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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por tema a representação social por famílias homoafetivas. 
Questão polêmica, não só por si, como por envolver dois assuntos igualmente 
sensíveis: a adoção de crianças e adolescentes e uniões homoafetivas como 
instituição familiar. A filiação adotiva, neste final de século, pode ser entendida como 
uma procriação juridicamente assistida. Ela busca exclusivamente uma família para a 
criança, não o contrário, com o objetivo de conceder proteção integral à criança e ao 
adolescente. A Justiça expandiu os direitos da adoção tornando-a irrevogável, 
resguardando à criança e adolescente o status de filho, equiparando os mesmos 
direitos dos filhos biológicos. A família, instituto histórico de olhares estabelecidos pela 
sociedade, pela cultura, pela religião entre outros. E pontos divergentes sobre a 
negação da cidadania aos homossexuais, tidos como pecadores, doentes, sem 
ordenamentos jurídicos não conferem direitos. E diante de ausência legislativa, teve 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a união estável. Nesse prisma, este 
trabalho investiga: qual a representação social da adoção homoafetiva no jornal 
impresso Folha de S.Paulo no período de 2011 a 2018? Perpassando pelo estudo da 
cidadania, a fim de analisar se as crianças e adolescentes que residem em orfanatos 
e os homossexuais possuem o status de cidadãos, percorrendo pelo campo da 
comunicação, representação social, cidadania e o direito constitucional da proteção 
familiar assegurado ao órfão e aos homossexuais. Assim, foram analisadas 2.920 
edições do periódico em busca do discurso que perpassa sobre o tema. Identificou-
se, nesse corpus inicial, 40 matérias jornalísticas que foram organizadas anualmente 
e processadas com auxílio do software IRAMUTEQ, responsável por fornecer a árvore 
máxima de similitude e o quadro de cada casa que, sob o aporte da Teoria das 
Representações Sociais, postulada por Moscovici (1978), e pelo aporte metodológico 
desenvolvido por Abric, a Teoria do Núcleo Central (TNC) ou teoria estrutural. O 
estudo é apresentado sob coletas realizada no jornal impresso, configurando-se como 
um discurso social, o que eleva a pesquisa ao status de bibliográfica e documental. 
As conclusões indicam que a representação social da adoção por famílias 
homoafetivas que circula nas páginas da mídia impressa, especialmente no jornal 
impresso Folha de S.Paulo no período de 2011 a 2018 trata de um discurso religioso 
propagado pelo cristianismo tradicional, especialmente as Igrejas de denominações 
evangélicas e neopentecostais, reforçado pelos discursos políticos que justificam o 
conceito heteronormativo de família, o que, em última instância, propaga e dissemina 
um sentimento e uma crença de preconceito, de discriminação e de estigmatização 
da homossexualidade, negligenciando a adoção a um segundo plano, e de modo 
particular quando se trata de casais homoafetivos. 
 
Palavras-chave: Família. Adoção. Representação Social. Homoafetividade. Jornal 

Folha de São Paulo. 



 

ABSTRACT 
 
The research has as its theme the social representation by homoaffective families. 
This is a controversial issue because involves two equally sensitive issues: the 
adoption of children and homosexual relations as a Family institution. Foster affiliation 
at this end of the century can be understood as a legally assisted procreation. Seeking 
exclusively a family for the child, and not the other way around, in order to grant full 
protection to the child and adolescent, it has expanded adoption rights making it 
irrevocable, safeguarding the child's status, equaling the same rights as those of 
children. The family, historical institute of looks established by society, culture, religion, 
among others. And divergent points about the denial of citizenship to homosexuals, 
considered sinners, sick, without legal orders, do not confer rights. Faced with 
legislative absence, the Supreme Court recognized a stable union. Given this, the 
article analyzes the social representation of homosexual adoption in the newspaper 
Folha de S.Paulo, from 2011 to 2018, going through the study of citizenship, in order 
to analyze if children and adolescents living in orphanages and homosexuals have 
citizen status, by the field of communication, social representation, citizenship and 
constitutional right of family protection guaranteed to orphans and their homosexual 
parents. Thus, 2,920 issues of the magazine were analyzed for speeches on the 
subject. Thirty-nine journalistic articles were identified in this initial corpus, organized 
annually and processed with the aid of the IRAMUTEQ software, responsible for 
providing the maximum similarity and framework of each block, which under the 
contribution of the Theory of Social Representations, postulated by Moscovici (1978) 
and by the methodological approach developed by Abric, the Central Core Theory 
(TNC) or structural Theory. The study is presented under collections made in the 
printed newspaper, configuring itself as a social discourse, which raises the research 
to the bibliographic and documentary status. The results indicate that the social 
representation of adoption by homosexual families that posted in the pages of print 
media, especially in the newspaper Folha de S.Paulo, from 2011 to 2018, deals with a 
religious discourse affected by traditional Christianity, especially by denominational 
churches evangelical and neopentecostal, reinforced by political discourses, which 
justify the heteronormative concept of family, which propagates a feeling and belief of 
prejudice, discrimination and stigmatization of homosexuality, defaulting a background 
of adoption, particularly when with same-sex couples. 

 
Keywords: Family. Adoption. Social representation. Homoaffective. Folha de S.Paulo 

Newspaper. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) de quando estes dados 

registram 43.848 (quarenta e três mil oitocentos e quarenta e oito) pretendentes 

(casais ou solteiros) à adoção, enquanto os abrigos possuem cadastradas 8.865 (oito 

mil oitocentos e sessenta e cinco) crianças e adolescentes aptos para receber um 

novo “lar”, ou seja, existem aproximadamente cinco famílias para cada criança e 

adolescente à espera da adoção. A análise inicial dos dados divulgados pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) gera profundos questionamentos, e os abrigos, diante da 

quantidade de pessoas dispostas a adotar uma criança e adolescente, deveriam ser 

“lar provisório” e não definitivo. 

Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), homens 

e mulheres, não importando estado civil ou a orientação sexual, podem candidatar-se 

à adoção, desde que sejam maiores de 18 anos de idade, sejam 16 anos mais velhos 

do que o adotado e ofereçam um ambiente familiar adequado. Nesse sentido, após a 

equiparação das uniões homoafetiva às heteroafetivas, o casal constituído por 

pessoas do mesmo sexo pode assumir em conjunto a relação de filiação sem laço 

natural, gerado pela adoção. 

Todo esse processo configura-se na ideia de que o Brasil, considerado um 

Estado Democrático de Direito, vivencia ainda enormes mudanças sociais 

resguardadas pela Constituição Federal de 1988, comprometida com o bem comum, 

o respeito às diferenças, com a nova ordem jurídica, que não deve sucumbir juízos 

retrógrados, não compatíveis com os princípios constitucionais que garante e protege 

os novos arranjos familiares, reconhecendo o pluralismo do conceito de família. 

Não diferente dos princípios constitucionais, o campo midiático tem se 

constituído em espaços garantidores de sobrevivência da democracia, vez que 

permeia a vida social e dialoga com as demais instituições no sentido de construir um 

lugar comum de fala (BRAGA; CAMPOS, 2016). Ou seja, é cada vez mais na 

comunicação que as instituições, e também os sujeitos, se apresentam e são 

apresentado sem uma perspectiva dialética de retroalimentação de conteúdo, onde 

todos, sujeito, grupo, comunicação (aqui compreendida no sentido de instituição), se 

influenciam e são influenciados, propagam e são propagados, difundem e ajudam a 

difundir, organizam e definem comportamentos e crenças. Se assim é a mídia, 

inquieta-nos o objeto desta pesquisa (a adoção) e que, ainda de modo superficial e 
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levando-se em conta os dados do CNJ, parece não dialogar midiaticamente com o 

cenário de adoção no país. Em outros termos, há um número muito grande de 

interessados na adoção e um quantitativo relativamente pequeno de crianças e 

adolescentes a serem adotados. 

A conta não fecha. Não se explica. E surgem inúmeras inquietações sobre a 

incompatibilidade dos dados apresentado pelo CNJ (5 adotantes para 1 criança e 

adolescente disponível à adoção). A(s) resposta(s) em uma análise superficial podem 

ser as mais diversas, recaindo no perfil do adotante (solteiros e família sem suas 

diversas constituições); no perfil do adotado (questões raciais, idade, sexo, adoção 

conjunta de irmãos, deficiência física, etc.); morosidade processual; preconceito; 

medo; ao senso comum de “adoção é um problema” e até mesmo à mídia. 

A comunicação de massa e as mais recentes formas digitais alteram o processo 

de produção das formas simbólicas de temas sociais sensíveis como o objeto de 

estudo desta dissertação que investiga a adoção homoafetiva, de onde se pode 

pensar que os veículos midiáticos aceleram a difusão do conhecimento científico na 

vida cotidiana, promovendo a variabilidade (e instabilidade) de ângulos, aspectos ou 

pontos de vistas acerca de um fenômeno, bem como a visibilidade de novos 

fenômenos produzindo as representações sociais (BRAGA; CAMPOS, 2016). 

Esta dissertação tem como objetivo principal identificar o discurso praticado 

pelo jornal impresso Folha de S.Paulo sobre adoção por famílias homoafetivas, 

percorrendo pelo campo da comunicação, representação social, cidadania, direito 

constitucional da proteção familiar assegurado ao órfão, indo ao encontro da cidadania 

dos homossexuais. Sobre esse olhar, foram analisadas 2.920 edições do periódico 

em busca do discurso que perpassa o tema. Ao final do período determinado (2011 – 

2018), foram identificadas 40 (quarenta) matérias jornalísticas que foram analisadas, 

sob o aporte teórico da Teoria das Representações Sociais, postulada por Moscovici 

(1978), e metodologicamente desenvolvida por Jean Claude Abric, a denominada 

Teoria do Núcleo Central (TNC) ou teoria estrutural. Em termos metodológicos, o 

espaço midiático foi demarcado pelo jornal impresso Folha de S.Paulo como locus de 

observação, que na perspectiva de Carvalho (2006) é reveladora das contradições 

sociais, dos jogos de poder, da diversidade de visões de mundo (culturais, científicas, 

comportamentais, éticas, morais, religiosas e tantas outras) e múltiplos interesses de 

disputa, elementos que, a propósito, constituem, não por acaso, os objetos mesmo da 

tessitura noticiosa que cotidianamente nos apresenta a mídia informativa. Para Tuzzo 
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(2016), a mídia impressa funciona como importante processo de comunicação, 

servindo de referência para os demais veículos, programas de televisão ou rádio, que 

frequentemente se pautam pelas manchetes dos jornais impressos, e ainda devido à 

credibilidade que ele possui diante dos demais veículos. 

A delimitação do objeto de pesquisa ocorreu a partir do julgamento no Supremo 

Tribunal Federal, em 2011, que reconheceu as famílias homoafetivas como entidade 

familiar e que, por semelhança, estão aptas a adotar crianças e adolescentes sem 

qualquer tipo de discriminação e/ou preconceito. Por esse entendimento 

jurisprudencial, o discurso jornalístico no periódico de maior circulação no país 

influencia tanto no silenciamento quanto na reflexão sobre a temática, adoção por 

famílias homoafetivas e, diante do agendamento midiático, é veículo redutor de 

preconceito e construtor da cidadania de todos os envolvidos no processo. 

O trabalho está organizado em seis (6) capítulos objetivando responder à 

questão-problema: qual a representação social da adoção homoafetiva no jornal 

impresso Folha de S.Paulo no período de 2011 a 2018? O capítulo inicial apresenta 

uma perspectiva sócio-histórica do surgimento do abandono, construída em nome da 

moral cristã a familiar existente à época (SOUZA NETO, 2000), onde há inúmeros 

relatos de mães solteiras que abandonaram seus filhos recém-nascidos em rios, ruas, 

montanhas, igrejas, ao relento, em virtude da intolerância ao qual estavam fadadas. 

A roda dos expostos, criada pela igreja Católica legitimou o abandono de crianças e 

garantiu anonimato. O capítulo ainda descreve um panorama do surgimento da 

adoção atualmente. 

O segundo capítulo perpassa pelo estudo da família como fruto de inúmeras 

transformações e consequente de fatores históricos e subjetivos (ROUDINESCO, 

2003), em direção às famílias homoafetivas e ao seu reconhecimento pelo Supremo 

Tribunal Federal. O capítulo seguinte destaca um breve panorama do surgimento da 

cidadania, a cidadania dos homossexuais, e uma perspectiva dos crianças e 

adolescentes como sujeitos de direito. 

O quarto capítulo percorre a Teoria das Representações Sociais desenvolvida 

por Moscovici (1978) no ano de 1960. Dentre as escolas que estudam essa Teoria, 

elege-se a Teoria do Núcleo Central (ou Teoria da Abordagem Estrutural) 

desenvolvida por Abric (1976), objetivando identificar a estrutura da formação do 

processo de ancoragem e objetivação capazes de revelar a representação social da 

adoção no discurso jornalístico. O software IRAMUTEQ (Interface de R pour les 
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Analyses Multidimensionnelles de Texteset de Questionnaires) é utilizado como 

ferramenta para a organização do corpus textual e geração de relatórios — o quadro, 

ou quadrante — de quatro casas e a análise de similitude, métodos que enriquece a 

compreensão do fenômeno da Teoria das Representações Sociais proporcionando, 

maior aproximação com a realidade (SPINK,1993). 

O quinto capítulo descreve o processo de coleta do corpus textual no Jornal 

impresso Folha de S.Paulo e os procedimentos para as análises. 

No sexto e último capítulo são apresentados os grafos de similitude (SÁ, 1996; 

DE OLIVEIRA; SÁ, 2001; ALMEIDA; MARTINS; TRINDADE, 2003) e quadrante de 

quatro casas (ABRIC, 2003; SANTOS, SHIMIZU; MERCHAN-HERNNANN, 2014), 

cujos resultados sugerem discussões que objetivam responder à questão central. Por 

Fim, nas Considerações Finais, apresentamos os resultados da pesquisa. 

Os estudos comprovam que o discurso de adoção na mídia impressa indica 

que setores da sociedade brasileira, geralmente influenciados por ideologias 

familiaristas e naturalistas de origem religiosa, promovem e alimentam uma 

resistência discursiva nas vivências homoafetivas, vivências essas que procuram 

afirmar e garantir o direito à liberdade sexual, a legitimidade dos agrupamentos 

familiares e a possibilidade de adoção, fugindo do padrão nuclear moderno, formado 

por um “homem instrumental” unido a uma “mulher expressiva”, juntos socializando 

crianças felizes, nos termos do modelo parsoniano. Isso porque a homossexualidade, 

por si só, é vista por muitos como um misto de pecado-doença-crime apresentado 

pela Igreja, despertando rejeições de intensidades variadas em diferenciados 

segmentos sociais, o que faz dos homossexuais um dos agrupamentos mais atingidos 

pelas complexas lógicas de intolerância, preconceito e discriminação. (MELLO, 

2005a). 

Do ponto de vista das considerações finais, foram pouco frequentes as palavras 

relacionadas à “adoção por homossexual”, família, criança e filho no discurso 

jornalístico, confirmando o não agendamento do tema adoção homoafetiva na mídia 

impressa. A representação social da adoção por famílias homoafetivas que circula nas 

páginas da mídia impressa, particularmente no jornal impresso Folha de S.Paulo no 

período de 2011 a 2018, recai sobre o discurso religioso propagado pelas religiões, 

especialmente as igrejas de denominações evangélicas e neopentecostais, reforçado 

pelos discursos políticos que justificam o conceito heteronormativo de família, 
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propagando e disseminando o preconceito, a discriminação e a estigmatização da 

homossexualidade. 

Neste sentido, as colocações de Temer e Nery (2009) para quem a hipótese do 

agendamento se apresenta sem pretensões de persuadir, mas listam para o público 

leitor uma lista do que é necessário ter uma opinião para discutir se constitui 

reveladora no que se refere a adoção por casais homoafetivos, ou seja, não agenda. 
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2 OS EXPOSTOS 

O abandono de crianças se confunde com a própria história. A adoção só existe 

em virtude da existência da criança e adolescente abandonado. Atualmente, no Brasil, 

o termo mais recorrente para referenciar crianças e adolescentes desamparados por 

sua família é “criança abandonada”. Venâncio (1999) investiga o termo abandono no 

dicionário da Língua Portuguesa e Latina, publicados em 1722, e não encontra 

qualquer referência, esclarecendo que, o termo utilizado era “enjeitado” ou “expostos”. 

O Padre Bluteau (1722 apud SILVA, 1789), na obra, “diccionário da língua 

portugueza”, disponibilizada pela biblioteca nacional de Portugal de forma digital, 

apresenta a terminologia presente à época, “enjeitar”, que têm como significado: 

“expor a criança, o filho”. Mas afinal, qual a derivação do termo exposto? 

[...] Na verdade os termos ‘expor’ ou ‘enjeitar’ encobriam realidades distintas. 
Toda mulher que, no meio da noite, deixasse o filho recém-nascido em um 
terreno baldio estava expondo-o à morte, ao passo que os familiares, ao 
procurarem hospitais, conventos e domicílios dispostos a aceitarem o 
pequerrucho, estavam tentando protegê-lo. No primeiro caso, os bebês quase 
sempre eram encontrados mortos de fome, sede, frio ou então em virtude de 
ferimentos provocados por cães e porcos que perambulavam pelo passeio 
público. No segundo, a intenção era claramente salvar a criança (VENÂNCIO, 
1999, p. 23). 

Os estudos apontam que a cobrança imposta pelo catolicismo foi responsável 

pelo aumento crescente de expostos, porque não condenava o abandono: o pecado 

era instituído apenas sobre o aborto e o infanticídio. As normas canônicas rezavam 

sobre a moral e os costumes do casamento e da família aos católicos. Em nome da 

moral cristã estabeleceu-se o modelo familiar (heterossexual patriarcal) existente na 

época, constituída no matrimônio perante a Igreja. Há inúmeros relatos de mães 

solteiras que abandonaram seus filhos recém-nascidos em rios, ruas, montanhas, 

igrejas, ao relento, em virtude da intolerância ao qual estavam fadadas, deixando que 

essas crianças e adolescentes morressem de fome ou vítima de ataque de animais. 

(SOUZA NETO, 2000). 

Para Marcílio (1998, p. 261), 

A honra da mulher – e da família – estava também em jogo na hora da decisão 
de expor um filho na Roda. Ela foi uma das razões que explica a longevidade 
do sistema da Roda, tanto na Europa quanto no Brasil, pois guardava o 
segredo e o anonimato de quem abandonava uma criança. ‘Em nome de 
Deus Todo Poderoso, criem essa criança que nasceu dia 21 de junho e ainda 
não recebeu a água do batismo; ela é filha de um erro, e não pode aparecer 
quem são seus pais; o menino trouxe o nome de Luís e em seu tempo será 
reclamado pelos pais’. A defesa da honra e da família era um valor social de 
forte penetração, particularmente no seio das famílias dominantes. 
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A roda de expostos tratava-se de cilindros rotatórios de madeira, instalados em 

mosteiros e conventos medievais como meio de enviar objetos e alimentos aos seus 

residentes. Rodava-se o cilindro a fim de que as mercadorias fossem depositadas no 

recinto sem que se soubessem quem as deixara. O nome da roda provém do 

dispositivo onde se colocavam os bebês que se queriam abandonar. Sua forma 

cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória, era fixada no muro ou janela da 

instituição. No tabuleiro inferior e em sua abertura externa o expositor depositava a 

criancinha que enjeitava. A seguir, ele girava a roda e a criança já estava do outro 

lado do muro. Puxava-se uma cordinha com uma sineta, para avisar a vigilante ou 

rodeira que um bebê acabava de ser abandonado e o expositor furtivamente retirava-

se do local, sem ser identificado (MARCILIO, 2016). Com o uso indevido das rodas 

dos mosteiros surgiu à roda para receber os expostos, fixada nos muros dos hospitais 

que foram sendo criados, a partir do século XII e XIII, para cuidar dos meninos 

abandonados. 

O compromisso da Igreja Católica em proteger a honra das famílias e evitar o 

infanticídio, concretizou-se com o papa Inocêncio III ao criar na capital do Vaticano 

um modelo de acolhimento para crianças abandonadas, que se estendeu por toda a 

Itália e para alguns países da Europa e da América Latina. 

[...] A primeira roda instituída especificamente para receber crianças foi a do 
Hospital do Espírito Santo em Roma, em 1198. Já no século XV, a instalação 
de tais rodas em hospitais tornara-se prática corrente. Havia vários métodos 
de informar aos internos de que um bebê tinha sido colocado na roda. 
Normalmente, existia um pequeno sino do lado de fora da parede, junto à 
roda, para ser tocado pela mãe; havia também as rodas mais sofisticadas, 
em que o peso do bebê fazia soar automaticamente um sino dentro do 
hospital (RUSSELL-WOOD, 1981, p. 233). 

Em Portugal, a Rainha Beatriz, profundamente sensibilizada com os recém-

nascidos que eram abandonados, fundou em 1273 o hospital dos meninos órfãos de 

Lisboa, que recolhia e cuidava dos expostos. Alvim (1994) afirma que Portugal recebe 

a segunda casa para expostos — Hospital Santa Maria Dos Inocentes de Santarém 

criada em 1321. Esse mesmo país fundou duas grandes instituições (século XVI) de 

referência que assistiam os bebês abandonados: o Hospital de Todos os Santos e a 

Irmandade de Misericórdia. Conflitos surgiram entre as duas maiores instituições de 

Lisboa, nesse mesmo século, cada uma reivindicando o monopólio da assistência aos 

pequenos desamparados. Para acabar com o problema e estruturar melhor a 

assistência aos expostos, D. Emanuel decretou (1543) que a Confraria da Misericórdia 
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se incumbisse dos expostos que estavam a cargo do Hospital Real de Todos os 

Santos. A partir de então, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa passou a incorporar 

em seus compromissos a assistência à infância abandonada e a institucionalizar esse 

serviço, dentro da melhor forma da assistência caritativa (MARCILIO, 2016). 

2.1 Roda dos expostos no brasil 

No século XVIII, a Coroa Portuguesa autorizou que fosse construída a primeira 

roda de expostos na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Salvador, estado da 

Bahia, devido ao crescente número de bebês abandonados (VENÂNCIO, 1997). Em 

1726 foi aberta a roda dos expostos na Santa Casa de Misericórdia. Durante o período 

colonial, muitas mulheres viram-se diante da necessidade de abandonar os próprios 

filhos. Não é exagero afirmar que a história do abandono de crianças é a história 

secreta da dor feminina, especialmente da dor compartilhada por mulheres que 

enfrentavam obstáculos intransponíveis ao tentar assumir e sustentar os filhos 

legítimos ou nascidos fora das fronteiras matrimoniais. Nessa perspectiva Silva (1988, 

p. 208) descreve, 

Durante todo o período colonial, o abandono de recém-nascidos no Brasil 
tinha mais a ver com a honra das mães solteiras do que com as dificuldades 
enfrentadas por um casal pobre para criar os filhos, como ocorria no Reino. 
Pelos estudos até agora feitos, é possível afirmar que a maioria dos expostos 
era de raça branca, pois as mães de cor não sofriam as mesmas pressões 
sociais em relação à honra a que estavam sujeitas as brancas. 

Os documentos históricos são escassos, entretanto, surgem inúmeras 

indagações referentes aos dados das crianças e adolescentes expostos, visto que, 

conforme destaca Brügger (2000), os estudos sobre os expostos em rodas têm 

indicado um predomínio de crianças brancas entre os enjeitados. Isso significa que a 

maioria das crianças abandonadas nas rodas não eram filhos de escravos, mas se 

tratava de crianças geradas por mulheres solteiras e homens casados e a exposição 

da criança e adolescente garantia o anonimato dos pais biológicos. Nessa 

perspectiva, Faria (2000, p. 76) destaca: 

Poderíamos questionar, obviamente, a avaliação da cor, feita pelos que 
registraram estas crianças. Muitas vezes, uma mestiçagem, ao nascer, não é 
óbvia. O que importa ressaltar, entretanto, é que as crianças não eram 
explicitamente negras ou mestiças. [...] Se é certo que os mais pobres estão 
entre os descendentes de escravos, podemos supor que a menor proporção 
de negros entre os expostos atesta o fato de que a pobreza não era o motivo 
primordial do abandono de crianças, apesar de o poder ter sido em casos 
específicos. 
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Os interesses familiares e pessoais estavam acima da vida dos recém-nascidos 

que herdavam o abandono, preservando os bons costumes do cristão católico da 

época, independente da classe social que ocupava. Faria (1998) ressalta que a 

exposição de crianças representava a própria manutenção da estabilidade familiar ou, 

melhor dizendo, da moralidade familiar. Para os mais ricos, esconder filhos naturais 

ou adulterinos poderia significar manter a herança dentro da legalidade e da moral 

católica. Abandonar os filhos indesejáveis permitia às pessoas solteiras voltarem sem 

empecilhos ao mercado matrimonial. 

No Brasil, a preocupação com a vida futura dos bebês abandonados era motivo 

de inquietação por parte da sociedade, visto que o enjeitado, muitas vezes, carregava 

a prova do adultério e da perda da virgindade (solteiras), configurando crime moral. 

Torres (2006, p. 105) esclarece que, 

O comportamento feminino austero era uma regra para a população branca, 
ficando a mulher sujeita à condenação moral pela sociedade. A instalação da 
Roda dos Expostos procurava evitar os crimes morais, pois a instituição 
protegia as brancas solteiras dos escândalos, ao mesmo tempo que oferecia 
alternativa ao cruel infanticídio. O reconhecimento público da paternidade de 
um filho bastardo era um ato constrangedor. 

Ainda que a roda dos expostos objetivasse a preservação à vida dos enjeitados, 

a proteção maior recaia sobre o anonimato dos pais, que não poderia ser exposto 

diante de um filho bastardo. Como destaca Venâncio (1997), o mundo colonial 

apresentava índices de 30% a 60% de bastardia entre os livres e de 50% a 100% 

entre os escravos. Nascimento (2006) em sua tese de doutorado intitulada: “a sorte 

dos enjeitados” relata que quando uma mulher branca e solteira ficava grávida, tanto 

ela, quanto o bebê, podiam ser mortos pelos pais ou irmãos. Nessas circunstâncias, 

a gravidez e o parto clandestinos, seguidos do abandono da criança, era a única 

alternativa à dura condenação da moral patriarcal. 

A Santa Casa de Misericórdia era a detentora das rodas dos expostos em seus 

muros e no Brasil possuía livros de registros das crianças e adolescentes submetidos 

a ela. Marcilio (2009) descreve que neles, de forma geral, eram assinalados: a hora, 

dia, mês e ano em que a criança foi depositada na Roda; as circunstâncias do 

abandono; as características físicas; seu estado aparente de saúde; o eventual 

enxoval que deixaram junto a ela; eventuais sinais encontrados junto ao bebê, como 

objetos, santinhos, medalhas, joias, roupas, bilhetes. Nos bilhetes, muitas vezes, eram 

informados nomes e sobrenome já dados, se já previamente batizada, com a data e 
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freguesia de batismo, até mesmo a cor, causas que levaram ao seu abandono, 

brechas sobre sua mãe ou família. 

Em 1738, Romão Duarte instala no Rio de Janeiro a segunda roda dos 

expostos, revelando sua motivação em testamento, conforme relata Venâncio (2004 

p. 46) “tendo em vista a lástima com que perecem algumas crianças enjeitadas nesta 

cidade, porque umas andam de porta em porta, aos boléus, até que morrem, e outras 

se acham mortas pelas calçadas, e praias, por não haver quem as recolha”. Instalou-

se na Santa Casa de Misericórdia de Recife a terceira e última roda dos expostos que 

fizeram parte do Brasil colonial, que continuou em funcionamento com a 

Independência do Brasil, assim, a roda dos expostos esteve a serviço do Brasil e da 

Igreja Católica, sendo autorizada a criação de outras nas capitais de províncias e 

cidades maiores. 

Criou-se dez rodas de expostos no Brasil, totalizando treze. As cidades que 

receberam as rodas foram: Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), São Paulo 

(SP), Porto Alegre (RS), Rio Grande (RS), Pelotas (RS), Cachoeira (BA), Olinda (PE), 

Campos (RJ), Vitória (ES), Desderro (SC) e Cuiabá (MT). As casas de roda mais 

antigas do mundo ocidental são brasileiras, sobrevivendo até a década de 1950. 

Com a extinção das rodas dos expostos, inicia-se um novo processo de 

instituição legislativa com objetivo de proteger a criança e adolescente abandonado 

no Brasil. Ainda que as rodas dos expostos no Brasil tenham sido escassas, 

representaram, por muito tempo, a forma de acolhimento mais recorrente para os 

enjeitados que estavam fadados à morte. Intensifica-se o abandono dos recém-

nascidos nas portas de casas de famílias, especialmente as de crença Católica, visto 

que entendiam como pecado o não acolhimento, conforme destaca Marcilio (2016, p. 

350), 

Neste ato certamente o comportamento religioso estaria presente, no 
momento de decisão de acolher o bebê desvalido na família e o dever de 
fazê-lo batizar imediatamente. Mas é preciso entender outras motivações. Os 
expostos incorporados em uma família poderiam representar um 
complemento ideal de mão de obra gratuita. Isso ficou claro em algumas 
evidências que conseguimos reunir em estudos anteriores, particularmente 
nos lares mais pobres, sem ou com um, ou poucos escravos. 

Com o fechamento das rodas dos expostos no Brasil, atendendo às ordens 

estabelecidas pelo Reino, as Câmaras Municipais tornaram-se responsáveis pela 

proteção dos enjeitados. Sob a alegação de falta de recurso, o acolhimento era 
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mínimo, a exemplo do estado da Bahia, que em 136 anos de existência, a Câmara 

manteve aproximadamente 50 enjeitados. 

Segundo Barcelar (1994), em sua tese de doutorado, “Família e sociedade em 

uma economia de abastecimento interno (Sorocaba, século XVIII e XIX)”, o autor 

investiga o acolhimento aos enjeitados nessa cidade que não possuía roda e era 

assistida pela ineficácia da Câmara O autor destaca que a assistência ocorria pelas 

famílias, que acabavam por “adotar” e comprova que não era privilégio dos ricos 

depararem com um recém-nascido em sua porta, vez que grande número de bebês 

era abandonado nas portas de famílias humildes como: costureiras, fiandeiras e até 

mesmo prostitutas. Esse acolhimento remetia, ainda que indiretamente, aos 

interesses futuros nele depositado, vez que a mão de obra dessa criança e 

adolescente poderia ser explorada futuramente. Ainda que não houvesse lei 

regulamentadora do instituto, famílias estéreis, ou que só puderam ter um ou dois 

filhos, acabavam “adotando” um enjeitado. É bem verdade que nem as Ordenações 

do Reino, nem a legislação do Brasil anterior, Código Civil (BRASIL, 1916), 

regulamentou o instituto da adoção. 

Mesmo com a extinção das rodas, o trabalho desenvolvido pelas Misericórdias 

não foi interrompido, desenvolvendo a criação das casas de amas, em que as amas 

de leite recebiam um pequeno salário para o auxílio nas despesas. A maioria das 

crianças expostas à roda não eram negras, elas foram fundamentais para a 

sobrevivência dos enjeitados, como destaca Marcilio (2016, p. 72): 

Buscava-se na rodeira colocar logo o bebê recém-chegado em casa de uma 
ama de leite, onde ficaria, em princípio, até a idade de três anos. Mas 
procurava-se estimular a ama a manter para sempre a criança sob sua 
guarda. Nesse caso, até a idade de 7 anos, em alguns casos, e de 12 anos, 
em outros, a Santa Casa pagava-lhes um estipêndio pequeno. A partir daí, 
poder-se-ia explorar o trabalho da criança de forma remunerada ou apenas 
em troca de casa e comida, como foi o caso mais comum. Eram as amas de 
leite, em sua totalidade, mulheres extremamente pobres, solteiras, ignorantes 
e residentes nas cidades. Algumas eram mulheres casadas ou escravas. 

Novas alternativas para o acolhimento dos expostos começaram a surgir, 

ordens religiosas de caridade fundaram asilos e orfanatos por toda a parte. A 

assistência filantrópica, particular e pública, imperava. A partir dos anos de 1960, 

houve mudança de modelo e de orientação na assistência à infância abandonada. 

Começava a fase do Estado do Bem-Estar, com a criação da Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor (FUNABEM) em 1964, seguida da instalação, em vários estados, 

da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM). 
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2.2 A roda dos expostos na atualidade 

No ano de 2000, a cidade de Hamburgo, Alemanha, após constatar que o um 

recém-nascido foi encontrado morto após ser abandonado em um depósito de lixo, 

criou a primeira "babyklappe". Trata-se de uma espécie de “caixa metálica”, instalada 

na parede e dentro há um pequeno colchão coberto por uma manta, formando um 

cesto para bebês, onde a criança deve ser colocada, por mães que pretendem 

abandonar seus recém-nascidos, garantindo o seu anonimato e a segurança deles. 

A "babyklappe" aciona o alarme aproximadamente dois minutos depois de ter 

sido fechada do lado de fora objetivando dar tempo à pessoa que expôs a criança 

para deixar o local. Enquanto isso, o bebê permanece no equipamento sob a proteção 

de um sistema de aquecimento que lhe garante luz e calor, até que seja examinado 

pelos médicos e, em seguida, encaminhado para o Serviço de Assistência ao Menor, 

responsável por encaminhar o recém-nascido para uma família, que cuidará dele até 

ser adotado. 

Ao abrir a porta da "babyklappe", a pessoa encontra um bilhete informando que 

em caso de arrependimento, deverá procurar o hospital para ter a criança de volta, 

com a garantia de que não será acusada de abandono, e ainda, que o hospital 

oferecerá à mãe toda a assistência necessária se ela decidir ficar com o filho. Caso a 

mãe não se manifeste nos dois meses seguintes, a criança é liberada para adoção. 

A exemplo do que ocorria há séculos, durante a Idade Média, igrejas e 

mosteiros na Europa já ofereciam as “rodas” para mães necessitadas, as instituições 

católicas e protestantes, espalharam esse modelo por toda a Alemanha e atualmente 

existem mais de 30 hospitais com “babyklappe” objetivando a preservação da vida do 

recém-nascido. 

