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A sexualidade na justiça: quando a adoção torna-se um sofrimento 

para os casais homossexuais 

1. RESUMO 

A forma de união tradicional, integrando um homem uma mulher e seus filhos, já não 

comporta a realidade atual da família, que vem fugindo desse padrão e se desdobrando em 

diferentes formas de agrupamento, como os casais homoafetivos. Porém, os valores morais 

que revestiam o modelo conservador ainda estão impregnados na sociedade, de modo que 

recai nos integrantes desse novo modelo, uma frustração social frente ao preconceito 

sofrido por esse rompimento de valores, e uma marginalização em relação aos seus direitos 

e garantias fundamentais. Partindo de uma análise histórica da evolução do conceito de 

família, o presente trabalho tem o intuito de analisar o impacto psicológico dessa quebra de 

valores tradicionalistas para os casais homossexuais que almejam e realizam a adoção, 

assim como as previsões legais que muitas vezes são privadas a estes casais que escapam 

a observância da lei. Para a constatação de dados, serão realizadas entrevistas com os 

técnicos jurídicos responsáveis pelo acompanhamento desses casais, além da pesquisa 

bibliográfica.  
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2. INTRODUÇÃO 

A união familiar pode ser visualizada em qualquer momento histórico da humanidade, não 

sendo possível definir uma época ou um marco de surgimento, nem tão pouco, estabelecer 

um conceito imutável e perpétuo, que tenha ultrapassado as etapas de desenvolvimento da 

civilização, e continuado intacto. As formas de agrupamento familiar se diferenciam no 

tempo e nas culturas. Portanto, estará sempre sujeita a influência de fatores histórico-

sociais, que darão diferentes formas de entidades familiares. 

A princípio, a ideia de família era centrada na figura paterna, no qual o pai tinha poder e 

domínio sobre a vida dos demais integrantes dessa instituição. As diferentes formas de 

agrupamento não eram vistas como família, o que explica a inexistência de uma evolução 

histórica na legislação frente a novas molduras familiares (ROTONDO, 2011). 

Na atual conjuntura social, o fundamento dessa família não se baseia mais na figura 

paterna, e sim, no sentimento de afeto entre os integrantes da entidade familiar, 

independente do sexo ou quantidade de pessoas que fazem parte dessa família. 

Porém, como são modelos atuais e o direito estava adaptado ao modelo tradicional da 

família, surgem lacunas na lei para tutelar e garantir os direitos inerentes a esses novos 

grupos. Assim como uma insatisfação dos mesmos com a ineficiência da justiça para 

atendê-los, o que gera diversos sofrimentos para esses casais, além do preconceito e 

conflito de valores que esses já enfrentam, tanto como entidade familiar, quanto sujeito 
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único. 

Dentro desse panorama o trabalho visa ressaltar os pontos em que a lei deixa a desejar no 

amparo social a essas formações de família mais atuais, com enfoque nos casais 

homoafetivos, assim como identificar a maneira que os aspectos psicológicos são acolhidos.  

3. OBJETIVOS 

3.1- Objetivo Geral 

A pesquisa tem o objetivo de aprofundar a análise do sofrimento dos casais homoafetivos 

que buscam a adoção, de modo que este conhecimento incentive novos trabalhos dentro 

desse âmbito no lócus universitário de Paranaíba.  

3.2- Objetivo Específico 

- Destacar os pontos em que a lei deixa lacunas nos direitos dos casais; 

- Retratar como o sofrimento dos casais homoafetivos é tratado pelo psicólogo jurídico; 

- Identificar as causas que levam esses casais ao sofrimento; 

- Tentar desmistificar o paradigma de que apenas o modelo tradicional de família tem 

capacitação para adotar uma criança. 

4. METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa e alcance dos objetivos foram realizadas revisões 

bibliográficas de textos, artigos e monografias relacionadas ao sofrimento por parte dos 

casais homoafetivos frente à adoção, o entendimento de conceito de família ao longo da 

história e origem desses conceitos, além de planejamento junto ao professor orientador, de 

como serão aplicadas e conduzidas às entrevistas. O trabalho também conta como estudo 

de casos por via processual dentro do fórum do município de Paranaíba-MS.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao estar inserido na sociedade recai sobre o indivíduo uma expectativa de comportamento 

especifico que abrange características tanto particulares quanto sociais, bem como a 

sexualidade. Logo a manifestação de uma posição diferente da esperada, gera um 

preconceito da sociedade frente a isso. O tema engloba vários fatores (sociais, culturais e 

históricos) que contribuem para a formação subjetiva do sujeito homossexual. E esses 

fatores podem ser construídos de forma negativa no individuo, fazendo com que o mesmo, 

sinta-se uma anomalia perante a sociedade, por estar fora do padrão esperado, gerando 

assim um sofrimento. 

Observando o setor acadêmico da cidade de Paranaíba-MS, é notório a baixa relevância 

que se dá para as discussões a respeito da adoção por casais homoafetivos, pelos motivos 

citados acima, que refletem tanto no sujeito único em sua subjetividade, assim como sobre 

esses sujeitos na tentativa de se consolidarem como família frente à sociedade a qual estão 

inseridos, na busca dos mesmos direitos e tratamento dos casais convencionais.  
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É importante incentivar esse tipo de discussão para que os acadêmicos questionem o 

desamparo legal para os casais homoafetivos, que viola o artigo 5º da Constituição 

Brasileira, que garante o tratamento igualitário de todos perante a lei, voltando o olhar 

desses universitários para uma visão mais humana do assunto. Pois a efetivação dessa 

adoção iria ajudar na mudança de uma realidade nacional que é a grande demanda de 

crianças que encontram-se sem família, tendo seus direitos tutelados pelo ECA, que no seu 

art.19 diz “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes”, violados.   

A partir dessa observação, consideramos ser necessário a quebra do preconceito que 

envolve o tema da adoção por parte desses casais homoafetivos, já que, pela ADI nº 4277, 

a união desses casais é considerada entidade familiar assim como o modelo tradicional. 

Logo, devem gozar dos mesmos direitos. Foram feitas diversas pesquisas bibliográficas, 

que ajudaram na compreensão e amplitude do assunto. Buscando textos que debatem a 

clareza e objetividade do tema, assim como a letra da própria lei, em andamento também 

está sendo realizado um planejamento, para que se torne possível uma analise mais prática. 

E para que no contato com os técnicos jurídicos (assistente social e psicólogo), seja 

possível constatar se há o atendimento sendo feito a estes casais, questionar a 

subjetividade do técnico enquanto profissional que estará acompanhando os casais e o 

processo, assim como se existe demanda no município, e no caso de existência e abertura 

para pesquisa, fazer uma avaliação contextual dessa demanda, equiparando duas ciências: 

Direito e Psicologia.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tendo em vista que o trabalho ainda está em andamento e já cumpriu com sua 

etapa de análise bibliográfica, foi notável o acréscimo que essas leituras trouxeram 

para a compreensão do tema analisado, o que influencia diretamente nos próximos 

passos a serem dados na pesquisa, que conta com encontros com os técnicos 

jurídicos do Fórum e com a coleta dos dados, para que de sua relevância possamos 

remeter esses conhecimentos à comunidade acadêmica. 
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