aos casais homoafetivos é infringir regras e direitos constitucionais, é 

negar-lhe o direito personalíssimo à paternidade/maternidade. Negar o direito à adoção com 

base na orientação afetiva do casal adotante vai contra o melhor interesse do adotado e fere os 

princípios trazidos pela Carta Magna de 1988 (MELO, 2018). 

2.2 HOMOPARENTABILIDADE 

O termo homoparentabilidade, segundo Dias (2014), originou-se na França em torno 

dos anos 90 quando gays e lésbicas o criaram a fim de que ele designasse suas famílias, 

formadas por mães e pais não heterossexuais. Assim, identificando a situação familiar onde ao 
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menos o pai ou a mãe, de no mínimo uma criança, se assume homossexual. A autora elenca as 

possibilidades para a função parental possa ser, de fato, conseguida: 

 

[...] (a) ser pai/mãe: a) ter filhos de uma relação heteroafetiva anterior; b) por meio 

da adoção; inseminação artificial com doador anônimo ou gestação de substituição, 

em razão de ser um casal de mulheres ou de homens; d) acordo entre alguém ou um 

casal e um amigo do outro sexo, utilizando-se da inseminação artificial; e) dois 

casais homossexuais que decidem ter um filho a quatro, também com a utilização 

das técnicas de reprodução assistida. (UZIEL, 2007 Apud DIAS, 2014. P 304). 

 

Não pode-se deixar de reconhecer a homoparentabilidade por ausência de lei, afinal, 

a Constituição Federal protege esse desejo com a emanação do princípio da dignidade da 

pessoa humana. O Art 1º da Constituição traz que todos os homens têm direitos “[...] 

essenciais e naturais dos quais não pode, por nenhum contrato, privar nem despojar sua 

posteridade: tais direitos são de gozar a vida e a liberdade com os meios de possuir 

propriedade, de procurar obter a felicidade e a segurança” (DIAS, 2014. P 305). 

Deferida a adoção, mesmo convivendo com o par, seja ele dois pais ou duas mães, o 

filho, em tempos passados, era completamente desprotegido com relação a quem não o havia 

adotado formalmente. Essa situação acabava por deixar o filho numa situação de total 

vulnerabilidade, sendo que ele só tinha direitos com relação ao adotante. O parceiro que não 

adotou se encontrava desobrigado de toda e qualquer responsabilidade para com o filho, caso 

o casal se separasse. E, mesmo se o adotante falecer, a criança, na condição de órfa, corre o 

risco de ser institucionalizada novamente para ser adotada por outrem (DIAS, 2014). 

O Art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a hipótese de a ação 

ser realizada por pessoas maiores de 18 anos. Independente do seu estado civil. Desse modo, 

um homossexual solteiro poderia realizar seu projeto parental adotando uma criança ou 

adolescente individualmente. Neste caso bastaria que seu cadastro junto a lista de adotantes 

do país comprovasse que possua todos os demais requisitos previstos no ECA, demonstrando 

vantagens reais para o adotando lhe sendo deferida adoção (DIAS, 2014). 

No ano de 2006, a Justiça do Rio Grande do Sul, deferiu adoção ao cônjuge do 

adotante. A partir deste antecedente, passou a ser admitida a adoção e a habilitação de casais 

homoafetivos em todo o país. Afinal, esta é a melhor forma de cumprir a ordem constitucional 

de assegurar proteção integral a crianças e adolescentes. Tal burocracia, fez com que surgisse 

uma forma com menos tramites legais para a filiação: a reprodução assistida. Esse tema 

trouxe diversas discussões jurídicas, bem como a possibilidade de realização do projeto 

parental por casais homoafetivos, além dos casais com problemas de fecundidade (DIAS, 

2014). 
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No ano de 2008, no Brasil foi realizado um estudo com psicólogos clínicos a fim de 

saber como a demanda era tratada: 

 

O objetivo era perceber como esses profissionais compreendiam o exercício da 

homoparentalidade por casais do mesmo sexo e os resultados obtidos demonstraram 

que a maioria dos profissionais acredita que mais importante que a orientação sexual 

do casal é o preparo dos mesmos para educar os filhos – seus valores, 

comprometimento, responsabilidades e qual o espaço para essa criança em suas 

vidas. Também é importante analisar a maturidade emocional e o modo como lidam 

com as dificuldades. A busca por orientação psicológica demonstra que esse casal 

está disposto a dar o melhor de si para essa família. E o que aparece como 

preocupação é a falta dos modelos masculinos e femininos para o desenvolvimento 

psicossexual da criança (PERRONI & COSTA, 2008 Apud SCORSOLINI-COMIN 

e XIMENES, 2018. P 05). 

 

Existem estudos que trazem semelhantes resultados, relatando a imparcial opinião de 

profissionais da rede psicossocial em Portugal. Quando indagados sobre a custódia de uma 

criança frente a orientação afetiva dos progenitores, responderam que o progenitor que se 

mostrasse mais capaz, independente de orientação sexual, obteria a custódia (GATO, 

FONTAINE, & CARNEIRO, 2012). 

A atuação dos psicólogos jurídicos, de acordo com Santos e Costa (2010. P 556), são 

direcionadas para as “intervenções realizadas nas Varas da Infância e Juventude, Varas de 

Família e Varas Criminais, cujos profissionais utilizam diferentes recursos teóricos e 

metodológicos das abordagens clínicas para realizar suas observações”. Estes visam à 

elaboração de relatórios sobre a dinâmica do sujeito e também de sua família.  No entanto, 

esse trabalho não está consolidado devido a perspectiva de uma atuação que atende as 

famílias em sofrimento e aos objetivos solicitados por juízes (SANTOS e COSTA, 2010). 

Segundo Silva (2018) considera-se que a discussão em torno deste tema ainda é 

recente em nosso país e que, apesar da evolução da sociedade, ainda há muito preconceito 

existente. Ainda de acordo com o autor temas como a união estável, filhos extraconjugais, 

divórcio são, dentre tanto outros temas, de áspera aceitação pela sociedade. 

Ainda que exista um crescente interesse em discutir o tema poucos profissionais já se 

depararam com uma avaliação desse tipo de caso. Mesmo diante dos obstáculos enfrentados 

por esses profissionais que realizam avaliações e por mais injusto e difícil possa ser para o 

sujeito que está sob a análise de um olhar subjetivo, há de se mencionar pontos importantes 

que norteiam as avaliações. Os profissionais salientam como sendo a capacidade de lidar com 

frustrações, capacidade de estabelecer vínculos e a disponibilidade afetiva (SCORSOLINI-

COMIN & XIMENES, 2018). 
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O processo de avaliação de adoção é permeado por pressão e inseguranças e, da 

mesma forma que os profissionais têm de cuidar para não fundar um parecer 

desfavorável em seus preconceitos, sejam eles de qualquer espécie, também aparece 

a preocupação inversa e esses profissionais correm o risco de terem essa escuta 

prejudicada pelo medo de serem preconceituosos (UZIEL, 2007. Apud 

SCORSOLINI-COMIN & XIMENES, 2018. P 14). 
 

A demanda pela constituição de uma família heterossexual e considerada tradicional 

permeia a atuação de alguns psicólogos no judiciário, exercendo não apenas a discriminação 

de adotandos que fujam deste perfil, como também a solidificação de uma prática que não 

possui diálogo algum com os novos arranjos familiares e com as mudanças sociais e culturais 

atuais (SCORSOLINI-COMIN e XIMENES, 2018). 