Recursos semelhantes ao da “roda” para abandonar recém-nascidos são 

crescentes. Países como Alemanha, Áustria, Suíça, Polônia, Coreia do Sul, Polônia, 

Rússia, Malásia, República Checa e Letónia possuem na parede exterior de hospitais, 

"caixas" objetivando receber os bebês indesejados e a preservação do anonimato das 

mães. 

Em 2016, os Estados Unidos da América iniciaram o processo legislativo que 

permite a instalação de uma espécie de “caixa de correios” para o recebimento de 

bebês indesejados denominada de “Safe Haven Baby Boxes”. A maioria das 20 

caixas espalhadas pelo país estão em Indiana, mas o programa de preservação da 
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vida do recém-nascido está presente nos estados de Ohio, Pensilvânia e Arkansas e 

os responsáveis têm planos de expandi-lo para outros estados americanos. 

A sofisticação dos equipamentos criados para recebimento das crianças e 

adolescentes abandonados na atualidade tem por objetivo a mesma prática que 

ocorria na Idade Média por meio das “rodas dos expostos”: o “soar do sino” indicava 

a presença de uma criança abandonada. O equipamento medieval foi substituído por 

uma espécie de “caixa” que continua preservando o anonimato do depositante, e o 

acionamento de um sensor de alarme, após alguns minutos do fechamento da 

pequena porta, possibilitando o socorro de crianças com até (aproximadamente) 45 

dias de vida.  

2.3 Adoção: compreendendo o conceito – uma perspectiva socio-histórica 

É neste cenário de deixar o recém-nascido para ser adotado que este estudo 

busca compreender seus significados em uma breve perspectiva sócio-histórica. A 

nomenclatura adoção tem origem no latim, ad = para + optio = opção, significando “ato 

jurídico pelo qual se estabelece relação legal de filiação” (DICIONÁRIO, 2018). Esse 

instituto está presente em praticamente todos os arranjos jurídicos da modernidade, e 

se assim o é, é o percurso histórico que alimentou o desenho atualmente. Os relatos 

bíblicos destacam no Velho Testamento três adoções, dentre elas a de Moisés 

(BÍBLIA, Êxodo 2:10). 

Coulanges (1961) destaca que não é possível afirmar o exato nascimento do 

instituto da adoção, diante da ausência de documentos. Entretanto, o primeiro 

ordenamento apresentando à temática que se tem notícia, foi o código de Hamurabi 

na Babilônia. 

O código de Hamurabi (civilização mesopotâmica) e de Manu (Índia) foram 

revolucionários para a história, por serem as primeiras leis escritas que 

regulamentavam as normas e costumes da sociedade. Entre os povos antigos o 

instituto da adoção estava ligado à religião e a crença na proteção advinda dos 

antepassados. O dever de perpetuar o culto doméstico o objetivo da adoção entre os 

antigos, a mesma religião que obrigava o homem a se casar, que concedia o divórcio 

em casos de esterilidade, que substituía o marido por algum parente nos casos de 

impotência ou de morte prematura e oferecia à família um último recurso, como meio 

de fugir à desgraça tão temida da sua extinção. Adotar um filho era, portanto, velar 

pela continuidade da religião doméstica, pela conservação do fogo sagrado, pela não-
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cessação das ofertas fúnebres, pelo repouso dos manes dos ancestrais 

(COULANGES, 1971. p. 44-45). 

Em Roma, por meio da adoção, alcançava-se determinados efeitos políticos e 

econômicos como a cidadania pela transformação do plebeu em patrício, visando o 

ingresso no tribunato, a preparação a transmissão do poder ou o deslocamento de 

mão de obra excedente de uma família para outra. (GRISARD FILHO, 2003, p. 28) 

Outra possibilidade de adoção em Roma, o patriarca entregava para a adoção seu 

filho a uma família que não possuía filho biologicamente, suprindo a ausência de 

descendente e a propagação do nome familiar, mantendo os cultos domésticos. 

(MARCÍLIO, 1998). Esse modelo de adoção é o mais próximo da adoção existente no 

ordenamento brasileiro. 

No Brasil, a biografia sobre o abandono está presente desde o seu surgimento 

e está associada à caridade, em que mais abastados financeiramente auxiliavam os 

mais necessitados. Paiva (2004) descreve que o interior das casas das famílias servia 

de permanência para os mais carentes como uma forma de exploração da mão de 

obra e, ao mesmo tempo, como auxílio que a Igreja pregava. Com essa prática, 

originalmente, instituiu-se a adoção no Brasil colonial, motivado pela oportunidade de 

se ter um trabalho explorado, a troco de um “filho de criação” e, a quitação das 

obrigações religiosas. Desta forma, a criança era recebida em um lar, na condição de 

troca, ocupando uma posição diferente às instituídas aos filhos biológicos ou ditos 

“legítimos”. 

Por muitos séculos, a moral e os costumes que implicavam diretamente no 

abandono de crianças e adolescentes, foram regidos pelas leis estabelecidas pela 

Igreja Católica. Lordello (2002) descreve que na época do Império brasileiro ser 

“cidadão significava ser católico”. Em 1891, com a promulgação da Constituição da 

República, objetivando encerrar a ditadura que o catolicismo pregava, o Brasil se 

tornou em um Estado Laico onde todos os indivíduos e confissões religiosas podiam 

exercer pública e livremente o seu culto, colocando fim ao período da igreja oficial. 

Paiva (2004) destaca que, em 1828, surge de fato a regulamentação da adoção 

no ordenamento brasileiro, objetivando amparar aos casais que não tinham filhos. A 

função da adoção, na cultura existente, correspondia aos casais inférteis. O Brasil 

caminhou muito lentamente na esfera legislativa. A fim de modificar o objetivo real da 

adoção, somente com a aprovação e vigência do Código Civil Brasileiro de 1916 que 
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a adoção passou a ser de fato regulamentada, ampliando-a, sendo facultada não 

apenas aos casais inférteis e que não possuíam filhos legítimos (BRASIL, 1916). 

Em 1965 admitiu a chamada legitimação adotiva, dependia de decisão judicial, 

era irrevogável e fazia cessar o vínculo de parentesco com a família natural. O Código 

de Menores, Lei n. 6.697/79 (BRASIL, 1979), posteriormente revogado pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, substituiu a legitimação adotiva pela adoção plena, mas 

manteve o espírito. O vínculo de parentesco foi estendido à família dos adotantes, de 

modo que o nome dos avós passou a constar no registro de nascimento do adotado, 

independentemente de consentimento expresso dos ascendentes (DIAS, 2015, p. 

481). 

Em 1959, a Organização Nacional das Nações Unidas (ONU) proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, com base e fundamento nos direitos à 

liberdade e ao convívio social. Somente a partir desse reconhecimento, crianças e 

adolescentes não são mais considerados incapazes, mas pessoas em 

desenvolvimento que para se tornarem protagonistas e sujeitos de direitos assumindo 

plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade em função do 

desenvolvimento de sua personalidade, para crescer no seio da família em um 

ambiente de felicidade, amor e compreensão, preparando-os para uma vida 

independente na sociedade, de acordo com os ideais dos direitos humanos. (RIZINNI, 

1995) 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), no Art. 1º, é editada modificando 

significativamente a legislação que regulamenta o instituto milenar da adoção, 

consagrando o Princípio da Igualdade trazido para a família, combinado com o 

Princípio Fundamental da Dignidade Humana. A família se torna instituição 

democrática, deixando de ser encarada sob o prisma patrimonial e passando a 

receber enfoque social, o que se denomina despatrimonialização da família 

(BORDALLO, 2010). Entre as principais modificações, destaca-se o fim da distinção 

entre adoção e filiação, passando os filhos adotados a gozarem dos mesmos direitos 

e deveres que os filhos antes denominados de “legítimos", encerrando, assim, ainda 

que de forma legislativa, a discriminação. 

A concepção de filiação também foi substancialmente transformada, pois a 

Constituição Federal (CF) de 1988 pôs um fim a qualquer forma de classificação ou 

discriminação entre os filhos, o que segue: “os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
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quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 1988, p. 1). 

Fundamentada na Dignidade da Pessoa, a CF/88 também reconheceu a criança e o 

adolescente como sujeitos de direito, garantindo a prioridade no atendimento de seus 

direitos, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, e estabelecendo a Doutrina da 

Proteção Integral e o princípio do melhor interesse da criança. Acompanhando essa 

evolução, o instituto da adoção também foi completamente reformulado no Brasil 

(BRAUNER; ALDROVANDI, 2010). Azambuja (2004, p. 1), relata que, 

Sob a influência dos princípios que integram a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, o art. 227 da Carta de 1988 introduziu, 
no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da Doutrina da Proteção 
Integral, assegurando às crianças e aos adolescentes a condição de sujeitos 
de direitos, de pessoas em desenvolvimento e de prioridade absoluta. 
Inverteu-se, desde então, o foco da prioridade. No sistema jurídico anterior, 
privilegiava-se o interesse do adulto. Com a Nova Carta, o interesse a ser 
preservado, em primeiro plano, passa a ser o da criança. 

A filiação adotiva, neste final de século, pode ser entendida como uma 

procriação juridicamente assistida. Ela busca exclusivamente uma família para a 

criança, não o contrário. Em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) com o objetivo de conceder, proteção integral à criança e ao 

adolescente, expandiu os direitos da adoção tornando-a irrevogável, resguardando à 

criança o status de filho, equiparando os mesmos direitos dos filhos biológicos 

(BRASIL, 1990). Outras importantes modificações foram incorporadas, como: a 

redução da idade para o adotante se candidatar a adoção (18 anos), e ainda, foi 

retirada a exigência do casamento, se estendendo, portanto, para as pessoas 

solteiras. Essas modificações apresentam a modificação no “espírito da lei” da 

adoção, onde esse intuito deixa de ter por objetivo amparar aos casais que não tinham 

filhos, afirmando o compromisso do Brasil com proteção integral do criança e 

adolescente (NABINGER, 1997). 

Em 2009 a Lei de Adoção recebeu nova alteração. Visando resguardar as 

crianças e adolescentes, vítimas de violência e em situação de abandono, 

regulamentou as “medidas protetivas”, possibilitando aos Juízes o encaminhamento 

de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade à 

entidade de acolhimento, objetivando sua proteção física, moral e psicológica. 

Em 2017, O ECA sofreu nova alteração com o intuito de tornar o processo de 

adoção mais célere, priorizando a adoção de crianças e adolescentes com problemas 

de saúde e de irmãos; permitindo que as crianças e adolescentes não procurados em 
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30 (trinta) dias sejam encaminhados à adoção; concede ao Juiz poder de suspender 

de imediato o poder familiar (ausência dos responsáveis na audiência que objetiva a 

manutenção do pátrio poder). A Lei modifica também a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), garantidos direitos igualitários aos pais biológicos (BRASIL, 2017). 

O conceito de adoção defendido por Rodrigues (1991, p. 38) “é o ato do 

adotante pelo qual o traz, para sua família e na condição de filho, pessoa que lhe é 

estranha”. Para Miranda (2001, p. 177) “adoção é o ato solene pelo qual se cria entre 

o adotante e o adotado relação fictícia de paternidade e filiação”. Venosa (2007, p. 

327) entende que, 

Adoção é a modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural. 
[...] A adoção é uma filiação exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre a 
pressuposição de uma relação não biológica, mas afetiva. [...] O ato da 
adoção faz com que uma pessoa passe a gozar do estado de filho de outra 
pessoa, independentemente do vínculo biológico. 

O preconceito que a adoção carrega não é exclusividade dos envolvidos na 

burocracia, a partir das crenças populares, a adoção foi considerada um desvio da 

norma universal, as quais se divergiam entre filiação genética e consanguínea 

(LADVOCAT, 2002, p. 31). Em um passado recente, era comum a tentativa de 

esconder a adoção, a ilegalidade de registrar uma criança, nascida de outra pessoa 

sem passar pelos trâmites legais era ato comum, como se fosse motivo de vergonha 

e humilhação. O registro ocorria direto no cartório, conhecida por “adoção à brasileira”, 

até os anos 1980 do século XX, constituía aproximadamente 90% das adoções 

realizadas no país (WEBER, 2001). 

A discriminação sempre transitou, e ainda percorre, pelos terrenos da adoção. 

Está no conceito (VENOSA 2007, p. 253) ao ser denominado como, “modalidade 

artificial de filiação” ou ainda, “pessoa que, geralmente, lhe é estranha” (DINIZ, 2005). 

Está no discurso que exclui mãe biológica que é denominada como mãe de sangue. 

Nas associações populares a adoção de crianças e adolescentes está associada à 

loucura daqueles que optam em serem pais através da adoção, e ainda, essas 

crianças e adolescentes são taxados como futuro “problema”, por meio da 

perpetuação do discurso do denominado “senso comum”. 

Dias (2010, p. 434) descreve que a adoção é uma “modalidade de filiação 

constituída no amor, gerando vínculo de parentesco por opção”. Pena Júnior (2008), 

esclarece que, por maior que seja a variedade de conceitos, num ponto todos 

concordam: a partir do instante em que seja finalizado o processo de adoção, com a 
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sentença judicial e o respectivo registro de nascimento, o adotado passa a ter todos 

os direitos inerentes à condição de filho, integrando-se plenamente a sua nova família. 

Em verdade, 

A criança adotada é trazida como no parto, elas são “gestadas”, elas 
“nascem”. São usadas várias expressões como metáforas de uma filiação 
biológica. E a finalidade da adoção é efetuar uma substituição completa da 
família biológica pela adotiva. (BRAGA, 2016, p. 48) 

“Toda filiação é, antes de tudo, uma adoção” (LEVINZON, 2004, p.25). A 

adoção objetiva a inserção da criança e adolescente em um lar de forma definitiva, 

gerando vínculos de filiação, observando e resguardando seu interesse, propiciando 

uma família que colabore em seu progresso. A esfera familiar possibilita à criança e 

adolescente o acesso ao cuidado, carinho e atenção para aquisição do bem-estar: 

físico, psíquico, social e moral, de tal forma que, diante da ausência da família, o 

abrigo deve ser uma medida alternativa, um trâmite necessário, a fim de que a criança 

e adolescente receba um novo lar. Dias (2010) destaca que é essencial que se priorize 

o interesse de quem tem o constitucional direito de ser protegido e amado. São os 

vínculos afetivos que precisam ser assegurados a quem tem o direito de ser amado 

como filho. 
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3 DA FAMÍLIA TRADICIONAL AOS NOVOS ARRANJOS 

A família é o primeiro grupo de inserção social que o indivíduo participa 

recebendo forte influência na formação de sua identidade. Santos (1976) destaca que, 

em um passado recente a família era exclusivamente patriarcal, constituída por um 

grupo de pessoas composto pelos pais e filhos, apresentando uma comunidade de 

nome e domicílio, e fortemente unido pela identidade de interesses e fins morais e 

materiais, organizado sob a autoridade de um chefe, o pater famílias. Esse desenho 

de família está enraizado em nosso imaginário, nos remetendo a falsa sensação de 

que um estreito círculo doméstico, composto por um casal heterossexual e a prole 

formada a partir dessa união caracteriza a única forma de constituição familiar. 

Freyre (1994) afirma que o modelo familiar patriarcal, além de ser uma unidade 

familiar, é uma unidade política, econômica e social. Isso porque a família colonial 

reunia-se sobre a base econômica da riqueza agrícola e do trabalho escravo uma 

variedade de funções sociais e econômicas. Dessa forma, a definição de família é 

fruto de inúmeras transformações e consequentemente de fatores históricos e 

subjetivos (ROUDINESCO, 2003). 

Buschini (1989) narra que o conceito de família para as ciências sociais pode 

ser compreendido como grupo de pessoas ligadas por laços de sangue, de adoção 

ou de aliança socialmente reconhecidos e organizados em núcleos de reprodução 

social. Nesse prisma, Lévi-Strauss (1997) afirma que é no contexto social, em cada 

sociedade e em cada época histórica, que a vida doméstica assume suas formas 

específicas, reforçando que a família não é instituição natural, mas sim socialmente 

construída de acordo com as normas culturais. Engels (1985, p. 22) afirma que, 

Todas as grandes épocas de progresso da humanidade coincidem, de modo 
mais ou menos direto, com as épocas em que se ampliam as fontes de 
existência. O desenvolvimento da família realiza-se paralelamente, mas não 
oferece critérios tão conclusivos para a delimitação dos períodos.  

Nos primórdios, a união familiar não era constituída por afeto1. Entre os gregos 

e romanos, por exemplo, a organização ocorria a partir do compartilhamento de uma 

religião doméstica, que manipulavam as instituições sociais, objetivando o culto aos 

mortos e ao fogo sagrado (representação física dos antepassados que haviam 

transformados em Deus). Essa crença era a responsável por constituir a religião 

 
1 O termo “afeto” será empregado nesta dissertação conforme o descreve Barros (2002, p. 8), afeto é 

que conjuga, que define a família. Mais conveniente seria chamá-lo de afeto familiar. 
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doméstica e consequentemente os núcleos familiares. Acreditava-se que os Deuses 

protetores da casa e da família eram compostos por seus antepassados que haviam 

morrido, assim, a família greco-romana foi construída na crença, não existindo 

obrigatoriamente um laço consanguíneo ou o afetivo, mas, o pertencimento ao mesmo 

culto. Nesse prisma, Coulanges (1975, p. 34) descreve que, 

Os historiadores [...] observaram que nem o nascimento nem o afeto foram o 
fundamento da família romana, julgando, pelo contrário, que devemos 
encontrar tal fundamento no poder paterno ou marital. [Entretanto,] a 
autoridade paterna, ou marital, longe de ter sido causa primeira, foi, ela 
mesma, efeito; originou-se da religião e por esta foi estabelecida: não foi, 
pois, o princípio constitutivo da família. 

O parentesco estava constituído entre os que comungavam os mesmos cultos, 

os demais independentes dos laços consanguíneos eram considerados estranhos. 

Dessa forma, a família greco-romana primitiva, se fortalecia ao redor do fogo sagrado 

no culto aos homens da família que, após a sua morte, eram transformados em 

deuses, sendo cultuados pelos que estavam vivos. Assim, o pai de família ocupava a 

posição central e era visto como um sacerdote daquela família encarregado de realizar 

o ritual espiritual e zelar para que o “fogo” não se apagasse. O patriarca era 

considerado o verdadeiro intermediário entre os membros de sua parentela e seus 

deuses, assim tinha por objetivo: zelar e cuidar do culto às suas divindades além de 

preparar o seu filho mais velho para assumir o seu posto na sua morte e, assim, o pai 

garantia a transferência do sacerdócio ao filho primogênito. Esse filho ao assumir tal 

responsabilidade também herdava o comando da família, inclusive sobre sua mãe. 

Nesse prisma, a família greco-romana era constituída por uma associação 

religiosa, ao qual, a mulher não participava diretamente, porque não poderia receber 

o sacerdócio, por não estar ligada aos deuses, assim, antepassados da mulher não 

eram cultuados por ela, restando se ligar ao culto por meio do seu irmão, pai, ou 

marido (quando casasse). 

Castro (2002) destaca que, em Roma, a família era simultaneamente uma 

unidade econômica, religiosa, política e jurisdicional; havia um patrimônio pertencente 

à família, e uma religião própria, a religião dos antepassados falecidos, nesse aspecto 

a autora continua, 

A família romana – família próprio iure – no período clássico, encontrava-se 
estruturada ao redor de um chefe de família, o pater famílias, pessoa plena 
de direitos, completamente capaz juridicamente. A ele eram conferidos 
amplos poderes (religiosos, políticos) sobre todos os membros que 
compunham sua família, ou seja, sobre seus filhos e filhas (legítimos ou 
legitimados), sobre as mulheres casadas com seus filhos, bem como, sobre 
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os escravos e semi escravos, que estavam sob o seu poder (CASTRO, 2002, 
p. 79-80). 

Com o casamento a mulher obrigatoriamente se desligava da religião de seu 

pai para se juntar ao sacerdócio de seu marido, marcando a sua mudança de religião. 

Singly (2007) relata que o objetivo dessa união era a procriação para o culto aos 

mortos. Dessa forma, se a mulher estéril o casamento poderia ser anulado, já se a 

esterilidade recaísse sobre o homem era permitido que um parente próximo tivesse 

relações sexuais com sua mulher gerando um filho como se do marido fosse. A família 

antiga apresentava-se revestida de caracteres distintos da atual, constituía-se por um 

grupo social numeroso, subordinado ao pátrio poder, que concentrava poderes de 

sacerdote, administrador e magistrado daquele aglomerado. Tinha como pedra 

fundamental os interesses do grupo, como de proteção e segurança, sem 

preocupação com a consanguinidade, já que também fazia parte da família a mulher 

casada, seus filhos naturais e adotivos, a nora, os escravos e assimilados. Os fatos 

históricos comprovam que a família não possuía seus alicerces na estrutura biológica 

ou consanguínea, mas apoiava-se, conforme narra Lévi-Strauss (1982), no campo 

cultural. Esse autor catalogou diversas configurações denominadas de família, 

comprovando que ela sempre existiu na sociedade, mas a semelhança entre as 

famílias, quase sempre ocorria apenas no vocábulo. 

No Brasil, a família, sempre foi considerada base da sociedade, sob proteção 

do Estado e resguardada pela Constituição Federal. Entretanto, as Constituições 

anteriores, também registram a evolução do conceito de família no ordenamento 

brasileiro, conforme relata o Ministro Ricardo Lewandowski (BRASIL, 2005, p. 1-2), 

i) Constituição de 1937: “Art. 124. A família, constituída pelo casamento 
indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado. Às famílias numerosas 
serão atribuídas compensações na proporção dos seus encargos” 
ii) Constituição de 1946: “Art. 163. A família é constituída pelo casamento de 
vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado.”  
iii) Constituição de 1967: “Art. 167. A família é constituída pelo casamento e 
terá direito à proteção dos Poderes Públicos.” 
iv) Emenda Constitucional 1/1969: “Art. 175. A família é constituída pelo 
casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos” 
A vigente Carta Republicana, todavia, não estabelece essa vinculação com o 
casamento para definir o conceito de família tal como o faziam as anteriores. 

O Min. Ayres Britto (BRASIL, 2008), no julgamento do RE 397.762/BA, destaca 

a interpretação constitucional do instituto de família se divide em três modalidades, 

sendo a primeira modalidade de família de sua formação é, para a nossa Lei Maior, o 

casamento civil (‘O casamento é civil e gratuita a sua celebração’, conforme dicção do 
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§ 1º do art. 226). A segunda forma de ‘entidade familiar’ é a que vem no parágrafo 

imediato, a designá-la como ‘união estável’. Uma terceira modalidade é a 

doutrinariamente chamada de ‘família monoparental’, que o Magno Texto Republicano 

regula por esta forma: Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

Sob essa perspectiva, ao redor do mundo, a constituição das famílias encontra-

se firmada no modo estabelecido pela cultura, carregando um sentido plural, ditado 

em conformidade com a época e o contexto social. Nessa perspectiva, Bock et al. 

(2001, p. 248) esclarece, 

Vamos percebendo que a família, como a conhecemos hoje, não é uma 
organização natural, nem uma determinação divina. A organização familiar 
transforma-se no decorrer da história do homem. A família está inserida na 
base material da sociedade ou, dito de outro modo, as condições históricas e 
as mudanças sociais determinam a forma como a família irá se organizar para 
cumprir sua função social. 

A função social da família está intrinsecamente ligada à noção de humanidade, 

o que diferencia verdadeiramente o mundo humano do mundo animal. Na perspectiva 

humana, uma família não poderia existir sem a existência da sociedade, isto é, uma 

pluralidade de famílias dispostas a reconhecer que existem outros laços para além 

dos consanguíneos e que o processo natural de descendência só pode levar a cabo 

por meio do processo social da afinidade. (LÉVI-STRAUSS, 1982) 

O Brasil foi influenciado pelo padrão de família romana, adotando os dogmas 

de casamento imposto pelo cristianismo, onde imperava a família patriarcal, e os 

casamentos objetivavam unir pessoas de mesma origem e posição socioeconômica. 

Brandão (2016) descreve que a família formada pelo cristianismo se iniciava com o 

casamento e era formada pelo marido e esposa objetivando a procriação dos filhos, 

oriundos dessa união, sob o comando patriarcal. Pizzi (2012, p. 3-4) destaca que, 

Na família nuclear tradicional, o chefe da família é quem concentra o poder, 
e os outros membros da família são subordinados a ele. Esse tipo de família 
provém do modelo patriarcal. O modelo de família patriarca é baseado na 
hierarquia. A figura principal é a do “pater famílias”, ao qual todos devem 
respeito e obediência. Assim, a mulher é subordinada ao poder do marido e 
os filhos subordinados ao poder do pai. Neste ponto, as principais obrigações 
da mulher é atender as necessidades do marido e dos filhos, ou seja, 
necessidades domésticas, sexuais e afetivas. No entanto, o processo de 
individuação das últimas décadas, como o trabalho assalariado individual e a 
expansão da escolaridade, relacionado às transformações econômicas, 
comprometeu a autoridade patriarcal. Desse modo, esse modelo começa a 
declinar quando a unidade importante torna-se o indivíduo e não mais a 
família. Ou seja, quando a base de subsistência não decorre mais da 
propriedade da terra e sim da venda da força de trabalho. Dessa forma, essa 
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dominação patriarcal também entra em declínio com os processos de 
urbanização e com a mudança da posição social da mulher. 

A família brasileira era extremamente conservadora e patriarcal. Consagra-se 

a superioridade masculina, transformando a força física do homem em poder pessoal, 

em autoridade, outorgando-lhe o comando exclusivo da família. A mulher ao casar 

perdia sua plena capacidade, tornando-se relativamente capaz, como os índios, os 

pródigos e as crianças e adolescentes e para trabalhar precisava da autorização do 

marido. A família se identificava pelo nome do varão, sendo a mulher obrigada a 

adotar os apelidos do marido. O casamento era indissolúvel. Só havia o desquite — 

significando não quites, em débito para com a sociedade — que rompia a sociedade 

conjugal, mas não dissolvia o casamento. (DIAS, 2005) 

Os direitos femininos foram responsáveis por profundas mudanças na família. 

Há 57 anos a mulher passou a ser considerada capaz, sendo permitido que 

trabalhasse sem autorização do marido, outra importante conquista feminina na 

década de 60, foi a possibilidade do controle da procriação que se deu com o 

lançamento da pílula anticoncepcional. Nova transformação sofreu a família com o 

surgimento do processo de industrialização e com a difusão econômica do capitalismo 

que passou a receber mão-de-obra também feminina, fortalecendo a modificação dos 

costumes estabelecidos. Esses movimentos históricos estabeleceram novas reflexões 

para o núcleo familiar, reduzindo drasticamente a interferência do Estado na 

convivência familiar, encerrando o ciclo do patriarcado. Desde então, a família 

modificou substancialmente, a maior expressão dessa mudança reflete nas crianças. 

Bruschini (1989) descreve que a família nuclear moderna, composta pelo 

triângulo pai, mãe e filhos e por uma complexa combinação de autoridade e amor 

parental, trouxe consigo um novo conjunto de atitudes em relação às crianças. Novas 

formas de intimidade entre pais e filhos, a supervalorização do amor materno, a 

privatização da instituição familiar e a passagem das funções socializadoras para o 

âmbito mais restrito do lar, constituem alguns dos vários mecanismos fundamentais 

para a constituição da família moderna. 

A família deixa de ser uma unidade de proteção e afasta-se dos fins 

econômicos, políticos, religiosos e culturais que imperavam nos séculos anteriores, 

convertem-se a um lugar de intimidade, companheirismo e de afetividade entre as 

pessoas. O papel de cada membro é valorizado em função das aptidões pessoais e a 
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família passa a refletir, gradativamente, o interesse de cada membro, mais do que o 

interesse do grupo familiar. (CASTRO, 2002) 

Para Berenstein (2011), a família na atualidade é como um conjunto de pessoas 

vinculadas pelo pertencimento ao sistema de parentesco. Já Pizzi (2012) afirma que 

a família se torna um lugar privilegiado de construção social da realidade, sendo o 

meio para a concepção dos arquétipos sociais. Assim, a família é também um dos 

atores sociais que contribuem para definir as formas e sentidos da própria mudança 

social. 

Vários países regulamentaram o instituto da família, influenciados pelo espírito 

de liberdade, igualdade e fraternidade disseminado pela França, entre eles o Brasil, 

com a promulgação do Código Civil em 1916, confirmando formalmente o afeto entre 

os casais, 

As pessoas se uniam em família com vistas à formação de patrimônio, para 
sua posterior transmissão aos herdeiros, pouco importando os laços afetivos. 
Daí a impossibilidade de dissolução do vínculo, pois a desagregação da 
família corresponderia à desagregação da própria sociedade. Era o modelo 
estatal de família, desenhado com os valores dominantes daquele período da 
revolução industrial (FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 4). 

A profunda modificação nas novas uniões, passando a imperar nos novos 

casamentos a presença do amor e do afeto, deixando de lado a conveniência, o 

interesse econômico que objetivava a preservação de bens. Ramus (2012) salienta 

que o casamento ocorria por imposição social, sendo substituído por um casamento 

de livre escolha, uma conquista, mais precisamente uma reivindicação de direito. 

Nessa perspectiva, esclarece Ferry (2012, p. 88), 

Nem amor, nem escolha, mas em compensação, peso da comunidade e 
preocupação maior com a linhagem, a biologia, e a economia. Em resumo, é 
assim o casamento antigo. [...] Aliás, não sem razão: se não é mais a biologia, 
a linhagem ou a economia que decidem, e se, além disso, os indivíduos são 
livres para escolher uma vida que, evidentemente, não lhes é mais imposta, 
nem pela aldeia, nem por qualquer comunidade tradicional, por que motivo 
continuar recusar a adultos complacentes não apenas o direito à sexualidade, 
mas também ao amor? 

É importante estar alerta sobre a importância se abrir os olhos para as 

transformações que estão ocorrendo na esfera desse organismo social. As famílias 

modernas apresentam características essenciais para que ocorra a sua formação. A 

primeira é a liberdade de o sujeito escolher o seu cônjuge. Isso ocorre porque era 

comum que o futuro marido ou esposa fosse eleito pelo pai; a segunda característica 

diz respeito à maior independência dos novos casais em relação às suas antigas 
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famílias. A nova família que nasce é lugar obrigatório do afeto, do sentimento e do 

amor, lugar privilegiado de eclosão da sexualidade (MELLO, 2005b). 

3.1 A família homoafetiva 

A afirmação de que a família heteronormativa sempre esteve presente como 

base de formação social representa ausência da verdade. Outras configurações 

familiares sempre existiram e, recentemente, aos poucos, numa sociedade em que há 

acentuada desigualdade social, o direito de existir das chamadas minorias, que na 

presente pesquisa se apresenta por meio dos homossexuais e das crianças, sempre 

foram negados. A antropologia se encarrega de comprovar que a família composta 

por pessoas do mesmo sexo sempre existiu, entretanto, se tornaram alvo de 

invisibilidade e discriminação. Rousseau (2013) destaca que a mais antiga de todas 

as sociedades (e a única natural) é a família, e essa constituição não é exclusividade 

dos heterossexuais, como descreve Vecchiatti (2013, p. 104), 

No início dos tempos, o comportamento homoafetivo não era tido como 
“estranho” ou “anormal”, justamente por ser considerado tão normal quanto o 
heteroafetivo. Determinadas culturas passaram a valorizá-lo, ao passo que 
outras passaram a desprezá-lo, até que, num dado momento histórico, a 
parcela que dominava o poder político do mundo ocidental passou a condenar 
ferozmente a homossexualidade, criando assim todo um estigma e 
preconceito contra as pessoas homossexuais. 

Ferraz (2013) dispõe que a história da homossexualidade está entre as 

principais categorias da orientação sexual presente nas civilizações antigas, conforme 

registro de sua prática nas figuras e esculturas que chegou a ser admirada pelos 

povos. A primeira cultura de proibição acredita-se, não se iniciou nas sociedades 

ocidentais, mas na Mongólia, com o Império de Gengis Khan, que proibia a 

homossexualidade sob pena de morte. 

Nas sociedades ocidentais, a Inglaterra, seguido de Portugal pela influência da 

inquisição, também proibiram sua prática, enquanto grandes potências colonizadoras 

na América do Sul se encarregaram de transmitir valores homofóbicos às suas 

respectivas colônias, chegando ao Brasil com os colonizadores que viviam sobre as 

normas estabelecidas pela Igreja Católica. Nesse sentido, Bonfim (2011, p. 2018) 

enfatiza que, 

Os reflexos da união entre Igreja e Estado nesse aspecto são igualmente 
verificados nos colonizadores, visto que a dominação e estabelecimento no 
território dos povos conquistados ou “descobertos” tiveram importante papel 
na propagação da legislação que vigorava na Europa. Diversos foram os 
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países que puniram com a morte a prática homossexual, de forma que leis 
antissodomia também vigoraram no Brasil. 

No Brasil, as Ordenações Portuguesas (COSTA et al., 2011) representaram o 

sistema jurídico existente após sua colonização, responsável por legislar, executar e 

julgar. A história relata que as Ordenações do Reino – as Ordenações Afonsinas 

(1446), as Ordenações Manuelinas (1521) e as Ordenações Filipinas (1603) –, 

disseminaram o ódio e a hostilidade na prática das relações homossexuais, que 

denominava sodomia, qualificada como “pecado nefando”. 

Gomes (2010) relata que as Ordenações do Reino português foram rigorosas 

no julgamento do pecado/crime ao preverem penas bastante severas aos sodomitas, 

incluindo a morte, como já assinalavam, no século XV, as ‘Ordenações Afonsinas’. A 

pena capital foi confirmada pelas leis posteriores, quando houve melhor 

sistematização e recrudescimento das regras penais. As ‘Ordenações Manuelinas’ 

nos anos 1514 a 1521, mantiveram a fogueira para os transgressores, equipararam o 

crime de sodomia ao de lesa-majestade, ou seja, quem cometesse um ato sodomítico 

sofreria as mesmas sanções de quem traísse a pessoa do rei ou o seu real estado, 

declarando que todos seus bens sejam confiscados pela a Coroa. Além disso, 

condenava seus filhos e descendentes à infâmia, proibindo-lhes a ocupação de cargos 

públicos, incitava-se a delação, prometendo um terço da fazenda dos acusados aos 

que apontassem culpados. Aquele que soubesse de algum ‘desviante’ e não o 

delatasse, qualquer que fosse sua pessoa, teria todos os bens confiscados e seria 

degredado para sempre dos reinos e senhorios portugueses. 

