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RESUMO

Este artigo visa analisar a homoafetividade e os desafios postos no processo de adoção. Tal estudo 
ressalta os direitos da criança e do adolescente presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei n°8069 de 3/06/1990 que não faz restrições a homoafetivos serem adotantes inclusive 
enfatiza a importância da família substituta para acolher e oferecer ambiente familiar favorável ao pleno 
desenvolvimento do adotando. Esta pesquisa   analisa o contexto sócio- histórico da homoafetividade 
e da adoção tendo como base os estudos já realizados sobre o assunto, além de abordar os desafios 
postos aos homoafetivos no processo de adoção bem como os perspectivas que envolvem essa temática. 
Sendo assim, justifica-se que é relevante discutir esse tema por se tratar de um fenômeno imbuído de 
preconceitos. Além disso é necessário que haja uma maior divulgação deste  assunto uma vez que o 
preconceito e a discriminaçao ainda é muito presente na sociedade. Este artigo trata-se se uma revisão 
de literatura, com caráter retrospectivo e análise qualitativa, compreendeu o segundo (2º) semestre de 
2015 e o primeiro (1º) semestre de 2016, as informações para concretização do estudo foi coletada em 
materiais já elaborados, o custeio do mesmo foi financiado pelos próprios autores.
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1 INTRODUÇÃO

Análise histórica sobre a homoafetividade

O tema desta pesquisa refere-se à adoção por homoafetivos. Desse modo, o objetivo geral foi 
discutir sobre os desafios postos a estes no processo de adoção. Tendo como base as origens da história 
humana, verifica-se que a homoafetividade sempre esteve presentes em vários povos e culturas, tais 
como os povos romanos, egípcios, assírios e gregos. 

As relações homoafetivas são discutidas por diferentes autores desde a antiguidade. Destaca-
se que Foucault (2007) expõe essa preocupação pontuando os problemas que a repressão ao sexo pode 
causar.Em sua obra historia da sexualidade - a vontade de saber o autor constrói uma nova hipótese sobre 
a sexualidade humana, pois aborda que as sexualidade é socialmente construída e não biológica como a 
sociedade pensa. 

Segundo Farinelly; Mendes (2008), a criação da palavra homossexualidade, foi criada pelo 
médico húngaro Benkert em 1869, antes entendida como homossexualismo, onde vê-se a troca do termo 
“ismo” – doença, pelo termo “dade” – jeito de ser. Porém, neste estudo, optou-se pelo termo homoafetivo 
por remeter à ideia de afeto.  

O termo hossexualidade foi criado em 1869 pelo escritor e jornalista Karl-Maria kertbeny, 
derivando do grego homos que significa “emelhante”. Em 1870 um texto de westphal chamado 
‘ as sensações sexuais contrarias’ definiu a homossexualidade em termos psiquiátricos como 
um desvio sexual, uma inversão do masculino e do feminino. A partir de então, no ramo da 
sexologia, a homossexualidade foi descrita como uma das formas emblemáticas da degeneração 
( MOREIRA, 2008, p. 27.)

 A procura por explicar os fenômenos humanos a partir das bases biológicas não é um fato recente 
na história da ciência. Conforme Ceccarelli, (1998), seria ilusório pensar que a identidade ou orientação 
sexual poderia ser definida a partir do biológico. Conforme observa a autora mencionada:

O gênero é a conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir, nas 
espécies, os machos e as fêmeas e, na espécie humana, o homem e a mulher, o sexo masculino e 
o sexo feminino. Mas, nesses termos, uma definição ainda muito limitada, pois, para homens e 
mulheres, o gênero é uma construção social que se configura numa relação com o que, em cada 
cultura e época histórica, se define como sendo a identidade sexual, os papéis sexuais, ideias de 
masculinidade, feminilidade, etc (CECCARELLI, 1998, p.20).

Segundo Winston (2006) os seres humanos não são os únicos com comportamento homoafetivo: 
os bonobos – chimpanzés pigmeus – frequentemente são vistos se agarrando com parceiros do mesmo 
sexo.  Observa-se, então, que, em termos de orientação ou expressão sexual, a homoafetividade não é 
uma opção que depende da vontade do indivíduo, como uma deliberação consciente. Conforme o autor  
Winston, o individuo não tem a opção de escolher em ser ou não homoafetivo, pois é algo que independe  
de escolhas. 