É de extrema importância, na verdade, fundamental que os profissionais da 

psicologia reflitam sobre suas concepções de família, o que consequentemente contribuiria 

para abordagens mais coerentes com casais homoafetivos e que de fato as ajudem diante das 

dificuldades a serem enfrentadas. Possibilitar a escuta da ampliação dos conceitos de família 

pode impactar positivamente não apenas na avaliação psicossocial de demandas de casais 

homoafetivos, mas também em outros protocolos que envolvam a temática abordada 

(SCORSOLINI-COMIN e XIMENES, 2018). 

A dificuldade e lentidão dos processos podem advir justamente da diversidade de 

concepções e interpretações dos atores envolvidos, trazendo prejuízos ao processo 

como um todo. Reconhecer as atitudes construídas acerca desses casais postulantes à 

adoção, que destacam também as atitudes em relação à família e aos homossexuais é 

um processo essencial para a atuação desses profissionais no judiciário (GATO, 

FONTAINE, & CARNEIRO, 2012. P 11-20)  

 

Por ser representado por pessoas, o poder judiciário está sujeito à interpretações dos 

seus autores e a questão do direito do casal a homoafetivo em exercer sua parentabilidade 

necessita ainda de um maior embasamento teórico e prático. Seguindo de uma atuação 

psicológica embasadas em técnicas coerentes, abrem-se novas possibilidades e caminhos para 

a mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma traria um olhar de maior aceitação e 

menos diferenciado, visando o bem estar do adotado, independente da condição sexual dos 

pais. Cabendo, então, aos profissionais psicólogos inseridos no judiciário prover informações 

que possam amparar os casais homoafetivos que procuram pela adoção e os demais 

profissionais envolvidos no processo, assim, desmistificando preconceitos acerca do tema 

(SCORSOLINI-COMIN E XIMENES, 2018). 

Os pais que tem o desejo de adotar, em casos de infertilidade, também são 

traumatizados. Chegam à adoção depois de um árduo processo e buscam na filiação adotiva 

realizarem o desejo de serem pais. Porém, a adoção incide em um processo burocrático, 
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invasivo na vida afetiva do casal, mas necessário. A transferência
2
 surge com diversos 

personagens que: interferem, avaliam, dão a sentença “apto ou não apto” a adotar uma criança 

(SILVA, 2016). 

Em decorrência desta vivência, surge a autodesvalorização e a vergonha cuja origem 

pode estar em conflitos da infância, na reedição do complexo de inferioridade infantil, por não 

poder conceber filhos como seus pais ou como os adultos.  E quando esses indivíduos optam 

por adotar uma criança, lutos e desamparos estão muito presentes, o que traz a necessidade de 

reflexão quanto à elaboração desses sentimentos antes da adoção ocorrer, ainda no processo 

de transição abrigo-casa (SILVA, 2016). 

2.2.1 Dupla Maternidade/Paternidade 

Ainda uma grande questão ronda a homoparentabilidade e esta é o direito que a 

família homoafetiva tem de fazer a escolha de qual método será usado para realizar seu 

projeto parental, seja pela inseminação artificial ou pela adoção. O direito à escolha de qual 

forma será feito, do projeto parental e do planejamento familiar é do casal homoafetivo. 

Sendo assim, se eles desejam a adoção seu desejo deve ser seguido. Utilizando do exemplo da 

adoção, ressalta-se que é a sentença que marca o início da paternidade/maternidade (DIAS, 

2014).  

O principal argumento contrário trazido pela doutrina à utilização da inseminação 

artificial em mulher homoafetiva, é que a ausência da figura paterna na vida da criança traria 

prejuízos ao seu desenvolvimento. A razão disto é de que a criança precisa de um ambiente 

que propicie o desenvolvimento de suas potencialidades enquanto ser humano, e que isso 

somente ocorreria e seria garantido numa família biparental (DIAS, 2014).  

Ao oposto do que é afirmado, podemos destacar que o Conselho Federal de 

Psicologia, por meio das Res. 001/1999
3
 regulamentou que não há patologia alguma advinda 

da relação homoafetiva e que a existência de filhos ou filhas numa família constituída por pais 

do mesmo sexo não lhe traz nenhum obstáculo para seu desenvolvimento psicológico. O 

discurso que a família biparental é a única que favorece um bom desenvolvimento deve ser 

afastado, pois a que desenvolve é a família que tem afetividade, espiritualidade, solidariedade 

e respeito entre os integrantes que a compõe. Essa é a situação percebida e acolhida pelo 

                                                           
2
 Designa em psicanálise o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos 

no quadro de um certo tipo de relação estabelecida com eles, eminentemente, no quadro da relação analítica 

(LAPLANCHE & PONTAILS, 2001  P. 514). 
3
 Res. 001 de 22.03.1999 do Conselho Federal de Psicologia: Estabelece normas de atuação para os psicólogos 

em relação à questão da Orientação sexual. 
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judiciário quando julga procedente a alteração do registro para inserção de alguém que 

deveria aí estar (DIAS, 2014).  

Segundo Amazonas, Veríssimo, & Lourenço (2013), embora estudos científicos 

comprovem que não relação entre orientação afetiva dos pais e dos filhos, e nem mesmo em 

termos de desenvolvimento entre crianças adotadas por pais homoafetivos ou heteroafetivos, 

muitos profissionais responsáveis pela autorização da adoção podem compartilhar da ideia 

que geraria prejuízos e que não seria adequado autorizar o ato.  Conforme os autores acima 

citados, a função parental não é obrigatoriamente inerente ao sexo, práticas sexuais ou à 

orientação afetiva, mas sim ao modo que o adulto cuidador lida com as práticas denominadas 

educativas, como a hierarquia, tomada de decisão, poder, disciplina.  

As famílias homoafetivas que desejam a homoparentabilidade, de fato, se vem 

assustadas pela frieza social, com liquidez de relações e fragilidade de vínculos, o que não é 

sustentado, pois em seu ninho familiar se encontra o que de mais nobre deve contar: a 

afetividade, valor este que se almeja para todos os lares brasileiros. A homoparentabilidade 

tem como cerne a busca dos desejos individuais de autorrealização. O direito à filiação 

homoparental “desperta o Poder Judiciário quando acionado a decidir sobre o pedido de 

retificação de registro nascimento de crianças nascidas por inseminação artificial heteróloga 

para que conste dupla maternidade/paternidade” (DIAS, 2014. P 311). 

Essa condecoração de família e conseguinte de filiação advém de uma ordem 

jurídica, filosófica e moral que vai além da normativa existente ou que existirá, que perceba 

os direitos subjetivos, a individualidade, a fim de que cada uma e cada um concretize o que 

Aristóteles considera o bem supremo para as criaturas humanas – a felicidade, sendo o 

alcance desta a finalidade da vida humana (DIAS, 2014). 

2.2.2 Aspectos psicossociais da adoção homoparental conjunta 

A omissão legal a respeito do tema da adoção por casais homoafetivos, segundo Dias 

(2014), talvez ocorra pelo bem-estar da criança ou do adolescente que será colocando em uma 

família substituta, mas acontece também por puro preconceito quanto à orientação afetiva 

divergente dos padrões sociais considerados “normais”. Assim, a possibilidade de que o 

adotado sofra “má influências” dos seus pais adotivos, quanto a seu desenvolvimento 

psicoemocional, é a deixa usada para que este tipo de situação jurídica não seja admitida.  