Quanto aos parceiros dos sodomitas, o Código Manuelino previa que, em caso 

de delação, era obrigatória a prisão do acusado. As sanções eram impostas também 

para a sodomia feminina, que, a partir de então, passou a configurar-se como um 

crime julgado pelas ordenações régias. 

Em 1603, as Ordenações Filipinas mantiveram a mesma pena capital aos 

sodomitas de qualquer gênero, mantendo o confisco de bens e a infâmia de seus 

descendentes, da mesma maneira que o estabelecido para os que cometessem o 

crime de lesa-majestade. Os delatores agora teriam direito à metade da fazenda do 

culpado. Em caso de delatados despossuídos, a Coroa pagaria cem cruzados ao 

‘descobridor’, quantia que seria devida apenas em caso de prisão do sodomita. 

Nos Códigos Filipinos, as pessoas consideradas ‘desonestas’, por não 

delatarem a sodomia, passaram a receber duras penas. Esse ordenamento introduziu 
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a tortura para os praticantes da sodomia. Sempre que houvesse culpados ou indícios 

de culpa, que, conforme o Direito bastassem, o sujeito era enviado para o tormento, 

para que revelasse os parceiros e quaisquer outras pessoas que tivessem cometido 

sodomia ou soubessem de sua prática. A tortura de réus negativos ou ‘vacilantes’ foi 

um procedimento judiciário comum nos códigos legislativos europeus. 

Em Portugal, a preocupação com a utilização da técnica como forma de 

arrancar as confissões era tamanha que as ‘Ordenações Manuelinas’ aconselhavam 

que não fossem aplicadas seguidas sessões de tormento ao mesmo réu, para que, 

com ‘medo da dor’, ratificasse uma falsa confissão. As três ‘Ordenações’ não foram 

os únicos códigos legislativos portugueses que censuraram e penalizaram sodomitas. 

Em março de 1571, uma lei, promulgada por D. Sebastião, ditava que as 

pessoas, que se relacionassem sexualmente com outras do mesmo sexo, seriam 

castigadas gravemente, visto que tal ato era pecaminoso. Em 1606, o rei Felipe II 

ratificou a lei de D. Sebastião contra a nominada molície, em que se determinava que 

os culpados fossem presos e, sendo considerados fortes e aptos ao trabalho, eram 

degredados por sete anos para as galés, a fim de realizar trabalho escravo. As 

pessoas consideradas inaptas para o trabalho árduo eram degradadas para Angola, 

sem remissão. Todavia, os reincidentes mais devassos e escandalosos poderiam ser 

condenados à morte, ‘perdendo as famílias nobres sua dignidade e privilégios. 

Napolitano (2003, p. 2) destaca que, 

As punições previstas em tais leis tinham, sobretudo, a finalidade de suscitar 
o medo, explicitar a norma e dar o exemplo a todos aqueles que assistissem 
às sentenças e às penas sofridas pelos culpados, fossem humilhações 
perante todo o público, fosse a flagelação do seu corpo ou, até mesmo, a 
morte na fogueira, chamada de pena capital. Essas punições possuíam 
menos o intuito de punir os culpados do que espalhar o terror, a coerção, o 
receio. Elas espalhavam um verdadeiro temor, fazendo com que as pessoas 
que presenciassem esses espetáculos punitivos examinassem suas 
consciências, refletissem acerca de seus delitos. O ritual punitivo era uma 
cerimônia política de reativação do poder e da lei do monarca. [...] Todos os 
culpados seriam queimados e feitos por fogo em pó, seus bens confiscados 
para a coroa e seus filhos e netos seriam tidos como infames e inábeis. 

Os relatos históricos permitem afirmar que sempre esteve evidente o repúdio à 

homossexualidade que chegou a ser considerada uma doença, ao qual, deveria ser 

tratada. Madaleno (2013) destaca que durante muito tempo a ciência médica afirmou 

que a homossexualidade se constituía em doença mental, um desvio psicológico ou 

uma perversão e somente em 1992, a Organização Mundial de Saúde aboliu o 

diagnóstico de anomalia psíquica da homossexualidade na Classificação 
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Internacional de Doenças (CID). Até hoje existem inúmeros países no mundo que 

penalizam as relações homossexuais, e a própria Igreja Católica mostra-se intolerante 

às uniões homoafetivas, sendo candente a discussão política, social e doutrinária 

acerca da legalização das uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

A rejeição social da homossexualidade se baseia na crença de caráter contrário 

à natureza, natureza essa, que só admitiria a relação entre homem e mulher. Venosa 

(2007) salienta que, com a era cristã começaram a surgir ideias homofóbicas, tendo 

Justiniano editado leis nesse sentido. Surge daí para frente, estado com legislações 

que repudiavam as relações homossexuais então se constata que a homofobia está 

presente na história há séculos. 

Ainda que, todo esse preconceito seja passado de geração para geração, as 

relações conjugais entre pessoas do mesmo sexo sempre existiram, e ao evidenciar 

essas uniões marcadas pelo amor é possível afirmar que a possibilidade de constituir 

uma família “se tornou acessível àqueles que dela eram excluídos: os homossexuais” 

(ROUDINESCO, 2003, p. 179). O preconceito também está presente na nomenclatura 

atribuída às famílias constituídas por homossexuais, carregando uma série de 

significados homofóbicos. Na tentativa de reduzir a discriminação adota-se o termo 

homoafetivo, cunhado por Dias (2001; 2003; 2006) com o objetivo de retirar o aspecto 

sexual do termo e substituí-lo por afeto. Assim, para se referir à sociedade que é 

formada por meio da união entre pessoas do mesmo sexo, conferindo aos cônjuges a 

responsabilidade pela família, adota-se o termo conjugalidade homoafetiva (DIAS, 

2001; 2003; 2006). A autoridade de Dias conseguiu criar uma palavra fora do léxico 

que melhor define o tema, numa junção do homo como elemento de composição do 

semelhante com o affectudo do latim feiçoado, gerando a adotada expressão 

“homoafetividade”. A homoafetividade supera o neologismo para carregar em si uma 

carga intensa de sensibilidade e coragem para enfrentar um tema pouco prestigiado 

e repleto de preconceito (LOPES, 2007). Nesse prisma Dias (2007) ensina que, 

O exercício da sexualidade, a prática da conjunção carnal ou a identidade 
sexual não é o que distingue os vínculos afetivos. A identidade ou diversidade 
do sexo do par gera espécies diversas de relacionamento. Assim, melhor é 
falar em relações homoafetivas ou heteroafetivas do que em relações 
homossexuais ou heterossexuais. 

As relações homoafetivas têm sido condenadas e perseguidas desde a queda 

do Império Romano e do crescimento do cristianismo no mundo ocidental. A 

invisibilidade está presente até no ordenamento jurídico que sequer regulamenta as 
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relações homoafetivas e esse preconceito está disseminado por toda a sociedade. 

Nessa perspectiva Mello (2005a, p. 202) relata que, 

Seguramente, não é exagerado dizer que setores da sociedade brasileira, 
geralmente influenciados por ideologias familiaristas e naturalistas de origem 
religiosa, têm se revelado bastante resistentes aos discursos e às vivências 
de lésbicas e gays que procuram afirmar o direito à liberdade de orientação 
sexual e a legitimidade dos agrupamentos familiares que fogem ao padrão 
nuclear moderno, formado por um “homem instrumental” unido a uma “mulher 
expressiva”, juntos socializando crianças felizes, nos termos do modelo 
parsoniano. Isso porque a homossexualidade, por si só, é vista por muitos 
como um misto de pecado-doença-crime, despertando rejeições de 
intensidades variadas em diferenciados segmentos sociais, o que faz dos 
homossexuais um dos agrupamentos mais atingidos pelas complexas lógicas 
de intolerância, preconceito e discriminação. Exemplo disso é que ainda hoje 
emergem, em várias partes do país, iniciativas que colocam em xeque a 
legitimidade das relações afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 

Madaleno (2013) ao narrar que as uniões homoafetivas constituem uma 

inescondível realidade social incapaz de ser ignorada, que buscam ocupar o lugar 

sempre lhes foi negado. E ao voltarmos os olhos para as transformações que vêm 

ocorrendo no âmbito das famílias, é possível compreender as relações estáveis entre 

pessoas do mesmo sexo biológico, como nova modalidade de conjugalidade de 

núcleo familiar, que não possui proteção jurídica expressa. O processo de construção 

social da família homoafetiva aponta para a afirmação do entendimento de que esses 

núcleos familiares vêm crescendo, materializando e se legitimando como entidade 

familiar. 

Assim, a conjugalidade homossexual situa-se no contexto mais amplo de todas 

as transformações que vêm atingindo as representações e práticas sociais relativas à 

família, especialmente nas últimas três décadas, período em que a expansão de 

fenômenos como o divórcio, a monoparentalidade, as uniões estáveis, as famílias 

recompostas, os casais sem filhos e a gravidez na adolescência e na maturidade 

tornaram-se a expressão concreta de que a família no Brasil de hoje não é a mesma 

de poucas décadas atrás, quando se entendia que a única família legítima era a 

formada a partir dos pressupostos de uma moral católica, consagrada nas 

representações e práticas sociais e no ordenamento jurídico então vigente. 

Quando se pensa a conjugalidade a partir de projetos identitários plurais e de 

uma concepção não rígida dos sistemas de sexo e de gênero, o que se observa é que 

um homem e uma mulher, duas mulheres ou dois homens podem, igualmente partilhar 

investimentos afetivos e materiais e construir conjuntamente estratégias e hábitos de 

vida destinados a lhes proporcionar gratificação afetivo-sexual, segurança existencial 
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e material e realização de projetos individuais e coletivos, ao longo do tempo em que 

estiverem juntos, seja como “casal romântico”, seja como “casal confluente”. Desta 

forma, numa perspectiva sociológica, pode-se dizer que as relações amorosas 

estáveis entre homossexuais começam a ser vistas como uma das modalidades de 

família que passa a ganhar visibilidade social no final do século XX, com o casal 

conjugal sendo concebido menos como grupo organizado e hierarquizado, destinado 

à reprodução biológica, e mais como espaço de exercício de amor e de cooperação 

mútua, consagrado à reprodução social (MELLO, 2005a). 

3.2 Ausência de legislação: o STF reconhece a família homoafetiva 

Em 2011 o Ministro relator do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, 

reconheceu a existência da união estável entre pessoas do mesmo sexo, com o 

anseio de constituir uma família. Donde ponderou na demanda judicial que a 

homossexualidade constitui fato da vida, que não viola qualquer norma jurídica, nem 

é capaz, por si só, de afetar a vida de terceiros, reforçando que o “papel” do Estado e 

do Direito em uma sociedade democrática, assegurando o desenvolvimento da 

personalidade de todos os indivíduos. 

Diante da omissão legislativa em regulamentar a matéria, o voto lançado na 

ação direta de inconstitucionalidade, objetivou a responsabilização do Estado e ainda, 

assegurou a efetividade da Constituição, como ensina Cunha Júnior (2004, p. 546-

547),  

[...] Não satisfaz ao propósito constitucional, outrossim, cogitar-se de outros 
meio alternativos, como, por exemplo, a responsabilização do Estado pela 
recalcitrância de seus órgãos em não suprir a omissão já declarada 
inconstitucional. O que importa, insista-se, é assegurar a efetividade da 
Constituição e sua plenitude normativa e não, propriamente, a 
responsabilização do Estado pelos danos porventura causados a terceiros 
em decorrência da persistência daquela omissão, que representa providência 
meramente ancilar no controle de constitucionalidade por omissão. A nota 
fundamental do controle de constitucionalidade não é gerar 
responsabilidades, mas sim suplantar as inconstitucionalidades, para o fim 
de garantir a supremacia e a integralidade da Constituição. 

Os princípios constitucionais observados objetivando a equiparação das uniões 

estáveis homoafetivas às uniões igualmente estáveis que se dão entre pessoas de 

sexo diferente, estão assim descritos no Acórdão proferido pelo ministro Ayres Britto 

(BRASIL, 2011, p. 4), 

I - Princípio da Igualdade: o legislador e o intérprete não podem conferir 
tratamento diferenciado a pessoas e a situações substancialmente iguais, 
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sendo-lhes constitucionalmente vedadas quaisquer diferenciações baseadas 
na origem, no gênero e na cor da pele (inciso IV do art. 3º);  
II - Princípio da Liberdade: a autonomia privada em sua dimensão existencial 
manifesta-se na possibilidade de orientar se sexualmente e em todos os 
desdobramentos decorrentes de tal orientação;  
III - Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: todos os projetos pessoais e 
coletivos de vida, quando razoáveis, são merecedores de respeito, 
consideração e reconhecimento;  
IV - Princípio da Segurança Jurídica: a atual incerteza quanto ao 
reconhecimento da união homoafetiva e suas conseqüências jurídicas 
acarreta insegurança jurídica tanto para os partícipes da relação homoafetiva, 
quanto para a própria sociedade;  
V - Princípio da Razoabilidade ou da Proporcionalidade: a imposição de 
restrições é de ser justificada pela promoção de outros bens jurídicos da 
mesma hierarquia. Caso contrário, estar-se-ia diante de um mero preconceito 
ou de um autoritarismo moral. 

Ora, a união entre pessoas do mesmo sexo há muito tempo se tornou uma 

realidade inegável, não só no Brasil, mas em âmbito mundial. Embora os 

relacionamentos homoafetivos tenham sempre existido na história da Humanidade, é 

certo que, com um número cada vez maior de pessoas assumindo sua orientação 

sexual, elas não podem mais ser discriminadas, como ensina Alexy (1993, p. 395-

396), 

se não há nenhuma razão suficiente para a permissão de um tratamento 
desigual, então está ordenado um tratamento igual. Como se tem observado 
reiteradamente, a máxima general de igualdade estabelece assim a carga de 
argumentação para os tratamentos desiguais. 

O voto do ministro relator, Ayres Britto (BRASIL, 2011), está descrito em 

páginas muito bem fundamentadas, ao qual reconhece a união homoafetiva como 

entidade familiar, sinônimo perfeito de família, apresentando como parte da emenda 

o seguinte teor, 

EMENTA: (...) UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO 
INSTITUTO JURÍDICO. (...) PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS 
PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA 
HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO 
SEXUAL DE CADA QUAL DELES. (...) O sexo das pessoas, salvo disposição 
constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como 
fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do 
art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo 
constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta 
Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da 
kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver 
juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. 
Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do 
princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais 
elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. 
Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à 
liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da 
vontade das pessoas naturais. (...) A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-
CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE 
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CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput 
do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do 
Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu 
coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se 
formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais 
heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-
se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos 
nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família 
como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas 
adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação 
tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção 
dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade 
e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e 
pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar 
no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família 
como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. [...] 
Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, 
o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que 
passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das 
pessoas. (BRASIL, 2011, p. 1-3). 

No Acórdão Ministro enfatizou que os termos homossexualismo e 

homossexualidade estão acompanhados de preconceito, assim, em seu voto utilizou 

a nomenclatura homoafetividade destacando que, “foi cunhado pela vez primeira na 

obra união homossexual, o Preconceito e a Justiça, da autoria da desembargadora 

aposentada e jurista Maria Berenice Dias” (BRASIL, 2015, p. 5). Há palavras que 

carregam o estigma do preconceito. Assim, o afeto à pessoa do mesmo sexo 

chamava-se “homossexualismo”. Reconhecida a inconveniência do sufixo ‘ismo’, que 

está ligado à doença, passou-se a falar em “homossexualidade”, que sinaliza um 

determinado jeito de ser. Tal mudança, no entanto, não foi suficiente para pôr fim ao 

repúdio social ao amor entre iguais (Homoafetividade: um novo substantivo). Nesse 

sentido, fundamentou o relator, Ayres Brito (BRASIL, 2011, p. 16-19), 

I - a Constituição do Brasil proíbe, por modo expresso, o preconceito em razão 
do sexo ou da natural diferença entre a mulher e o homem. Uma proibição 
que nivela o fato de ser homem ou de ser mulher às contingências da origem 
social e geográfica das pessoas, assim como da idade, da cor da pele e da 
raça, na acepção de que nenhum desses fatores acidentais ou fortuitos se 
põe como causa de merecimento ou de desmerecimento intrínseco de quem 
quer que seja; II - Não se prestando como fator de merecimento inato ou de 
intrínseco desmerecimento do ser humano, o pertencer ao sexo masculino 
ou então ao sexo feminino é apenas um fato ou acontecimento que se 
inscreve nas tramas do imponderável. (...) Mas é preciso aduzir, já agora no 
espaço da cognição jurídica propriamente dita, que a vedação de preconceito 
em razão da compostura masculina ou então feminina das pessoas também 
incide quanto à possibilidade do concreto uso da sexualidade de que eles são 
necessários portadores. Logo, é tão proibido discriminar as pessoas em razão 
da sua espécie masculina ou feminina quanto em função da respectiva 
preferência sexual. Numa frase: há um direito constitucional líquido e certo à 
isonomia entre homem e mulher: a) de não sofrer discriminação pelo fato em 
si da contraposta conformação anátomo-fisiológica; b) de fazer ou deixar de 
fazer uso da respectiva sexualidade; c) de, nas situações de uso 
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emparceirado da sexualidade, fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo, 
ou não; quer dizer, assim como não assiste ao espécime masculino o direito 
de não ser juridicamente equiparado ao espécime feminino − tirante suas 
diferenças biológicas −, também não assiste às pessoas heteroafetivas o 
direito de se contrapor à sua equivalência jurídica perante sujeitos 
homoafetivos. O que existe é precisamente o contrário: o direito da mulher a 
tratamento igualitário com os homens, assim como o direito dos homoafetivos 
a tratamento isonômico com os heteroafetivos; III – cuida-se, em rigor, de um 
salto normativo da proibição de preconceito para a proclamação do próprio 
direito a uma concreta liberdade do mais largo espectro, decorrendo tal 
liberdade de um intencional mutismo da Constituição em tema de empírico 
emprego da sexualidade humana. É que a total ausência de previsão 
normativo-constitucional sobre esse concreto desfrute da preferência sexual 
das pessoas faz entrar em ignição, primeiramente, a regra universalmente 
válida de que “tudo aquilo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, 
está juridicamente permitido” (esse o conteúdo do inciso II do art. 5º da nossa 
Constituição); em segundo lugar, porque nada é de maior intimidade ou de 
mais entranhada privacidade do que o factual emprego da sexualidade 
humana. E o certo é que intimidade e vida privada são direitos individuais de 
primeira grandeza constitucional, por dizerem respeito à personalidade ou ao 
modo único de ser das pessoas naturais. (…) E em terceiro lugar, a âncora 
normativa do §1º do mesmo art. 5º da Constituição; IV – essa liberdade para 
dispor da própria sexualidade insere-se no rol dos direitos fundamentais do 
indivíduo, expressão que é de autonomia de vontade, direta emanação do 
princípio da dignidade da pessoa humana e até mesmo “cláusula pétrea”, nos 
termos do inciso IV do §4º do art. 60 da CF (cláusula que abrange “os direitos 
e garantias individuais” de berço diretamente constitucional); V – esse mesmo 
e fundamental direito de explorar os potenciais da própria sexualidade tanto 
é exercitável no plano da intimidade (absenteísmo sexual e onanismo) quanto 
da privacidade (intercurso sexual ou coisa que o valha). Pouco importando, 
nesta última suposição, que o parceiro adulto seja do mesmo sexo, ou não, 
pois a situação jurídica em foco é de natureza potestativa (disponível, 
portanto) e de espectro funcional que só pode correr parelha com a livre 
imaginação ou personalíssima alegria amorosa, que outra coisa não é senão 
a entrega do ser humano às suas próprias fantasias ou expectativas erótico-
afetivas. A sós, ou em parceria, renove-se o juízo. É como dizer: se o corpo 
se divide em partes, tanto quanto a alma se divide em princípios, o Direito só 
tem uma coisa a fazer: tutelar a voluntária mescla de tais partes e princípios 
numa amorosa unidade. Que termina sendo a própria simbiose do corpo e da 
alma de pessoas que apenas desejam conciliar pelo modo mais solto e 
orgânico possível sua dualidade personativa em um sólido conjunto, 
experimentando aquela nirvânica aritmética amorosa que Jean-Paul Sartre 
sintetizou na fórmula de que: na matemática do amor, um mais um... é igual 
a um; VI – enfim, assim como não se pode separar as pessoas naturais do 
sistema de órgãos que lhes timbra a anatomia e funcionalidade sexuais, 
também não se pode excluir do direito à intimidade e à vida privada dos 
indivíduos a dimensão sexual do seu telúrico existir. Dimensão que, de tão 
natural e até mesmo instintiva, só pode vir a lume assim por modo 
predominantemente natural e instintivo mesmo, respeitada a mencionada 
liberdade do concreto uso da sexualidade alheia. Salvo se a nossa 
Constituição lavrasse no campo da explícita proibição (o que seria tão 
obscurantista quanto factualmente inútil), ou do levantamento de diques para 
o fluir da sexuada imaginação das pessoas (o que também seria tão 
empiricamente ineficaz quanto ingênuo até, pra não dizer ridículo). 
Despautério a que não se permitiu a nossa Lei das Leis. Por conseqüência, 
homens e mulheres: a) não podem ser discriminados em função do sexo com 
que nasceram; b) também não podem ser alvo de discriminação pelo 
empírico uso que vierem a fazer da própria sexualidade; c) mais que isso, 
todo espécime feminino ou masculino goza da fundamental liberdade de 
dispor sobre o respectivo potencial de sexualidade, fazendo-o como 
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expressão do direito à intimidade, ou então à privacidade (nunca é demais 
repetir). O que significa o óbvio reconhecimento de que todos são iguais em 
razão da espécie humana de que façam parte e das tendências ou 
preferências sexuais que lhes ditar, com exclusividade, a própria natureza, 
qualificada pela nossa Constituição como autonomia de vontade. Iguais para 
suportar deveres, ônus e obrigações de caráter jurídico-positivo, iguais para 
titularizar direitos, bônus e interesses também juridicamente positivados. 

De tal modo que as famílias homoafetivas constituem entre si relações 

contínuas e duradouras de afeto e assistência recíprocos, com o propósito de 

compartilhar meios e projetos de vida. Não existindo qualquer inconstitucionalidade 

ou ilegalidade no estabelecimento de uniões homoafetivas. O direito brasileiro não 

veda às uniões homoafetivas. 

Ayres Britto (BRASIL, 2011) apresenta importante indagação sobre o conceito 

de família, do ponto de vista ontológico, concluindo que certamente não são os laços 

sanguíneos, pois os cônjuges ou companheiros não os têm entre si e, mesmo sem 

filhos, podem ser uma família; entre pais e filhos adotivos também não os haverá. De 

igual modo, a coabitação não será necessariamente um requisito. Uma família se 

desintegra se, por exemplo, um filho vai estudar no exterior? É claro que não. O que 

faz uma família é, sobretudo, o amor — não a mera afeição entre os indivíduos, mas 

o verdadeiro amor familiar, que estabelece relações de afeto, assistência e suporte 

recíprocos entre os integrantes do grupo. O que faz uma família é a comunhão, a 

existência de um projeto coletivo, permanente e duradouro de vida em comum. O que 

faz uma família é a identidade, a certeza de seus integrantes quanto à existência de 

um vínculo inquebrantável que os une e que os identifica uns perante os outros e cada 

um deles perante a sociedade. Presentes esses três requisitos, tem-se uma família, 

incidindo, com isso, a respectiva proteção constitucional. 

Neste tocante, à relação homoafetiva representa um modo de vida, 

concedendo ao art. 1.723 do Código Civil (BRASIL, 2002) interpretação conforme à 

Constituição para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da 

união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como “entidade 

familiar”, entendida essa como sinônimo perfeito de “família”. Reconhecimento que 

deve ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união 

estável heteroafetiva. Ao final, enfatiza que a adoção, casamento, sucessão, 

declaração de imposto de renda, são tantas as possibilidades que nossa imaginação 

é limitada para prever todas as hipóteses. Todos os direitos dos heterossexuais valem 

para os homossexuais, ocorrendo a equiparação completa (BRASIL, 2011). 
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Outros seis (6) ministros do STF seguiram integralmente o voto do relator, 

reconhecendo a união homoafetiva como um núcleo familiar. Marco Aurélio Mello, 

Ministro no mesmo processo, destaca que a homoafetividade trata-se de um 

“fenômeno que se encontra fortemente visível na sociedade”. (BRASIL, 2011, p. 12-

13). Dessa forma, não obstante a inexistência de um ordenamento jurídico específico 

que garanta os direitos homoafetivos, o STF reconheceu e equiparou a família 

homoafetiva aos preceitos constitucionais de entidade familiar. O artigo 226 da CF/88 

expressa, “a família, base da sociedade tem proteção especial do Estado” (BRASIL, 

1988). A conceituação de família trazida pela CF/88 dispõe que a família é o alicerce 

da sociedade, e sua referência ocorre de forma plural, não se restringindo, apenas às 

uniões heteroafetivas fundamentadas pelo casamento. 

Os novos elementos constituem a família sob o prisma da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) e do julgamento proferido pelo STF em 2011, realçando o preceito de 

amor, afetividade e solidariedade entre seus membros. A família é produto das 

interações sociais, nascendo de forma espontânea, independente do sexo de seus 

integrantes, com suas bases estabelecidas no respeito e na solidariedade mútua, 

objetivando a aplicação constitucional de promover o bem de todos. O princípio da 

dignidade da pessoa humana que o texto constitucional emerge não faz qualquer 

menção à sexualidade, já que tal atributo está intrínseco a autonomia da vontade 

humana, inerente às pessoas naturais, validando o preceito universal de que tudo 

aquilo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente 

permitido, segundo o Art. 5º da CF/88 (BRASIL, 1988). Sob esses fundamentos o 

Ministro Ayres Britto esclarece, 

Daqui se desata a nítida compreensão de que a família é, por natureza ou no 
plano dos fatos, vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos 
respectivos membros, constituindo-se, no espaço ideal das mais duradouras, 
afetivas, solidárias ou espiritualizadas relações humanas de índole privada. 
O que a credencia como base da sociedade, pois também a sociedade se 
deseja assim estável, afetiva, solidária e espiritualmente estruturada (não 
sendo por outra razão que Rui Barbosa definia a família como “a Pátria 
amplificada”). É desse anímico e cultural conceito de família que se orna a 
cabeça do art. 226 da Constituição. Donde a sua literal categorização com 
“base da sociedade”. E assim normada como figura central ou verdadeiro 
continente para tudo o mais, ela, família, é que deve servir de norte para a 
interpretação dos dispositivos em que o capítulo VII se desdobra, conforme 
transcrição acima feita. Não o inverso. Artigos que têm por objeto os institutos 
do casamento civil, da união estável, do planejamento familiar, da adoção, 
etc., todos eles somente apreendidos na inteireza da respectiva compostura 
e funcionalidade na medida em que imersos no continente (reitere-se o uso 
da metáfora) em que a instituição da família consiste (BRASIL, 2011, p. 34-
35). 
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O Estado ao reconhecer as famílias homoafetivas, modifica a compreensão de 

família, que pode ser definida como a união de duas pessoas, reconhecida e 

regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de constituição de uma família e 

baseado em um vínculo de afeto. Esse novo entendimento substitui a união entre 

homem e mulher por pessoas e entende que o objetivo fim do casamento é o afeto. 

(TARTUCE, 2014, p. 134). Ainda que, a decisão do STF tenha ocorrido em 2011, 

apenas em 2013 ocorreu a possibilidade das famílias homoafetivas regulamentarem 

seu estado civil por meio do casamento, ao entrar em vigor a resolução 175, editada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Tal resolução veda às autoridades 

competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão 

de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo, obrigando aos 

tabelionatos a realizarem a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo (BRASIL, 2013). 

Giorgis (2002) salienta que, a relação entre a proteção da dignidade da pessoa 

humana e a orientação homossexual é direta, pois o respeito aos traços constitutivos 

de cada um, sem depender da orientação sexual, é previsto constitucionalmente e o 

Estado Democrático de Direito promete aos indivíduos, muito mais que a abstenção 

de invasões ilegítimas de suas esferas pessoais, a promoção positiva de suas 

liberdades. 

3.3 A adoção de crianças e adolescentes por famílias homoafetivas 

A temática adoção por famílias homoafetivas é um conteúdo investigado por 

várias disciplinas ligadas às ciências sociais. Este trabalho se debruça no terreno da 

Psicologia Social e da Comunicação, especificamente no discurso apresentado pela 

mídia impressa, objetivando investigar qual a representação social da adoção 

homoafetiva no jornal impresso Folha de S.Paulo no período de 2011 a 2018 e como 

os discursos são veiculados nas mensagens e imagens lançadas pelo periódico, 

cristalizando as condutas e os arranjos materiais ou especiais (JODELET, 2003). 

Sobre este objeto, o Brasil é omisso quanto à regulamentação da adoção 

homoafetiva, afetando o direito de criança e adolescentes que sonham em adquirir 

uma família. Essa ausência também atinge os casais homossexuais que desejam ter 

filhos por meio do processo de adoção, ocorrendo uma omissão do Constituinte. Em 

2009, o Des. D'Artagnan Serpa Sá, discorreu sobre a ausência de leis na 

regulamentação do tema, ensinando que, 
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Cumpre de pronto salientar que a ausência de leis não quer dizer ausência 
de direito. Muito pelo contrário. É em casos como o que se apresenta que se 
deve procurar bem senso para suprir tais lacunas. Se as uniões homoafetivas 
já são reconhecidas como entidade familiar, como origem em um vínculo 
afetivo, a merecer tutela legal, não há razão para limitar a adoção, criando 
obstáculos onde a lei não prevê. O Estado veda a discriminação e o 
preconceito por motivo de origem, raça, sexo ou idade e assegura o exercício 
dos direitos sociais, individuais, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos. Proclama, ainda, que todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza. (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 
3) 

Em 2006 o poder judiciário emitiu a primeira sentença judicial na comarca de 

Catanduva/SP permitindo a adoção em junto por dois homens, através de demanda 

proposta em 2018. A Magistrada Juíza Sueli Juarez Alonso (SÃO PAULO, 2006, p. 1): 

D. P. DE C. J. , qualificado e representado nos autos ajuizou pedido de 
adoção da menor T. R. da G. , alegando, em síntese, que a criança foi 
adotada por seu companheiro V. P. da G. F., com o qual vive relacionamento 
homossexual há 14 anos. Afirma que a família é composta pelo requerente, 
o companheiro e a menor adotanda T. e que a considera como filha, razão 
pela qual pretende também adotá-la. Pleiteia a procedência do pedido de 
adoção para que seja deferido o pedido e, conseqüentemente, seja 
determinado a averbação na Certidão de Nascimento da menor o nome do 
requerente como seu pai. Vieram documentos de fls. 06/08. O representante 
do ministério Público manifestou-se requerendo de estudo social – fls. 10. 
Estudo social – fls. 12/13. Manifestação do representante do Ministério 
Público fls. 18/20 – requerendo o indeferimento do pedido.  
[...] 
O requerente, por seu turno, vive com V. há mais de 14 anos, dedica-se aos 
cuidados de T., trata-a como filha e pretende adotá-la para dar a ela mais 
segurança, além de afetiva, também econômica, pois legalmente será sua 
dependente e terá direitos sucessórios. Tudo que o requerente pretende é 
criar também um vínculo jurídico, assumir também a responsabilidade 
decorrente da paternidade, já que a menor vem sendo criada por ambos e 
reconhece-os como pais. De todo o exposto, visando a atender ao comando 
constitucional proteção integral a crianças e adolescentes, defiro o pedido. 
[...] 
Posto isso julgo procedente o pedido de adoção e, em conseqüência, defiro 
a D. P. de C. J. a adoção de T. R. da G. e determino que conste no Registro 
de Nascimento da criança que é filha de V. P. da G. F. e D. P. de C. J., sem 
declinar condição de pai ou mãe e da mesma forma, a relação dos avós sem 
explicar a condição materna e paterna. A menor passará a se chamar T. R. 
C. da G., com trânsito em julgado, expeça mandado de averbação ao cartório 
de Registro Civil com a recomendação de que seja mantida a observação 
feita quando da primeira adoção.  