De acordo com Picazio (1998), existem mulheres homossexuais na mesma proporção que homens, 
mas as pessoas provenientes de culturas machistas se preocupam mais com o homem  desempenhar o 
papel ou tarefas que seriam feitas somente por mulheres.

Sobre o ponto de vista do direito, Dias (2001) afirma que nas culturas ocidentais contemporâneas, 
os homossexuais são relegados à marginalidade por não se encaixarem na estrutura restrita de moralidade. 
São vistos, portanto, como “anormais” por não se encaixam nos padrões socialmente estabelecidos e são 
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rejeitados pelo fato de serem diferentes.
A gênese da homoafetividade é estudada pela medicina, genética, psicologia e psicanálise, além 

de outros de conhecimento. Conforme discorre Farinelli e Mendes (2008) devido a homoafetvidade 
ter sido considerada como doença, perversão, e ate maldição, por isso muitos cientistas passaram a 
pesquisar sobre os possíveis fatores para tal comportamento, isto é, desvios de personalidade.

Vale ressaltar que atualmente a medicina considera a homoafetividade uma maneira diferente 
de ser, ou seja um comportamento diferente do individuo. Conforme Farinelli e Mendes (2008) na 
visão da psicologia e psicanálise  este assunto ainda é objeto de estudo, juntamente  com a tentativa de 
compreensão do psiquismo humano.

Feitos os apontamentos acima, serão abordados a seguir alguns aspectos sobre o histórico da 
adoção de crianças no contexto brasileiro.

Histórico sobre adoção de crianças

   Conforme nos séculos XVIII e XIX, não havia polÍtica social voltada para a criança e o 
adolescente, havia medidas coercitivas que visavam retirar as pessoas em situação de rua e órfãos do 
espaço público, como forma de camuflar os problemas sociais vigentes naquele período. Nesse contexto, 
a igreja católica obteve papel primordial ao criar a santa casa de misericórdia onde existia a “roda dos 
expostos” que abrigava as crianças em situação de abandono.

Segundo Lisboa (1996,) a adoção foi disciplinada no Código de Hamurabi (1728-1686) e ficou 
conhecida em Roma, pois atendia à necessidade de preservação da unidade religiosa, política e econômica 
da família romana.

No Brasil, Carvalho e Ferreira  (2000)  relatam que a adoção de crianças é uma prática trazida pelos 
colonizadores que a receberam como herança da família patriarcal portuguesa e esse modelo garantia 
que as crianças tivessem sempre um teto, embora em posição inferior frente aos filhos legítimos.

O Código Civil de 1916 foi o primeiro dispositivo legal sobre a adoção, garantindo que qualquer 
pessoa com mais de 50 anos sem geração legítima podia adotar com o consentimento dos pais biológicos. 
Não havendo restrição de sexo, estado civil ou nacionalidade, o adotando poderia ter qualquer idade, 
respeitando a diferença de, no mínimo, 18 anos entre adotando e adotante.

Atualmente, a adoção no Brasil, tanto aquela feita por brasileiros quanto por estrangeiros, 
residentes ou não no país, está regulamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 
nº 8069 de 13 de julho de 1990. O art.41 do ECA expõe que: “a adoção atribui a condição de filho ao 
adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo 
com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais (BRASIL,2006). 

             Segundo Elias (1994), os adotados terão os direitos e deveres próprios de um filho, ou 
seja, a experiência de obediência, respeito e a prestação de serviços próprios de sua idade e condição. 
Por sua vez o artigo 42 do ECA relata que:

podem adotar os maiores de 21 anos independente de estado civil. Não podendo adotar os 
ascendentes e os irmãos do adotando. O adotante há de ser, pelo menos, 16 anos mais velho do 
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que o adotando. No inciso quarto (§ 4°), os divorciados e os juridicamente separados poderão 
adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de convivência tenha 
sido iniciado na constância da sociedade conjugal” ( BRASIL, 2006, p.33).

  Em se tratando de adoção de adolescentes, será necessário o seu consentimento para deferimento 
do processo. O  artigo 43 do ECA diz que  “a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens 
para o adotando”, Percebeu-se que, diante da análise feita sobre as leis de adoção no Brasil houve vários 
progressos, principalmente para a proteção integral da criança e do adolescente. 