É assustador o número de crianças que vivem institucionalizadas, mesmo com 

muitos casais dispostos a adotá-las. O direito a adoção deve ser pautado no princípio da 

dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável, sendo então ao Estado proibido 
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qualquer tipo de interferência ou controle no exercício desse direito de amor. Quando se trata 

de família homoafetiva, em vista o preconceito e discriminação de que são alvos, muitos 

casais utilizam o direito de um dos parceiros adotarem sendo possível independente do estado 

civil do adotante. Esta é uma solução fictícia onde o par entra em um acordo sobre quem irá 

se habilitar e não revelará sua orientação afetiva (DIAS, 2014). 

Também é dito a possibilidade do adotado sofrer discriminação, abalo psicológico e 

moral ao ser conhecido como filho de duas pessoas cuja sexualidade não se enquadra nos 

padrões acima citados. Um estudo realizado na Califórnia, desde 1970, com famílias “não 

convencionais”, concluiu que não há nada de incomum quanto ao desenvolvimento do papel 

sexual das crianças adotadas.  Os meninos tão masculinos quanto os outros, e as meninas tão 

femininas quanto às demais.  A criação em lares homoafetivos não leva, por si só, a um 

desenvolvimento psicossocial atípico ou a um fator de risco psiquiátrico (DIAS, 2014). 

Por consequência, observando o resultado destas pesquisas que concluíram que não 

houve ocorrência de desvios ou distúrbios de conduta por parte de crianças e adolescentes 

criados em famílias compostas por pais do mesmo sexo, dificultar ou impedir a adoção 

somente pela orientação afetiva pode vir a excluir a possibilidade de oferecer um lar, 

educação, carinho e afeto a crianças abandonadas ou institucionalizadas, desprezando e o 

deixando à margem dos maus-tratos e à marginalização (DIAS, 2014). 

 Segundo Silva (2016) tem se a ideia de, em todo momento, buscar a inserção 

familiar, por melhor que seja a instituição, suas necessidades afetivas e as condições para 

amadurecimento pessoal da criança e do adolescente dificilmente serão supridas. Conforme 

afirma Santos (2011), a adoção está sendo deferida ao casal constituído por pessoas do mesmo 

sexo por atender o melhor interesse do adotado.  

 Oposto a instituição legal, a adoção possibilita sentir-se pertencente à uma família, o 

que é fundamental para que ocorra uma boa constituição psíquica desse ser humano em 

formação. Toda criança tem a tendência interna para o crescimento e o desenvolvimento 

emocional, e este requer algumas condições que ao podem ser expressas apenas em termos de 

cuidados corporais, escolar ou no ensino de habilidades, elas precisam de vínculo afetivos 

significativos (SILVA, 2016). 

Se deferida a adoção, o direito à averbação dos adotantes em sua certidão de 

nascimento como pai e mãe é concedido à criança. Por se tratar de parceiros do mesmo sexo, 

haveria duas mães e dos pais, e a averbação feita desta forma poderia também ser motivo de 

constrangimento para o adotado. Porém, se a certidão de nascimento deve ser reflexo da 
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filiação e da realidade à qual a criança foi inserida, nela deve constar as duas mães ou dois 

pais (DIAS, 2014). 

Uma exposição do adotando também pode ocorrer, de forma não muito distante 

daquela que acontecia algumas décadas atrás quando a criança era registrada apenas pela mãe. 

Nos casos de mães solteiras, por exemplo, não constando em sua certidão de nascimento o 

nome do pai, muitas vezes substituído pela palavra “ignorado” ou por sinais gráficos. Hoje tal 

situação não ocorre, não é causado nenhum vexame ou vergonha, pelo porque o preconceito 

foi banido da mesma forma como se busca banir as opiniões preconceituosas sobre as relações 

homoafetivas e seus descendentes (DIAS, 2014). 

Diante da omissão legal e dos entraves impostos pelo preconceito, a maternidade e a 

paternidade entre eles não deixa de existir. Percebem-se formas alternativas de gestação, 

como por exemplo, a fertilização in vitro
4
, ou mesmo aquelas em que um dos parceiros adota 

e a criança passa a viver com ambos. Verifica-se que essas formas de alternativas para 

formação familiar, criadas pela omissão legal e pelo preconceito, indubitavelmente trazem 

mais prejuízos do que benefícios à criança que se vê despida de direitos pessoais, como 

aquele em que um dos pais, em caso de separação, é responsável pela prestação alimentar, 

direitos previdenciários e sucessórios em caso de morte de um dos parceiros que não consta 

na certidão de nascimento como seu pai ou mãe (DIAS, 2014). 

O que parece ser uma boa sugestão, segundo Dias (2014), é que seja verificado se a 

criança já convive com homossexuais, deferindo-lhes então a adoção e excluindo a 

possibilidade de afastamento de ambos. Outro caminho é a realização de avaliação feita por 

equipes interdisciplinares, verificando, assim, as reais vantagens para o adotado.  

Segundo Scorsolini-Comin & Ximenes (2018), olhar avaliativo do psicólogo jurídico 

ou social pode gerar sofrimento psíquico por parte dos pais devido a uma infindável 

autocobrança. Por serem homossexuais adotando vem um peso extra de cobranças extremas e 

de vigilância. Ter um filho muda a dinâmica familiar, seja ele adotado ou consanguíneo, 

sendo necessária uma avaliação rigorosa dos adotandos visando a disponibilidade e a 

motivação para a busca da adoção.  O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) afirma que 

o processo só pode ocorrer quando verificadas as vantagens pessoais, morais e afetivas do 

adotado. 

                                                           
4
 In vitro (do latim em vidro): expressão utilizada em Medicina e Biologia experimental para designar que as 

experimentações são efetuadas fora do indivíduo e sim em tubos de ensaio (DICIONÁRIO INFOPÉDIA DE 

TERMOS MÉDICOS. 2003-2020) 
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Deliberar a situação por meio de sentimentos que beiram a pena, a comoção pela 

situação atual do adotado ou pelo modo de ser de seus futuros pais não é resolver de forma 

jurídica, é mais uma manifestação de discriminação buscando uma justificativa para o ato 

com o seguinte raciocínio: a pobre criança era doente, ninguém mais queria (DIAS, 2014). 

2.3 A RECEPÇÃO DA CRIANÇA NA FAMÍLIA 

Freud, em “O mal-estar na civilização” (1930), afirma que a entidade familiar é 

instituição que tem função protetora: no entanto, traz muito sofrimento ao mesmo tempo em 

que é fonte de felicidade. Porém, o mesmo não chegou a defini-la precisamente, o que, de 

fato, é de difícil conceituação. Na atualidade, o entendimento do que vem a ser uma família 

está intimamente relacionado a aspectos intersubjetivos, referenciais sociais e culturais, onde 

se destacam os vínculos afetivos em predominância aos laços sanguíneos (SILVA, 2016).  

A inserção da criança em uma família é frisada por uma complexa trama de 

acontecimentos que se diferenciam baseados na época e cultura, que vão desde o “chá de 

bebê” até batizados e circuncisões. Esses rituais são de humanização e também de separação 

de tudo aquilo que deve ser purificado, como por exemplo, um recém nascido que é retirado 

da animalidade, da loucura e da ignorância, festejando uma nova ligação (SILVA, 2016). 