Em 2010 o STJ, emitiu pela primeira vez a possibilidade da adoção por 

parceiros em uniões homoafetivas – v. STJ, DJ 10. ago. 2010, Resp. 889852/RS, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, com o seguinte teor, 

MENORES. ADOÇÃO. UNIÃO HOMOAFETIVA. Cuida-se da possibilidade 
de pessoa que mantém união homoafetiva adotar duas crianças (irmãos 
biológicos) já perfilhadas por sua companheira. É certo que o art. 1º da Lei n. 
12.010/2009 e o art. 43 do ECA deixam claro que todas as crianças e 
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adolescentes têm a garantia do direito à convivência familiar e que a adoção 
fundada em motivos legítimos pode ser deferida somente quando presentes 
reais vantagens a eles. Anote-se, então, ser imprescindível, na adoção, a 
prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros, até porque 
se discute o próprio direito de filiação, com consequências que se estendem 
por toda a vida. Decorre daí que, também no campo da adoção na união 
homoafetiva, a qual, como realidade fenomênica, o Judiciário não pode 
desprezar, há que se verificar qual a melhor solução a privilegiar a proteção 
aos direitos da criança. Frise-se inexistir aqui expressa previsão legal a 
permitir também a inclusão, como adotante, do nome da companheira de 
igual sexo nos registros de nascimento das crianças, o que já é aceito em 
vários países, tais como a Inglaterra, País de Gales, Países Baixos, e em 
algumas províncias da Espanha, lacuna que não se mostra como óbice à 
proteção proporcionada pelo Estado aos direitos dos infantes. Contudo, 
estudos científicos de respeitadas instituições (a Academia Americana de 
Pediatria e as universidades de Virgínia e Valência) apontam não haver 
qualquer inconveniente na adoção por companheiros em união homoafetiva, 
pois o que realmente importa é a qualidade do vínculo e do afeto presente no 
meio familiar que ligam as crianças a seus cuidadores. Na específica 
hipótese, há consistente relatório social lavrado por assistente social 
favorável à adoção e conclusivo da estabilidade da família, pois é 
incontroverso existirem fortes vínculos afetivos entre a requerente e as 
crianças. Assim, impõe-se deferir a adoção lastreada nos estudos científicos 
que afastam a possibilidade de prejuízo de qualquer natureza às crianças, 
visto que criadas com amor, quanto mais se verificado cuidar de situação 
fática consolidada, de dupla maternidade desde os nascimentos, e se ambas 
as companheiras são responsáveis pela criação e educação dos menores, a 
elas competindo, solidariamente, a responsabilidade. Mediante o deferimento 
da adoção, ficam consolidados os direitos relativos a alimentos, sucessão, 
convívio com a requerente em caso de separação ou falecimento da 
companheira e a inclusão dos menores em convênios de saúde, no ensino 
básico e superior, em razão da qualificação da requerente, professora 
universitária. Frise-se, por último, que, segundo estatística do CNJ, ao 
consultar-se o Cadastro Nacional de Adoção, poucos são os casos de 
perfiliação de dois irmãos biológicos, pois há preferência por adotar apenas 
uma criança. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, chega-se 
à conclusão de que, na hipótese, a adoção proporciona mais do que 
vantagens aos menores (art. 43 do ECA) e seu indeferimento resultaria 
verdadeiro prejuízo a eles. (BRASIL, 2010) 

No mesmo ano, o STJ julgou novamente sobre assunto com o SE 004525/US, 

Rel. Min. Cesar Asfor Rocha: “Toda criança tem direito à convivência familiar, 

conforme previsto no art. 1º da Lei n. 12.010/2009” (BARROSO, 2007, p. 108). Embora 

se trate de tema polêmico, há que se admitir que inexiste impedimento legal para a 

adoção por homossexuais. A exigência legal funda-se na existência de reais 

vantagens para o adotando. Conforme bem destacado no parecer do Ministério 

Público Federal, faz-se necessário reportar-se ao ensinamento de Maria Berenice 

Dias (2010), especialista no tema, ao sustentar que, diante do conceito aberto de 

família substituta (ECA 28), nada impede que duas pessoas adotem, em conjunto, 

independentemente da identidade sexual. A negação do reconhecimento da filiação, 

quando os pais são do mesmo sexo, é uma forma cruel de discriminar e de punir. Há 
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uma legião de filhos esperando alguém para chamar de mãe ou pai. Se forem dois 

pais, ou duas mães não importam, pois amor e cuidado irão receber.  

Em 2015, a Ministra Carmen Lúcia eliminou qualquer dúvida existente sobre a 

possibilidade de a adoção ocorrer em conjunto com o parceiro do mesmo sexo, ao 

julgar no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário nº 846.102./2015 

(BRASIL, 2015). Na oportunidade, um casal homoafetivo ao requerer a adoção de 

uma criança ou adolescente teve parecer do Ministério Público do Paraná que limitava 

a adoção em uma criança a 12 anos ou mais e obrigatoriamente do sexo feminino. 

Inconformados, o casal recorreu da decisão e o STF entendeu que a família 

homoafetivo possui o direito de adotar por se tratar de um núcleo familiar, ao proferir 

a decisão a Ministra Cármen Lúcia destacou: 

Se as uniões homoafetivas já são reconhecidas como entidade familiar, com 
origem em um vínculo afetivo, a merecer tutela legal, não há razão para limitar 
a adoção, criando obstáculos onde a lei não prevê. 2. Delimitar o sexo e a 
idade da criança a ser adotada por casal homoafetivo é transformar a sublime 
relação de filiação, sem vínculos biológicos, em ato de caridade provido de 
obrigações sociais e totalmente desprovido de amor e comprometimento 
(BRASIL, 2015, p. 1). 

Ao descrever o voto, a Relatora reforça que a Constituição Federal não faz a 

menor diferenciação entre a família formalmente constituída e a das rés (homoafetiva). 

Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para 

compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo “família” 

significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Recolheu-o com o sentido coloquial 

praticamente aberto que sempre portou como realidade do mundo do ser. Assim como 

dá para inferir que, quanto maior o número dos espaços domésticos e autonomamente 

estruturados, maior a possibilidade de efetiva colaboração entre esses núcleos 

familiares, de modo que o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento de 

conjugados deveres que são funções essenciais à plenitude da cidadania, da 

dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Carmen Lúcia ao final 

destaca, 

Assim interpretando por forma não-reducionista o conceito de família, penso 
que este STF fará o que lhe compete: manter a Constituição na posse do seu 
fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar 
o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso indisfarçavelmente 
preconceituoso ou homofóbico. Quando o certo − data vênia de opinião 
divergente - é extrair do sistema de comandos da Constituição os 
encadeados juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados 
com a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares 
homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual 
direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Entendida esta, 
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no âmbito das duas tipologias de sujeitos jurídicos, como um núcleo 
doméstico independentemente de qualquer outro e constituído, em regra, 
com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade 
(BRASIL, 2015, p. 2). 

Ainda que, tenham ocorridos vários avanços, a homofobia e a perseguição à 

população homossexual estão institucionalizadas no Brasil. A título de exemplo, 

destaca-se o Projeto de Lei nº 9906/2018, apresentado na Câmara Federal pelo 

deputado Victório Galli (PSL-MT), que propõe a alteração do Artigo 42 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). O novo texto impede as famílias homoafetivas de 

adotar, sob a alegação de que as crianças que vivem em um lar homoafetivo estão 

sujeitas a insegurança emocional e psicológica (BRASIL, 2018, p. 2) argumenta que: 

“Deus fez o homem e a mulher e através deles sua descendência. Não há 

descendência entre homem e homem ou mulher e mulher”. 

Outro exemplo de retrocesso, noticiado pelo portal eletrônico G1 (MORAIS, 

2017) ocorreu no Distrito Federal. A Justiça Federal liberou psicólogos a tratarem gays 

e lésbicas como doentes, podendo fazer terapias de “reversão sexual”, sem sofrerem 

qualquer tipo de censura por parte dos conselhos de classe. A decisão, do juiz 

Waldemar Cláudio de Carvalho, em medida liminar acata o pedido de uma ação 

popular. Esse tipo de tratamento é proibido desde 1999 por uma resolução do 

Conselho Federal de Psicologia. O conselho estabelece as normas de condutas dos 

psicólogos no tratamento de questões envolvendo orientação sexual. De acordo com 

a organização, ela trouxe impactos positivos no enfrentamento a preconceitos e 

proteção de direitos da população homossexual no país, que apresenta altos índices 

de violência e mortes por LGBTfobia. 

Esses fundamentos comprovam os ensinamentos de França (2004) ao 

descrever sobre a adoção por famílias homoafetivas. Para o autor, continuamos em 

uma cultura homofóbica, com a constante manifestação de sentimentos negativos em 

relação às famílias compostas por homossexuais, explícitos ou não. Vivemos numa 

sociedade heterocêntrica que parte do princípio assumido como verdadeiro que os 

seres humanos são naturalmente heterossexuais e que o estilo de vida heterossexual 

é o padrão normal e deveria ser o único. Esse princípio determina uma atitude 

inconsciente, não intencional, de marginalização e exclusão de qualquer pessoa que 

fuja às normas. Assim, esse preconceito e a pressão invisível são tão constantes que 

o próprio indivíduo homossexual, impregnado por nossa cultura heterocêntrica, acaba 
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por internalizar a homofobia, dirigindo essa atitude negativa contra si mesmo, negando 

ou reprimindo seus próprios desejos e experiências afetivas. 

A homofobia internalizada provoca uma expectativa negativa inconsciente a 

respeito de seus próprios relacionamentos, distorcendo o potencial para se ter um 

vínculo adulto satisfatório, podendo causar um boicote inconsciente à própria relação 

familiar. A LGBTfobia institucionalizada é um processo cultural no Brasil, legitimado 

pelo Estado. Nesse entendimento Bordallo (2015, p. 282) esclarece que: 

O legislador não pode se imbuir de preconceitos quando de sua função de 
regulamentar as regras sociais de conduta. O Estado é laico, mas os 
legisladores não conseguem se libertar das pressões religiosas e se recusam 
a discutir uma situação que existe, que causa problemas para pessoas que 
nela convivem e que acaba nas salas de audiência pela simples ausência de 
norma regulamentadora. 

Dias (2015) relata que a homoafetividade vem adquirindo transparência e aos 

poucos obtendo aceitação social. Cada vez mais gays e lésbicas estão assumindo 

sua orientação sexual e buscando a realização do sonho de estruturar uma família 

com a presença de filhos. Vã é a tentativa de negar amparo direito à convivência 

familiar ou deixar de reconhecer a possibilidade de crianças viverem em lares 

homossexuais. Tais situações, ao desaguarem no Judiciário, muitas vezes se 

confrontam com a ideologia conservadora do legislador, que hesita em identificar a 

melhor solução, deixando de atentar no prevalente interesse da criança e adolescente. 

Mas não ver a realidade é usar o mecanismo da invisibilidade para negar direitos, o 

que revela nítido caráter punitivo. Posturas pessoais ou convicções de ordem moral 

de caráter subjetivo não podem impedir que se reconheça que uma criança, sem pais 

nem lar, terá uma melhor formação se integrada a uma família, seja essa formada por 

pessoas de sexos iguais ou distintos. 

No Brasil a legislação sobre o tema é escassa, deixando brechas que são 

sanadas pelas jurisprudências. Como a lei se nega a emprestar juridicidade às 

relações homoafetivas, não há previsão legal autorizando, como também a lei não 

proíbe a adoção por casais homoafetivos. 

Assim, desde que comprovem o casamento ou união estável e ainda a 

estabilidade financeira. O ECA apresenta ainda outros requisitos para a adoção, 

devendo a criança e adolescente ser colocado em um ambiente familiar adequado 

para o seu desenvolvimento, prevalecendo sempre o seu interesse como. A adoção 

será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 
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motivos legítimos. Não arrostar essa realidade resulta numa triste sequela: os filhos 

de famílias homoafetivas ficam à mercê da sorte, sem qualquer proteção. Dias (2014) 

ensina que deixar a criança no total desamparo é negar-lhe o direito à vida, livrando 

os pais da responsabilidade pela guarda, educação e sustento de quem é criado e 

tratado como filho. 

Ao refletir sobre esse tema, é importante destacar que as crianças e 

adolescentes que vivem em abrigo a espera de um lar e os adotantes são os principais 

responsáveis no processo de escolha e de estabelecimento de vínculos. Para dificultar 

ainda mais a adoção por pares, o senso comum afirma que as famílias homoafetivas 

ao adotar criança e/ou adolescente podem causar riscos psicológicos e emocionais 

às crianças e adolescentes, vez que esses estão em processo de formação. 

Nessa perspectiva, Uziel (2005) ao pesquisar a temática e os discursos 

contrários à adoção por famílias homoafetivas identifica discursos onde os riscos às 

novas gerações em se tornarem homossexuais por sofrem influência dos pais e ainda 

à manutenção da instituição familiar que poderia chegar à extinção. A exceção na 

possibilidade de adoção é admitida quando se trata de um destino da criança marcado 

por forma trágica, como na adoção tardia, doenças ou grave situação de maus tratos. 

Essa resistência está comprovada no cadastro nacional de adoção (CNJ) onde 

os homossexuais enfrentam a fila de adoção na condição de solteiro. Para ter uma 

ideia do que isso significa; o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Goiânia 

(GEAAGO2) apresentou dados do último Censo (IBGE, 2010) realizado, comprovando 

que mais de 1.600 famílias se declaram homoafetivas, dessas, nenhuma família 

realizou pedido de adoção em conjunto com o seu parceiro, alegando medo do 

preconceito. A adoção ocorreu como se solteiro fosse. Até 2012, em Goiás, somente 

cinco adoções foram realizadas em todo o estado em conjunto com os pares 

homoafetivos (MORAES, 2012). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a adoção por uma única 

pessoa, não fazendo qualquer restrição quanto a sua orientação sexual. Portanto, não 

é difícil prever a hipótese de um homossexual que, ocultando sua preferência sexual, 

venha a pleitear e obter a adoção de uma criança, trazendo-a para conviver com quem 

mantém um vínculo afetivo estável. Nessa situação, quem é adotado por um só dos 

 
2 Dados disponíveis no site da GEAAGO. Disponível em: http://www.angaad.org.br/geaago-grupo-

apoio-a-adocao-e-a-convivencia-familiar-de-goiania-conviver/ 
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parceiros não pode desfrutar de qualquer direito com relação àquele que também 

reconhece como verdadeiramente seu pai ou sua mãe. Ocorrendo a separação do par 

ou a morte do que não é legalmente o genitor, nenhum benefício o filho poderá 

usufruir. Não pode pleitear qualquer direito, nem alimentos nem benefícios de cunho 

previdenciário ou sucessório. Sequer o direito de visita é regulamentado, mesmo que 

tenha igual sentimento e desfrute da mesma condição frente a ambos. O amor e afeto 

para com os pais em nada se diferenciam pelo fato de eles serem homossexuais ou 

heterossexuais. Ao se arrostar tal realidade, é imperioso concluir que, de forma 

paradoxal, o intuito de resguardar e preservar a criança ou o adolescente resta por lhe 

subtrair a possibilidade de usufruir direitos que de fato possui (DIAS, 2015). 

Não há relação de paternidade ou a maternidade com gênero ou sexualidade, 

então não há qualquer necessidade de diferenciação de família heteroafetiva ou 

homoafetiva. Ambas estão sujeitas ao amor, ao afeto, os vínculos de parentesco, a 

filiação e a adoção. Entretanto, como destaca Levy (2009) a avaliação que deve 

ocorrer no processo de adoção deve pautar a saúde psíquica dos pais e as 

determinações que se relacionam com o desejo de se ter um filho, não o sexo 

biológico do adotante. Nessa perspectiva Passos (2005, p. 7), 

A família hoje impõe, no lugar da hegemonia dos papéis e dos lugares fixos 
uma maior flexibilidade na constituição de posições e funções dos membros 
do grupo. Assim, ganha muito mais força a forma como os pais do mesmo 
sexo, cada um à sua maneira, representa este filho como um outro que 
atualiza seu desejo de transmissão e continuidade, investindo-o, portanto, de 
um afeto. 

Isso significa que se há triangulação constituída por dois homens e uma criança 

ou duas mulheres e um adolescente, a dinâmica do afeto não realiza distinção de sexo 

ou de gênero, não sendo necessária a presença do diferente. As dúvidas de terceiros 

no âmbito da educação de uma criança e adolescente, pela família composta por 

pessoas do mesmo sexo são eliminadas, com o argumento de que é o amor que 

propicia estruturas significantes no psiquismo do indivíduo. Da mesma forma, Hamad 

(2002) narra que, a dinâmica do afeto e o psiquismo do indivíduo se unem, ao princípio 

geral da cidadania, evidenciando que não se pode impedir que famílias homoafetivas 

se tornem pais por meio da adoção. Para Schettini, Amazonas e Dias (2006), isso 

abre um poderoso espaço de reflexão afirmando que uma criança é adotada por uma 

família, e não por duas pessoas. A adoção é a família que cada um dos pais dá a 

criança, um lugar nas duas linhagens, um lugar simbólico, entretanto no processo de 
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habilitação à adoção deve abranger o restante da família. E o discurso preconceituoso 

de que a criança ou adolescente ao ser adotado por iguais sofre a ausência de um 

gênero é derrubada, cedendo lugar à trajetória individual e única que precisam ser 

compreendidas. A maior parte da diferença delas decorre do fato de que a criança 

chegou à família por um caminho diferente do usual. 

A adoção ocorre, tanto por meio de sistemas simbólicos de representação 

quanto por meio de formas de exclusão social, e habita o denominado “senso comum”. 

Nessa perspectiva, para a adoção de crianças e adolescentes, nas mais diversas 

vertentes, que construam pautadas em dinâmicas favoráveis, é essencial que seja 

pauta midiática. “Não podemos escapar à mídia. Ela está presente em todos os 

aspectos da vida cotidiana” (WOODWARD, 2000, p. 9), sendo necessário e urgente 

compreendermos o modo como a mídia atua, produz significados e gera experiências, 

e, acima de tudo, como são preparados os significados do discurso envolvendo 

adotantes e adotados sob um lar homoafetivo (WOODWARD, 2000). A mídia tem uma 

tarefa de grande relevância social humanista e humana. Humanista, porque tem 

obrigação de se preocupar com os indivíduos e os grupos, e humana por buscar 

estabelecer uma lógica distinta, sensível em relação a especificidades históricas e 

sociais, e que recusa as tiranias do determinismo tecnológico e social 

(SILVERSTONE, 2005). 
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4 A CIDADANIA: BREVES CONSIDERAÇÕES 

O “espírito” de cidadania é mais antigo que a civilização grega, “a noção de que 

os seres humanos são idênticos perante Deus, perante alguma divindade”, já 

acontecia em algumas civilizações antigas (REIS, 1997, p. 18). Mas, as reflexões 

teóricas de cidadania surgiram na Grécia, entre os séculos VI e V a.C., incorporando 

as primeiras noções de democracia, que segundo Coutinho (2005, p. 3), 

É importante registrar que a teoria e a prática da cidadania entre os gregos 
clássicos estava longe de possuir uma dimensão universal (é precisamente 
essa tendência à universalização da cidadania que irá caracterizar a 
modernidade). Para os gregos, mesmo nas situações mais democráticas, 
como em Atenas nos séculos V e IV a.C., estavam excluídos dos direitos de 
cidadania os escravos, as mulheres e os estrangeiros, os quais, em conjunto, 
constituíam mais de três quartos da população adulta ateniense. Além disso, 
os direitos de cidadania na Grécia envolviam somente o que hoje chamamos 
de "direitos políticos", ou seja, os direitos de participação no governo, mas 
não compreendiam ainda os modernos "direitos civis", como, por exemplo, o 
direito à liberdade de pensamento e de expressão: foi por isso que Sócrates, 
acusado de ter uma religião diferente da religião da pólis, da cidade Estado, 
foi condenado à morte pela democracia ateniense. Malgrado esses limites, 
contudo, foi certamente na Grécia clássica onde, pela primeira vez na história, 
surgiu a problemática da cidadania. 

O aspecto de cidadania incorporado ao mundo moderno inicia-se com John 

Locke, filósofo inglês iluminista, que viveu no século XVII, e tinha seu pensamento 

político voltado para reflexões sobre os direitos (LOCKE, 1978; REIS, 1997). O 

processo de edificação da cidadania surge de lutas que culminaram na Independência 

dos Estados Unidos da América do Norte e na Revolução Francesa. Esses dois 

eventos romperam o princípio de legitimidade que vigia até então, baseado nos 

deveres dos súditos, e passaram a estruturá-lo a partir dos direitos do cidadão 

(PINSKY; PINSKY, 2003). 

O marco do surgimento da cidadania na modernidade se funda em Marshall, 

durante a conferência “Cidadania e Classe Social”, ainda no fim dos anos de 1940 na 

Inglaterra (LAVELLE, 2003). Objetivando afirmar e consolidar os direitos de uma forma 

mais abrangente, haja vista que o reconhecimento de direitos aos nobres, e 

posteriormente aos burgueses e até à classe trabalhadora, era essencial para a 

organização das relações de produção que se desenvolveram e se tornaram próprias 

da Era Moderna (COMPARATO, 2008). 

Marshall (1967, p. 63) dividiu o conceito de cidadania em três partes, 

Chamarei estas três partes ou elementos de civil, política e social. O elemento 
civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual - liberdade de 
ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de 
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concluir contratos válidos e o direito à justiça. [...] Por elemento político se 
deve entender o direito de participar no exercício do poder político, como um 
membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor 
dos membros de tal organismo. [...] O elemento social se refere a tudo o que 
vai desde o direito a um mínimo bem-estar econômico e segurança ao direito 
de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado 
de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. 

Nessa perspectiva, Boobio (1992) descreve que o desenvolvimento dos direitos 

do homem passou por três fases: num primeiro momento, afirmaram-se os direitos de 

liberdade, isto é, todos aqueles direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a 

reservar para o indivíduo, ou para os grupos particulares, uma esfera de liberdade em 

relação ao Estado; num segundo momento, foram propugnados os direitos políticos, 

os quais — concebendo a liberdade não apenas negativamente, como não-

impedimento, mas positivamente, como autonomia — tiveram como consequência a 

participação cada vez mais ampla, generalizada e frequente dos membros de uma 

comunidade no poder político (ou liberdade no Estado); finalmente foram proclamados 

os direitos sociais, que expressam o amadurecimento de novas exigências — 

podemos mesmo dizer, de novos valores — como os do bem-estar e da igualdade 

não apenas formal, e que poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do 

Estado. 

A organização teórica e o conjunto de direitos civis, políticos e sociais, 

organizada e estabelecida na perspectiva de Marshall (1967) entendia que, a 

cidadania era um status concedido àqueles que são membros integrais de uma 

comunidade, aqueles que possuem o status são iguais com respeitos aos direitos e 

obrigações pertinentes ao status. Mas, na prática o processo histórico de conquista e 

efetivação do direito concebido pela cidadania está relacionado à realidade de cada 

país. No Brasil, por exemplo, o processo de construção ocorreu de forma divergente 

ao modelo Europeu. 

Carvalho (2006) destaca que a construção da democracia no Brasil iniciou após 

o fim da ditadura militar e uma das marcas desse esforço é a voga que assumiu a 

palavra cidadania. Políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de 

associações, simples cidadãos, todos a adotaram. A cidadania, literalmente, caiu na 

boca do povo. Mais ainda, ela substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz 

mais "o povo quer isto ou aquilo", diz "a cidadania quer". Cidadania virou gente. No 

auge do entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã 

(CARVALHO, 2003, p. 7). Havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que 
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a democratização das instituições traria rapidamente a felicidade nacional. Pensava-

se que o fato de termos reconquistado o direito de eleger Prefeitos, Governadores e 

Presidente da República seria garantia de liberdade, de participação, de segurança, 

de desenvolvimento, de emprego, de justiça social. A manifestação do pensamento é 

livre, a ação política e sindical é livre. De participação também. O direito do voto nunca 

foi tão difundido. Mas as coisas não caminharam tão bem em outras áreas. 

A comparação do modelo clássico de cidadania adotado por Marshall (1967) 

como processo histórico de construção da cidadania iniciou-se com a implantação dos 

direitos políticos, no século XIX. Já no Brasil a Constituição Imperial outorgada evoluiu 

com os direitos sociais e civis, de forma que a cidadania brasileira ainda sofre grandes 

dificuldades para a sua consolidação de origem histórica (CASTRO JÚNIOR, 2002). 

Carvalho (2006) descreve que nos países em que a cidadania se desenvolveu 

com mais rapidez, como na Inglaterra, por uma razão ou outra a educação popular foi 

introduzida. Foi ela que permitiu às pessoas tomarem conhecimento de seus direitos 

e se organizarem para lutar por eles. O que Bobbio (1986, p. 43) denomina de: 

“educação para a cidadania”. Assim, a ausência de uma população educada somada 

ao peso da herança colonial brasileira tem sido um dos principais obstáculos à 

construção da cidadania civil e política. São notados especialmente no campo dos 

direitos civis. O Brasil herdou a escravidão, que negava a condição humana do 

escravo; os latifúndios, praticamente isentos da ação da lei, bem como um Estado 

comprometido com interesses privados, de modo que estas três barreiras aos direitos 

civis tardaram muito a desaparecer, pois teve que esperar até 1888 para que se 

abolisse a escravidão, mesmo assim somente do ponto de vista formal e não material; 

os latifúndios, por sua vez, até hoje fazem sentir a sua força em várias regiões do país, 

e a privatização é um tema atual da agenda das reformas. (CARVALHO, 1995; 2006) 

Politicamente, o objetivo da democracia e da cidadania é a liberação do 

indivíduo das coações autoritárias, a sua participação no estabelecimento da regra, 

que, em todos os domínios, estará obrigado a observar. Econômica e socialmente, o 

benefício da democracia se traduz na existência, no seio da coletividade, de condições 

de vida que assegurem a cada um a segurança e a comodidade adquirida para a sua 

felicidade. Uma sociedade democrática é, pois, aquela que se excluem as 

desigualdades devidas aos azares da vida econômica, em que a fortuna não é uma 

fonte de poder, em que os trabalhadores estejam ao abrigo da opressão que poderia 
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facilitar sua necessidade de buscar um emprego, em que cada um, enfim, possa fazer 

valer um direito de obter da sociedade uma proteção contra os riscos da vida. 

A democracia social tende, assim, a estabelecer entre os indivíduos uma 

igualdade de fato que sua liberdade teórica é importante para assegurar. É preciso, 

contudo, que fique claro que isso não pode ser entendido como se a democracia fosse 

um sistema assistencial, que simplesmente visasse suavizar a miséria da massa 

trabalhadora, mas há de ser concebida como um meio de superar essa miséria, 

quaisquer que sejam os recursos que ela empregue (SILVA, 1998). Para Bobbio 

(1992), a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos 

quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. Mendez (1994, p. 199) 

acrescenta que, 

Cidadania e democracia são conceitos autônomos, mas sem uma não existe 
a outra, que por sua vez, não tem sentido sem a primeira. Ninguém que fale 
da infância, do ponto de vista do paradigma da proteção integral, deixa de 
falar em democracia. Mas são poucos os que falando de democracia, falam 
de infância. Essa assimetria remete ao problema da reconstrução crítica do 
tema da cidadania. 

O século do XX é marcado por grandes mudanças em torno dos estudos sobre 

cidadania, confirmando o entendimento de Pinsky e Pinsky (2003), de que o conceito 

de cidadania não é estático, visto que varia ao longo do tempo, revelando a sua 

dimensão histórica que está relacionada à realidade de cada país. Em decorrência 

disso, novos valores vão se incorporando ao conceito de cidadania, que é construída 

com o passar do tempo, apresentando um movimento constante de fortalecimento e 

enfraquecimento, em decorrência de sua dinâmica. 

A direção do conceito de cidadania concebido por Marshall (1967) sofreu duras 

críticas sendo considerada uma cidadania passiva, um simples ter direitos, em vez de 

garantir também uma cidadania ativa, capaz de assumir suas responsabilidades. Por 

isso, passou-se a exigir que se transformasse a cidadania passiva em ativa, que se 

passasse do tempo dos direitos ao das responsabilidades. Assim, seria necessária a 

transformação da cidadania acostumada somente a exigir em uma cidadania 

participativa e com responsabilidades. O núcleo da cidadania moderna é autonomia 

de cada pessoa. (CORTINA, 2005) 

Como destaca Boaventura de Sousa Santos (2008), não obstante o 

reconhecimento da cidadania, é preciso vencer a sua ineficácia, devendo predominar 

um pensamento emancipatório que exige que esses direitos sejam efetivamente 
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aplicados e nessa tarefa, é imprescindível a criação de novos espaços políticos, a 

ampliação dos espaços públicos e o surgimento de novos sujeitos coletivos capazes 

de aprofundar a democracia. Corroborando com o pensamento, Arendt (1989, p. 332) 

que, 

A cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direito 
dos seres humanos não é um dado. É um construído da convivência coletiva, 
[...] que permite a construção de um mundo comum através do processo de 
asserção dos direitos humanos (ARENDT, 1989, p. 332). 

Nessa perspectiva, Morin (1996) acrescenta que a cidadania não se resume 

somente em assumir seus próprios compromissos e obrigações, é mais do que isso, 

é lutar para o bem comum da sociedade e lutar por todos os cidadãos que convivem 

em sociedade. Cidadãos ativos, com ações coletivas podem repercutir mudanças 

relevantes para a vida social, pois a sociedade é, sem dúvida, o produto de interações 

entre indivíduos. 

O conceito de cidadania diverge no tempo e no espaço, Pinsky e Pinsky (2003. 

p. 9) ensinam que cidadania não é uma definição estanque, mas possui um conceito 

histórico, o que significa que seu significado varia no tempo e no espaço. É muito 

diferente ser cidadão na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil (para não falar dos 

países em que a palavra é tabu), não apenas pelas regras que definem quem é ou 

não titular da cidadania (por direito territorial ou de sangue), mas também pelos 

direitos e deveres distintos que caracterizam o cidadão em cada um dos Estados 

nacionais contemporâneos. Em cada espaço o conceito e a prática da cidadania vêm 

se alterando ao longo dos últimos duzentos ou trezentos anos. Isso ocorre tanto em 

relação a uma abertura maior ou menor do estatuto do cidadão para sua população, 

ao grau de participação política de diferentes grupos, quanto aos direitos sociais, à 

proteção social oferecida pelos Estados aos que dela necessitam. 

4.1 A cidadania dos homossexuais 

O status de cidadania está intimamente ligado às ideais de liberdade e 

igualdade somada aos valores estabelecidos pela organização estatal, incumbindo à 

sociedade de exercer o conjunto das forças sociais, objetivando a garantia e 

manutenção dos seus direitos. O conceito de que ser cidadão é ser livre, ter o poder 

democrático e que a cidadania é adquirida naturalmente, ao nascer, e que todos são 

iguais é substituída pela vida social, condicionados a privilégios de classe, cujas 

diferenciações estabelecem desigualdades e injustiça (CARVALHO, 2006). 
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Rousseau (1995) defende que o status de cidadania deve ser compartilhado 

igualmente com todos. A igualdade entre todas as pessoas que aderem ao “pacto”, 

que a partir dessa adesão torna-se cidadão, participando da soberania de todos. 

[...] o pacto social estabelece entre os cidadãos uma tal igualdade que todos 
se engajam sob as mesmas condições, devendo usufruir os mesmos direitos. 
Assim, pela natureza do pacto, todo ato de soberania, ou seja, todo ato 
autêntico da vontade geral, obriga ou favorece igualmente todos os Cidadãos 
(ROUSSEAU,1995, p. 93) 

Rousseau (1995) reconhece que se deve aprender a ser cidadão, e esse 

aprendizado está diretamente relacionado à vontade geral do interesse coletivo ou 

seja, a vontade geral, entretanto, o autor reconhece que o cidadão deve ter 

participação política na sociedade, objetivando um bem comum, preservando valores 

fundamentais, ou seja, a liberdade e a igualdade. 

A cidadania incorpora a garantia de direitos e deveres individuais, coletivos 

sociais e políticos, nessa perspectiva Pinsky e Pinsky (2003) ensinam que, ser 

cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é, 

em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser 

votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia 

sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza 

coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice 

tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. 

Na perspectiva de Fraser (2001), o status de cidadania possui um novo 

reconhecimento, o da diversidade sexual, objetivando a criminalização da homofobia, 

responsável por sujeitar os homossexuais à vergonha, molestação, discriminação, 

violência, resultando na negação dos direitos legais e proteção igual. É necessário 

afirmar o “direito à indiferença”, pelo respeito às diversas modalidades de orientação 

sexual, todas sob o pálio de uma mesma regulação geral. “Temos o direito a ser iguais 

sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes sempre que a 

igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2008, p. 316). 

Quando a discussão recai sobre a cidadania do homossexual, a questão de 

partida deve ser modificada, devendo ser questionando: se o homossexual se sente 

cidadão no Brasil? Ou ainda, a família homoafetiva se sente igualitária à família 

heteroafetiva? 

As respostas a essas indagações iniciam-se sob a ótica de cidadania 

apresentada por Marshall (1967). Cidadania era um status concedido àqueles que são 
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membros integrais de uma comunidade, aqueles que possuem o status são iguais 

com respeitos aos direitos e obrigações pertinentes ao status. A condição cidadã na 

perspectiva de Marshall não caracterizava o fim da desigualdade de classes, mas a 

possibilidade de ascensão social. Pensar a cidadania apenas na esfera local, pautada 

somente em interesse individual como foi pensada por Marshall, não é mais 

concebível. 

As reflexões sobre o status de cidadania do homossexual, primordialmente, 

configura uma relação política entre um indivíduo e uma comunidade política, em 

virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito dessa comunidade e a ela deve 

lealdade permanente. O estatuto de cidadão é, em consequência, o reconhecimento 

oficial da integração do indivíduo na comunidade política, comunidade que, desde as 

origens da era moderna, adquire a forma de Estado nacional de direito (CORTINA, 

2005). 

O conceito apresentado por Cortina (2005) está pautado inicialmente, na 

defesa e garantia dos direitos políticos e civis dos membros de uma sociedade. A 

autora defende que a cidadania é com a relação política e o membro de pleno direito 

dessa comunidade e a ela deve lealdade permanente, destacando que os 

homossexuais precisam se considerar cidadãos. É necessário que o sentimento de 

pertença exista a partir das suas relações políticas e sociais. Esse conceito teórico 

apresentado, além do status políticos, configura a existência de condições: 

econômica, social, civil e intercultural, objetivando o bem-estar coletivo. E o status 

político é eleito como categoria inicial onde, todas as pessoas devem reconhecer os 

demais como seus próximos e membros da comunidade, devendo impulsionar o 

sentimento de pertença legitimando o status social que lhe é outorgado. Nesse 

sentido, todos os membros de uma sociedade são responsáveis pelo seu bem-estar 

e dos demais sujeitos, gerando na sociedade o reconhecimento de partilhar 

responsabilidades em prol do bem comum. 

Ao confrontarmos o modelo de cidadania cosmopolita proposto por Cortina 

(1998; 2005) com os dados de 2017 apresentados pela ONU (2019), o Brasil é um 

dos países que registram mais agressões contra pessoas LGBTI+. Essa informação 

permite afirmar que os homossexuais no Brasil não possuem o status de cidadão. 