                 Para que o processo de adoção seja iniciado, primeiro deve ser feito o cadastro 
do interessado à adoção junto à Vara da Infância e Juventude. Além desse processo, segundo Luciene 
(2004) ,a documentação recomendada pelo juizado ao interessado em adotar devem comprovar a sua 
estabilidade pessoal, familiar e suas condições financeiras básicas que comprovem garantir à criança e/
ou adolescente uma moradia, alimentação, acesso à educação e saúde. Além disso:

Após a análise, o processo vai para o juiz que examina os documentos e encaminha o processo 
para o Setor Técnico (formado por assistentes sociais e psicólogos). Os técnicos avaliam o 
adotante tanto objetivamente quanto subjetivamente, através de entrevistas e visitas domiciliares, 
alertam o adotante sobre as dificuldades que enfrentará na criação da criança e emite parecer a 
respeito sob forma de um laudo psicossocial. (LUCIENE, 2004 ,48)

De acordo com Figueiredo (2003), a análise social tem por objetivo traçar a posição social do 
adotando e a análise psicológica busca conhecer a história de vida do mesmo e as justificativas que o 
levou a adotar uma criança. 

Conforme expõe Fonseca (1995), quando a criança indicada pelo Juizado da Infância e da 
Juventude é aceita mediante um Termo de Guarda, o adotando passa a ter a obrigação de cuidar e zelar 
pelo seu bem estar. Após o tramito e julgado a adoção, cancela-se o registro de nascimento, efetuando-
se um novo registro constando o nome dos pais adotivos. Assim, cabe ao adotante cumprir o que é 
preconizado no ECA assegurando todos os direitos e levando em conta o seu peculiar  processo de 
desenvolvimento.  

Feitas as considerações acima, abradar-se a seguir sobre a adoção por homoafetivos.

Adoção por homoafetivos: desafios e perspectivas

De acordo com Fonseca (1995), ao se pensar em família no Brasil, o pensamento se restringe 
à família conjugal em co-residência de um casal com seus filhos. No entanto, percebe-se que a família 
contemporânea não se baseia somente no modelo nuclear, mas sim, no respeito às particularidades de 
cada um de seus membros, independentemente de laços consanguíneos.  Dentre os tipos de família  
pode-se elencar: 

Família nuclear (pai, mães e filhos ), extensa (incuindo três ou quatro gerações), adotivas ( bi-
raciais ou multiculturais), monoparentais ( chefiada só por um dos genitores), reconstituídas ( após 
a separação conjugal) casais homossexuais ( com ou sem crianças) anaparentais (extraconjugais 
). (SOUZA, BELEZA e ANDRADE, 2008 p. 110).
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Segundo o ECA, ao serem esgotadas as possibilidades da criança ou do adolescente permanecer 
na família natural ou extensa, esta é encaminhada para a adoção.   Subtende-se que a família substituta 
postulante à adoção não precisa necessariamente possuir a mesma formação da família natural.  Entende-
se família natural aquela formada pelos pais e seus descendentes, já a família extensa ou ampliada é 
aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos formada assim por parentes próximos com 
os quais a criança ou adolescente convive mantem vínculos de afinidade e afetividade Brasil (2006).

Contudo, não se percebe restrição quanto à adoção e formação de um núcleo familiar por 
homoafetivos que pode ser considerada como família substituta apta a cuidar de uma criança e/ou 
adolescente.

      Uma premissa que dificulta a adoção por casais homoafetivos é de que a criança sofreria 
prejuízos em seu desenvolvimento em relação aos processos de identificação e constituição de sua 
identidade, devido à ausência de referências paterna e materna.  No entanto, essa afirmação é refutada, 
pois a autora a seguir aborda que :

 Não há como prevalecer o mito de que a homossexualidade dos genitores é geradora de 
patologias, eis não ter sido constatado qualquer efeito danoso para o desenvolvimento moral 
ou a estabilidade emocional da criança conviver com pais do mesmo sexo. Muito menos se 
sustenta o temor de que o pai irá praticar sua sexualidade na frente ou com os filhos. Assim, nada 
justifica a visão estereotipada de que o menor que vive em um lar homossexual será socialmente 
estigmatizado, terá prejudicado seu desenvolvimento, ou que a falta de modelo heterossexual 
acarretará perda de referenciais ou tornará confusa a identidade de gênero ( DIAS, 2001, p. 64). 