O bebê, então, será inserido no ambiente social e cultural por meio do registro de 

nascimento. Em um enredo de cuidados, a criança passa a ser um objeto de prescrições e 

interdições, dirigidas em garantir e promover sua integridade mental e física, além de seu 

ingresso e participação na comunidade dos homens. O novo bebê ainda é um estranho que 

precisa entrar na família, e esse processo se dá pelo reconhecimento da mãe ou de quem 

assume essa função (SILVA, 2016). 

Já na adoção, de acordo com Silva (2016 P. 31), “há um novo registro de nascimento 

que se mistura aos registros psíquicos anteriores, bem como novos rituais de purificação da 

chegada há família”. Porém, esses rituais levam algum tempo por tenderem a serem mais 

extensos, onde durante todo o processo requer a atenção de uma equipe profissional 

cuidadora, como psicólogo, juízes, assistentes sociais, e somente depois dos pais adotivos. 

Todos esses cuidadores têm como objetivo em comum o cuidado principal a presença, ética e 

comprometida com a criança. 

O processo de preparação da criança para a adoção e para se encontrar com a família 

adotiva provoca separações e também novas ligações, sendo estes, momentos muito sensíveis 

e delicados de constituição do “fazer sentido” em contraposição às falhas e eventos 

traumáticos muito comuns nestes casos. Desta forma, o acolhimento da criança pela família e 
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das novas experiências com os pais devem ser relevantes, de modo a abrir-se a novas 

experiências e novas possibilidades construtivas (SILVA, 2016). 

No livro Privação e Delinquência, Winnicott (1994) diz que não pode-se generalizar 

as consequências da ruptura de vínculos com a mãe ou com a família que origem. Sendo 

assim, nesta perspectiva, apenas quando oferecidos bons cuidados e provisões que se pode 

saber a qual grau de privação ambiental a criança foi sujeita, contemplando como ela 

aproveita ou faz uso desse novo ambiente (SILVA, 2016). 

No entanto, para que ocorra essa recuperação necessita-se de muito mais do que a 

resposta da criança ao novo ambiente qual está inserida: 

 

No começo, a criança é capaz de dar uma reposta rápida ao novo ambiente e as 

pessoas envolvidas podem ser levadas a pensar que suas dificuldades acabaram. 

Entretanto, quando a criança adquire confiança, segue-se uma crescente capacidade 

de sentir raiva do fracasso do ambiente anterior (...) a criança não tem consciência 

das principais mudanças revolucionárias que estão ocorrendo. Os pais adotivos 

descobrirão que eles próprios, periodicamente, tornam-se alvo de ódio da criança. 

Terão que absorver a raiva que a criança está começando a ser capaz de exprimir e 

se sentir (WINNICOTT, 1994. P 188). 

 

Segundo Silva, (2016), o autor declara que os pais adotivos devem absorver e 

sobreviver às ondas diárias de sentimentos negativos, assim, aproximando-se gradativamente 

de uma relação segura e menos idealizada com a criança. É importante que os pais não se 

intimidem com as demandas que a criança costuma depositar neles, que não reajam, mas que 

interajam. Interagir é consentir a criação de um espaço onde a criança irá experimentar, 

brincar, criar, expressar o amor, simbolizar, discordância, raia e depois amor novamente. 

Seguindo as ideias de Winnicott (1994), uma cisão se faz presente em crianças que 

vão para lares adotivos. Inicialmente o mundo subjetivo pode ser bom ou cruel e persecutório, 

deste modo, a criança irá traduzir em termos um lar adotivo maravilhoso ou ruim. A 

psicanalista francesa Teffaine, segundo Silva (2016) que desenvolve um trabalho com adoção 

na França, afirma que o sentimento de pertencimento a uma família acontece paulatinamente 

e no decorrer da nova história é imprescindível a elaboração do luto em relação à figura 

materna arcaica para que possa ocorrer a inscrição de um novo processo de filiação. 

 

2.3.1 Motivações narcísicas na relação pais e filhos 

Discute-se em demasia o desejo dos homossexuais de terem filhos, que de acordo 

com Uziel (2007 Apud SCORSOLINI-COMIN & XIMENES, 2018), se dá pelo fato de que 

visto sua própria identidade sexual, espera-se que não exista o desejo de ter filhos devido à 
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incapacidade biológica do casal. E mesmo diante de tal prerrogativa, tornam-se cada vez mais 

comuns casos de casais homoafetivos que lutaram para registrar seus filhos com o nome do 

casal, como pais e mães daquelas crianças, na busca do exercício de sua parentabilidade, 

direito à cidadania e à visibilidade desse novo arranjo familiar (LIRA, MORAIS, & BORIS, 

2016). 

De acordo com Freud (2010b), no texto “Introdução ao narcisismo”, escrito no ano 

de 1914, o anseio em ter filhos é uma forma de lidar com a realidade da finitude humana, 

tendo a ver com o desejo de continuidade da existência. Citado autor propõe a existência do 

narcisismo como um estágio de fundamental importância para o desenvolvimento psíquico de 

qualquer indivíduo, sendo que os vestígios desta época preservam-se, deste modo, revelando-

se em vários momentos e aspectos da vida adulta (SILVA, 2016). 

 

O ser humano necessita de experiências de continuidade para sua formação mental. 

As interrupções no cuidado e na convivência podem causar sérios distúrbios na 

constituição de sua identidade, com sequelas na formação de sua personalidade e no 

seu desenvolvimento (GROENINGA, 2011. P 35). 
 

Além do desejo de encontrar um duplo de si mesmo, Silva (2016) afirma que existe a 

necessidade de uma parceria com quem possa brincar, conversar e que, de certa forma, 

compensaria todas as vivências de solidão. Sendo que, ainda segundo a autora, o anseio de ter 

filhos vai além do narcisismo, trazendo em si o desejo de encontrar alguém diferente de mim. 

Segundo Silva (2016. P 39), “o desejo de ter um filho, tanto para mulheres como 

para homens, é carregado, pois, de significações inconscientes e tem relação com as fantasias 

e inscrições psíquicas da primeira infância”. O aparecimento de movimentos sociais em 

defesa aos homossexuais e as recentes mudanças atuais no que tange os relacionamentos 

amorosos, colaboram para a flexibilização do enraizado modelo patriarcal, consequentemente, 

gerando novos arranjos e modelos familiares, assim, dando ênfase a parceria homoafetiva 

estável.  Essa maior visibilidade não se dá apenas no meio científico, mas também social e 

jurídico, portanto, reconhecendo o acesso ao direito e a proteção do Estado (MELETTI & 

SCORSOLIMI-COMIN, 2015). 

Freud (2010b), escrito em 1914, propôs que o anseio em ter filhos surge no quadro 

evolutivo normal do processo edipiano, havendo identificação com a mãe, com o pai ou com 

alguma figura significativa e de referência para a criança. Sendo que o desejo de compartilhar 

lembranças, desejos do presente e expectativas relativas ao futuro baseiam-se nessa 

construção imaginária onde uma aplicação no filho como objeto de amor que assemelha-se a 

si próprio (Silva, 2016). 
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Os desejos de alcançar a imortalidade e de ter filhos semelhantes, bem como a 

fantasia de pai e filho ideal precisam ser trabalhados e transformados para que se possa 

acolher a realidade. Desta forma, a ideia de ter um filho adotivo como prolongamento de si e 

como herdeiro pode facilitar o processo de identificação inicial entre os novos pais e o novo 

filho, porém este não deve chegar ao ponto de impossibilitar que o relacionamento com a 

inevitável diferença ocorra. O desejo do outro precisa ser, ao menos em partes, o desejo de si 

mesmo (SILVA, 2016). 