Dias (2005) relata que o Brasil não pode ser considerado Democrático de 

Direito enquanto homossexuais forem segmentos-alvo da exclusão social. Ao tratar 

esses homens e mulheres como criminosos e/ou pecadores, nega-se a sua condição 
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humana e cidadã, porque a sexualidade “integra a própria condição humana, é um 

direito fundamental que acompanha o ser humano desde o seu nascimento, pois 

decorre de sua própria natureza” e “como direito do indivíduo, é um direito natural, 

inalienável e imprescritível”.  

Therborn (2006) descreve que o Brasil deve assegurar a desconstrução da 

norma autoritária ligada à heterossexualidade que gera violência, intolerância e 

injustiças. A questão não requer mudanças apenas no campo político e econômico — 

as normas culturais da opressão heterocêntrica estão historicamente arraigadas pela 

tradição patriarcal. É possível afirmar que a cidadania tem entraves sérios, baseados 

numa estrutura político-econômica que gera modos de exploração e privação vividos 

pelos homossexuais. Entre eles, dão ênfase à ideia de que: a formação de uma família 

conjugal entre duas pessoas do mesmo sexo está impossibilitada de receber a guarda 

de uma criança, parece acirrar o preconceito que se faz acompanhado de falsas ideias 

de que tais crianças poderão se tornar também homossexuais ou que receberá um lar 

promíscuo, conferindo aos homossexuais uma cidadania denegada (DURSTON, 

1999). 

O modelo de cidadania que deve ser dispensado às famílias homoafetivas, se 

estrutura na sociedade idealizada por Cortina (2005), a qual os homossexuais e os 

órfãos possuem seus valores preconizados na busca do interesse comum, 

respeitando e sendo respeitado na vida privada e pública, garantindo o máximo de 

justiça nos direitos: política, civil, social, econômica e intercultural. Essa garantia 

permite a vivência de um verdadeiro sentimento de cidadania, garantido por um status 

que o protege contra as investidas antidemocráticas de alguns indivíduos (CORTINA, 

2005, p. 73). Assim, na perspectiva da autora, 

A cidadania é um conceito mediador porque integra exigências de justiça e, 
ao mesmo tempo, faz referência aos que são membros da comunidade, une 
a racionalidade da justiça, com o calor do sentimento de pertença [que tem 
por objetivo fortalecer] uma democracia em que se encontrem as exigências 
liberais de justiça e as [exigências] comunitárias de identidade e pertença. 
(CORTINA, 2005, p. 27-28) 

Ser um cidadão cosmopolita, na perspectiva de Cortina (1998), é ser capaz de 

buscar a sua realização pessoal de forma responsável, independente da condição 

sexual e de suas origens étnico-culturais, mediante o seu comprometimento com algo 

superior a ele próprio. Como forma de integração desse status concebe-se o direito à 
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convivência familiar da criança e do adolescente abrigado e dos demais envolvidos 

no processo de adoção. 

É preciso pensar cidadania a partir dos elementos simbólicos que os sujeitos 

possuem, e que podem vir a permitir o estabelecimento de contrato social alicerçado 

não em direitos que busquem legitimar a diferença entre os sujeitos, mas que reafirme 

a igualdade como condição universal, compreendendo a existência de novos arranjos 

familiares, devolvendo o status de cidadania composto por grupos minoritários 

(CORTINA, 2005). 

4.2 A criança e adolescente como sujeito de direitos 

Admitiram-se a criança e o adolescente como seres humanos detentores de 

direitos em um passado recente. Cezar (2007, p. 18) esclarece que, 

[...] concebia as crianças e os adolescentes, os menores, como seres 
incapazes, não sujeitos de direitos e deveres, não autônomos, isto 
significava, por exemplo, que uma criança “abandonada” passava a ser 
responsabilidade do Estado, o qual a colocava em um abrigo, e lá 
permanecendo toda a sua infância e adolescência, privada dos direitos 
fundamentais [...]. 

Em 20 de Novembro de 1959 a ONU proclamou a Declaração Universal dos 

Direitos da Criança, com base e fundamento nos direitos à liberdade e ao convívio 

social (ONU, 1959). Rizzini (1995) esclarece que somente a partir desse 

reconhecimento, crianças e os adolescentes não são mais considerados incapazes, 

mas pessoas em desenvolvimento que para se tornarem protagonistas e sujeitos de 

direitos assumindo plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade, em 

função do desenvolvimento de sua personalidade, para crescer no seio da família em 

um ambiente de felicidade, amor e compreensão, preparando-os para uma vida 

independente na sociedade, de acordo com os ideais dos direitos humanos. 

A partir de 1959, os direitos da infância foram mobilizados na perspectiva 

contemporânea regido em metáfora reguladora em boa parte do discurso político do 

final do século passado e início deste século, afigura-se como um paradoxo. Esses 

direitos desenvolveram-se pelo resgate da visão da criança como ator social e, 

portanto, como um sujeito portador de direitos, e implica necessariamente o 

reconhecimento da capacidade de influenciar a vida coletiva. E, no entanto, as 

condições sociais/estruturais e simbólicas do direito de cidadania estão muito longe 

de se encontrarem reunidas (SARMENTO; SOARES; TOMÁS, 2004). 
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Mais tarde a Constituição Federal (BRASIL, 1988) institui a cidadania 

participativa e com responsabilidades, modelo defendido por Cortina (2005), efetivado 

ao ampliar as obrigações e deveres do Estado, da família e sociedade e de assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com a absoluta prioridade o direito à vida, à 

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

familiar e comunitário, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, art. 277 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). 

Dois anos depois, entrou em vigor a Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, contribuindo para uma nova organização das políticas sociais 

básicas, políticas assistenciais e programas de proteção especial para crianças e 

jovens em circunstâncias especialmente difíceis (COSTA, 1993), dentre as novidades, 

O ECA defende o direito da criança de ser criada numa família, mas também 
estabelece a possibilidade do menor deve ser afastada da família original e 
encaminhada a família substituta (guarda, tutela ou adoção). Esse fato, ainda 
recente, acrescenta normas para o cuidado de crianças e adolescentes, 
criando com isso novas instituições especializadas e voltadas para esse 
acompanhamento, assim como as regras para o seu funcionamento (ATLOÉ, 
2011, p. 72). 

Outra medida protetiva à criança e ao adolescente com histórico familiar de 

risco à integridade física, moral e psicológica é a submissão ao processo de 

institucionalização. Os abrigos, no que concerne às necessidades básicas, como 

alimentação, higiene, cuidados com a saúde, entre outras, as crianças são, sim, na 

maioria das vezes, atendidas. Todavia, raramente o são quanto ao amparo afetivo. 

“Existem muitas instituições algumas mais e outras menos eficazes, mas nenhuma 

delas existe o básico para o ser humano: viver com uma família, criar laços afetivos, 

sentir-se seguro, protegido e afetivamente nutrido” (WEBER, 2001, p. 71). 

Crianças institucionalizadas por longos períodos, abandonadas ou retiradas 
da família tardiamente precisarão reconstruir vínculos primários e reorganizar 
sua imagem, considerando os novos modelos de identificação. Em outras 
palavras, a criança deve poder adotar aqueles que desejam adotá-la (LEVY, 
2009, p. 60). 

Desse modo, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos plenos e 

específicos necessários para assegurar a plena capacidade de desenvolvimento, 

crescimento, cumprimento de suas potencialidades. Nessa perspectiva, a Cartilha de 

adoção de crianças e adolescentes no Brasil (AMB, 2008) destaca que a adoção é um 

procedimento legal que consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais 
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biológicos para uma família substituta, conferindo para crianças/adolescentes todos 

os direitos e deveres de filho, quando e somente quando forem esgotados todos os 

recursos para que a convivência com a família original seja mantida. É regulamentada 

pelo Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina 

que a adoção deve priorizar as reais necessidades, interesses e direitos da 

criança/adolescente. A adoção representa também a possibilidade de ter e criar filhos 

para pais que não puderam ter filhos biológicos, ou que optaram por ter filhos sem 

vinculação genética, além de eventualmente atender às necessidades da família de 

origem, que não pode cuidar de seu filho (BRASIL, 1990, p. 9). E a família (em todas 

as formas de constituição), a sociedade, o poder público, os veículos midiáticos, são 

responsáveis para demonstrar e oriente a criança que o lar é um vínculo de amor, 

independente do sexo. Desmistificar conceitos de exclusão e preconceito enraizado 

pela sociedade sobre a adoção homoafetiva e permitir que outras crianças e 

adolescentes que vivem sob processo de institucionalização que tenha um lar faz 

parte do status de cidadania. 
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5 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: COMPREENDENDO O 
CONCEITO 

Originada na inquietação de qual a representação social da adoção 

homoafetiva no jornal impresso Folha de S.Paulo no período de 2011 a 2018, esta 

pesquisa adotou a Teoria das Representações Sociais (TRS) desenvolvida por Serge 

Moscovici, em sua tese de doutorado intitulada: La Psychanalyse, Son image et Son 

public, publicada em 1961 como aporte teórico e metodológico investigativo. Esse 

estudo, de domínio da Psicologia Social vem assumindo lugar de destaque nas 

investigações no âmbito das ciências sociais e humanas, apresentando significativo 

crescimento na esfera comunicacional. Moscovici (1978; 2004) destaca a influência 

da comunicação midiática na percepção pública de temas relevantes, originando o 

denominado senso comum. Neste sentido, Jodelet (2001) destaca que a mídia possui 

um papel importante na construção das representações sociais sobretudo, em relação 

a temas complexos e sensíveis. 

Moscovici (1978) destaca que a Teoria das Representações Sociais constitui 

um excelente objeto de estudo para averiguar como se converte uma disciplina 

científica e técnica quando passa do domínio dos especialistas para o domínio 

comum. Como o grande público a representa e modela e por que via se constitui a 

imagem que dela se faz, a partir de conteúdos midiáticos. Sob esse aporte teórico, 

esta pesquisa pretende analisar a forma de cidadania que é dispensada tantos para 

as famílias homoafetivas, quanto às crianças que vivem em um orfanato a espera de 

um lar. E ao final responder a seguinte inquietação: como se caracterizar o discurso 

de adoção por famílias homoafetivas praticado pela mídia impressa, tendo o jornal 

impresso Folha de S.Paulo como locus. 

A Teoria das Representações Sociais, segundo Moscovici (2004) estrutura 

suas bases no indivíduo e suas relações com os grupos, apresentado no cotidiano, 

nas relações pessoais por meio de falas, gestos e encontros objetivos e subjetivos, 

dado determinado contexto histórico e social. Nesse seguimento, a Teoria das 

Representações Sociais surge como um conjunto de conceitos, reflexões e 

interpretações do dia-a-dia e do cotidiano, como dispositivo de conhecimento mental, 

criada pelos indivíduos e pelos grupos a fim de estabelecer seu lugar em relação a 

situações, objetos e comunicações que lhe pertencem. O social põe-se sob várias 

vertentes: por meio do cenário que situa pessoas e grupos, pela comunicação 
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estabelecida dentre eles, pela bagagem cultural, pelos símbolos, códigos, ideologias 

e valores ligados a vinculações sociais. 

Moscovici (1978) postula que a representação social é uma forma de 

conhecimento em que o indivíduo busca adaptar o conhecimento científico às suas 

necessidades, obedecendo a determinados critérios e contextos específicos, ou seja, 

considera-se que as relações firmadas nas rotinas diárias resultam na construção das 

representações sociais, as quais são naturalmente capturadas, assumindo 

personalidade social e reguladora dos encadeamentos humanos. Neste raciocínio, 

Moscovici (1978) discute a atribuição que a mídia exerce na construção das 

representações sociais, que habita o campo mental individual (ocorrência psíquica), 

não se reduzido ao exercício cerebral, considerando o indivíduo autônomo, cujos 

pensamentos têm papel fundamental na construção do comportamento de um 

determinado grupo, possuindo natureza dinâmica. É na comunicação entre grupos 

que “as representações sociais circulam nos discursos, são levadas pelas palavras, 

veiculadas nas mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas nas condutas e nos 

arranjos materiais ou especiais” (JODELET, 2003. p. 32). Nessa Perspectiva, 

Moscovici (1978, p. 79) destaca que representações sociais são: 

Sistemas de valores, noções e práticas que proporcionam aos indivíduos os 
meios para orientar-se no contexto social e material [...] que tornam 
inteligíveis a realidade física e social, integram-se em um grupo ou em uma 
relação cotidiana de intercâmbios. 

Jovchelovitch (1995), inspirada nos estudos de Moscovici, entende que as 

representações sociais nascem nos processos comunicacionais, nas relações sociais, 

criando estratégias no enfrentamento das diversidades existentes no mundo. O ser se 

desloca de sua individualidade adentrando o campo comum, que é público. A autora 

afirma que as representações sociais tornam as mediações sociais, no campo íntimo, 

no espaço individual, a fim de interpretar, entender e construir o mundo. E afirma 

também que “as representações sociais não são um agregado de representações 

individuais, da mesma forma que o social é mais que um agregado de indivíduos” 

(JOVCHELOVITCH, 1995, p.80). 

Para Braga e Campos (2016), as representações sociais decorrem da partilha, 

da comunhão de pensamento, integrando alguma diversidade, sendo resultado das 

comunicações, interações que ocorrem entre os sujeitos e os objetos por si 

representados. Braga e Tuzzo (2010) afirmam que a representação social só existe 
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no compartilhamento de um grupo, o sujeito tem em si um reflexo da realidade externa 

a qual é usada como zona de conhecimento. 

Abordando um viés mais antropológico das representações sociais, conhecido 

como abordagem processual, estando à representação no processo mental, Jodelet 

(2001) considera cinco características fundamentais no ato de representar: 

“1) representa sempre um objeto; 2) é imagem e com isso pode alterar a 
sensação e a ideia, a percepção e o conceito; 3) tem um caráter simbólico 
significante; 4) tem poder ativo e construtivo e 5) possui um caráter autônomo 
e generativo” (OLIVEIRA; WERBA, 1998, p. 106-107). 

Neste sentido, pode-se considerar que as representações sociais estão nas 

palavras, nos discursos, nas mensagens e imagens propagadas pela mídia, 

enraizadas em conduta de comportamentos. Essas representações perpassam de 

boca em boca e adentra os veículos de comunicação, resultado da desinformação e 

ausência de conhecimento científico. 

As representações sociais para Arruda (2002) são geradas durante a 

comunicação interpessoal compondo-se de: conceitos, frases e explicações geradas, 

estando diretamente relacionada ao denominado senso comum, distanciando do 

reconhecimento científico. Sobre a temática, Doise (1993), focando nas condições de 

produção e circulação das representações sociais, afirma que elas têm por finalidade 

preconizar conceitos de base, que devem atrair a atenção dos pesquisadores sobre 

um agrupamento de dinâmicas particulares e suscitar, assim, estudos mais 

detalhados sobre os múltiplos processos específicos. Desse modo, Almeida (2009, p. 

724) pressupõe quatro níveis de integração para a análise no estudo das 

representações sociais: 

O primeiro focaliza os processos intraindividuais, analisando o modo como os 
indivíduos organizam suas experiências com o meio ambiente. O segundo 
centra-se nos processos interindividuais e situacionais, buscando nos 
sistemas de interação os princípios explicativos típicos das dinâmicas sociais. 
O terceiro refere-se aos processos intergrupais, leva em conta as diferentes 
posições que os indivíduos ocupam nas relações sociais e analisa como 
essas posições modulam os processos do primeiro e do segundo níveis. O 
quarto, o societal, enfoca os sistemas de crenças, representações, avaliações 
e normas sociais, adotando o pressuposto de que as produções culturais e 
ideológicas, características de uma sociedade ou de certos grupos, dão 
significação aos comportamentos dos indivíduos e criam as diferenciações 
sociais, a partir de princípios gerais. 

Nessa perspectiva, Doise (1993) apresenta concepções gerais sobre o 

indivíduo e o funcionamento societal das representações sociais, orientando o esforço 

de pesquisa, que deve ser completada por descrições mais detalhadas dos processos 
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que sejam compatíveis com a teoria geral, mas que podem também ser compatíveis 

com outras teorias para a análise. 

Uma das finalidades das representações sociais é tornar familiar algo 

desconhecido, permitindo a classificação, categorização e nomeação de ideias e 

acontecimentos inéditos, com os quais não havíamos nos deparado. Esse processo 

permite a compreensão, manipulação e interiorização do novo, juntando-o a valores, 

ideias e teorias já assimiladas, preexistentes e aceitas pela sociedade. É possível 

encontrar um hiato entre o que se sabe e o que existe, a diferença que separa a 

proliferação do imaginário e o rigor do simbólico (MOSCOVICI, 1978, p. 67). 

Moscovici (1978, p. 26-27) destaca ainda: que as representações sociais 

[...] ela produz e determina os comportamentos, pois define simultaneamente 
a natureza dos estímulos que nos cercam e nos provocam, e o significado 
das respostas adar-lhes. Em poucas palavras, a representação social é uma 
modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação entre indivíduos (...) elas possuem uma 
função constitutiva da realidade, da única realidade que conhecíamos por 
experiência e na qual a maioria das pessoas se movimenta (...). Assim uma 
representação social é alternativamente, o sinal e a reprodução de um objeto 
socialmente valorizado. 

Sob essa ótica, a investigação de adoção por famílias homoafetivas no jornal 

impresso Folha de S.Paulo, fundamentada na Teoria das Representações Sociais, se 

mostra um aporte teórico eficiente, por se tratar de um objeto de estudo ao quais os 

indivíduos elaboram, formam e definem representações, tornando o desconhecido em 

familiar. Moscovici (1978) estabeleceu que as representações sociais se constituem a 

partir de dois mecanismos necessários, de natureza psicossocial, para tornar o 

estranho em algo familiar ou conhecido, e os denominou de ancoragem e objetivação. 

Essas duas ações possuem o objetivo de carregar sentido e aproximar o objeto de 

nossa realidade e, juntas, formam a representação social do indivíduo. 

Desse modo, a ancoragem pode ser conceituada como uma forma de 

classificar e dar nome às coisas que não são classificadas e que não possuem nome, 

ou seja, são estranhas, não existentes dentro do campo de conhecimento dos 

indivíduos e ao mesmo tempo ameaçadoras (MOSCOVICI, 2012). É a ancoragem que 

permite categorizar e nomear aquilo que não é familiar em nosso universo, tornando-

se, portanto, em um processo pelo qual a compreensão sobre um determinado tema 

é trazida para o âmbito familiar, ocorrendo a classificação de coisas que lhes são 

estranhas. Trata-se de uma técnica pelo qual se procura classificar, encontrar um 

lugar e dar nome a alguma coisa para encaixar o não-familiar, como narra o autor, 
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Esse é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos 
intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. [...] Ancorar 
é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. (MOSCOVICI, 2005, p. 61) 

Já a objetivação é a capacidade de qualificar e reproduzir um conceito àquilo 

que foi ancorado, unindo o desconhecido a algo familiar e que faz parte da realidade 

à qual o sujeito está inserido, ou seja, a objetivação está diretamente ligada aos 

aspectos culturais do indivíduo (MOSCOVICI, 2012; 2005). Ou seja, é a transformação 

de algo abstrato em algo quase concreto; transferir o que está na mente em algo que 

exista no mundo; é reproduzir um conceito em uma imagem. É a responsável por 

contribuir e conceber a construção imaginária da representação social e 

consequentemente ação no mundo social, de tal modo que a Teoria das 

Representações Sociais é um referencial teórico que trabalha com o campo de 

produções simbólicas do cotidiano. Nessa perspectiva ensina Moscovici (2005, p. 78) 

que, 

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 
primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 
dentro; está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos 
que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A 
segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para os outros), tira 
daí conceitos e imagens para juntá-los no mundo exterior, para fazer as 
coisas conhecidas a partir do que já é conhecido. 

Moscovici (2005) esclarece ainda que a ciência era antes baseada no senso 

comum; mas agora senso comum é a ciência tornada comum, pois não é fácil 

transformar palavras não familiares, ideias ou seres, em palavras usuais, próximas e 

atuais. É necessário, para dar-lhes uma feição familiar, pôr em funcionamento os dois 

mecanismos de pensamento ancoragem e objetivação baseados na memória e em 

conclusões passadas. E assim conclui o autor, 

Ancoragem e Objetivação [...]. A primeira mantém a memória em movimento 
e a memória é dirigida para dentro, está sempre colocando e tirando objetos, 
pessoas e acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os 
rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora 
(para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no 
mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é 
conhecido (MOSCOVICI, 2005, p. 78). 

A partir desses ensinamentos é possível afirmar que as representações sociais 

se constroem no campo mental e individual, edificando o denominado senso comum, 

possuindo várias correntes que se complementam, são elas: a abordagem processual 

ou culturológica, cunhada por Jodelet, em Paris; a abordagem societal de perspectiva 



73 

sociológica, elaborada por Doise, em Genebra; e pôr fim a abordagem cognitivo-

estrutural, ou Teoria do Núcleo Central, desenvolvida por Abric, também em Paris, 

conforme corrobora Almeida (2001, p. 16): 

Efetivamente, não temos, até o momento, uma única técnica que permita 
elucidar, ao mesmo tempo, todas as informações que envolvem o objeto de 
uma representação. Por esta razão, muitas vezes, sua metodologia de estudo 
tem sido considerada frouxa, quando efetivamente o que ocorre é que ela se 
abre para todas as possibilidades necessárias para compreender e explicitar 
o fenômeno investigado. 

Ou como defendeu Sá (1998, p. 65) para quem essas abordagens assumem: 

“A grande teoria das representações sociais [...] desdobra-se em três correntes 

teóricas complementares [...]. Não se trata por certo de teorias incompatíveis entre si, 

na medida em que provêm todas de uma mesma matriz básica e de modo algum a 

desautorizam”. 

Jean Claude Abric discípulo (assistentes de pesquisa) de Moscovici, nos anos 

de 1960 no Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Provance na França, 

lidera a abordagem estrutural da TRS, desenvolvendo o método de análise a partir da 

constituição do Núcleo Central (objetivação) e à formação dos elementos periféricos 

(ancoragem), cuja abordagem foi elegida como aporte metodológico nesta pesquisa. 

5.1 Teoria do núcleo central ou abordagem estrutural 

Desenvolvida por Abric, com o auxílio de seus colaboradores em 1976, a Teoria 

do Núcleo Central foi adotada objetivando identificar a estrutura da formação do 

processo de ancoragem e objetivação capazes de revelar a representação social da 

adoção por famílias homoafetivas praticado pelo jornal impresso Folha de S.Paulo. 

Abric (1998) destaca que, as representações são organizações significantes e 

não simples reflexos da realidade e seu funcionamento está diretamente associado à 

interpretação da realidade, responsável pelo comando das relações dos indivíduos, 

capaz de orientar seus comportamentos e suas práticas. Assim, “é um sistema de pré-

codificação da realidade porque ela determina um conjunto de antecipações e 

expectativas” (ABRIC, 1998, p. 28). As representações sociais são estruturas de 

conhecimento sobre determinado assunto da vida social, compartilhadas por grupos 

e formadas por elementos cognitivos que se ligam e se moldam em torno do Núcleo 

Central e de Sistemas Periféricos, formados por conjuntos sociocognitivos 

estruturados e organizados que possuem por regras próprias e que compartilham de 
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diferentes relações entre os elementos centrais (relações de significação) e a 

organização interna do conteúdo (ABRIC, 2001; SÁ, 2002). 

Nessa perspectiva, a abordagem teórico-metodológica que Abric (2001) 

ensina, ocorre a partir da análise da organização interna da RS (abordagem 

estrutural), formando o Núcleo Central e as regiões periféricas, identificando as 

estruturas das representações sociais. Nessa perspectiva o autor destaca que, 

É a existência deste duplo sistema que permite compreender uma das 
características básicas das representações, que pode parecer contraditória: 
elas são, simultaneamente, estáveis e móveis, rígidas e flexíveis. Estáveis e 
rígidas posto que determinadas por um núcleo central profundamente 
ancorado no sistema de valores partilhado pelos membros do grupo; móveis 
e flexíveis, posto que alimentando-se das experiências individuais, elas 
integram os dados do vivido e da situação específica, integram a evolução 
das relações e das práticas sociais nas quais se inserem os indivíduos ou os 
grupos (ABRIC, 1998, p. 34). 

Assim, sob a ótica de que a representação do Núcleo Central possui elementos 

mais estáveis às mudanças e, propõe hierarquias entre os conteúdos da 

representação, destacando que nesse sistema, “toda representação social está 

organizada em torno de um Núcleo Central, que determina sua significação e 

organização interna. O Núcleo Central é um subconjunto da representação” (SÁ; 

ARRUDA, 2000, p. 67). Sá continua apresentando algumas características ao Núcleo 

Central: 

1. É marcado pela memória coletiva, refletindo as condições sócio históricas 
e os valores do grupo; 2. Constitui a base comum, consensual coletivamente 
partilhada das representações, definindo a homogeneidade do grupo; 3. É 
estável, coerente, resistente à mudança, assegurando assim a continuidade 
e a permanência da representação;4. É relativamente pouco sensível ao 
contexto social e material imediato no qual a manifestação se manifesta (SÁ, 
1996, p. 22). 

Sob essa perspectiva, o Núcleo Central é o componente garantidor da 

existência da representação social e o seu prosseguimento em contextos evolutivos, 

resistindo às mudanças e garantindo, assim, a estabilidade das representações 

sociais. Abric (2002), em sua abordagem teórico-metodológica atribuiu algumas 

funções fundamentais ao Núcleo Central e aos Sistemas Periféricos na construção da 

representação social. De acordo com o autor, o Núcleo Central possui duas funções 

primordiais: 

Função geradora: é o elemento através do qual se cria ou se transforma o 
significado dos outros elementos constitutivos da representação. É através 
dele que os outros elementos ganham um sentido, um valor. 
Função organizadora: é o núcleo central que determina a natureza dos elos, 
unindo entre si os elementos da representação. Neste sentido, o núcleo é o 
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elemento unificador e estabilizador da representação (ABRIC, 2002, p. 21, 
grifo nosso). 

Já os Sistemas Periféricos, que se localizam ao redor do Núcleo Central, 

possuem três funções fundamentais estabelecidas por Abric (2002, p. 32, grifo nosso): 

Função de concretização: [...] constituem a interface entre o núcleo central 
e a situação concreta na qual a representação é laborada ou colocada em 
funcionamento. Eles permitem a formulação da representação em termos 
concretos, imediatamente compreensíveis e transmissíveis. 
Função de regulação: mais leves que os elementos centrais, os elementos 
periféricos têm um papel essencial na adaptação da representação às 
evoluções do contexto. Então, as informações novas ou as transformações 
do meio ambiente podem ser integradas na periferia da representação. 
Função de defesa: o núcleo central de uma representação resiste à 
mudança, posto que sua transformação provocaria uma alteração completa. 
Então o sistema periférico funciona como o sistema de defesa da 
representação. 

Desse modo, os sistemas periféricos são constituídos de conteúdos essenciais 

da representação, visto que seus elementos são mais acessíveis e concretos na 

realidade do indivíduo. Enquanto os elementos do Núcleo Central estão cristalizados 

no tempo, os elementos do sistema periféricos são dinâmicos, e mudam de acordo 

com a realidade social e cultural de cada grupo e indivíduo. Para Abric (2003), em sua 

abordagem cognitivo-estrutural, a representação é construída por grupos formados 

por crenças, opiniões, informações, atitudes e objetos socialmente conhecidos. 

Segundo o autor, esse grupo é marcado por valores correspondentes ao sistema 

socioideológico e a história do grupo, que se organiza, estrutura-se e se constitui em 

um sistema cognitivo denominado Núcleo Central. 

Abric (2001) destaca ainda a existência de um episódio ligado à exclusão social 

decorrente da análise da representação social, a zona muda, constituída por espaços 

de representações que mesmo sendo bastante comum em determinados grupos e 

nele partilhadas, não se revelam com facilidade nos discursos rotineiros. Nessa 

perspectiva Abric (2003, p. 61) lança a seguinte reflexão: “as pessoas que 

interrogamos nos dizem mesmo o que pensam?”, como resposta o autor destaca, 

Para certos objetos, em certos contextos, existe uma zona muda de 
representação social. Esta zona muda é composta de elementos da 
representação que não são verbalizáveis pelos sujeitos pelos métodos 
clássicos de coleta de dados. (ABRIC, 2003, p. 61) 

A zona muda máscara ou esconder elementos da representação social, 

entretanto, Abric (2003) ensina que o conteúdo do núcleo central não muda segundo 

variações do contexto. Ele é simplesmente modulável. Certos elementos serão mais 
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facilmente expressos que outros. No entanto, existem. O problema é fazê-los emergir. 

(ABRIC, 2003, p. 80). 

Rachida, El Bourkadi e Abouabadallah (2002), narram que a representação 

social de temas polêmicos pode estar repleta por racismo aparente ou disfarçado que 

tenta não evocar palavras negativas, mas, apresenta poucas respostas positivas. 

Essa apresentação de preconceito disfarçado não é condenada pela sociedade, essas 

narrativas se apresentam como supostas defesas de valores tradicionais, culturais e 

sociais. 
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6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para pesquisar, precisamos de métodos e técnicas que nos levem 

criteriosamente a resolver problemas. É pertinente que a pesquisa científica esteja 

alicerçada pelo método, o que significa elucidar a capacidade de observar, selecionar 

e organizar cientificamente os caminhos que devem ser percorridos para que a 

investigação se concretize (GAIO; CARVALHO; SIMÕES, 2008, p. 148). Para Minayo 

(2008, p. 22) “a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto 

de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e o potencial criativo do 

pesquisador”. Já Chizzotti (2006) destaca que a pesquisa investiga o mundo em que 

o homem vive e o próprio homem. 

Nessa perspectiva, a presente dissertação se fundamenta com base na 

metodologia adequada, que permite a investigação do objeto a fim de responder 

corretamente à questão problema que norteia este trabalho, assim descrita: qual a 

representação social da adoção homoafetiva no jornal impresso folha de São Paulo 

no período de 2011 a 2018? 

A pesquisa é de natureza qualitativa que na perspectiva de Minayo (2002) 

responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Para 

Martinelli (1999), a pesquisa qualitativa está inserida no marco de referência da 

dialética, direcionando-se fundamentalmente pelos objetivos buscados. O desenho da 

pesquisa qualitativa deve nos dar uma visibilidade muito clara do objeto, objetivo e 

metodologia, de onde se parte e onde deseja chegar. 

Flick (2009) corrobora com a pesquisa qualitativa ensinando que essa 

investigação se destaca por apresentar manifestações das relações sociais que 

modificam na contemporaneidade as esferas da vida, apresentando ambientes plurais 

e novas formas de existências. Deste modo, a pesquisa possibilita o estudo das obras 

e artigos escritos referentes ao objeto de estudo e ainda, o seu aprofundamento, a fim 

de investigar o que é novo em relação ao problema que está sendo considerado; que 

aspectos dele pode ser pesquisado empiricamente e descoberto; as limitações da 

pesquisa existente. Por fim, no cerne da defesa do método quantitativo enquanto 
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suficiente para explicar a realidade social está a questão da objetividade (MINAYO, 

2002). 

Gil (2002, p. 44), ensina que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, 

possibilitando que o investigador tenha várias possibilidades de fenômenos, 

permitindo a percepção da produção existente, o que possibilita o aprofundamento. O 

jornal impresso é fonte de discurso social, configurando em pesquisa documental. 

Tratar-se de rica fonte de dados na pesquisa, formado por um conjunto de técnicas 

de investigação científicas utilizadas em ciências humanas, caracterizadas pela 

análise de dados. Nesse tipo de análise, os elementos fundamentais da comunicação 

são identificados, numerados e categorizados. Posteriormente as categorias 

encontradas são analisadas face a uma teoria específica, configurando pesquisa 

documental (APPOLINÁRIO, 2009). Assim, a mensagem pode ser apreendida, 

decompondo-se o conteúdo do documento em fragmentos mais simples, que revelam 

sutilezas contidas em um texto. Os fragmentos podem ser palavras, termos ou frases 

significativas de uma mensagem (CHIZZOTTI, 2006). 

6.1 Processo amostral 

Segundo Gil (2002) a amostragem na pesquisa social é um conjunto definido 

de elementos que possuem determinadas características pesquisadas a fim de 

responder a inquietação da dissertação. Essas amostras devem ser selecionadas em 

conformidade com os critérios adotados pelo pesquisador, visando homogeneidade 

na coleta. 

Chizzotti (2006) afirma que a coleta de dados provém de documentos (jornal 

impresso) de observação, como o jornal, que contêm as informações necessárias aos 

objetivos da pesquisa, permitindo posteriormente o registro e a análise de tais 

informações. 

A escolha do tema baseia-se nos ensinamentos de Dias (2015) de que a 

homoafetividade vem adquirindo transparência e aos poucos obtendo aceitação 

social. Cada vez mais homossexuais estão assumindo sua orientação sexual e 

buscando a realização do sonho de estruturar uma família com a presença de filhos. 

Vã é a tentativa de negar o direito à convivência familiar ou deixar de reconhecer a 

possibilidade de crianças viverem em lares. Tais situações, muitas vezes se 

confrontam com a ideologia conservadora da sociedade, que hesita em opinar a partir 
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do senso comum, deixando de atentar no prevalente interesse da criança e 

adolescente. Mas não ver a realidade é usar o mecanismo da invisibilidade para negar 

direitos, o que revela nítido caráter punitivo. Posturas pessoais ou convicções de 

ordem moral de caráter subjetivo não podem impedir que se reconheça que uma 

criança, sem pais nem lar, terá uma melhor formação se integrada a uma família, seja 

formada por pessoas de sexos iguais ou distintos. 

A pesquisa corre no âmbito midiático, ao qual, Braga e Campos (2016, p. 121) 

chamam a atenção para o papel da comunicação que permeia a vida social e dialoga 

com as demais instituições no sentido de construir um lugar comum de fala, ou seja, 

é cada vez mais na comunicação que as instituições e também os sujeitos se 

apresentam e são apresentados, em uma perspectiva dialética de retroalimentação 

de conteúdo, onde todos: sujeito, grupo, comunicação (aqui compreendida no sentido 

de instituição) se influenciam e são influenciados, propagam e são propagados, 

difundem e ajudam a difundir, organizam e definem comportamentos e crenças, de 

modo que o objeto (da representação) é cada vez mais enunciado. 

