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RESUMO  

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa bibliográfica, elaborada para 
discutir os direitos legais que casais homoafetivos possuem e, assim, estejam aptos 
a realizar uma adoção sem impedimentos. Partiu-se do ponto de vista jurídico para 
se chegar a conclusão de que uma adoção realizada por um casal homoafetivo é um 
procedimento legal, da mesma maneira que uma adoção realizada por um casal 
heterossexual e que não existem impedimentos na lei para tal ação. Portanto após 
estudos realizados segue alguns apontamentos sobre casos anteriores, opiniões de 
certos doutrinadores e o que está posto na Constituição. 
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INTRODUÇÃO  

 

A adoção de crianças e adolescentes por casais homossexuais é um assunto 

polêmico e causa controvérsia ao ser abordado, considerando o preconceito que 

ainda existe entre a união de duas pessoas do mesmo sexo. O preconceito se 

alastra quando da tentativa de um casal homossexual adotar uma criança e formar a 

base da sociedade, a instituição da família.  

Por conta desta diversidade de opiniões, casos em que casais homossexuais 

buscam adotar uma criança ou um adolescente tornam-se complicados e encontram 

dificuldades para completar o processo. 

Visto que a adoção beneficia ambos os lados, tanto o casal quando o adotado 

é importante um apoio social, pois valores como afeto, carinho e amor são 

essenciais na formação da criança e do adolescente. A conscientização da 

população também é necessária, pois na maioria dos casos, a dificuldade nem é da 

parte constitucional, mas do preconceito e das barreiras impostas pela sociedade. 

Diante do exposto, são esperados resultados positivos, pois ao aprofundar o 

contexto das dificuldades que estes casais enfrentam ao tentar formar uma família, 

não é difícil chegar a mesma conclusão que Almeida (2009, p. 36) “Carinho e afeto 

familiar independe da orientação sexual dos pais e não podemos permitir que o 

preconceito prevaleça diante do amor estabelecido entre pai/mãe e filhos, sendo 

biológicos ou não.” 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

  

Este estudo se desenvolveu através da pesquisa bibliográfica. Trata-se de 

uma pesquisa que explora as mais variadas interpretações de doutrinadores, no que 

diz respeito a adoção por casais homossexuais. A pesquisa bibliográfica é utilizada, 

como meio de encontrar respostas para os estudos apontados, buscando analisar as 

contribuições necessárias sobre um assunto existente e opiniões formadas de 

autores respeitados no meio. Conforme Cruz e Ribeiro (2003, p. 12) “Uma pesquisa 



 
 

 

bibliográfica pode visar um levantamento dos trabalhos realizados anteriormente 

sobre o mesmo tema estudado no momento, pode identificar e selecionar os 

métodos e técnicas a serem utilizados”.  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

Segundo Clóvis Beviláqua (1976, p. 351) “adoção é o ato civil pelo qual 

alguém aceita um estranho na qualidade de filho” semelhante a definição dada por 

Silvio Rodrigues (2002, p. 380) que define adoção como “o ato do adotante, pelo 

qual traz ele, para sua família e na condição de filho, pessoa que lhe é estranha”. 

Vale ressaltar o conceito de adoção dado por Pontes de Miranda (2001, p. 217) 

“adoção é o ato solene pelo qual se cria entre o adotante e o adotado relação fictícia 

de paternidade e filiação”. 

A adoção por casais homoafetivos sofre com o preconceito imposto pela 

relação entre os pais do futuro adotado pertencerem ao mesmo sexo, argumento 

inválido, pois de acordo com Almeida (2009, p. 45) a “Adoção é direito fundamental 

de qualquer ser humano, independente de sua orientação sexual”. Antes de criticar o 

casal pela opção sexual é importante analisar os valores sentimentais, pois 

conforme Almeida (2009, p. 47) “A afetividade deve prevalecer ao poder patriarcal ou 

marital, isto é, deve-se primar pelo carinho e dedicação prestados à criança, ao 

invés da posição de cada um dos pais em relação ao outro.” 

Os argumentos contrários, principalmente no que diz respeito à criança 

crescer sofrendo bullying não tem validade, pois especialistas, através de estudos, 

afirmam o contrário, como na análise da psicóloga Mariana de Oliveira Farias (2010, 

p. 65) “O desenvolvimento independe dos pais serem hetero ou gays. A criança 

precisa se identificar com uma figura que lhe dê atenção, apoio e educação. O que 

importa é o vínculo e se aqueles pais realmente quiseram adotá-la”. 

 

2.1 FAMÍLIA HOMOAFETIVA 

 

É evidente que o termo “família” foi ampliado, não sendo mais necessário 

que duas pessoas de sexo diferente se unam em matrimônio para formar uma 



 
 

 

família. Já existe a união estável, ou seja, existe família sem que haja casamento 

formal. Outro caso é a família monoparental, na qual apenas o pai ou a mãe vive 

com o filho, adotado ou natural. Também a família homoafetiva, que consiste na 

união entre duas pessoas de mesmo sexo.  