Portanto, conforme Silva (2016) a função materna e paterna é de vital importância 

para construção do narcisismo e para o processo identificatório. A empatia e o afeto 

funcionam como espelho, no qual a criança adquire uma imagem integrada com qual se 

reconhece e identifica. Onde um luto precisa ser elaborado, pois os pais traumatizados 

carregam dentro de si o fantasma da infertilidade e a criança parece carregar o casal 

abandonador.  

Apiedar-se da ausência do que foi sonhado intensamente nos lembra a transitoriedade 

do tempo e nos instiga buscar novas formas de viver. Uma dessas soluções é adoção de uma 

criança, desta forma assimilando a ausência daquele que foi perdido. Porém, neste caso, o 

caminho pode vir acompanhado de dificuldades de interação, sentir a vida, criar e realizar 

novas escolhas (SILVA, 2016). 

O luto considerado saudável ocorre em vários momentos da vida e de diversas 

formas como: amar, perder, sentir dor e, então, voltar a sorrir. Essas vivências nos revelam 

que não temos o domínio de tudo, no entanto, a dor de uma perda que chegamos a pensar ser 

insuportável, pode definitivamente ser vivida e elaborada (SILVA, 2016). 

Em uma situação clínica com crianças adotivas, a partir do pensamento Kleiniano, 

procuramos descobrir como cada criança lida com a ansiedade, procurando identificar quais 

fantasias esta constrói acerca do mundo e de si, através de uma escuta sensível. O que mais 

ameaça esta criança? Por ter vivenciado rupturas, será que sente medo de perder alguém? 

Essas crianças precisam de afeto, de um olhar, um toque, uma presença que lhe auxilie a 

suportar essa travessia e lidar com a ansiedade (SILVA, 2016). 

Conforme Silva (2016), quem não sente essa dor e não elabora o luto de suas 

expectativas infantis podem entrar, em um sentido patológico, em depressão. Dessa 

perspectiva, ainda de acordo com a autora, temos que o desenvolvimento emocional da 

criança não é comprometido pelo fato de que seus pais tenham o mesmo sexo. O que 

aprendemos em nosso cotidiano é que o desenvolvimento emocional da criança acontece, 

especialmente, em decorrência de má conduta ou omissão dos pais, da escola e do Poder 
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Público, no que se refere ao cumprimento da satisfação das necessidades mínimas que todo 

ser em desenvolvimento tem. Um desenvolvimento emocionalmente adequado acontece onde 

existe amor e dedicação (PINHEIRO, 2013). 

É necessário que a escuta sensível do analista que atenderá essa criança seja 

desenvolvida e que seja inicialmente voltada às forças produtoras de conflitos e de dor, e 

posteriormente para desconstruir defesas e os modos de ser no mundo que barrando, 

impedindo e mutilando a vida psíquica em sua livre manifestação (SILVA, 2016). 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA PARA A PSICANÁLISE 

É incontestável a subjetividade que nos constitui nas relações de parentesco da 

família, segundo Groeninga (2011). Portanto, passa-se a analisar alguns aspectos do ponto de 

vista da constituição dos vínculos afetivos que formam as relações familiares. Winnicott 

(1989) enfatizou a importância de uma renovação, dando ênfase às diretrizes governamentais, 

de moto que o destaque seja a família e não só o indivíduo. Este propôs que adaptasse o 

padrão do serviço social e de outras instâncias Estatais para que se possa reiterar a família 

como o centro, e a criança assumindo seu papel de integrante. Desta forma, podemos ver que 

o autor dá ênfase ao trabalho com a família (GROENINGA, 2011). 

A família consiste num grupo que se assemelha com a estrutura da personalidade do 

indivíduo. Sendo esta o primeiro agrupamento qual o mesmo fará parte. Não há qualquer 

outro vínculo que, em termos de potência e poder, se compare ao vínculo familiar 

(WINNICOTT, 1989). 

De acordo com Groeninga (2011), foi o psicólogo René Spitz que analisou em 

crianças institucionalizadas os duros efeitos da privação afetiva. Ainda segundo a autora, as 

observações de Spitz podem ser realocadas às condições de privação afetiva e de carência que 

circundam as relações familiares. Este mesmo autor ressaltou o que chamou de 

“hospitalismo”, que tem sintomas que vão além de um atraso no desenvolvimento corporal, 

mutismo, incapacidade de adaptação, chegando à psicose: chegando ao marasmo e a morte em 

casos de total carência afetiva. Seus estudos foram essenciais para a modificação das 

condições de abrigamento e hospitalização de crianças (GROENINGA, 2011). 

Nenhuma linha teórica da psicologia defende que a entidade familiar deve ser 

constituída por pessoas de sexo oposto para que os filhos tenham um bom desenvolvimento 

psico e socioemocional. Para a psicanálise é de vital importância que a criança vivencie o que 

as funções prestam: materna – acolhimento – e paterna – interdição e limites. Todavia, essas 

funções podem ser exercidas tanto pela mulher quanto pelo homem, como pelos homens e 
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pelas mulheres. Isto também pode ser destacado no casal heteroafetivo, onde existe a inversão 

de papéis: o homem é mais afetivo e colhedor e a mulher é encarregada de exercer a 

imposição de limites (PINHEIRO, 2013). 

2.4.1 Função materna 

O psicanalista, conselheiro da ONU na formulação da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, John Bowlbi, segundo Groeninga (2011), mostrou que 

os efeitos da privação de cuidados maternos em bebês abrigados têm sido observados por 

vários pesquisadores. Os estudos mostram que desde as primeiras semanas de vida dos bebês 

já se pode notar os efeitos danosos da separação da mãe, ou de quem exerce esse papel. 

Portanto, o desenvolvimento das crianças institucionalizadas está desde cedo abaixo da média 

(GROENINGA, 2011). 

Fazem parte dos sintomas identificados resultantes da privação materna: a criança 

não consegue ganhar peso, por falta de apetite ou até mesmo sendo bem nutrida, deixa de 

sorrir e de reagir diante de um estímulo ou brincadeira, não demonstra iniciativa e dorme 

(GROENINGA, 2011). 

Winnicott (1988. P 26) diante do reconhecimento da dependência extrema que a 

criança tem de sua mãe, criou um seguinte ditado: “Não existe essa coisa chamada bebê, o 

bebê é sempre ele mais a mãe”. O autor quis dizer com isso que a criança não existe 

individualmente, e sim como integrante da relação familiar. O pensamento Winnicottiano está 

em noções, recorrentemente expressas em suas obras como: a mãe devotada comum, sendo 

está fruto da preocupação materna primária e a mãe suficientemente boa (GROENINGA, 

2011). 

A preocupação materna primária consiste em um conceito que indica um estado em 

que as mães conseguem se colocar nos lugares dos bebês. Sendo assim, a mãe, ou quem 

exerce essa função parental, consegue ir ao encontro das necessidades do recém nascido. Já o 

conceito de mãe suficientemente boa designa uma ideia não muito esquematizada da função 

materna. Este refere-se mais ao que uma mãe não faria com seu bebê, do que as normais de 

como criar um ser humano (WINNICOTT, 1988; GROENINGA, 2011). 