A autora discute que a homoafetividade não deve ser um fator que traga desvantagem ao adotante 
no processo de adoção, de modo que leva-se em consideração o direito da criança e do adolescente, que 
tem assegurado em lei o direito à convivência familiar e comunitária, o que independe da composição 
familiar. Além disso, até o momento, não há estudo que comprove que o convívio da criança e/ou 
adolescente com o homoafetivo influenciará negativamente na sua orientação sexual, nem afetará o seu 
desenvolvimento psicológico.

    Muitos casais homoafetivos já obtiveram a tutela que é o direito que uma autoridade recebe 
para zelar por um indivíduo menor de idade.  No entanto para consegui-la   houve a  necessidade de 
interpor ação judicial, pois, administrativamente, seu pleito era negado.

Geralmente, as posições contrárias à adoção por casais homoafetivos decorrem de preconceito e 
“achismos”,. como pode ser comprovado no excerto a seguir:

Comprovada a existência de um relacionamento em que haja vida em comum, coabitação e 
laços afetivos, está-se à frente de uma entidade familiar, forma de convívio que goza de proteção 
constitucional, nada justificando que se desqualifique o reconhecimento dela, pois o só fato dos 
conviventes serem do mesmo sexo não permite que lhes sejam negados os direitos assegurados 
aos heterossexuais (DIAS, 2009, p. 75.)

Diante da contextualização do direito homoafetivo, ainda há muito que mudar principalmente no 
que se refere à adoção. Não se pode compreender que o conceito de família está em crise, mas sim que 
deve haver mudanças conforme as necessidades e alterações da sociedade, pois, analisando os inúmeros 
índices de institucionalização de crianças e adolescentes, fica explícito que se nega o direito deles de 
possuir um lar  em controvérsia com  do que é preconizado  no ECA.

No que se refere aos homoafetivos percebe que uma das formas de manisfetaçao do preconceito 
é através da homofobia que é entendida como aversão ou ódio irracional aos homoafetivos, sendo umas 
das principais causas da discriminação, morte e violência contra gays, lésbicas, bissexual e transexuais  
Brasil,( 2008). Ainda neste sentido Jesus( 2013) et all, elucida que a sociedade de um modo geral além 
de  não aceitar, reprime os direitos dos homoafetivos e esta postura homofobica ganha espaço nesse 
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cenário, o que configura em violação de direitos deste segmento.
No Brasil, esse assunto ocasiona sempre muitas discussões e polêmicas, mas apesar de muita 

discussão e repercussão da mídia, nenhuma lei importante para reconhecimento dos direitos LGBT 
foi aprovada ate o momento. De um modo geral, pode-se dizer que o imobilismo e o conservadorismo 
têm marcado a ação do Congresso Nacional em relação ao tema de acordo com  CARRARA( 2010). 
Ainda nesse sentido Mello (2005) aborda que as altercações acerca do indeferimento do direito aos 
homoafetivos de instituir família, na qualidade de cidadãos, ultrapassam as esferas dos direitos humanos 
fundamentais.

Sendo assim, objetivou-se ponderar o contexto que abrange os desafios postos aos homoafetivos 
no processo de adoção, bem como os preconceitos direcionados a esse público. Propôs-se também, 
através deste estudo, ressaltar os respaldos legais  que legitimam tal ação tendo como base o ECA e a 
constituição federal de 1988.

Diante disso, o presente artigo buscou analisar o fenômeno da homoafetividade sobre parâmetros 
de algumas ciências, assim como o histórico sobre a adoção de crianças no contexto brasileiro, tendo 
então como chaves de pesquisas e coleta de dados os materiais e métodos que serão trabalhados e 
analisados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

                 Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica se desenvolve embasada em materiais 
já elaborados, e tem como principal vantagem permitir que o investigador faça a cobertura de uma 
série de fenômenos, tornando-se importante, especialmente, quando o problema da pesquisa exige dados 
dispersos pelo espaço, sendo indispensável em estudos históricos. 

Este artigo trata-se se uma revisão de literatura, com caráter retrospectivo e análise qualitativa. 
É baseada em materiais encontrados em sites de busca, tais como, Scielo, livros, Google acadêmico, 
Periódicos, disponibilizados gratuitamente, e avaliados e classificados no Qualiscapes que apresentem 
estudos realizados sobre o tema. 