A professora Dóris de Cássia Alessi (2011, p. 45) discorre sobre o assunto 

de maneira interessante: 

 

Amparada pelos princípios constitucionais, às uniões homoafetivas 
ganharam relevo a partir do momento em que o obsoleto modelo patriarcal e 
hierarquizado de família cedeu lugar a um novo modelo fundado no afeto. A 
propósito, as uniões entre pessoas do mesmo sexo pautadas pelo amor, 
respeito e comunhão de vida preenchem os requisitos previstos na 
Constituição Federal em vigor, quanto ao reconhecimento da entidade 
familiar, na medida em que consagrou a efetividade como valor jurídico. 
 
 

Atualmente incluir as uniões homoafetivas no âmbito familiar não se trata 

apenas de uma questão constitucional, mas também de uma postura ética.  

 

2.2 ADOÇÃO HOMOAFETIVA  

 

As relações homoafetivas sofrem de preconceito, entretanto, em nenhum 

momento o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o Código Civil ou outra 

legislação pátria, faz menção a orientação sexual do adotando. Assim, não existe 

qualquer razão para que uma pessoa não seja considerada apta a adotar em razão 

de sua opção sexual. 

A adoção é um meio de dar amor e afeto àqueles que não recebem e, com 

base nesse preceito, o art. 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente aborda que 

“a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e 

fundar-se em motivos legítimos” (BRASIL, 1990). O Estatuto da Criança e do 

Adolescente tem como fim social, acima de tudo, resguardar e proteger a dignidade 

da criança e do adolescente 

O enunciado do art. 5º da Constituição Federal do Brasil é claro e serve de 

base no que aponta: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza” (BRASIL, 1988). Interpretado no contexto das relações homoafetivas, fica 

evidente que a distinção por opção sexual no ato da adoção é inconstitucional.  



 
 

 

2.3 POSICIONAMENTOS FAVORÁVEIS A ADOÇÃO HOMOAFETIVA 

 

 Parte da doutrina defende a possibilidade de adoção por casais 

homossexuais, sob o argumento de que tal condição poderá trazer benefícios ao 

adotado, bem como oferecer um ambiente familiar adequado. 

Segundo Hussein (2011, p. 52) “casais convencionais normalmente optam por 

bebês de cor branca, saudáveis. Entre os casais homossexuais é muito comum a 

adoção de crianças mais velhas, com irmãos e até mesmo soropositivas”, fato 

relevante, pois estas crianças acabam ficando de fora da lista de desejo da maioria 

dos casais heterossexuais. 

Dias (2008, p. 63) escreve que : 

 

Nada justifica a estigmatizada visão de que a criança que vive em um lar 
homossexual será socialmente rejeitada ou haverá prejuízo a sua inserção 
social. [...]. Assim, a insistência em rejeitar a regulamentação da adoção por 
homossexuais tem por justificativa indisfarçável preconceito. 
 

Para Uziel (2008, p. 21), 

 

Inexiste fundamento teórico, científico ou psicológico condicionando a 
orientação sexual como fator determinante para o exercício da 
parentalidade. Discutem-se, sim, as condições subjetivas de pessoas, de 
qualquer orientação sexual, para desempenharem os papéis de pais e de se 
vincularem afetivamente a crianças ou adolescentes. 
 
 

A doutrinadora Dias (2001, p. 124) afirma: “Não é o elo biológico que deve ser 

preservado. São os vínculos afetivos que precisam ser assegurados a quem tem o 

direito de ser amado como filho”.  

Ainda, utilizando as palavra de Dias (2000, p.124), 

 

Se a realidade social impôs o enlaçamento das relações afetivas pelo 
Direito de Família e a moderna doutrina e a mais vanguardista 
jurisprudência definem a família pela só presença de um vínculo de afeto, 
devem ser reconhecidas duas espécies de relacionamento interpessoal: as 
relações heteroafetivas e as relações homoafetivas. 
 



 
 

 

Diante destas afirmações de doutrinadores respeitados, é visto o quanto uma 

criança pode receber ao ser adotada, os inúmeros benefícios que estes casais os 

proporcionam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como elemento essencial deste estudo, privar uma pessoa legalmente 

capaz de formar sua família fere o princípio da dignidade humana. A sociedade tem 

que tomar consciência da atrocidade que é impor barreiras apenas pela orientação 

sexual de algumas pessoas. A maioria não deve oprimir uma minoria, visto que 

sempre quando isso acontece, acaba em tragédia. 

É notório que a população de homossexuais cresce com o passar dos anos 

e, com isso, aumenta o número de pessoas que sofrem com a discriminação. 

Aqueles que rejeitam a adoção por casais homossexuais devem perceber que as 

relações familiares baseiam-se no amor e no afeto, independente de quem forma a 

família, se um casal heterossexual ou um casal homossexual, pois a capacidade de 

amar e ser amado é a mesma. 

 Novamente, qualquer indivíduo que preencha todos os requisitos legais pré-

estabelecidos para a adoção, tem o direito de adotar independente de sua opção 

sexual. Deve-se levar em conta, em qualquer caso, o interesse da criança, qual seja, 

viver sob um ambiente familiar agradável, ter afeto, condições básicas de 

sobrevivência, educação e saúde. 

Diante do exposto, evidencia-se que não há razão para uma criança ou 

adolescente ser privado da possibilidade de fazer parte de uma família somente pela 

opção sexual dos pais. O adotado só obtém vantagens vivendo em um lar estável, 

sob cuidado de pessoas dispostas a educar e dar o afeto e carinho que elas 

necessitam e que não dispunham vivendo em abrigos ou na rua. 
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