O psiquiatra infantil brasileiro, Di Loreto (1997 Apud GROENINGA, 2011. P 

45,46), define a função materna como prazerosa e fluente. Mesmo na preocupação materna 

primária e na mãe suficientemente boa é dito por ele que “não há necessidade de êxtases 

amorosos, que as crianças não precisam e não gostam. Feijão com arroz. A alegria que 

determina um carro novo (com aquela vontade de cuidar dele) é mais do que suficiente.” 
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Winnicott (1988) afirma que a mãe, ou quem exerce esse papel, se amparada pelo 

parceiro e pela Previdência Social estará preparada para se encontrar com as necessidades do 

bebê. O autor não se refere à saber se ele está ou não com fome, mas sim ao que chamou de 

“segurar”(holding). O holding se refere a tudo que a figura materna, seja a mãe ou quem 

ocupa este papel, faz pelo bebê/criança num sentido de “sentir o que o bebê precisa”. Como, 

por exemplo: 

a mãe sente se o bebê precisa ser tomado nos braços ou colocado sobre uma 

superfície qualquer, ser deixado a sós ou mudado de posição, ou em que sabe que o 

essencial constitui a mais simples de todas as experiências, a que se baseia no 

contato sem atividade. E que cria as condições necessárias para que se manifeste o 

sentimento de unidade entre duas pessoas, que de fato são duas e não apenas uma. 

(WINNICOTT, 1988. P 5). 

 

Segundo Winnicott (1993), diante da dependência que bebês e crianças pequenas têm 

em relação a quem as cuida, aquele que exerce e ocupa o lugar de mãe na vida da criança, 

seria sadio dizer que as mães se questionam e sentem-se incapazes de cuidar dos seus filhos, 

amamentarem os seus bebês e até mesmo de falar sobre essa situação, pois o amor é uma 

questão complexa, não apenas um instinto. As mães, ou seja, quem for que ocupa este lugar, 

não são perfeitas e o amor materno é um amor conquistado (GROENINGA, 2011). 

É de suma importância reconhecer a dependência, não apenas do bebê para/com sua 

mãe, mas também aquela inerente a todo ser humano. Diante disto notamos a importância da 

família, não só para crianças e adolescentes, mas como espaço de realização dos direitos da 

ordem da personalidade (GROENINGA, 2011). 

O ser humano nasce em um estado, que se comparado a qualquer outra espécie do 

mundo animal, é prematuro. Este vem ao mundo com uma deficiência no sistema motor e 

neurológico que deixa o ser humano em um estado de dependência absoluta e no que 

Laplanche e Pontais (2001) citam como estado de desamparo. No livro Vocabulário da 

Psicanálise, escrito pelos respectivos autores, encontramos uma bela definição deste estado e 

que contribui muito com a abordagem temática deste trabalho: 

Termo da linguagem comum que assume um sentido específico na teoria freudiana. 

Estado do lactenteque, dependendo inteiram ente de outrem para a satisfação das 

suas necessidades (sede, fome), é impotente para realizar a ação específica adequada 

para pôr fim à tensão interna (LAPLANHCE & PONTAILS, 2001 P. 112). 

 

Segundo Laplanche & Pontails (2001), esses fatores biológicos estabelecem as 

primeiras situações de perigo e concebem a necessidade de ser amado, que por sua vez, nunca 

mais abandonará o homem. Se a mãe que materna, ou quem exerce esse papel, o fizer de 

forma adequada o resultado será a diminuição dos medos. Neste momento faz-se uma ponte 
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com relações de disputa de guarda e de adoção, é atribuída à quem tiver melhores condições, 

criando expectativas quanto ao exercício da função materna (GROENINGA, 2011). 

Portanto, se o desenvolvimento biológico é uma tendência hereditária garantida pela 

natureza, o desenvolvimento psicológico será uma conquista. Winnicott (1993), afirma que 

não é possível garantir que o psiquismo do bebê irá se desenvolver e formar de modo 

satisfatório, no entanto, ele não o pode fazer sem a participação de outro ser humano que 

cuide dele. 

O pai entra em ação de duas formas: sendo que a primeira é duplicação do estado da 

maternagem. Esta faz com que o pai assuma esse papel e se torne mais presente e real do que 

era há décadas. Os papéis sociais e o exercício das funções familiares se modificaram, assim 

fazendo que pais assumam também a função materna. A segunda forma de entrada em cena se 

dá pelo que é denominado de função paterna (GROENINGA, 2011). 

Quando tratamos de temas que envolvam crianças e suas famílias, inclina-se a 

ignorar os caminhos, por muitas vezes difíceis, específicos que levaram a criança a adotar 

uma família. Sendo assim, a criança precisa, de fato, de pessoas capazes de exercerem suas 

funções de modo cooperativo e permeado pelo afeto (GROENINGA, 2011). 

2.4.2 Função Paterna 

A função paterna, de acordo com Groeninga (2011), trata-se das interdições, àquilo 

de que se está proibido e impedido, sendo que se ocupa o ligar de filho na constelação 

familiar. O pai é aquele que se une à mãe, o que é vedado ao filho. Segundo a autora, isso diz 

respeito à interdição do incesto. 

Os primórdios da função paterna são presentes na atitude parental que prescinde 

palavras, sendo assim, pode-se dizer que a mãe e o pai participam dessa manutenção de 

atitude parental que tem como tarefa impedir que coisas inesperadas ocorram. Podendo o 

fazer de forma consciente, mas isso ocorre quase que em seus corpos, portanto, um jeito de 

comportar-se automaticamente reflete uma atitude mental (WINNICOTT, 1993; 

GROENINGA, 2011). 

Enquanto os pais dizem “não” ao mundo, o bebê alimenta-se da autoconfiança da 

mãe. Os pais dizem “não” se aproxime, fique fora de nossa família, nela temos objetos de 

nossos cuidados, assim, impedindo que essa barreira seja ultrapassada. Estes se supõem 

responsáveis por estes bebês, sendo ai onde surgem os primórdios dos sentimentos de orgulho 

e da responsabilidade parental (GROENINGA, 2011). 
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De acordo com Winnicott (1993), com os órgãos de sentido ainda em 

desenvolvimento, o bebê pouco assusta-se com sons repentinos, porém caso um dos pais 

fiquem assustem-se, algo cruzou a barreira e fez mal à criança. Grande maioria das crianças 

ultrapassa esses primeiros anos de vida sem ter sofrido algo assim, e quando for necessário 

que seu o mundo cruze barreiras, ela já possui recursos para lidar com o inesperado, e até na 

maioria das vezes, é capaz de prevê-lo. Desta forma vai se solidificando a denominada figura 

paterna (GROENINGA, 2011). 

Desta forma, mãe e companheiro apresentam seu filho à realidade, e a realidade à seu 

filho. Uma das formas de fazer essa apresentação é através da proibição, onde a mãe passa 

dizer não ao filho, ao invés de dizer ao mundo. Neste momento o princípio da realidade passa 

a ser inserido na vida da criança (GROENINGA, 2011). 

De acordo com Groeninga (2011), para maior parte dos seres humanos o exercício da 

função paterna não é algo prazeroso. É mais gostoso ver o bebê adormecer com o pai 

cantando uma canção de ninar, do que proibir uma criança, que está dando seus primeiros 

passos, de brincar com os botões do painel do elevador e ainda ter que reiterar o impedimento 

desta. Segundo Camargo (1993 Apud Groeninga, 2011), há certa depreciação desta figura, 

sendo que o pai é aquele que impede o prazer imediato e interrompe a satisfação. 