Por isso, não se pode escapar à mídia, ela está presente em todos os aspectos 

da nossa vida cotidiana, constituindo terreno fértil para o estudo da Teoria das 

Representações sociais cunhada por Moscovici (1978) já que a comunicação um 

reflexo das relações sociais que depende da qualidade e do tipo de informações sobre 

o objeto social que o indivíduo dispõe, do seu interesse pessoal sobre aspectos 

específicos do objeto e da influência social no sentido pressionar o indivíduo a receber 

a informações repassadas pela mídia como verdade. (SILVERSTONE, 2005) 

O jornal impresso Folha de S.Paulo foi escolhido como locus de observação 

devido a influência em âmbito nacional, por tratar de um periódico com grande 

abrangência de tiragem. A escolha da mídia impressa está fundamentada nos 

ensinamentos de Tuzzo (2016), como importante nos processos de comunicação, 

servindo de referência para os demais veículos, programas de televisão ou rádio, que 

frequentemente se pautam pelas manchetes dos jornais impressos, e ainda devido à 

credibilidade que ele possui diante dos demais veículos. 

Dessa forma, estabelece como inicial o ano de 2011, época que ocorreu o 

reconhecimento no STF das famílias homoafetiva como entidade familiar. A partir 

dessa equiparação, a adoção de crianças e adolescentes, pode ser pleiteada por 

casais homossexuais, sem a ocorrência do tratamento discriminatório ou 

preconceituoso. A coleta finaliza no ano de 2018, selecionando matérias que 
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carregam as temáticas: “adoção homoafetiva”, “adoção por casais homossexuais” e 

“adoção gay”. Totalizou 40 matérias, ao qual, representam o corpus da dissertação de 

mestrado (Anexos A-H). 

6.2 O jornal Folha de S.Paulo 

A comunicação de massa e, mais recentemente, as formas digitais, alteram o 

processo de produção das formas simbólicas de temas sociais como a adoção 

homoafetiva; de onde se pode pensar que os meios de comunicação aceleram a 

difusão do conhecimento científico na vida cotidiana, promovendo a variabilidade (e 

instabilidade) de ângulos, aspectos ou pontos de vistas acerca de um fenômeno, bem 

como a visibilidade de novos fenômenos produzindo as representações sociais 

(BRAGA; CAMPOS, 2016). Nessa perspectiva, elege-se como campo para a coleta 

de dados o jornal impresso F. de S.Paulo. 

O jornal eleito apresenta um banco de dados que reúne mais de nove décadas 

de história política, econômica, cultural e esportiva do Brasil e do mundo. Essa 

memória está distribuída em 3,5 milhões de páginas que compõem, desde 1921, o 

acervo de jornais do Grupo Folha: uma coleção com mais de 20 milhões de imagens 

analógicas e digitais, 100 mil pastas temáticas com recortes dos principais jornais e 

revistas do país, mais de 50 mil ilustrações e charges originais. Criado na década de 

1940, o Banco de Dados Folha é o primeiro centro de documentação jornalístico 

brasileiro a armazenar em computador o texto integral do jornal e a organizar banco 

fotográfico digital. Sua biblioteca possui mais de 12 mil livros de referência – são obras 

raras, enciclopédias, mapas e multimídia. 

A origem do jornal impresso Folha de S.Paulo (CPDOC, 2019) pertence a 

Empresa Folha da Manhã S.A., remontando ao ano de 1921, quando Olívio Olavo de 

Olival Costa, juntamente com um pequeno grupo de colegas, montou um jornal, a 

Folha da Noite. Tendo pertencido ao quadro de jornalistas de O Estado de S.Paulo, 

onde ocupou a função de redator, Olival Costa levou avante o novo empreendimento, 

contando com a participação de Pedro Cunha, Leo Vaz, Mariano Costa e Artêmio 

Figueiredo. Foi esse o primeiro grupo diretor do jornal. 

A Folha da Noite teve sua circulação proibida entre 3 e 31 de dezembro de 

1924. Seus diretores decidiram então lançar a Folha da Tarde, como artifício contra a 

censura, substituindo a Folha da Noite, que só ressurgiu em 1º de janeiro de 1925, 

com o mesmo nome. A Folha da Tarde contou, portanto, de início, em sua direção, 
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com a mesma equipe da Folha da Noite. Por outro lado, ainda em janeiro de 1925, no 

dia 20, Olival Costa e Pedro Cunha lança um terceiro jornal, a Folha da Manhã, 

motivados pela prosperidade de seu primeiro empreendimento. 

Olival Costa ocupou o cargo de diretor da Folha da Noite de 19 de fevereiro de 

1921, sendo o primeiro redator-chefe da Folha da Noite, imprimiu à linha editorial do 

jornal uma discreta simpatia pela insurreição de 1922 no Rio de Janeiro, pela revolta 

de 1924 e pela candidatura de Júlio Prestes à presidência da República em 1930. Isso 

ocorreu, embora fosse intenção explícita imprimir ao jornal um caráter muito mais 

informativo do que de opinião, sem detrimento da oportunidade do exercício da crítica. 

O que o corpo de redatores evitava isso sim, era imprimir ao jornal uma linha editorial 

rígida, que implicaria a perda de um campo maior de manobra diante dos fatos acerca 

dos quais o jornal deveria “informar” e poderia “opinar”. Não obstante, pode-se afirmar 

que a Folha da Noite surgiu como um jornal dirigido para o leitor urbano paulista, como 

um hábil instrumento de resistência à rígida censura da República Velha. 

A partir de 1925, passavam a existir dois jornais, dirigidos, cada um deles, para 

públicos diferentes: a Folha da Manhã, comum a linguagem mais sóbria, voltava-se 

para os pequenos comerciantes e os profissionais liberais, enquanto a Folha da Noite, 

jornal mais popular, voltava-se para a classe trabalhadora, chegando inclusive a 

conter em suas páginas artigos em várias línguas, dada a origem estrangeira de 

grande parte do operariado. 

Em 1931, Otaviano Alves de Lima, filho de família tradicional, comprou a 

empresa. O novo grupo dirigente, do qual faziam parte Rubens do Amaral e Luís 

Amaral, imprimiu uma nova linha editorial, bem diversa da anterior. Os jornais voltaram 

sua atenção para o setor rural, procurando dirigir-se aos agricultores, ou como 

chamavam, os “lavradores de São Paulo”. 

Em 1945, no mês de março, juntamente com Alcides Ribeiro Meireles (diretor-

presidente) e Clóvis Medeiros Queiroga (diretor comercial), José Nabantino Ramos 

assumiu a direção das três folhas: Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. 

O início da década de 1960 ocorreu uma profunda mudança de ordem mais formal, 

foi a mudança de nome para Folha de S.Paulo. Com uma conduta empresarialmente 

agressiva, a Folha de S.Paulo ampliou substancialmente seu público leitor a partir de 

mudanças no sistema de distribuição. A aquisição de frota própria possibilitou que ela 

conquistasse definitivamente o público leitor interiorano, por lá chegar muito mais cedo 

do que seus concorrentes. Uma revolução tecnológica na área da impressão 
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consolidou de vez o empreendimento. O Jornal se auto definiu como “liberal e 

democrático”, reafirmando a convicção de que o papel da imprensa é 

fundamentalmente o de formar a opinião pública o que levou a Folha de S.Paulo e 

transformou no jornal de maior circulação paga no Brasil, conforme dados por ele 

apresentados na edição de 4 de agosto de 1963. 

A partir de 1978, a Folha de S.Paulo iniciou uma série de mudanças na 

estrutura interna da redação. Foi criado o conselho editorial, cujo secretário-geral, 

Otávio Frias Filho, tornou-se o principal responsável pela implementação do “Projeto 

Folha”. Este projeto consolidou a nova linha editorial do periódico paulista, 

incorporando estratégias de marketing e voltou-se mais para a estratégia política a ser 

seguida pelo jornal na fase de redemocratização do país. Essa nova postura editorial, 

a Folha passou então a tematizar constantemente questões ligadas às desigualdades 

sociais e aos movimentos reivindicatórios da sociedade civil organizada. 

A campanha nacional, iniciada em outubro de 1983, a favor do 

restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, a partir da 

sucessão do general Figueiredo, recebeu uma grande acolhida por parte da Folha de 

S.Paulo. As manifestações públicas pela aprovação das Diretas Já obtiveram 

destaque em suas publicações. 

Promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 1988, a Folha de S.Paulo 

considerou encerrada a transição democrática. Logo realizou a cobertura da primeira 

escolha presidencial pelo voto direto, após 21 anos de regime militar. Acompanhou 

também o processo de impeachment, ao qual, Collor se afasta da presidência da 

República, passando o cargo interinamente para o seu vice, Itamar Franco. Nesta 

ocasião, a Folha de S.Paulo elogiou a forma pela qual o texto constitucional foi 

respeitado, garantindo a ordem durante o ato de transmissão do Poder Executivo. 

A partir de 1978, com a criação do Conselho Editorial, teve início o “Projeto 

Folha”, uma estratégia de marketing com o objetivo de tornar o periódico um produto 

com características próprias. Neste período também ocorreu a sucessão do 

proprietário do Grupo Folha, Otávio Frias de Oliveira, pelos filhos Otávio e Luís, que 

assumiram, respectivamente, a direção de redação em 1984 e a presidência do jornal 

em 1993. 

Como forma de sistematizar os procedimentos a serem adotados na redação 

do jornal, a Folha de S.Paulo lançou, em 1984, o manual geral da redação. No ano de 

1996, a Folha de S.Paulo fez uma reforma em seu aspecto visual. O uso de cores e 
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imagens foi ampliado. Uma nova organização interna das páginas foi elaborada, de 

modo a facilitar a leitura e logo o jornal inaugurou seu novo centro gráfico, com 

capacidade para imprimir 1,7 milhão de exemplares por hora. 

Nos últimos anos da década de 1990, a Folha de S.Paulo seguia sendo o maior 

jornal em circulação média do país, atingindo, aos domingos, a marca de dois milhões 

de exemplares. Essa liderança foi mantida na década seguinte. Mas se havia 

começado o novo século com média diária de 429.476, sua circulação foi caindo ano 

após ano até fechar o primeiro trimestre de 2009 com 298.352, acompanhando a crise 

que se abateu então sobre toda a imprensa brasileira. Mas o grupo Folha se mantém 

ativo no mercado das comunicações. 

6.2.1 Procedimentos de coleta 

A coleta de reportagens que abordam a temática se deu por livre conveniência 

no jornal impresso Folha de S.Paulo no período de 2011 a 2018, selecionando 

matérias que carregam as temáticas: “adoção homoafetiva”, “adoção homossexual” e 

“adoção gay”. Totalizou 40 matérias, ao qual, representa o corpus analisado nesta 

dissertação de mestrado. Por se tratar de periódico com tiragem diária a análise 

ocorreu em 2922 (duas mil novecentos e vinte e dois) edições e a temática foi 

noticiada 40 (trinta e nove) vezes (Anexos A-H). 

As reportagens foram lidas na íntegra e digitalizadas em conformidade com o 

tutorial e estabelecidas linhas de comando para a utilização e o perfeito funcionamento 

do software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires), conforme ensina Camargo e Justo (2013). 

6.2.2 Procedimentos de análise 

A organização e o tratamento dos dados coletados ocorreram com auxílio do 

software IRAMUTEQ. Programa gratuito, desenvolvido inicialmente no idioma francês. 

Esse software se ampara ao Software Livre R de análises estatísticas, desenvolvido 

com fonte aberta e licenciado por GNU GPL (v2), permitindo vários recursos técnicos 

de organização lexical, das quais se destacam: análises lexicais clássicas; análise de 

especificidades; método de classificação hierárquica descendente (CHD) ou o 

quadrante de quatro casas; análise de similitude e nuvem de palavras. (CAMARGO; 

JUSTO, 2013) 
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O IRAMUTEQ possibilita a organização dos dados a partir de textos produzidos 

em diferentes condições, possibilitando, portanto, que sejam catalogados dados a 

partir de textos originalmente escritos, entrevistas, documentos, redações entre 

outros, que são fontes de pesquisa tradicionalmente usadas em Ciências Humanas e 

Sociais (NASCIMENTO; MENANDRO, 2006). Esse software tem contribuições 

extremamente significativas junto às pesquisas desenvolvidas especialmente ciências 

humanas e sociais, com conteúdo proveniente de corpus textual. Os dados 

processados possibilitam análises de grande volume de texto, aprimorando as 

análises em níveis quantitativos e qualitativos. É importante evidenciar que o software 

não gera a análise de dados, sendo essa de responsabilidade do pesquisador, 

entretanto, os relatórios gerados devem ser interpretados pelo pesquisador, com base 

em decisões pessoais, relacionadas com a pesquisa, proporcionando análises 

multivariadas. 

Das ferramentas existentes no software para a organização do corpus textual 

adota-se o quadro — ou quadrante — de quatro casas e a análise de similitude, 

métodos que enriquece a compreensão do fenômeno da Teoria das Representações 

Sociais proporcionando mais aproximações com a realidade (SPINK, 1995). Esses 

recursos de organização tornaram-se fundamentais para a compreensão dos 

agrupamentos e conexões entre os elementos identificados e descritos. Alves-

Mazzotti (2007) ensina que a organização dos elementos da representação nos ajuda 

a compreender os sentidos dos termos e, por ser baseada na teoria de grafos, permite 

verificar o grau de conexidade entre os elementos do núcleo central e os demais por 

meio do exame da árvore máxima. 

A similitude se baseia na teoria dos grafos da matemática, possibilitando 

identificar as relações e ligações entre as palavras de um corpus textual, auxiliando, 

assim, no reconhecimento da estrutura das representações sociais, que ocorre por 

meio da representação gráfica da árvore máxima de similitude, capaz de apresentar 

a hierarquização das forças entre essas conexões e a conotação atribuída às palavras 

que co-ocorrem. Os grafos gerados devem ser interpretados pelo pesquisador, com 

base em decisões pessoais, relacionadas à pesquisa, proporcionando identificação 

da representação social. Abric (2001) destaca que, a introdução desses métodos no 

campo das representações sociais se deu por Claude Flament, Verges e Degenne, 

nos anos de 1970. Os autores definem a análise de similitude como uma técnica de 

exame distancial entre os elementos de uma produção discursiva, podendo-se gerar 
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por meio das informações fornecidas das palavras que co-ocorrem, e que agrupadas 

são capazes de produzir um discurso, 

A análise de similitude das representações sociais é fruto de um trabalho que 
vem sendo realizado desde 1962 por Flament, Degenne e Verges. Esses 
autores adotam os seguintes pressupostos: a) uma representação social 
corresponde a um conjunto de cognomes organizado por múltiplas relações; 
b) essas relações podem ser orientadas (implicação, causalidade 
hierarquia...), ou simétricas (equivalência, semelhança, antagonismo...), mas 
todas podem se “degradar” em uma relação simétrica traduzindo a ideia vaga 
de “ir junto” e c) essas relações, em geral, são não transitivas. (ALMEIDA; 
CUNHA, 2003, p. 151). 

Na tentativa de explicar a definição sobre este método de organização de 

dados, Camargo e Justo (2013, p. 516), em que afirmam que, 

A análise de similitude se baseia na teoria dos grafos, possibilita identificar as 
coocorrências entre as palavras e seu resultado traz indicações da 
conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação da estrutura de um 
corpus textual, distinguindo também as partes comuns e as especificidades 
em função das variáveis ilustrativas (descritivas) identificadas na análise. 

Nesse sentido, a análise de similitude confere um ar quantitativo e estatístico 

aos dados qualitativos por meio da descrição de organizações relacionais num 

conjunto de dados. É um método que se apoia nas propriedades da Teoria dos Grafos, 

da matemática, que estuda as relações entre os objetos (vértices e arestas) de um 

determinado conjunto. Segundo Sá (2002), a princípio, os dados são organizados em 

categorias, em seguida realiza-se a análise de similitude. Com esta análise é possível 

visualizar, por meio de um gráfico (árvore máxima), se há relação entre as categorias 

e se há relação de força existente entre elas. 

Para facilitar a compreensão e a interpretação de tais matrizes, constrói-se a 
‘árvore máxima’. Trata-se de um ‘grafo’ conexo, sem ciclos cujos vértices são 
os itens do corpus e as arestas são os valores dos índices de similitude entre 
esses itens. O procedimento de construção da árvore máxima permite reter 
apenas as relações mais fortes entre os itens (SÁ, 2002, p. 128). 

Em outros termos, a árvore máxima é o grafo conexo mais simples que revela 

as ligações de similitude mais fortes das representações, as quais são possíveis 

explicar os fenômenos. O seu grafo aparece como um esqueleto na estrutura da 

similitude, onde é possível identificar os agrupamentos máximos relacionados. As 

ligações são representadas por linhas que podem ser grossas ou finas. Quanto mais 

grossa a ligação, mais forte é a correlação entre as palavras, destarte, quanto mais 

fina, mais fraca é a similitude entre elas. Além da largura das linhas que ligam as 
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palavras, é também necessário identificar a distância entre o núcleo central e as 

periferias de palavras, que determina a representação social encontrada. 

A partir do grafo da árvore máxima, é possível realizar a análise de similitude e 

compreender quais as representações sociais de determinado assunto para 

determinado grupo ou indivíduo. Na interpretação dessa árvore, considera-se a 

hierarquia dos valores das ligações entre os termos, as relações de vizinhança e a 

conotação assumida por cada palavra que se ligam diretamente com as outras. A 

análise de uma representação social se dá por diferentes crenças, valores e saberes 

que se relacionam diretamente com os aspectos cognitivos, sociais e culturais de um 

determinado indivíduo ou grupo. 

Outro método para organizar o corpus textual adotado é o Quadrante de Quatro 

Casas, Quadro de Vergès ou Análise Fatorial Textual, surge como a representação 

gráfica da Teoria do Núcleo Central cunhada por Abric (1976). De acordo com Santos, 

Shimizu e Merchan-Hermann (2014, p. 4548): 

[...] o quadrante superior esquerdo apresenta as palavras mais frequentes e 
mais prontamente evocadas, o que indica que provavelmente fazem parte do 
núcleo central da representação. No quadrante inferior esquerdo aparecem 
os termos com frequência menor, mas prontamente evocados, e no superior 
direito, os muitos frequentes, mas não prontamente citados. Esses dois 
quadrantes indicam as palavras que possivelmente pertencem ao sistema 
periférico das representações e estão mais próximas ao núcleo central. Por 
fim, o quadrante inferior direito indica os termos que foram pouco frequentes 
e menos prontamente evocados, indicando a periferia distante. 

O quadrante de quatro casas representa graficamente como os elementos 

textuais aparecem dispostos na pesquisa em conformidade com sua significância. 

Abric (2001) ensina que para que seja possível realizar a identificação das estruturas 

internas da representação social, é necessário que seja analisada a frequência, 

importância e co-ocorrências das evocações obtidas na pesquisa. Nesse sentido, para 

identificar o sistema central e periférico, assim, é necessário combinar “(...) o valor 

simbólico, seu poder associativo, sua saliência e sua forte conexidade na estrutura 

(...). As duas primeiras propriedades são qualitativas e as duas últimas quantitativas, 

porém todas em íntima relação” (SÁ, 2002, p. 112). Conforme o grafo abaixo: 
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Quadro 1 - Representação gráfica do quadrante de quatro casas 

 
Fonte Adaptado de Abric (2003). 

A partir da disposição das palavras no quadro, possibilita a identificação dos 

elementos compõem o Núcleo Central, (1º quadrante); qual é a zona periférica de 

contraste das representações apresentando os termos e expressões com maior 

frequência. Os elementos que compõem a primeira periferia (2º quadrante) e a 

segunda periferia do gráfico (3º quadrante) surgem às palavras evocadas com menor 

força, que representam o sistema periférico. Já no último quadrante aparecem os 

termos menos diferenciados que correspondem a zona de contraste, permitindo 

responder à questão problema que norteou esta pesquisa. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

O marco cronológico eleito para a coleta ocorreu no ano de 2011, em virtude 

do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 como 

ação direta de inconstitucionalidade, julgada em conjunto com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4277, no dia 05 de maio de 2011, ao qual por unanimidade, 

julgaram procedentes as ações, equiparando a união estável formada por famílias 

homoafetivas, as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva, 

autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

O início da coleta que integra o corpus de análise ocorreu cinco meses antes 

do julgamento pelo STF, ou seja, em 1º de janeiro de 2011, em virtude da necessidade 

de analisar as reportagens publicadas antes do julgamento das demandas judiciais, 

objetivando responder à questão problema. 

Para entender o discurso praticado pela mídia impressa sobre adoção de 

crianças e adolescentes realizada por famílias homoafetivas, a organização e análise 

do corpus coletado encontra-se estruturada anualmente, gerando 8 (oito) árvores 

máximas de similitude e 8 (oito) quadrante de quatro casas, correspondentes às 

publicações anuais, permitindo identificar as representações sociais geradas ano a 

ano (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018). Ao final, é gerada 1 (uma) 

árvore máxima de similitude e 1 (um) quadrante de quatro casas, a partir do corpus 

total, o que permite uma análise comparativa. A organização dos dados ocorreu com 

o auxílio do software IRAMUTEQ, onde foram eleitas as categorias: adoção; gay; 

homoafetiva; cidadania, folha e família como referência de análise. 

7.1 Análise da Árvore Máxima de Similitude e Quadrante de Quatro Casas 
das reportagens publicadas no de ano 2011 

A Árvore Máxima de Similitude (Figura 1) e o Quadrante de Quatro Casas 

(Figura 2) do ano de 2011 são constituídos por quatro (4) produções jornalísticas, com 

os seguintes títulos: STF começa a julgar se reconhece união gay como estável; 

Projeto pró-gay caducam e Congresso ensaia autocrítica; Evangélicos tentam no 

Congresso limitar direitos dos gays e; Apesar dos obstáculos, adoção por casais gays 

está crescendo. 

As quatro reportagens coletadas foram submetidas ao software IRAMUTEQ, 

responsável por fornecer 88 segmentos de texto (ST), nas quais emergiram 3573 

ocorrências de palavras — como formas ou vocabulários — sendo 1111 formas 
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distintas. Exclui-se as palavras que foram vocacionadas abaixo de cinco vezes, por 

entender que não está diretamente ligada a essência discursiva e não possuem 

importância na construção do corpus. 

O software permitiu identificar o eixo discursivo nas reportagens onde as 

palavras “adoção gay”, “adoção homossexuais” e “adoção homoafetiva” 

preponderam. 

Segundo essa perspectiva, ao analisar o grafo gerado no ano de 2011 (Figura 

1), é possível observar que o termo “gay” representa o núcleo do grafo, indicando ser 

a palavra mais evocada na Folha de S.Paulo. Destaca-se também as evocações: 

“STF”, “Não” “Casal”, “Direito” e “União”. Os termos “adoção” e “Adotar” não fazem 

parte do discurso central. 

Figura 1 - Árvore de Similitude do ano de 2011 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ.  
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O grafo de similitude (Figura 1) indica que o discurso jornalístico relacionado à 

adoção por famílias homoafetivas é secundário, vez que a essência das reportagens 

está diretamente vinculada ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) em 

matéria que objetiva a equiparação de união estável composta por homossexuais aos 

direitos garantidos aos heterossexuais, quando se encontram em união estável. Essa 

afirmação é comprovada na matéria publicada em maio na folha que destaca “a Folha 

apurou que a tendência é reconhecer a relação homoafetiva, mas temas como adoção 

ainda gera dúvidas”. 

O periódico pautou o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) que objetivou reconhecer a “união” “estável” formada por “gay”, ou seja, a 

equiparação a “casal”. O conceito de união estável, retratado no art. 1.723 do novo 

Código Civil, corresponde a uma entidade familiar entre homem e mulher, exercida 

contínua e publicamente, semelhante ao casamento. Hoje é reconhecida quando os 

companheiros convivem de modo duradouro e com intuito de constituição de família. 

O termo “gay”, principal expressão do discurso, demonstra o padrão linguístico 

adotado pelo periódico. A essa expressão se percebe de modo intenso as sentenças: 

“não”, “direito” “união” e “casal”, dando pistas de que o discurso e a representação da 

adoção homoafetiva na Folha de S.Paulo é marcado por questionamento, quanto à 

legalidade da união homoafetiva e de certo modo um discurso de resistência ao tema. 

Essa afirmação vai ao encontro com a reportagem publicada antes do julgamento, 

cujo título “STF julga processo que pode reconhecer casamento gay”. 

O grafo evidencia palavras relacionadas a “direito”, ou melhor, “negação dos 

direitos”, que estão evidenciadas em 50% das reportagens publicadas em 2011, cujos 

títulos são: “Projetos pró-gay caducam e Congresso ensaia autocrítica” e “Evangélicos 

tentam no Congresso limitar direitos dos gays” onde se destacam o teor, “religiosos 

argumentam que a decisão do STF fere a Constituição que reconhece a união civil 

homem mulher”. Vice-Presidente da Frente Parlamentar Evangélico o deputado, 

Anthony Garotinho PR-RJ disse que: “o grupo pretende apresentar projeto de decreto 

legislativo para anular a decisão do Supremo”. “Pelo texto o legislativo poderá sustar 

atos normativos do judiciário quando for verificada sua inconteste 

inconstitucionalidade” afirmou Garotinho. “Os evangélicos ainda querem, apresentar 

projeto que sugere plebiscito a respeito”. 

As reportagens analisadas no ano de 2011 evidenciam o julgamento que 

reconheceu a união de homossexuais como entidade familiar e consequentemente 
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equiparou aos direitos que recaem sobre a união estável formada por casais 

heterossexuais. Entretanto, será que realmente existe uma equiparação? Prado e 

Machado (2008) destacam que no ordenamento jurídico brasileiro os homossexuais 

possuem no mínimo 37 direitos negados em relação aos heterossexuais, não sendo 

afastado o regime opressor. Essa verdade está presente no Poder Legislativo, que é 

liderado pela bancada religiosa, e o STF como “guardião” da constituição Federal 

(1988) é provocado para responder aos apelos de equiparação de igualdade dos 

direitos das minorias. Essa decisão do STF em 05 de maio de 2011 apresenta um 

importante marco diante da omissão legislativa. 

Está evidente que as edições de 2011 são marcadas pelo discurso de 

equiparação de direitos, independente da orientação sexual, sendo relacionado com 

frequência em temáticas que envolvem os “gays” a possibilidade de constituir uma 

união estável, porém, a sua representação social e midiática está ancorada na 

negação de direitos, onde diante da ausência legislativa o STF é obrigado a exercer 

sua função atípica, ou seja, diante da inércia do congresso na elaboração de lei que 

regulamente a união entre pessoas do mesmo sexo o STF precisa legislar na tentativa 

de preservação dos princípios constitucionais básicos e inerentes a dignidade da 

pessoa humana. 

No grafo, a palavra gay ligada fortemente com a palavra casal é entrecortada 

pela palavra heterossexual indicando que casal só é reconhecida no discurso quando 

associado a heterossexualidade, nessa perspectiva a noção de casamento para 

casais gays se torna um discurso periférico se distanciando discursivamente da noção 

de direito. Outra evidência discursiva está ligada ao discurso de negação, associado 

fortemente como um núcleo discursivo e carrega termos periféricos que o sustentam 

tais como pai, mesmo sexo, indicando que em termos discursivos pais do mesmo sexo 

parecem não constituir famílias na perspectiva do discurso midiático. 

E por fim, a expressão adoção perde significância e importância quando se 

posiciona de modo isolado no contexto do discurso, ou seja, o discurso da mídia sobre 

a temática da adoção por casais homoafetivos perde importância e se torna periférico. 
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Figura 2 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2011 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ.  

O quadro de quatro casas originado a partir do corpus textual, referente à coleta 

das matérias que vincularam no periódico no ano de 2011, permite visualizar as 

estruturas e organizações das representações sociais da adoção homoafetiva, no 

jornal impresso Folha de S.Paulo.  

O núcleo central (1º quadrante superior esquerdo) indica uma negação em 

relação à adoção homoafetiva. Prevalece neste sentido apenas a união que quando 

estável se movimenta em direção ao segundo quadrante (superior direito) dando 

pistas de que a noção de estável é contraditória, pouco clara e consequentemente 

não carrega consenso. A noção de família é retirada do núcleo central e posicionada 

discursivamente para a primeira periferia, cujo sentido atribuído é de que ainda há 

certa resistência em relação à família homoafetiva, cujas representações sociais são 

associadas à noção de preconceito. Em relação à adoção, o quadrante indica que em 
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se tratando do tema, o discurso é ainda mais marcado, ou seja, o termo criança se 

posiciona na parte inferior do quadrante superior direito muito próximo à terceira 

periferia, indicando (des) importância discursiva.  

No terceiro quadrante (inferior esquerdo) e quarto (inferior direito) se posiciona 

nas mais distantes periferias do discurso. Os discursos praticados em função das 

normas; aqueles que prevalecem e dão sentidos cotidianos. São nestes quadrantes 

que a adoção aparece de forma “negada”, desvalorizada e pouco ou nada importante. 

De modo que tratar as relações homoafetivas apenas de modo parcial, 

desconhecendo o todo deste processo, como a adoção, por exemplo, é tratar em 

última instância de forma preconceituosa as relações, o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Neste sentido, configurando a notícia como um meio de manipulação 

ideológica, de grupos de poder social (MARCONDES FILHO, 1986), o quadrante 

marca a presença do preconceito exacerbado na adoção quando o discurso recaiu ao 

casal homossexual masculino, na figura do “pai”, permanecendo muito distante de 

família. 

Nessa perspectiva o conceito atribuído à mídia se pauta nos ensinamentos de 

Thompson (1990). Para o autor a mídia se configura como um conjunto sistemático 

cultural complexo que envolve dimensões simbólicas e contextuais. A dimensão 

simbólica — esse constante jogo entre signos e sentidos — compreende a (re) 

construção, a ancoragem, a reprodução e a circulação de produtos repletos de 

sentidos, tanto para quem os produziu (mídia) como para quem os consome 

(audiência). A mídia compreende também uma dimensão contextual, ao produzirem 

os fenômenos sociais.  

De modo que a representação social da adoção homoafetiva no jornal impresso 

Folha de S.Paulo no ano de 2011, sob a ótica dos ensinamentos de Moscovici (2012) 

permite destacar o silenciamento da temática “adoção por famílias homoafetivas” e 

mais, indica um discurso de preconceito restando evidente a “dominação das ideias” 

de senso comum no conceito de família ao qual seja tão somente união entre homem 

e mulher. Isso se dá de tal forma que a mídia impressa é cada vez mais intensa no 

modo de vida contemporâneo, especialmente no que se refere à circulação de objetos 

do debate social, e particularmente em relação à difusão de temas ideológicos, como 

a homoafetividade e adoção. (CAMARGO, 2003) 
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A negação de gays como sinônimo de família está enraizada no núcleo central 

dos grafos permitindo evidenciar a dimensão informacional que o discurso da Folha 

gerou, ou seja, o direito de “existir” como casal, como família e consequentemente 

como adotante. 

A união entre pessoas do mesmo sexo há muito tempo se tornou uma realidade 

inegável, não só no Brasil, mas em âmbito mundial. Embora os relacionamentos 

homoafetivos tenham sempre existido na história da Humanidade, é certo que, com a 

proteção do Estado, um número cada vez maior de pessoas ao assumirem sua 

orientação sexual, não podem ser excluídos. 

7.2 Análise da Árvore Máxima de Similitude e Quadrante de Quatro Casas 
das reportagens publicadas no de ano 2012 

A Folha de S.Paulo trouxe no ano de 2012 três (3) reportagens. Uma vez 

organizadas pelo programa IRAMUTEQ apresentaram 54 segmentos de texto (ST) 

sobre 1.129 ocorrências de palavra com 375 palavras formas. Com efeito, após o 

software gerar a Árvore Máxima de Similitude, categorizando os termos: adoção; gay; 

homoafetiva; cidadania, folha e família, surgem como núcleo central, (Figura 3) os 

termos: “união”, “estável”, “casamento”, “casal”, “não” e “Maria Berenice”. 

O periódico veiculou as reportagens com os respectivos títulos: “Igual, mas 

diferente passo a passo do casamento gay no Brasil”, “Comissão do Senado aprova 

projeto que libera casamento gay” e “Justiça de SP reconhece doadora de óvulo como 

segunda mãe”. 

A árvore de similitude referente às reportagens que veicularam no ano de 2012 

(Figura 3) indica que um dos maiores jornais impressos do país relaciona à adoção 

de crianças e adolescentes por famílias homoafetivas as evocações: “união estável”, 

“casamento”, “homossexual”, “casal”, “direito”, Maria_Berenice”, “não”, “STF” e “Juiz”. 
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Figura 3 - Quadro de Similitude do ano de 2012 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ.  

O grafo gerado pelas reportagens indica que o teor jornalístico não se distancia 

do que o periódico veiculou no ano anterior (2011), o que permite reafirmar que no 

ano de 2012 o discurso jornalístico da Folha quanto a temática “adoção de crianças e 

adolescentes por famílias homoafetivas” é secundário ou quase nula, vez que a 

essência das reportagens permanecem diretamente vinculada ao julgamento do 

Supremo Tribunal Federal (STF), a discussão da legalidade da união-estável e do 

casamento remetendo à “negação dos direitos dos homossexuais”.  

A matéria publicada em maio, sob o título “Comissão do senado aprova projeto 

que libera o casamento gay” na Folha narra que “a Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH) aprovou projeto de lei da senadora Marta Suplicy que 

introduz no Código Civil a união estável entre casais homossexuais e a possibilidade 

da conversão dessa união em casamento civil. A proposta não interfere nos critérios 

adotados pelas igrejas para o casamento religioso”. O projeto de lei objetiva 

transformar em lei a decisão do Supremo que reconheceu a união estável entre os 
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homossexuais. A reportagem narra ainda que, “se transformado em lei, o projeto 

eliminará dificuldades de casais homossexuais para conseguir efetivar o casamento 

civil, apesar da decisão do Supremo. Mesmo com a decisão do STF, alguns juízes 

argumentam que não existe legislação sobre o assunto”. 