O material foi composto a partir de analises e pesquisas. Utilizados descritores, tais como: 
Homoafetividade, criança e adolescente, preconceitos  de modo a enriquecer o presente estudo. 

Dentre as etapas de realização desse artigo, se destaca o entendimento da realidade que vivem os 
homoafetivos, bem como os desafios no processo de adoção e entraves que estes sofrem no meio em que 
vivem. Projeto no qual, teve participação efetiva de literaturas e áreas afins.

Percebe-se a importância de se tornar um assunto de caráter perspectivo, englobando diversos 
parâmetros de entendimento do publico alvo (homoafetivo) do modo que estes, interagem e reagem 
sobre as decisões propostas. Contudo, devido a fatores que inviabilizaram a realização da pesquisa de 
campo, optou-se pela pesquisa bibliográfica afim de aprofundar e entender os desafios e perspectivas 
que norteam a adoção por homoafetivos, tendo como foco vários autores que são relevantes para o tema 
abordado.

Pontua-se que este estudo possui limites quanto ao seu caráter, sendo eles  falível e provisório, é 
falível porque ao contrário de outras formas de conhecimentos elaborados pelo homem, reconhece a sua 
própria capacidade de errar e provisório porque na ciência o conhecimento cientifico não é absoluto.

Quanto a técnicas de coleta de dados utilizou-se os dados secundários que  são os informações 
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que já se encontram disponíveis, pois já foram objeto de estudo e análise. Trata-se, pois de uma pesquisa 
qualitativa que possui caráter exploratório, isto é, estimula os entrevistados a pensarem livremente sobre 
algum tema, objeto ou conceito.

Dentro do diagnóstico da situação que ocorre na adoção pelos homoafetivos, a busca de 
resultados e discursões é uma maneira de compreender de forma ampla quais são os seus desafios e  suas 
perspectivas, para tanto utilizou-se     o auxilio de pesquisas e dados coletados dos autores  citados .

   
3- RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mott (2003) aborda que no Brasil existem provavelmente 17 milhões de homoafetivos e muitos 
possuem relações estáveis. Por outro lado, muitos homoafetivos possuem filhos biológicos que vivem 
sob sua guarda e sob o mesmo teto com os (as) companheiros (as) dos seus pais/mães, desenvolvendo 
laços familiares estáveis e duradouros.

Herek (1988) diz que para se entender as atitudes contra os homomoafetivos é importante 
analisar a religiosidade, a adesão à família tradicional, ao sexo, a percepção dos amigos e a interação 
com homossexuais. Estas variáveis explicam de 2% a 45% das atitudes contra os homoafetivos.

A questão a seguir, foi  direcionada para aqueles que tinham intenção de adotar, ou que já haviam adotado. 
Esta pergunta questionava as principais dificuldades que os participantes enfrentaram ou  pensavam que  iriam 
enfrentar, ao iniciar  o processo de adoção . Sendo  esta respondida por 27 pessoas, como pode ser observado 

no Gráfico 1: 
Fonte: https://alinecanella.wordpress.com/2015/06/28/11/

Analisando o gráfico acima percebe-se que dentre as dificuldades destaca-se o preconceito e 
a não aceitação da família homoparental na sociedade brasileira. Aprende-se que diante do exposto 
as pessoas entrevistadas tem receio de sofrer preconceito, porque percebe-se que o machismo ainda é 
muito presente na sociedade atual.  Outra questão refere-se a não aceitação da sociedade em admitir a 
capacidade de dois pais homens ou mulheres cuidarem de seus filhos.

A pesquisa  a seguir foi realizada pos Souza (2010), o questionário foi aplicado em quatro 
capitais: Recife, Belém, Campo Grande e Belo Horizonte , participano desta 1058 pessoas . onde 
obteve-se os resultados apresentados a seguir. O gráfico abaixo apresenta dados sobre  a opinião dos 
entrevistados  sobre a adoçao por homoafetivos e se essa ação poderia  influenciar na orientaçao sexual 
da criança e/ou adolescente.
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Fonte: http://pt.slideshare.net/JHOSISOUZA/adocao-homoafetiva
             Diante da pesquisa apresentada evidencia-se que a maioria dos  entrevistados não acredita 

que a convivência da criança com um casal    homoparental influenciará na sua orientaçao sexual, 
confirmando os apontamentos feitas       nesta pesquisa. 