Entretanto, derivam-se do exercício dessa função, capacidades importantes na 

construção do psiquismo, como afirma Groeninga (2011 p.55) em sua tese de doutorado: 

A primeira, e principal, é constituir-se em uma filiação, o que possibilita com que 

aquela criança torne-se um sujeito – sujeito do desejo. Para tanto, o filho fica 

submetido à necessidade de postergação do desejo, pois não pode unir-se à mamãe, 

por conta da existência do pai: a repressão do desejo incestuoso de possuir um dos 

pais é o ponto culminante na formação do psiquismo da criança (GROENINGA, 

2011. P 55). 

 

Portanto, temos os três vértices do triângulo edípico: sujeito do desejo, o objeto do 

desejo e a interdição. A teoria de formação do superego proposta pro Freud explana como o 

Complexo de Édipo é resolvido e promove a sobrevivência do indivíduo dentro da sociedade 

(GROENINGA, 2011). 

Para Laplanche e Pontais (2001), o Complexo de Édipo consiste em um “conjunto 

organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais”. O 

Complexo de Édipo, segundo estes mesmos autores, desempenha papel fundamental na 

orientação do desejo humano e na estruturação da personalidade. A renúncia dos desejos 

edipianos, marcada pela proibição, tem a função de transmutar o “investimento nos pais em 

identificação com os pais” (GROENINGA, 2011). 
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A sublimação é outro ganho do exercício da função paterna. Está é a capacidade de 

trocar por outras formas de obter a satisfação de seus desejos de forma socialmente aceita 

através da troca do objetivo sexual. Sólida e firme é como a função paterna precisa ser. O 

exercício dessa função é acompanhado de um botão de liga e desliga. Este é uma construção 

erguida sobre alicerces de funções parentais experimentados pelo pai ou pela mãe quando 

crianças (GROENINGA, 2011). 
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3 MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

O presente estudo utiliza da técnica de revisão bibliográfica como instrumento de 

fundamentação teórica com base em dados de materiais já publicados sobre o tema deste 

trabalho. Por meio de uma análise foi traçado um quadro teórico de materiais selecionados de 

acordo com seus temas, ano de publicação e feita estruturação conceitual que deu sustentação 

à pesquisa. Segundo Conforto & Amaral & Silva (2011, p. 1) “a revisão bibliográfica é um 

método científico para busca e análise de artigos de uma determinada área da ciência”. Sendo 

este, amplamente utilizado em áreas onde há grandes massas de dados e informações, como 

por exemplo, Medicina, Psicologia e Ciências Sociais. Os estudos de revisão consistem, 

basicamente, em organizar, esclarecer e resumir as principais obras existentes, assim como 

oferecer citações completas abrangendo também um conceito histórico sobre a literatura 

relacionada ao tema da pesquisa (VOSGERAU & ROMANOWSKI, 2014). 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: 

 Artigos e Livros; 

 Artigos em forma de texto completo, disponível em acesso imediato, que tenham 

como tema, assuntos relacionados à família homoparental e seu direito do exercício 

de sua parentabilidade através da adoção; 

 Artigos publicados do ano de 2010 à 2020 no Brasil. 

 Livros com data de publicação entre 1988 e 2020 no Brasil. 

 Artigos e livros das áreas da psicologia jurídica e direito, que abordem o tema em 

questão. 

3.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:  

 Artigos com assuntos que diferem do tema proposto;  

 Artigos relacionados às áreas que não sejam respectivamente a Psicologia e o Direito. 

 Artigos em que sua data de publicação antecede a data de 2010. 

 Livros com publicação anterior ao ano de 1988. 
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3.4 FONTE DE DADOS: 

 No presente estudo, as pesquisas foram realizadas a partir de bibliografias encontradas 

nas seguintes fontes: Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePsic), Scientifc Eletronic 

Library Online (SCIELO), Google Acadêmico pesquisando referências sobre adoção 

homoafetiva. 

3.5 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

Através de referências literárias, essa pesquisa tem como objetivo o levantamento 

bibliográfico sobre a adoção, perspectiva psicológica da adoção por casais homoafetivos e a 

constituição da família homoparental. Segundo Koller, Couto & Hohendorff (2014) a revisão 

é um método que maximiza o potencial de uma busca, encontrando um grande número de 

material e de forma organizada. 

3.6 COMO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO JUNTO AO CORPUS TEÓRICO: 

A presente pesquisa iniciou-se no mês de fevereiro/2020, quando o acadêmico autor 

deste trabalho decidiu explanar sobre a adoção homoafetiva. O objetivo do mesmo, 

antecedente à escolha deste tema, era fazer uma revisão dos mitos iorubás (ìtàn
5
) do orixá 

Logun Edé e a expressão da sexualidade através uma visão psicanalítica, porém, não foi a 

temática escolhida devido à pequena quantidade de material encontrado nesta área. 

À vista disto, uma pesquisa bibliográfica sobre o tema desta pesquisa se inicia e uma 

maior diversidade de materiais é encontrada em artigos, teses de doutorado e também livros. 

Ainda no mês de fevereiro foi realizado o início da coleta de material que também ocorreu 

nos meses de abril e maio de 2020. O processo de tratamento do material seguiu as seguintes 

etapas: 

1ª etapa: seleção inicial dos artigos, livros e teses; 

2ª etapa: leitura inicial e flutuante para seleção dos materiais conforme critérios de inclusão;  

3ª etapa: leitura na íntegra dos materiais; 

4ª etapa: discussão por categorização dos artigos, teses e livros relacionados sobre o tema. 

Diante às etapas mencionadas, iniciou-se a escrita do presente TCC no mês de abril e 

se estendeu ao mês de maio, a entrega, qualificação e defesa final foram realizadas no mês de 

Junho/2020. A presente pesquisa trata-se de um mapeamento bibliográfico qualitativo, onde 

                                                           
5
 Ìtàn (nome singular e plural) é o termo em iorubá para o conjunto de todos os mitos, canções, histórias e outros 

componentes culturais dos Iorubás. 
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as informações foram encontradas e extraídas de artigos acadêmicos e teses de doutorado 

publicadas entre 2010 e 2020 e livros publicados entre 1988 e 2020. 

3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A partir de uma leitura sistemática de nove (13) artigos, duas (2) teses de doutorado e 

quatro (8) livros, deu-se o início da construção deste trabalho, onde encontra-se a visão dos 

autores destes materiais selecionados. A seleção dos artigos e teses segue o espaço/tempo de 

dois mil e dez à dois mil e vinte (2010-2020), já os livros entre dois mil e um à dois mil e 

vinte (1988-2020). A seleção de livros foi mais estendida devido ao fato de alguns clássicos 

não serem republicados. 

 28 de fevereiro de 2020: o cruzamento de palavras foi “adoção”, “casal” e 

“homoafetivo”, onde foram encontrados 21 artigos, após realização de uma leitura superficial 

destes, foram selecionados o total de 14 artigos. Deste total selecionado, 5 foram obtidos 

através do site Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePsic) entre 11h:55min e 12h:37min, 5 

na plataforma Scientifc Eletronic Library Online (SCIELO) entre 12h:03min e 14h:30min, e 4 

no Google acadêmico entre 12h:12min e 12h:24min. Após uma leitura sistemática destes, o 

total de 4 artigos selecionados foram usados para a confecção deste análogo. 