Destaca-se que o senado aprova projeto que libera o casamento gay. Não se 

trata da aprovação de uma Lei, mas de um Projeto de Lei, podendo ser conceituado 

como um conjunto de normas que deve se submeter à tramitação no legislativo com 

o objetivo de se efetivar uma lei ou modificar uma legislação vigente. No Brasil, um 

Projeto de Lei pode ter sua tramitação iniciada tanto na Câmara dos Deputados como 

no Senado Federal. Todo projeto de lei recebe um número específico ou protocolo. 

Nesse caso específico o Projeto de Lei do Senado proposto por Marta Suplicy em 

2011 recebeu o nº 612 e objetivou alterar os arts. 1.723 e 1.726 do Código Civil, 

visando permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo 

sexo. A emenda foi proposta para alterar a redação do art. 1.723 da Lei nº 10.406/02 

(Código Civil) objetivando o reconhecimento como entidade familiar da união estável 

entre duas pessoas, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família; alterar a redação do art. 1.726 

da referida Lei para prever que a união estável poderia converter-se em casamento, 

mediante requerimento formulado dos companheiros ao oficial do Registro Civil, no 

qual declarem que não têm impedimentos para casar e indiquem o regime de bens 

que passam a adotar, dispensada a celebração, produzindo efeitos a partir da data do 

registro do casamento. 

Após diversas discordâncias do Poder Legislativo, em março de 2012, exclui-

se do projeto de lei a modificação no Código Civil, sob a justificativa de que a 

Constituição Federal consagra o casamento como união entre um homem e uma 

mulher não podendo, portanto, o Código Civil prever situação diferente. Nessa 

perspectiva, Carvalho (2012) destaca que, no Brasil Projetos de Lei que tratam de 

uniões homoafetivas emperram no Legislativo por pressões conservadoras diversas, 

sobretudo, em relação à frente parlamentar vinculada a grupos religiosos. Se a 

decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em 2011 aprovou a união estável entre 

pessoas do mesmo sexo, garantindo alguns direitos entre casais homossexuais, 

representa avanços, mas não garante total segurança jurídica. Existem dúvidas sobre 

o alcance da decisão e ameaças, diante da ausência legislativa. 
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A histórica ausência legislativa na regulamentação dos direitos dos 

homossexuais é um primeiro indício do preconceito sofrido por pessoas que 

contrariam as normas sexuais impostas pela heteronormatividade. Sedgwick (2007, 

p. 8) em sua obra Epistemologia do armário destaca que, silenciar-se e ocultar-se tem 

sido, historicamente, a estratégia dos homossexuais, “armário é a estrutura definidora 

da opressão gay no século XX”. 

Na árvore máxima (Figura 3) emerge do núcleo central “união estável”, 

“casamento”, “gay”, “direito”, “Maria Berenice”. Em meio a tantas lutas por direitos dos 

homossexuais, a Folha publicou a reportagem cujo título “Igual mais diferente, passo 

a passo do casamento gay no Brasil”. A reportagem apresenta aos seus leitores quem 

é Maria Berenice Dias, a primeira mulher juíza do Rio Grande do Sul. Anos mais se 

tornou a primeira desembargadora do Estado. Quatro anos mais tarde, lançou o 

primeiro livro sobre Direito Homoafetivo, pouco antes de o tribunal que ela integrava 

fazer um reconhecimento — então inédito no país — de união estável entre dois 

homens. Em 2011, como advogada do Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFam), sustentou a constitucionalidade das uniões estáveis entre pessoas do 

mesmo sexo diante de um Supremo Tribunal Federal que acabou reconhecendo as 

uniões e dando um dos passos mais significativos para casais homoafetivos, 

estendendo a eles o status de família. Já aposentada, continua lutando nos tribunais 

do Brasil afora pelo direito homoafetivos. A Folha destaca que “depois de citar o nome 

de Berenice (19) dezenove vezes o Tribunal deu seu veredito: a união de 

homossexuais e igual a união civil estável de heterossexuais”. 

A nomenclatura “relação homoafetiva” representa um modo de vida, 

concedendo ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à Constituição para 

dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, 

pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar”, 

entendida essa como sinônimo perfeito de “família”. Reconhecimento que deve ser 

feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável 

heteroafetiva. Ao final, enfatiza que a adoção, casamento, sucessão, declaração de 

imposto de renda, são tantas as possibilidades que nossa imaginação é limitada para 

prever todas as hipóteses. Todos os direitos dos heterossexuais valem para os 

homossexuais, ocorrendo a equiparação completa. (BRASIL, 2011) 

No Grafo (Figura 3) emerge de casamento o termo “capela-gay”. Na mesma 

reportagem, a Folha destaca que “outra fofoca sobre ela — Maria Berenice correu o 
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Brasil. Diziam que tinha se aposentado e aberto uma firma de advocacia com uma 

‘capelinha de casar gay” dentro. Ela de fato chamou duas ex-funcionárias para abrir 

um escritório de direito de família em Porto Alegre. Como já tinha fama de 

casamenteira gay decidiu se deitar nessa cama e fazer celebrações de pedido de 

registro civil de união estável. ‘Organizo uma festa bonitinha. Boto toalhinha de renda, 

velas. Se quiser trazer alianças, traga sim.’ Como padres não costumam querer 

abençoar casais de dois Adão ou duas Evas acaba sobrando certa liturgia a ela. ‘falo 

umas palavras, mas sem muito discurso.’ A união é um momento feliz e triste ao 

mesmo tempo, pois muitos se casam sem alguém da família presente na cerimônia, 

diz Berenice.” 

A palavra “adoção” apresentaram evocações inferior a 5 (cinco), não estão 

representadas no grafo (Figura 3) o que representa o silenciamento da temática no 

jornal impresso Folha de S.Paulo em 2012. 
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Figura 4 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2012 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ.  

O quadrante de quatro casas (Figura 4) originado a partir do corpus textual, 

referente à coleta das 3 (três) reportagens publicadas no periódico no ano de 2012, 

permite visualizar as estruturas e organizações das representações sociais da adoção 

homoafetiva, no jornal impresso Folha de S.Paulo. O grafo revela grandes conflitos 

políticos em busca de direitos ao “reconhecimento” “casamento” “civil” entre pessoas 

do “mesmo sexo”.  

O discurso sobre verdadeiro conceito de “casamento” está diretamente 

relacionado à “autorização” e “direito”, confirmada pelo núcleo central (casa 1 – 

quadrante superior esquerdo). O discurso da adoção homoafetiva está condicionado 

ao “juiz”, o que comprova a invisibilidade no sistema periférico distante (casa 4–

quadrante inferior direito). Esse quadrante ainda marca a presença do preconceito 



100 

exacerbado na adoção quando o discurso recaiu ao casal homossexual masculino, na 

figura do “pai”. 

O núcleo central (casa 1- quadrante superior esquerdo) das representações 

sociais destaca que o teor jornalístico perpassa sobre o “direito” do “casamento gay”. 

Na periferia mais próxima do núcleo central, as representações sociais permanecem 

sobre o questionamento de “casal”. 

O 3º quadrante destaca-se a permanência do discurso de “união estável”, “civil” 

ligado ao discurso do núcleo central “casamento”, permanecendo os tribunais 

superiores “STF” e “STJ”. 

O 4º quadrante é marcado por apresentar as palavras que foram pouco 

frequentes e menos evocadas, confirma o não agendamento do tema adoção 

homoafetiva na mídia por meio dos termos: “adotar” e “negar”. A hipótese do não 

agendamento da temática está presente no quadro de quatro casas (Figura 3), com 

base na localização das palavras categorizadas, objetivando identificar a 

representação social da adoção na mídia impressa no ano de 2012 (adoção, 

homoafetiva, preconceito, cidadania, família e folha). O grafo permite a confirmação 

da baixa ou nenhuma frequência no discurso midiático, o que comprova o não 

agendamento da temática. 

Nesse sentido, à cidadania de adotante e adotado é silenciada ou 

(in)visibilizada pelas narrativas do jornal Folha de S.Paulo, já que no grafo gerado em 

2012 a variável “Cidadania” surge em nenhum dos grafos gerados. Dessa forma, não 

há atribuição de certo grau ou nível de status cidadão as famílias formadas por 

homossexuais que recebem em seu lar uma criança ou adolescente na condição de 

filho. Portanto, em conformidade com os dados, a representação social e midiática é 

carregada de silenciamento, que está ancorado pela discriminação legislativa. 

Carvalho (2012) ensina que, as atividades jornalísticas podem ser identificadas como 

ator social importante nas sociedades atuais não somente porque constitui nossa 

principal referência para conhecimento dos acontecimentos que nos cercam, mas 

também porque o jornalismo participa ao lado dos atores sociais, do processo de 

construção social da realidade. 

Ao (in)invisibilizar determinado discurso, a mídia determina a forma como se 

deve tratar à temática. Nesse sentido, o tema adoção é silenciado, invisível, pouco ou 

nada discutido no âmbito das relações homoafetivas. Tema tabu. 
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7.3 Análise da Árvore Máxima de Similitude e Quadrante de Quatro Casas 
das reportagens publicadas no de ano 2013 

No ano de 2013 foram publicadas doze (12) matérias na Folha de S.Paulo. 

Como nas demais organizações anuais o material textual foi organizado pelo software 

IRAMUTEQ em 122 segmentos de texto (ST), nas quais surgiram 5.003 ocorrências 

de palavras sobre 1654 formas distintas, categorizando os termos: adoção; gay; 

homoafetiva; cidadania, folha e família; como núcleo central as palavras de maior 

expressão no Quadro de Similitude do ano de 2013 (Figura 5) foi a palavra “Não” 

evocada 55 (cinquenta e cinco) vezes. Acompanhada dos termos: “Lei”, “Direito”, 

“Casamento”, todas com 30 (trinta) repetições. Em seguida as palavras: “Gay”, 

“Homossexual”, “Pai”, “Casal”, “Deputado”, “Adoção”, “União”, “Projeto” e 

“Presidente”, foram categorizadas mais de 15 (quinze) vezes.  

Dentre os anos analisados, 2013 de destaca com a maior quantidade de 

publicações no jornal Folha de S.Paulo. As reportagens foram veiculadas meses de 

janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho e setembro sobre os respectivos títulos: 

“Projeto de lei para o casamento gay divide a França”; “Debate na França é marcado 

por insultos”; “Pastor processará site que tenta cassar seu registro de psicólogo”; 

“Cinismo cruel”; “Relações Homoafetivas: direitos e conquistas”; “Senado na França 

dá aval a casamento gay, que deverá virar lei”; “Aprovação da união gay na França 

causa protestos pelo país”; “Conselho obriga cartórios do país a registrar casamento 

gay”; “Bancos mudam regras de licença para incluir gays”; “kits traz orientações a 

peregrinos sobre os tabus da igreja”; “A lei que pesa sobre a bandeira do arco-íris” e 

“Barilla é alvo de boicote após recusar gays em publicidades”. 
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Figura 5 - Quadro de Similitude do ano de 2014 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ 

O grafo gerado pelo software, que gerou a árvore máxima de similitude possui 

como núcleo central o discurso de negação (“Não”). Repetido 55 (cinquenta e cinco) 

vezes a negação segue com a mesma intensidade em direção as palavras: “Direito” e 

“Lei”. O discurso jornalístico evidência o processo de invisibilidade legislativa, 

preconceito e da discriminação, que as pessoas passaram a viver em função do 

julgamento da sua orientação sexual, especialmente quando assumem publicamente 

suas relações em contraposição aos padrões heteronormativos.  

No direito brasileiro, inexiste regra específica sobre a matéria. A Constituição 

de 1988 não apresenta norma expressa acerca da liberdade de orientação sexual, 

também não faz menção às uniões homoafetivas. Entretanto, a legislação vigente 

regulamenta as uniões heterossexuais. Nesse sentido é possível constatar, a partir da 
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ausência legislativa, que os homossexuais sempre foram e são alvos de absoluta 

vulnerabilidade agravada por práticas discriminatórias e atentatórias aos seus direitos 

e liberdades fundamentais. 

O Congresso Nacional, agindo com preconceito e indiferença em relação à 

comunidade LGBT, tem permitido, em razão de sua inércia, a exposição e a sujeição 

dos homossexuais e demais integrantes desse grupo vulnerável a graves ofensas 

perpetradas contra seus direitos fundamentais, essencialmente caracterizadas por 

atos de violência física e moral, ameaças, práticas criminosas contra a sua própria 

vida ou sua dignidade sexual, condutas essas geralmente impregnadas de visceral 

ódio homofóbico. 

Mesmo após a decisão do STF em 2011 que equiparou os deveres e direitos 

das uniões estáveis formadas por homossexuais as dos heterossexuais, prevaleceu 

e prevalece a ausência legislativa. Nesse sentido o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) em 2013, diante da denúncia de que cartórios estavam se negando a realizar a 

união estável e/ou casamento entre pessoas do mesmo sexo, por falta de legislação, 

criou Resolução que proíbe a recusa de cartórios no registro de casamento e/ou união 

estável entre pessoas do mesmo sexo. 

A folha em 15 de maio de 2013, na reportagem “Conselho obriga cartórios do 

país a registrar casamento entre gays” destacou novamente a violação dos direitos 

dos homossexuais narrando: “União civil é aceita em 13 estados, mas registros ainda 

são negados por falta de legislação”. Interpretação do CNJ é baseada em duas 

decisões de 2011, de Tribunais superiores, mas causa divergência. Em decisão 

considerada histórica por lideranças do movimento gay o CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça) aprovou a resolução que obriga os cartórios de todo o país a registrar 

casamento entre homossexuais. De acordo com levantamentos de grupos ativistas o 

casamento civil entre gays já havia sendo aceito em cartórios de 13 (treze) estados 

além do DF, mas em outros lugares poderia ser rejeitado sob o argumento de que não 

há lei específica sobre o tema. Nesses casos o matrimônio só é registrado mediante 

decisões judiciais. 

O grafo reforça as evocações: “direito”, “parlamento”, “texto” e “Francês”, 

comprovando que o discurso jornalístico em 2013 teve significativo aumento, ao 

veicular 4 (quatro) reportagens referentes aos acontecimentos ligados aos direitos 

homoafetivos na Europa, especialmente na França. Nomeadamente nos meses de 

janeiro, fevereiro e abril, as reportagens cujos títulos: “Projeto de lei para o casamento 
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gay divide a França”; “Debate na França é marcado por insultos”; “Senado na França 

dá aval a casamento gay, que deverá virar lei”; “Aprovação da união gay na França 

causa protestos pelo país”, indica que a luta por direitos dos homossexuais não é 

exclusividade de países de terceiro mundo, como o Brasil. Há países que prestigiam 

para todos os fins de direito a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a exemplo 

da Holanda, Bélgica e Portugal, e, de outro, países que levam a homofobia ao 

paroxismo da pena de morte, como se dá na Arábia Saudita, Mauritânia e Iêmen.  

Ferraz (2013) argumenta que a história da homossexualidade está entre as 

principais categorias da orientação sexual presente nas civilizações antigas, conforme 

registro de sua prática nas figuras e esculturas que chegou a ser admirada pelos 

povos. A primeira cultura de proibição acredita-se, não se iniciou nas sociedades 

ocidentais, mas na Mongólia, com o Império de Gengis Khan, que proibia 

homossexualidade sob pena de morte. Nas sociedades ocidentais, a Inglaterra em 

1533, seguido de Portugal pela influência da inquisição, também proibiram sua prática, 

enquanto grandes potências colonizadoras na América do Sul estabeleceram essa 

prática e se encarregaram de transmitir valores homofóbicos às suas respectivas 

colônias, chegando ao Brasil com os colonizadores que viviam sobre as normas 

estabelecidas pela Igreja Católica. 

As reportagens destacaram dois momentos importantes neste sentido, o 

primeiro está marcado pela fase de elaboração do Projeto de Lei para o casamento 

gay que dividiu a França, gerando debates e insultos, ao qual narrou as primeiras 

publicações: “Mobilização convocada para hoje é resposta a protestos em Paris contra 

concessão de direito a homossexuais. Promessa de campanha do atual presidente, o 

socialista François Hollande, em 2012, o casamento gay divide a França e mobiliza 

grandes manifestações no país às vésperas do início da tramitação na Assembleia 

Nacional. Está previsto para hoje na capital Paris, um desfile pela igualdade de direitos 

dos homossexuais, convocado por setenta associações LGBT (lésbicas gays, 

bissexuais e transexuais) para dois dias antes da abertura dos debates no 

Parlamento, nesta terça-feira. A manifestação é uma espécie de resposta ao grande 

protesto contra o casamento gay que, há duas semanas, reuniu nas ruas parisienses 

cerca de trezentos e quarenta mil pessoas segundo números da polícia. A polêmica 

sobre o assunto levou às ruas os grupos que na França estão pouco habituados a 

protestar como, a Igreja Católica e setores da direita mais conservadora” e “O 

parlamento francês começou sua segunda semana de debate sobre o casamento gay, 
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depois de parlamentares atacarem uns aos outros verbalmente durante o dia, a noite 

e todo o final de semana. O tom das discussões ressalta as divisões na sociedade 

francesa”. 

Já o segundo momento apresentado pelas narrativas relata: a aprovação da 

união gay na França acompanhada de protestos pelo país, descrevendo: “O Senado 

da França aprovou ontem o projeto de lei que permite o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo e a adoção por esses casais. A decisão era o último grande obstáculo 

antes, da legalização desse tipo de união no país para se tornar lei. Agora o texto só 

precisa passar por uma segunda leitura nas duas casas do parlamento, procedimento 

considerado apenas uma formalidade uma vez que, os principais termos da proposta 

já passaram no Senado e na Assembleia nacional” e “A retificação pelo parlamento 

da França no projeto que permite a casamento gay e adoção de crianças por casais 

homossexuais provocou protestos violentos ontem à noite, que resultaram na prisão 

de centenas de manifestantes na capital Paris.” 

Outro discurso estático que permanece presente no ano de 2013 e já havia sido 

percebido nos anos anteriores (2011 e 2012), diz respeito a legalidade do casamento 

gay ou homossexual, ao emergir do núcleo central “Não” as evocações: 

“Homossexual”, “Casamento”, “Gay”, “Família”, “Senado” e “Pastor”. 

Neste discurso, a bancada evangélica nega a possibilidade do casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, e consequentemente seu status de família. A Folha publicou 

a reportagem: “Pastor processará site que tenta cassar seu registro de psicólogo”, que 

apresenta a seguinte narrativa: “O Pastor evangélico Silas Malafaia disse ontem que 

vai processar por “assédio moral” o site avaaz.org e seu diretor de campanhas no 

Brasil Pedro Abramovay, ex-secretário nacional de justiça. Líder da igreja carioca 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo”. Malafaia virou tema de dois abaixo assinados 

na Avaaz o primeiro, criado no dia 8 pediu que seu registro de psicólogo fosse 

cassado. O pastor defendeu a ordem cromossômica de macho e fêmea e criticou a 

adoção de crianças por casais homossexuais: “não acredito que dois homens possam 

criar uma criança perfeita”. A petição contra Malafaia se baseia em artigo do Conselho 

Federal de Psicologia que proíbe tratar homossexualidade como transtorno. 

O grafo apresenta o discurso de negação “Não”, “homossexual”, “casamento”, 

“casal”, “permitir”, “adoção” e “criança”. A árvore máxima de similitude, permite afirmar 

que: a adoção homoafetiva no jornal impresso Folha de S.Paulo é negada. O discurso 

permanece no âmbito da decisão do STF sobre a legalidade do “casamento gay”, ou 
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melhor, se a união homoafetiva representa uma “família”, ficando evidentes que o 

discurso se estabelece na perspectiva de proteção da “família tradicional 

heterossexual”. Rios (2007;2008) defende que o heterossexismo é um sistema em 

que a heterossexualidade é institucionalizada como norma social, política, econômica 

e jurídica, não importa se de modo explícito ou implícito, sendo que homofobia é a 

modalidade de preconceito e de discriminação direcionada contra homossexuais. 

Outra pista que o discurso apresenta é a presença marcante da religião, de que 

os grandes veículos de comunicação, como o jornal impresso Folha de S.Paulo, não 

estão impunes de ser prós ou contra a comunidade LGBT, tendo atores sociais que 

transmitem a informação jornalística com seus conceitos e ideologias (CARVALHO; 

LEAL, 2009). 

O Ministro Roberto Barroso ao deferir provimento cautelar requerido na ADPF 

461/DF, ensina que, homossexualidade é um fato da vida que não deixará de existir 

por sua negação e que independe do querer das pessoas. Privar um indivíduo de viver 

a sua identidade de gênero ou de estabelecer relações afetivas e sexuais conforme 

seu desejo significaria privá-lo de uma dimensão fundamental da sua existência; 

implicaria recusar-lhe um sentido essencial da autonomia, negar-lhe igual respeito e 

consideração com base em um critério injustificado. Essa injustificável negação da 

realidade social e dos aspectos inerentes à personalidade humana objetiva impedir, 

arbitrariamente, que os membros da comunidade LGBT possam reivindicar, 

legitimamente, o direito de exercerem, com plena liberdade, as prerrogativas inerentes 

à sua condição pessoal e de pretenderem acesso à proteção estatal no âmbito de 

suas relações socioafetivas. 
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Figura 6 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2013 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ 

A quantidade de informações identificadas, ao analisar as 12 (doze) 

reportagens publicadas no jornal impresso Folha de S.Paulo por meio do quadrante 

de quatro casas (Figura 6) possibilita a identificação das estruturas e organizações 

das representações sociais da adoção de crianças e adolescentes pelas famílias 

homoafetiva. O grafo expressa as palavras mais evocadas no núcleo central (casa 1 

— quadrante superior esquerdo), por meio das repetições: “Malafaia”, “Afirmar”, 

“Psicologia”, “Site”, “Abramovay”, “Pastor”, “Rio”, “Petição”, “Registro”, “Assinatura”, 

“Campanha”, “Líder”, “Igreja” “Família”, “Religioso”, “Legislação”, “LGBT”, “Rússia”, 

“Moscou”, “Comunidade”, “internacional”, “ Discriminação”, “Protestar”, “Campanha”, 

“Barilla”, “Boicote” e “Propaganda”, indicando que o núcleo central das representações 

sociais geradas pelas reportagens que veicularam na mídia impressa em 2013 
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analisadas com objetivo de responder qual a representação social da adoção 

homoafetiva no jornal impresso Folha de S.Paulo substancial força expressão 

“Malafaia”, “Psicologia”, “Site”, “Abramovay”, “Pastor”, “Rio”, “Petição”, “Registro”, 

“Assinatura”, “Campanha”, “Líder”, “Igreja indicando que a representação da adoção 

por casais homoafetivos passa necessariamente pela religião em termos gerais e 

pelas denominações evangélicas em particular. 

Carvalho (2012) destaca que as religiões, em sua maioria, colocam as relações 

homoafetivas na categoria do pecado e de prática anti-natureza. Desse modo, sobre 

a sexualidade, categoria que já nasce para dizer de uma condição humana sujeita a 

mal-entendidos, são produzidos múltiplos discursos, bem como há um incitamento a 

que todos dela falem, ainda que prevaleçam, em muitos momentos, silêncios e 

interditos. O autor relembra que para as religiões judaico-cristãs, ainda antes do 

capitalismo, a normatização da sexualidade se objetivava no casamento 

heterossexual e na função exclusivamente procriativa. 

Segundo Carvalho (2012), essa normatização da sexualidade pela religião está 

representada nas colocações do Pastor Malafaia, conforme reportagem que a Folha 

publicou em fevereiro, destacando que: “O pastor defendeu a ordem cromossômica 

de macho e fêmea e criticou a adoção de crianças por casais homossexuais: não 

acredito que dois homens possam criar uma criança perfeita”. 

O mesmo discurso está presente na publicação do mês de julho cujo título: “Kits 

traz orientações a peregrinos sobre os tabus da Igreja”. A Folha destaca que se trata 

de “Cartilha entregue a fiéis e jornalistas e reforça as restrições católicas ao aborto, à 

eutanásia e à união homoafetiva. A igreja católica resolveu marcar sua posição a 

respeito de temas polêmicos de comportamento durante a jornada mundial da 

juventude, cujo início está marcado para hoje no Rio. Distribuindo a aproximadamente 

350 mil jovens inscritos pelo site oficial do evento o chamado “kit peregrino” que incluiu 

um manual com “reflexões éticas” sobre assuntos como: aborto, reprodução assistida, 

eutanásia e homossexualidade. A publicação apresenta aos participantes das 

celebrações perguntas como: “Todos os modelos familiares seriam válidos, desde que 

a criança seja amada?”. Logo abaixo vem a resposta elaborada pela Igreja, contrária 

às famílias formadas por casais do mesmo sexo: “Naturalmente, é essencial ser 

amado pelos pais, mas não basta (...) sejamos realistas: Nascemos menino ou 

menina. A procriação necessita de pai e de mãe. A criança precisa de pai e de mãe 

para se desenvolver”. 
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Nessa perspectiva, Moscovici (1988) destaca que a sociedade é construída por 

indivíduos que pensam e propagam ideias cujo modo de viver se estabelece nas 

experiências individuais e grupais. Esses indivíduos estão sob o controle de uma 

ideologia dominante, produzida e outorgada por uma classe social, pelo Estado ou 

pela Igreja. E que estariam os pensamentos, discursos e práticas dos indivíduos 

submetidos a tal ideologia. Nesse raciocínio, a ideologia religiosa é responsável por 

processar informações individuais, criar e replicar conceitos. 

Nesse sentido, sobre a replicação da ideologia religiosa no discurso que 

domina o núcleo central é melhor compreendida nos ensinamentos de Sá (1993), 

quando o autor descreve que os indivíduos seriam pensadores ativos que, a partir da 

interação social, produzem e comunicam suas representações e soluções específicas 

para as questões que se colocam a si mesmos, em um dado momento histórico. As 

representações sociais são manifestações do pensamento social. São construídos, 

transmitidos e transformados por grupos de pessoas, nos mais diversos lugares 

comuns, a partir dos fenômenos da comunicação. O que Jodelet (1989, p. 36) define 

como: “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma 

visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social”. 

Ainda no 1º Quadrante, se encontram os termos: “LGBT”, “Rússia”, “Moscou”, 

“Legislação”, “Internacional”, “Comunidade”, “Discriminação” “Homossexualidade” e 

“Igreja”, reforça o discurso de discriminação, negação dos direitos e perseguição 

histórica religiosa e política sofrida pelos homossexuais. A reportagem intitulada narra: 

“A lei que pesa sobre a bandeira do arco-íris”. A Folha destacou que: “A câmara dos 

deputados da Rússia aprovou, por unanimidade, uma lei que proíbe cidadãos russos, 

estrangeiros no país ou empresas de mídia de fazer propaganda de relações sexuais 

não tradicionais voltada às crianças e adolescentes. A chamada “defesa dos valores 

tradicionais” é um tema que tem chamado a atenção de todo o mundo para a Rússia. 

Hoje, tramita no parlamento, por exemplo, um projeto para limitar o número de vezes 

que uma pessoa poderá se casar no país. A aprovação do projeto apelidado ‘antigay’ 

veio na esteira de leis estaduais semelhantes aprovadas no país. Em São 

Petersburgo, a lei foi usada em uma tentativa de processar a cantora Madonna por 

comentários pró-LGBT feitos durante um show na cidade em agosto do ano passado. 

A Igreja Ortodoxa Russa tem sido uma grande força por trás da nova legislação. O 
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líder religioso, Patriarca Kirill, é conhecido por suas declarações contra os 

homossexuais”. 

A homoafetividade sofre constante perseguição, agressões e humilhações na 

Rússia, ainda que a homossexualidade tenha sido descriminalizada em 1993. A 

situação só piorou desde que a chamada “lei de propaganda gay” foi aprovada pelos 

legisladores locais em 2013. A norma proíbe a distribuição para crianças e 

adolescentes conteúdos que defendam os direitos LGBT ou equiparem 

relacionamentos heterossexuais a homossexuais. A homofobia tem sido patrocinada 

pelo governo por meio das próprias leis e por programas televisivos e propagandas. 

Nos canais estatais os homossexuais são apresentados como pervertidos, agentes 

estrangeiros infiltrados ou pessoas doentes que devem ser curadas.  

No segundo quadrante aparece as evocações: “STF”, “Decisões”, “Dois-mil-e-

Onze”, “Cartório” “União Estável”, “Casal”, “Casamento”, “Adoção”, “Reconhecer” e 

“Crianças”, direcionado novamente para o discurso de busca por direitos. A ausência 

legislativa que os homossexuais sofrem está presente diante da falta de 

representatividade no Senado e no Congresso. A legislação vigente, salvo raras 

exceções é elaborada por homens brancos, que representam grandes organizações 

e/ou Igrejas. Permanece a estrutura patriarcal em sua forma mais radical, a 

representação social do discurso de adoção por famílias homoafetivas está presente 

à dominação masculina simbólica da estrutura social apresentada por Bourdier (2010), 

ou do que Saffioti e Almeida (1995) chamou de “violência estrutural” presente nas 

regras impostas pela sociedade, em decorrência das leis, padrões e normas ditada 

pelo masculino em desfavor do diferente.  

Nesse sentido, na periferia mais próxima do núcleo central, (2ª quadrante —

superior direito) as representações sociais que permanecem são evidenciadas pela 

negação dos direitos homoafetivos enquanto “casamento” e “casal”, entretanto, amplia 

o questionamento com as evocações: “Adoção”, “Reconhecer” e “Crianças”.  

Os quadrantes inferiores confirmam o discurso de negação de direitos ao 

apresentar no lado esquerdo (3º quadrante — inferior esquerdo) os termos: “Senado”, 

“Assembléia”, “Votação”, “Aprovar”, “Francês” e ‘filho”. Confirmados pelo 4º quadrante 

(inferior direito) as repetições: “Empresa”, “Deputado”, “Parlamentar”, “Emenda”, 

“Analisar” e “Socialista”. 

E por fim, são nas publicações do ano de 2013 (Figura 6) que a adoção por 

famílias homoafetivas é concebido nas narrativas do jornal impresso Folha de S.Paulo 
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sendo essencialmente representado pelo discurso da busca de direitos diante da 

negação da legislação em relação aos direitos homoafetivos, onde é negado a 

legalização formal da adoção de crianças e adolescentes por famílias constituídas por 

pessoas do mesmo sexo negando tanto aos órfãos quanto aos homossexuais o 

mínimo de status cidadão reconhecidas. 

Segundo o quadrante de quatro casas, a adoção ainda é um termo 

discursivamente periférico. Não constitui um termo central nas discussões. 

Permanece a margem e é expresso, dito para justificar um comportamento 

preconceituoso em relação à comunidade LGBT e os seus direitos. 

7.4 Análise da Árvore Máxima de Similitude e Quadrante de Quatro Casas 
das reportagens publicadas no de ano 2014 

A Árvore Máxima de Similitude (Figura 7) e o Quadrante de Quatro Casas 

(Figura 8) do ano de 2014 são constituídos por três (3) produções jornalísticas, com 

os seguintes títulos: “Um papel construído — o que significa ser mãe nos dias de hoje”; 

“Grupo discorda também sobre as liberdades civis” e “Corte aprova adoção de 

crianças por casal de mesmo sexo”. 

As 3 (três) reportagens coletadas foram submetidas ao software IRAMUTEQ, 

responsável por fornecer 126 segmentos de texto (ST), nas quais emergiram 3280 

ocorrências de palavras — como formas ou vocabulários — sendo 1042 formas 

distintas. Exclui-se as palavras que foram vocacionadas abaixo de 5 (cinco) vezes, 

por entender que não está diretamente ligada a essência discursiva. 

Nessa perspectiva, ao analisar o grafo gerado ano de 2014 (Figura 7), é 

possível observar que os termos “Não” evocados 68 vezes e “Mulher” com 54 

repetições representam o núcleo do grafo, indicando ser as palavras mais evocada na 

Folha de S.Paulo. 

A árvore de similitude referente às reportagens que veicularam no ano de 2014 

(Figura 7), mostra que as reportagens da Folha veicularam de modo muito discreto o 

discurso de adoção de crianças e adolescentes por famílias homoafetivas, 

confirmando novamente o silenciamento. E, quando ele ocorre, reforça a negação. 
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Figura 7 - Árvore de Similitude do ano de 2014 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ.  

As evocações em destaque partem de dois (2) núcleos. O 1º de negação (Não) 

que emerge para: “Filho”, “Mães”, “Dever”, “Materno”, “Mito”, “Natureza”, 

“Casamento”, “Criança”, “Existir”, “Heterossexual”, “Razão”. 

A publicação da Folha cujo título “Um papel construído – o que significa ser 

mãe nos dias de hoje” destaca: “o mito atribuído ao papel às mulheres, um papel 

exclusivo. Para as mulheres, a casa, o cuidado das crianças, os trabalhos domésticos, 

pois, a partir do momento em que as mulheres devem ter como papel principal cuidar 
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das crianças, elas ficam em casa – o reino delas, como dizia Rousseau, é o lar. A 

distribuição dos papéis se fundou, por um lado, na religião e, por outro, na natureza”. 

Ora, esse papel está inserido na Família, Freyre (1994) afirma que o modelo 

familiar patriarcal, além de ser uma unidade familiar, é uma unidade política, 

econômica e social. Isso porque a família colonial reunia sobre a base econômica da 

riqueza agrícola e do trabalho escravo uma variedade de funções sociais e 

econômicas. 

A definição de família é fruto de inúmeras transformações e consequentemente 

de fatores históricos e subjetivos (ROUDINESCO, 2003). Buschini (1989) narra que o 

conceito de família para as ciências sociais pode ser compreendido como grupo de 

pessoas ligadas por laços de sangue, de adoção ou de aliança socialmente 

reconhecidos e organizados em núcleos de reprodução social. Nesse prisma, Lévi-

Strauss (1997) afirma que é no contexto social, em cada sociedade e em cada época 

histórica, que a vida doméstica assume suas formas específicas, reforçando que a 

família não é instituição natural, mas sim socialmente construída de acordo com as 

normas culturais. 