O questionamento a seguir alude se  os entrevistados  é favorável á concessão  de adoçao por 
casal homoafetivos

Fonte: http://pt.slideshare.net/JHOSISOUZA/adocao-homoafetiva

Diante dos dados acima verica-se que a sociedade ainda é resistente no tocante a adoção 
por homoafetivos, uma vez que a sociedade ainda é predominante machista. No entanto  conforme 
estabelecido tanto no ECA quanto na Constituição prevalecerá o direito da criança e do adolescente o 
direito da convivência   familiar e comunitária; ainda neste sentido  Dias (2001) aborda que  deve-se    
pensar muito mais no interesse da criança e do adolescente do que nos preconceitos da sociedade.Feitas 
as discussões acima, far-se-á adiante  as discussões finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como base as origens da história humana, verifica-se que a homoafetividade sempre esteve 
presentes em vários povos e culturas, tais como os povos romanos, egípcios, assírios e gregos.
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No que se refere aos homoafetivos percebe que uma das formas de manisfetação do preconceito 
é através da homofobia que é entendida como aversão ou ódio irracional aos homoafetivos, sendo umas 
das principais causas da discriminação, morte e violência contra gays, lésbicas, bissexual e transexuais 
segundo Brasil (2008). 

Na atualidade percebe-se que a família contemporânea não se baseia somente no modelo nuclear, 
mas sim, no respeito às particularidades de cada um de seus membros, independentemente de laços 
consanguíneos.  Dentre os tipos de família elencamos a seguinte literatura para abordar alguns, segundo 
Souza, Beleza e Andrade (2008) caracteriza-se por família nuclear (pai, mães e filhos ), extensa (incuindo 
três ou quatro gerações), adotivas ( bi-raciais ou multiculturais), monoparentais ( chefiada só por um dos 
genitores), reconstituídas ( após a separação conjugal) casais homossexuais ( com ou sem crianças) 
anaparentais (extraconjugais ). Há vários tipos de família na contemporaneidade e tais arranjos devem 
ser respeitados.

Uma premissa que dificulta a adoção por casais homoafetivos é de que a criança sofreria prejuízos 
em seu desenvolvimento em relação aos processos de identificação e constituição de sua identidade, 
devido à ausência de referências paterna e materna.

Sabe-se que no Brasil o a adoção por homoafetivos não é vedada por lei, por isso nada impede 
que estes possam constituir família, ainda porque tanto a carta magna quanto o ECA enfatiza que a 
criança e o adolescente tem direito a convivência familiar e comunitária.Nesse sentido:

O Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula a adoção de menores, não faz restrição 
nenhuma, seja quanto a sexualidade dos candidatos, seja quanto a necessidade de uma família 
constituída pelo casamento como requisitos para a adoção. È evidente que a adoção por 
homossexuais é possível e também justa. Não se pode negar, principalmente àqueles que são 
órfãos, o direito de fazer parte de uma família, de receber proteção e amor, e esses atributos são 
inerentes a qualquer ser humano, seja ele hétero ou homossexual. ( GOBBO, 2000, p.54).

`

Pontua-se que este estudo possui limites quanto ao seu caráter, sendo eles  falível e provisório, é 
falível porque ao contrário de outras formas de conhecimentos elaborados pelo homem, reconhece a sua 
própria capacidade de errar e provisório porque na ciência o conhecimento cientifico não é absoluto.

Os objetivos desse estudo foram parcialmente cumpridos no entanto acredita-se que houve uma 
contribuição significativa para  entendimento do tema abordado. Por isso sugere-se novos estudos sobre 
o assunto, como a adoção por homoafetivos sobre a perspectiva da criança e do adolescente adotado.

Percebe-se diante do exposto que a principal dificuldade enfrentada pelos homoafetivos no 
processo de adoção é o preconceito, visto que este e embutido de discriminação, falta de respeito a 
orientação sexual alheia e pela violação de direitos fundamentais presente na constituição federal, Farinelli 
e Mendes (2008). Diante do estudo realizado expõe-se finalmente que a maioria da nossa sociedade 
ainda é preconceituosa, observando evidente retrocesso histórico na questão dos direitos inerentes ao 
ser humano.
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