  29 de fevereiro de 2020: o cruzamento de palavras “adoção”, “família” e 

“homoparental” na plataforma SCIELO, em que foram encontrados 14 artigos selecionados 4 

artigos entre 21h:03min e 21h:26min. Após a leitura sistemática dos mesmos, utilizou-se de 1 

artigo para este trabalho. 

 03 de abril de 2020: uma tese de doutorado e um livro foram sugerida pela orientadora 

às 14h:59min. 

 04 de abril de 2020: dois livros que encontram-se na biblioteca do autor deste análogo 

foram selecionados. 

 29 de abril de 2020: o cruzamento de palavras utilizado foi “referencial”, “revisão” e 

“bibliográfica” na plataforma Google Acadêmico e foram encontrados 5 artigos e 

selecionados 4 artigos entre 13h:26min e 14h:36min. Com o cruzamento “desenvolvimento”, 

“psicológico”, “criança”, “família”, “homoparental” foi selecionado um artigo às 21h:09min 

no Google Acadêmico. Cruzando as palavras “direito”, “família”, e “homoafetiva” foram 

selecionados três artigos na plataforma SCIELO entre às 21h:11min e 21h:26min.  Após a 

leitura sistemática dos mesmos o total de 3 artigos foram selecionados. 
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  13 de maio de 2020: com o cruzamento “família” e “psicanálise” foi selecionada uma 

tese de doutorado às 13h:06min. 

 10 de junho de 2020: com o cruzamento “adoção”, “homoafetiva” e “família” foi 

selecionado 3 artigos. Com o cruzamento “iluminismo” e “artigo” foi selecionado 1 artigo. 

 11 de junho de 2020: com o cruzamento “iluminismo” e “conceito” foi selecionado 1 

artigo.  4 livros foram selecionados.  

3.8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Certamente a leitura destes materiais foi determinante para a qualidade e 

enriquecimento deste trabalho de conclusão de curso. Este levou o acadêmico, autor deste 

análogo, à uma viagem na história da família, desde sua constituição até os dias atuais. Com a 

construção deste, fica explícito ao escritor a proximidade da Psicologia e do Direito, onde, 

desse contato, nasce a Psicologia Jurídica. 

É observado que ainda não há muitos estudos em relação à adoção homoafetiva em 

uma visão que o desenvolvimento emocional, tanto dos pais quanto das crianças, não seja o 

único foco. Essa carência de material ecoa no sistema judiciário, onde profissionais não 

possuem o conhecimento acerca deste assunto e baseiam suas decisões em seus preconceitos, 

ignorância ou até mesmo em pena. 

Observa-se, diante do exposto neste análogo, que não há prejuízo algum no 

desenvolvimento do adotado que seja ocasionado por influência da sexualidade os pais. É 

necessário que as funções maternas e paternas sejam exercidas de forma satisfatória o que, de 

forma unânime entre os autores aqui citados, não tem ligação com a sexualidade daquele que 

a executa. 

Destaca-se que o maior obstáculo para o desenvolvimento infantil é a falta de afeto. 

Este sendo o delineador da instituição familiar seja ela uma familiar constituída por pessoas 

do mesmo sexo ou de sexo opostos. Notou-se que o preconceito, velado ou evidenciado, 

fundado por uma religião que ditou as regras do que deveria ser correto de acordo com suas 

crenças, é um obstáculo que precisa ser ultrapassado a fim de buscar os benefícios para o 

adotado. 

Ressalta-se que escrever sobre a respectiva temática é parte do processo de criação 

de material científico para a contribuição com a ciência. É visto que confeccionar materiais à 

respeito desta temática e propor diálogos sobre a mesma é conduzir reflexão, e desta forma, 
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das destaque às mais diversas formas de família hoje existentes, que não somente a 

heteroafetiva. 

Com a contribuição dos materiais selecionados para fazer parte do corpo teórico, este 

trabalho, oferece ao leitor uma visão da constituição da família homoafetiva. Foi possível 

relatar a constituição da entidade familiar, em tempos passados, até os dias atuais, em que a 

família tem seus direitos assegurados pela lei e lida cara a cara, embasando-se 

cientificamente, com o preconceito. Diante disto, aponta-se que os objetivos para confecção 

deste trabalho foram alcançados e, ressalta-se a importância dos materiais publicados, não só 

para este análogo, mas para a ciência. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, através de uma revisão sistemática referente ao tema “a adoção por 

casais homoafetivos: constituição da família homoparental, a justiça e o preconceito”, 

proporcionou uma viagem no tempo onde os primeiros conceitos a respeito da constituição 

familiar eram discutidos, até os dias atuais, onde a configuração da família modificou-se. 

Foi observado que a família é algo inerente à cultura, sendo assim, sua evolução 

acompanha o desenvolvimento social. Diante dos fatos mencionados neste trabalho, nota-se 

que as heranças do cristianismo ainda são muito presentes e usadas como argumentos em 

meios judiciais a fim de impedir que a adoção seja outorgada à um casal homoafetivo. 

Devido ao conceito de família obsoleto imposto pelo cristianismo de forma 

intromissiva e o preconceito ainda enraizado na sociedade atual, nota-se a necessidade da 

constante atualização da ciência jurídica e psicológica. Foi observado que estas ciências são 

de extrema importância para que a adoção aconteça sem a interferência do preconceito. 

Observou-se que alguns estudos realizados trazem, de forma fácil, informações 

acerca do desenvolvimento da criança adotada por um casal homoafetivo e também sobre o 

sofrimento causado pela autocobrança aos adotantes nesse processo burocrático ao saber que 

a adoção está também sob o olhar subjetivo de alguém.  

Deste modo, ressalta-se que o desenvolvimento psicoemocional do adotado necessita 

de um ambiente de possibilidades de aprendizado, de uma boa nutrição, estudos e acima de 

tudo o afeto. Percebeu-se que, em tempos passados, os laços consaguíneos colocados em 

contraposição com os laços jurídicos, prevaleciam. Isso hoje é tratado de outra forma devido à 

evolução do conceito de família, onde os vínculos afetivos predominam em relação aos laços 

sanguíneos. 

Notou-se que o desejo pela adoção parte de uma motivação narcísica. Sendo esta 

uma forma de lidar com a finitude e concretizar o desejo de continuidade da existência. 

Entendeu-se que o ser humano necessita dessas experiências para sua formação mental, e se 

interrompidas podem causar danos a constituição da identidade e sequelas na formação da 

personalidade. 

Destaca-se a necessidade de novos estudos serem realizados sobre o tema deste 

trabalho no campo da Psicologia. Mais informações podem auxiliar a atuação de profissionais 

da equipe multidisciplinar inserida no sistema judiciário a lidarem com esta temática com 

procedimentos embasados cientificamente e para lidarem também com o preconceito de 
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outros profissionais que podem omitir o direito a adoção por puro preconceito, não visando o 

bem-estar da criança. 

Em virtude do que se foi observado, ressalta-se que este trabalho chegou ao objetivo 

traçado pelo autor, com o auxilio de materiais de autores renomados nos temas da adoção e 

direito da família da homoafetiva. É sugerido a confecção de mais estudos psicológicos acerca 

da parentabilidade homoafetiva, com o objetivo de saciar a sede de conhecimento do público 

aqui citado e por pessoas que atraem-se por esta temática. 
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