O grafo evidencia as evocações “mulher” que se direciona com intensidade à 

negação “não” em direção aos termos: “dizer”, “mesmo”, “sexo”, “adoção” e “casal”. O 

discurso reforça a negação da maternidade às mulheres lésbicas por meio da adoção, 

e destaca o senso comum de que a relação de maternidade e de paternidade está 

diretamente associada ao gênero e/ou a sexualidade, ora, os arranjos familiares 

independem da sexualidade e se organizam por valores semelhantes às famílias 

heteronormativas. Ambas estão sujeitas ao amor, ao afeto, aos vínculos de 

parentesco, à filiação e a adoção, como destaca Levy (2009) a avaliação que deve 

ocorrer no processo de adoção deve pautar a saúde psíquica dos pais e as 

determinações que se relacionam com o desejo de se ter um filho, não o sexo 

biológico do adotante. 

A Folha, ao discutir o papel construído sobre o significado ser mãe nos dias de 

hoje, destaca o conflito da mulher e da mãe, existente desde o século XIX. 

A similitude permite identificar outras evocações que reforçam o preconceito e 

a discriminação que vive o universo feminino. O núcleo central “mulher”, emerge para 

“mãe”, “igualdade”, “feminismo”, “morrer”, “vitimar”, “papel”, “trabalho” e “política”. 

Essas co-ocorrência estão associadas ao preconceito e a discriminação não só 

pelas mulheres lésbicas, mas pelo universo feminino, que pode ser identificado como 
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um fenômeno, presente em todos os sistemas simbólicos de expressão humana, 

capaz de produzir as desigualdades sociais e desenvolvendo, também, processos de 

exclusão, inclusive do discurso jornalístico, como explica Carvalho (2012) ao afirmar 

que o que é classificado como acontecimento midiático ou produto midiático constitui 

parte fundamental do “cardápio” informativo que as mídias noticiosas nos apresentam 

cotidianamente e são importantes para a compreensão da lógica da cobertura temas 

relativos ao preconceito. Nessa perspectiva, as matérias que circularam no jornal 

impresso Folha de S.Paulo durante o ano de 2014 confirmam que o discurso 

relacionado à adoção por famílias homoafetivas é secundário. 

Figura 8 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2014 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ.  
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O quadro de quatro casas originado a partir do corpus textual, referente à coleta 

das matérias que vincularam no periódico no ano de 2014, permite visualizar as 

estruturas e organizações das representações sociais da adoção homoafetiva, no 

jornal impresso Folha de S.Paulo. O grafo (Figura 8) revela as palavras com maior 

representatividade na casa 1, que são: “senhor”, “homem”, “mundo”, “mulher”, “papel”, 

“trabalho”, “feminismo” e “igualdade”. 

O quadrante confirma que a representação social e midiática da adoção por 

famílias homoafetivas nesse período está ancorada no papel social estabelecido pelo 

sexo, onde o “homem” é o “senhor” e a “mulher”, especialmente por meio do 

feminismo, está em constante busca de definição do papel no mundo, e de busca por 

igualdade. Segundo Saffioti (1999), ao afirmar que vivemos em uma sociedade 

totalmente patriarcal que estabelece leis dos homens para serem obedecidas pelas 

mulheres, confirmando a dominação e o controle social imposto pelo homem a mulher. 

A casa 2 reforça os termos: “Homossexual”, “casamento”, “casal”, “criança”, 

“sexo”, “adoção”, “paterno”, “função”, “materno”, dessa forma, o discurso que circula 

no jornal, próximo a representação social do da adoção por famílias homoafetivas, 

como nos demais anos permanece na discussão sobre a legalidade do casamento 

entre os homossexuais ou seja, se a união entre duas pessoas do mesmo sexo é 

considerada “casal”. A narrativa também evidencia a função da paternidade e da 

maternidade para a criança. 

As casas 3 e 4 destacam a permanência do discurso de presente no núcleo 

central, por meio dos termos “dever”, “mães”, “casa”, “geração” e “filho”. A casa 4 é 

marcada por apresentar as palavras que foram pouco frequentes e menos evocada, 

entretanto o discurso presente nos demais quadrantes permanece estável, confirmado 

pelas evocações, “heterossexual”, “pai” e “criança”. 

A edição do ano de 2014 do quadrante de quatro casas (Figura 8) na adoção 

por famílias homoafetivas no jornal impresso Folha de S.Paulo e apresentado, 

essencialmente, na relação de poder que o sexo e o gênero masculino exercem na 

construção das diferenças sociais e a definição dos “papéis” impostos em virtude do 

sexo. A concepção de família ideal está associada a mulher como, mãe, cuidadora, 

abnegada, submissa e dedicada, sendo o pátrio poder exercido pelo homem, 

evidenciando a Representação social da família heteronormativa. No exercício da 

função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias 

sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade 
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para punir o que se lhes apresenta como desvio. Ainda que não haja nenhuma 

tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do prescrito 

pelas normas sociais, a execução do projeto de dominação-exploração da categoria 

social homens exige que sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência. 

(SAFFIOTI, 1999). 

7.5 Análise da Árvore Máxima de Similitude e Quadrante de Quatro Casas 
das reportagens publicadas no de ano 2015 

A Árvore Máxima de Similitude (Figura 9) e o Quadrante de Quatro Casas 

(Figura 10) do ano de 2015 são constituídos por três (3) produções jornalísticas, com 

os seguintes títulos: “Evangélico, Cunha desengaveta projetos de caráter religioso”, 

“Peemedebista defende atuação de evangélicos” e “Em duelo de malvadas beijo gay 

de Babilônia faz aceno para a paz”. 

As reportagens coletadas foram submetidas ao software IRAMUTEQ, 

responsável por fornecer 33 segmentos de texto (ST), nas quais emergiram 1026 

ocorrências de palavras — como formas ou vocabulários — sendo 466 formas 

distintas. Exclui-se as palavras que foram vocacionadas abaixo de 5 (cinco) vezes, 

por entender que não está diretamente ligada a essência discursiva. 

Nessa perspectiva, ao analisar o grafo gerado ano de 2015 (Figura 9) é possível 

observar que a presença de dois núcleos “proposta” e “gay” na árvore de similitude, 

muito próximas ao núcleo estão as destaca as evocações, “Cunha”, “deputado”, 

“projeto” e “evangélico”. 

A árvore de similitude (Figura 9) confirma o discurso periférico nas reportagens 

da Folha sobre a temática adoção de crianças e adolescentes por famílias 

homoafetivas, confirmando novamente o silenciamento. 
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Figura 9 - Árvore de Similitude do ano de 2015 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ.  

A árvore máxima de similitude (Figura 9) evidencia o discurso político, religioso 

e preconceituoso proferido pela bancada evangélica no congresso marcado pelas 

evocações, “proposta”, “Cunha”, “projeto”, “evangélica”, “homem”, “mulher” e “família”. 

Confirmando, pela reportagem que a Folha publicou em fevereiro cujo título 

“Peemedebista defende a atuação de evangélicos”, a matéria destacou que o 

Peemedebista defende atuação de evangélicos. O presidente da Câmara, Eduardo 

Cunha negou que esteja bancando proposta de interesse de religiosos. E defendeu 

que, “é preciso parar de discriminar a atuação de deputados evangélicos, porque 

temos os projetos e são atendidos de igual modo aos outros no regimento”. 

Evangélico, Cunha afirmou que, “o desarquivamento de projetos que são contrários a 

bandeira progressista, principalmente, de movimentos gays e feministas”. 
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Outro discurso evidente, expressa a ideologia religiosa contrária a 

homoafetividade e a negação da adoção a família homoafetiva presente na evocação: 

“projeto”, “Cunha”, “proposta”, “peemedebista”, “não”, “gay”, “adoção”, “casal” e 

“direito”. A reportagem, Evangélico, Cunha desengaveta projetos de caráter religioso, 

destaca que, “Presidente da Câmara, Cunha quer votar texto que define família 

exclusivamente como, uma união entre homem e mulher. Um dos principais 

representantes da bancada evangélica, o presidente da câmara dos deputados Cunha 

desengavetou uma série de propostas defendidas por religiosos. O objetivo principal 

é marcar posição contrária a bancada progressista principalmente de movimentos 

gays e feministas. Cunha lançou mão de um pacote em defesa da heterossexualidade. 

Primeiro ele autorizou a criação de uma comissão especial para discutir um projeto 

intitulado “estatuto da família”, o que na prática acelera a tramitação da matéria. O 

texto define família apenas como união entre homem e mulher. Na prática pode proibir 

a adoção de crianças por casais gays defendidos pela bancada evangélica que conta 

com oitenta dos 113 deputados”. 

As relações homoafetivas têm sido condenadas e perseguidas desde a queda 

do Império Romano e do crescimento do cristianismo no mundo ocidental. A 

invisibilidade está presente até no ordenamento jurídico que sequer regulamenta as 

relações homoafetivas, nas perseguições políticas, como evidencia as reportagens da 

Folha e esse preconceito está presente nas representações sociais disseminadas pela 

sociedade. Nessa perspectiva, Mello (2005a) relata que, seguramente, não é 

exagerado dizer que setores da sociedade brasileira, entre eles o campo político, é 

influenciado por ideologias familiaristas e naturalistas de origem religiosa, têm se 

revelado bastante resistentes aos discursos e às vivências de lésbicas e gays que 

procuram afirmar o direito à liberdade de orientação sexual e a legitimidade dos 

agrupamentos familiares que fogem ao padrão nuclear moderno, formado por um 

“homem instrumental” unido a uma “mulher expressiva”, juntos socializando crianças 

felizes, nos termos do modelo parsoniano. Isso porque a homossexualidade, por si só, 

é vista por muitos como um misto de pecado-doença-crime, despertando rejeições de 

intensidades variadas em diferenciados segmentos sociais, o que faz dos 

homossexuais um dos agrupamentos mais atingidos pelas complexas lógicas de 

intolerância, preconceito e discriminação. Exemplo disso é que ainda hoje emergem, 

em várias partes do país, inclusive no Congresso, propostas legislativas encabeçadas 
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pela bancada evangélica que colocam em xeque a legitimidade das relações 

homoafetivas (MELLO, 2005a). 

A representação midiática e social da adoção de crianças e adolescentes por 

famílias homoafetivas novamente está marcada pelo discurso de negação e 

preconceito que se encontra evidente entre os indivíduos que se relacionam 

socialmente, inclusive, as atitudes políticas de preconceito, negação e discriminação, 

contudo, em síntese, o jornal impresso Folha de S.Paulo reproduz as teorias 

categorizadas como ideologia heteronormativa imposta pelo sexo masculino. 

Figura 10 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2015 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ.  

As reportagens publicadas no jornal impresso Folha de S.Paulo, foram 

organizadas pelo software IRAMUTEQ, responsável por gerar o quadrante de quatro 

casas (Figura 10) permitindo identificar das estruturas e organizações das 

representações sociais da adoção de crianças e adolescentes pelas famílias 
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homoafetiva. O grafo expressa as palavras mais evocadas no núcleo central (casa 1 

— quadrante superior esquerdo), por meio das repetições: “deputado”, “Cunha”, 

“bancada”, “evangélica”, “defender” e “casal”, indica que o núcleo central das 

representações sociais geradas pelas reportagens está diretamente associada à 

religião evangélica, que colocação as relações homoafetivas na categoria do pecado 

e de prática anti-natureza. (CARVALHO, 2012). 

No segundo quadrante (casa 2 — quadrante superior direito) aparece as 

evocações: “gay”, “cena”, “Babilônia”, apresentando o discurso apresentado na 

reportagem, “em duelo de malvadas, beijo gay de ‘Babilônia’ faz aceno para a paz”. A 

Folha destaca a repercussão que o beijo entre pessoas do mesmo sexo durante 

novela em horário nobre da rede Globo causou. A reportagem relata que, no capítulo 

de estreia da novela Babilônia, novela das 21 horas da Globo, em horário nobre com 

inesperada cena do “beijo gay” entre as personagens de Fernanda Montenegro e de 

Tathalia Timberg tendeu, além de muitas surpresas, repercussão nas redes sociais. 

Nas quais até, ganhou peso de artilharia, direcionadas a políticos resistentes a 

questões LGBT. Um dos deputados das causas Gays, Jean Wyllys, comemorou: 

“Reacionários e, fundamentalistas e, fascistas e, homofóbicos, eu vivi para ver 

parabéns Babilônia”. Também no campo político, porém com entendimento contrário, 

eleito para a presidência da casa, com apoio da bancada evangélica, Eduardo Cunha, 

PMDB-RJ e uma pedra no sapato, de militantes e, defensores de pautas 

progressistas. No Congresso, o peemedebista não nega sua bandeira contra o 

casamento gay e já se manifestou contra a adoção de crianças por casais 

homossexuais. Em Babilônia, Teresa e Estela que há trinta anos formam um casal, 

criam como filho Rafael (Chay Suede). Elas vão defender com afinco o direito a nova 

família. 

O quadrante inferior direito (4º quadrante — inferior direito) confirma o discurso 

da novela Babilônia presente no sistema periférico mais próximo, por meio das 

evocações, “personagem”, “beijo”. A invisibilidade, o silenciamento e o direito de existir 

das famílias homoafetivas imposto pela igreja e pela sociedade e está presente na 

televisão brasileira. A Representação Social está associada ao conhecimento do 

senso comum, mas que difere dos mitos e crenças, além de ser desprovida de 

intencionalidade. Ela funciona como uma espécie de guia para definições e 

nomeações que são construídas coletivamente para designar diferentes aspectos da 

realidade (JODELET, 2001). A Teoria da RS está ancorada sobre um dinamismo que 
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possibilita que fenômenos que integram o ambiente social, e apresentam certa 

estranheza para determinado grupo, se torne algo comum e familiar. Característica 

que está em total consonância com o que se objetiva entender na relação “telenovela”. 

O quadrante inferior ao lado esquerdo (3º quadrante — inferior esquerdo) 

evidencia os termos, “família”, “proposta”, “mulher”, “união”, “homem”, “texto”, 

“dificultar” e “definir”. Evidenciando o projeto intitulado “estatuto da família”, define 

família apenas como união entre homem e mulher. Na prática tem por objetivo ainda, 

a proibição a adoção de crianças por casais gays defendidos pela bancada 

evangélica. 

Ayres Britto (BRASIL, 2011) apresenta importante indagação, sobre o conceito 

de família, do ponto de vista ontológico, concluindo que certamente não são os laços 

sanguíneos, pois os cônjuges ou companheiros não os têm entre si e, mesmo sem 

filhos, podem ser uma família; entre pais e filhos adotivos também não os haverá. De 

igual modo, a coabitação não será necessariamente um requisito. Uma família se 

desintegra se, por exemplo, um filho vai estudar no exterior? É claro que não. O que 

faz uma família é, sobretudo, o amor — não a mera afeição entre os indivíduos, mas 

o verdadeiro amor familiar, que estabelece relações de afeto, assistência e suporte 

recíprocos entre os integrantes do grupo. O que faz uma família é a comunhão, a 

existência de um projeto coletivo, permanente e duradouro de vida em comum. O que 

faz uma família é a identidade, a certeza de seus integrantes quanto à existência de 

um vínculo inquebrantável que os une e que os identifica uns perante os outros e cada 

um deles perante a sociedade. Presentes esses três requisitos, tem-se uma família, 

incidindo, com isso, a respectiva proteção constitucional. 

Assim, as edições de 2015 da Folha apresentam narrativas jornalísticas que 

evidenciam o preconceito, invisibilidade e a perseguição legislativa que os 

homossexuais sofrem está presente diante da falta de representatividade nas casas 

legislativas. A legislação vigente, salvo raras exceções, é elaborada por homens 

brancos que representam grandes organizações e/ou Igrejas. Permanece a estrutura 

patriarcal em sua forma mais radical, a representação social do discurso de adoção 

por famílias homoafetivas está presente à dominação masculina simbólica da 

estrutura social apresentada por Bourdier (2010), ou do que Saffioti e Almeida (1995) 

chamaram de “violência estrutural” presente nas regras imposta pela sociedade, em 

decorrência das leis, padrões e normas ditada pelo masculino em desfavor do 

diferente. 
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7.6 Análise da Árvore Máxima de Similitude e Quadrante de Quatro Casas 
das reportagens publicadas no de ano 2016 

A Folha de S.Paulo trouxe no ano de 2016, apenas quatro (4) matérias 

jornalísticas com a abordagem do tema abordado que foi dividida, pelo software 

IRAMUTEQ, em 37 segmentos de texto (ST), emergindo 1147 ocorrências de 

palavras. Desse total, 511 formas de ocorrência. As publicações apresentaram os 

seguintes títulos: especialistas se divergem sobre a validade da polifamilia; senado na 

Itália aprova união civil gay; o Evangelho segundo a nova geração e na crise, inflação 

corrói adoção evangélica. 

As variáveis em destaque no Quadro de Similitude (Figura 11) são: “mais” e 

“não” como núcleo central da árvore, de negação emerge para os termos “evangélico”, 

“casamento” e “gay”, indicando o discurso da religião evangélica contrário à temática, 

indicando uma relação com a discriminação, preconceito e invisibilidade até mesmo 

legislativa. 

Outro dado que chama atenção é a presença do discurso de negação presente 

nos termos “criança”, “pai”, “direito” e “civil”, expressando que a representação da 

adoção por homossexuais está ancorada na condição de família heteronormativa. 

Mesmo 6 anos após o julgamento do Supremo que reconheceu em âmbito 

jurisprudencial a existência das uniões homoafetivas. a Igreja, especialmente 

evangélica, discute a legalidade, por entender que se contrapõe a Bíblia. 

A histórica ausência legislativa na regulamentação dos direitos dos 

homossexuais é um primeiro indício do preconceito sofrido por pessoas que 

contrariam as normas sexuais impostas pela heteronormatividade. Sedgwick (2007, 

2007, p. 8), em sua obra Epistemologia do armário, destaca que silenciar-se e ocultar-

se tem sido, historicamente, a estratégia dos homossexuais, “armário é a estrutura 

definidora da opressão gay no século XX”. 

A árvore de similitude evidência o processo de legalização da união 

homoafetiva na Itália, entretanto as evocações “criança” e “Itália”, visível na ocorrência 

de ligação acentuada de negação, evidenciam a narrativa da Folha que destaca: 

Senado da Itália aprova união civil gay. Texto ainda em votação na câmara, mas, já 

recebe crítica por não contemplar a adoção de crianças pelos casais. País e um dos 

últimos da Europa ocidental a estender benefícios como a herança aos casais 

homossexuais. O Senado italiano aprovou nesta quinta-feira (25), a união civil para 
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casais do mesmo sexo. Não é, porém, equivalente ao casamento homossexual, que 

já é uma realidade em diversos países na Europa. 

Figura 11 - Árvore de Similitude do ano de 2016 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ. 

O discurso presente na reportagem da Folha “especialistas se divergem sobre 

a validade da polifamilia”, destacou que, “há respaldo na decisão de 2011 do STF que 

equiparou a união homoafetiva ao casamento heterossexual. O STF reconhece outras 

formas de convivência familiar fundada no afeto. O Presidente da Associação 

brasileira de Direito de Família afirma que a fonte do direito não é a lei, e que a 

legislação costuma se adaptar a mudanças da sociedade. A tendência do direito de 

família e do Estado é de se afastar cada vez mais da vida das pessoas. A família não 

é um fenômeno da natureza, mas da cultura”. 
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A função social da família está intrínseca na humanidade o que diferencia 

verdadeiramente o mundo humano do mundo animal. Uma família não poderia existir 

sem a existência da sociedade, isto é, uma pluralidade de famílias dispostas a 

reconhecer que existem outros laços para além dos consanguíneos e que o processo 

natural de descendência só pode levar a cabo por meio do processo social da 

afinidade. (LÉVI-STRAUSS, 1982) 

O Brasil foi influenciado pelo padrão de família romana, adotando os dogmas 

de casamento imposto pelo cristianismo, onde imperava a família patriarcal, e os 

casamentos objetivavam unir pessoas de mesma origem e posição socioeconômica. 

GIDDENS (1993) descreve que a família formada pelo cristianismo se iniciava com o 

casamento e era formada pelo marido e esposa objetivando a procriação dos filhos, 

oriundos dessa união, sob o comando patriarcal. 

A família deixa de ser uma unidade de proteção e afasta-se dos fins 

econômicos, políticos, religiosos e culturais que imperavam nos séculos anteriores, e 

convertem-se a um lugar de intimidade, companheirismo e de afetividade entre as 

pessoas. O papel de cada membro é valorizado em função das aptidões pessoais e a 

família passa a refletir, gradativamente, o interesse de cada membro, mais do que o 

interesse do grupo familiar. (CASTRO, 2002) 

Para Berenstein (2011), a família na atualidade é como um conjunto de pessoas 

vinculadas pela pertença ao sistema de parentesco. Já Pizzi (2012) afirma que a 

família se torna um lugar privilegiado de construção social da realidade, sendo o meio 

para a concepção dos arquétipos sociais. Assim, a família é também um dos atores 

sociais que contribuem para definir as formas e sentidos da própria mudança social. 

As diversas formas de família situam-se no contexto mais amplo de todas as 

transformações que vêm atingindo as representações e práticas sociais relativas a 

esse instituto, especialmente nas últimas três décadas, período em que a expansão 

de fenômenos como o divórcio, a monoparentalidade, as uniões estáveis, as famílias 

recompostas, os casais sem filhos e a gravidez na adolescência e na maturidade 

tornou-se a expressão concreta de que a família no Brasil de hoje não é a mesma de 

algumas poucas décadas quando se entendia que a única família legítima era a 

formada a partir dos pressupostos de uma moral católica, consagrada nas 

representações e práticas sociais e no ordenamento jurídico então vigente. Quando 

se pensa a conjugalidade a partir de projetos identitários plurais e de uma concepção 

não rígida dos sistemas de sexo e de gênero, diversas constituições podem, 
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igualmente, partilhar investimentos afetivos e materiais e construir conjuntamente 

estratégias e hábitos de vida destinados a lhes proporcionar gratificação afetivo-

sexual, segurança existencial e material e realização de projetos individuais e 

coletivos, ao longo do tempo em que estiverem juntos, seja como “casal romântico”, 

seja como “casal confluente”. Desta forma, numa perspectiva sociológica, pode-se 

dizer que as modalidades de família são plurais (MELLO, 2005a). 

Figura 12 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2016 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ. 

As informações identificadas no discurso das reportagens publicadas no jornal 

impresso Folha de S.Paulo por meio do quadrante de quatro casas (Figura 12) 

possibilita a identificação das estruturas e organizações das representações sociais 

da adoção de crianças e adolescentes pelas famílias homoafetiva. O grafo expressa 
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as palavras mais evocadas no núcleo central (casa 1), por meio das repetições: 

“Igreja”, “evangélico”, “cair”, “homossexual”, “velho”, “menos”. O núcleo central se 

mantém rígido no discurso proferido pela Igreja evangélica de negação e preconceito 

aos homossexuais. Além do grau de preconceito que o discurso religioso impõe como 

o “ser homossexual” configura o pecado-crime nas narrativas da Folha de S.Paulo, de 

acordo com a palavra “dever” entre os quadrantes da Casa 1 e 2. 

A condição do discurso de negação da união homoafetiva por conta das 

palavras “não”, “gay”, “casal”, “mesmo” e “sexo” estarem no Sistema Periférico 2 

(SP2). A Casa 3 as evocações “direito”, “religiões” e “são”, mantém o discurso de 

busca por direitos e na ausência legislativa que os homossexuais sofrem está 

presente diante da falta de representatividade no Senado e no Congresso contrária 

aos direitos homoafetivos encabeçada por líderes religiosos especialmente a bancada 

evangélica. 

A Casa 4 estabelece-se no quadrante chamado de Sistema Periférico 3 (SP3), 

o discurso mais distante ao núcleo central, estabelecido pelas palavras “decisão”, 

“união e “Itália”. Elas reforçam a negação da adoção de crianças por famílias 

homoafetivas, conforme relata a Folha na reportagem cujo título, Senado da Itália 

aprova união civil gay, ao descrever que, “A Itália e um dos últimos países da Europa 

Ocidental a criar uma regra de união civil para casais gays, ou não embora, o Primeiro 

Ministro italiano Matteo Renzi, venha celebrado a votação como histórica e dito que o 

amor venceu, militantes do direito LGBT criticaram, a retirada no texto da autorização 

para adoção de criança. Em busca de apoio político para aprovação do projeto Renzi 

excluiu a permissão para que, um companheiro pudesse adotar o filho biológico do 

outro. Não podemos acreditar que, em 2017 em um país como a Itália que, tem tanto 

orgulho de ser parte da Europa é possível fazer uma lei de uniões civis e não 

considerar as crianças que deveriam ser uma protegida como cidadãs italianas, 

afirmou. Uma diferença relevante num país majoritariamente católico e que, tem forte 

presença do Vaticano em seus assuntos políticos e sociais. Em janeiro as ruas da 

Itália foram tomadas por manifestantes favoráveis e contrários ao reconhecimento dos 

direitos de casais gays. Pesquisa de opinião mostrou que a maioria da população 

apoia a proteção à direitos como: herança, mas, só uma minoria apoia a adoção por 

casais do mesmo sexo. 

A negação dos direitos homoafetivos tais como casamento, adoção, entre 

outros ultrapassa o campo político e legislativo e adentra o campo cultural imposto 
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pelas religiões tradicionais. Carvalho (2012) destaca que, as religiões, em sua maioria, 

colocação as relações homoafetivas na categoria do pecado e de prática anti-

natureza. Nessa perspectiva, indo ao encontro as representações sociais, Moscovici 

(1988) destaca que a sociedade é construída por indivíduos que pensam e propagam 

ideias cujo modo de viver se estabelece nas experiências individuais e grupais. Esses 

indivíduos estão sob o controle de uma ideologia dominante, especialmente no campo 

político, produzida e outorgada por uma classe social determinada, pelo Estado, pela 

Igreja, isso quando não ocupam os dois patamares, por meio das bancadas políticas 

religiosas.  

Nesse raciocínio, a ideologia religiosa é responsável por processar informações 

individuais, criar e replicar conceitos. A replicação dessas ideologias religiosas no 

discurso que domina o núcleo central é melhor compreendida nos ensinamentos de 

Sá (1993), ao descrever que os indivíduos seriam pensadores ativos que, a partir da 

interação social, produzem e comunicam suas representações e soluções específicas 

para as questões que se colocam a si mesmos, num dado momento histórico. As 

representações sociais são manifestações do pensamento social. São construídas, 

transmitidas e transformadas por grupos de pessoas nos mais diversos lugares 

comuns, a partir dos fenômenos da comunicação. O que Jodelet (1989, p. 36) define 

como: “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma 

visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social”.  

Assim, nas edições do ano de 2016, o Quadrante de Quatro Casas, (Figura 12), 

a adoção por famílias homoafetivas é concebida nas narrativas do jornal impresso 

Folha de S.Paulo representado, essencialmente, pelo discurso de negação legislativa, 

e ideológica lançado pelas Igrejas evangélicas tradicionais. 

7.7 Análise da Árvore Máxima de Similitude e Quadrante de Quatro Casas 
das reportagens publicadas no de ano 2017 

No ano de 2017 o jornal impresso Folha de S.Paulo trouxe quatro (4) matérias 

jornalísticas com a abordagem do tema principal e foi dividida, pelo software 

IRAMUTEQ, em 72 segmentos de texto (ST), emergindo 1200 ocorrências de 

palavras. Desse total, 2950 formas de ocorrência. As publicações apresentaram os 

seguintes títulos: Com filosofia de que felicidade traz resultados, escritório dá 6 meses 

de licença para pai e mãe; País patina no combate à homofobia e vira líder em 
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assassinato de LGBTs e Em nome da família e Juíza deu decisão histórica pró-casal 

gay. 

As variáveis em destaque no Quadro de Similitude (Figura 13) são: “não” como 

núcleo central da árvore, de negação emerge para os temos “família”, “empresa” e 

“pai”, indicando o discurso de que a relação homoafetiva não é considerada família e 

a discriminação é maior quando o discurso recai a figura masculina, de pai na relação 

homoafetiva, mantendo um discurso de discriminação, preconceito e invisibilidade até 

mesmo legislativa. 

Figura 13 - Árvore de Similitude do ano de 2017 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ. 

A árvore de similitude destaca as evocações “empresa”, “funcionário” e “pai”, 

evidenciando o discurso de presente na reportagem de título: filosofia de que 

felicidade traz resultados, escritório dá 6 meses de licença para pai e mãe. 

Que destaca: “Maria Clara, que tem previsão de vir ao mundo em julho, nascerá 

já com um privilégio de raríssimos brasileiros: passar os primeiros seis meses de vida 

sob os cuidados de papai e mamãe. A empresa onde ambos trabalham criou a "licença 
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família", que promove direitos iguais de gênero de zelar pelos filhos. O benefício, que 

passou a valer em março deste ano, se estende ainda para casais homoafetivos e 

para funcionários que adotem uma criança, sem restrição de idade. Os seis meses 

para a mãe já é algo natural. Mas chegamos à conclusão que os pais também tinham 

de ter o direito igual. Os dois são elementos fundamentais da família. A mesma lógica 

aplica-se para casais gays e para pais adotivos”. 

As negativas nas mensagens emergem para os termos “família”, “gay”, “trans”, 

“Brasil”, “LGBT”, “discurso”, “deputado” “religioso” e “preconceito”, confirmando o teor 

veiculado na Folha, que descreve o Brasil como um país que patina no combate à 

homofobia e vira líder em assassinato de LGBTs. Destaca-se que, uma questão 

levantada por especialistas, ativistas e transexuais ouvidos pela reportagem sobre o 

preconceito contra LGBTs tem a ver com a intolerância religiosa. A mulher-trans Rubi 

de La Fuentes, por exemplo, diz que "encontra com Deus sozinha, em casa", porque 

já foi expulsa de muitos templos religiosos. Mas nem em casa famílias homoafetivas 

estão alheias aos efeitos do preconceito e da intolerância religiosa. É disso que trata 

o documentário "Em Defesa da Família", da cineasta brasiliense Daniella 

Cronemberger. “O título faz referência ao "slogan" da bancada evangélica no 

Congresso. Lançado na internet nesta quarta, em página homônima no Facebook, o 

curta mostra como o discurso religioso molda o conceito de família defendido pelos 

deputados. Enquanto a tela mostra o cotidiano do casal Vanessa e Marília, 

funcionárias do Congresso, com seus três filhos, o áudio de parlamentares em 

sessões do plenário destila o discurso de ódio baseado nas crenças religiosas. Os 

deputados refletem e reproduzem todas as agressões que a comunidade LGBT sofre, 

e não se consideram agressores ao dizerem, por exemplo, que a intenção das famílias 

homoafetivas é 'acabar com a raça humana'". No ano em que o discurso homofóbicos 

é centrado na religião surge no horizonte da Presidência da República, com o 

deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) na vice-liderança das intenções de voto das 

eleições de 2018, segundo a última pesquisa Datafolha, os movimentos LGBT 

reagem. 

Em 2017 ainda permanece a atuação do Poder Judiciário na preservação das 

garantias fundamentais inerente ao ser humano, refletida nas evocações, 

“magistrado”, “juiz” e “afirmar”, como na reportagem denominada Juíza deu decisão 

histórica pró-casal gay, que revela: “em 2011, magistrada autorizou casamento 

homoafetivo direto, sem união estável anterior, e liberou adoção não era uma juíza 
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togada de gabinete. Era diferente, ia conhecer a realidade das pessoas e não tinha 

preconceitos. Se todos fossem como a doutora Adriana, a Justiça iria ser mais 

humana. Atualmente, Adriana trabalhava em uma vara em Jundiaí (a 58 km de SP). 

Mas fez boa parte da carreira na cidade de Cajamar, cidade de 73 mil habitantes na 

Grande SP onde ficou conhecida pelas decisões tidas como ousadas e à frente do 

seu tempo. A mais famosa delas foi a autorização para a celebração por um cartório 

de um casamento homoafetivo direto, em 2011. “Foi o primeiro caso, antes de haver 

lei sobre isso”, diz Suely, hoje aposentada. Antes disso, explica, era necessário ter a 

união estável para então convertê-la em casamento. A magistrada também atuou em 

casos de adoções por casais homossexuais, como daquele cujo casamento autorizou. 

Figura 14 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2017 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ. 

O software IRAMUTEQ responsável por gerar o quadrante de quatro casas 

(Figura 14) possibilita a identificação das estruturas e organizações das 
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representações sociais da adoção de crianças e adolescentes pelas famílias 

homoafetiva. O grafo expressa as palavras mais evocadas no núcleo central (casa 1 

— quadrante superior esquerdo), por meio das repetições: “religioso”, “Deus”, 

“deputado”, “família” “casamento”, “homem”, reforçando que Congresso, em sua 

maioria, é composto por homens, machistas, brancos, conservadores e vinculados às 

Igrejas tradicionais.  

Blancart (2008) destaca que a moral pública está diretamente associada à 

imposição das religiões, à medida que essa é parte essencial da cultura dos povos. 

Os legisladores estão influenciados em sua visão de mundo pelas suas respectivas 

religiões e convicções. Entretanto, os legisladores, mesmo que tenham suas crenças 

pessoais (religiosas ou de outro tipo), não devem, nem podem impô-las à população. 

Devem responder essencialmente ao interesse público, que pode ser distinto de suas 

crenças pessoais. Legisladores não estão em seus cargos a título pessoal e devem, 

mesmo que tenham direito a ter suas próprias convicções, primar pelo interesse 

público em suas funções e sua primeira responsabilidade. 

A palavra “adotar” transita em entre o núcleo central em direção a periferia mais 

próxima (sistema periférico 1 — casa 2). As representações sociais permanecem sob 

o alicerce de ideologia religiosa e consequentemente com o conceito de família 

heteronormativa, contrária às uniões homoafetivas onde estão presentes as 

evocações, “preconceito”, “homossexual”, “casal”, “família”, “filho”, “pai” e “mãe”. Os 

direitos dos homossexuais são possíveis na esfera do Poder Judiciário, conforme os 

termos, “magistrado”, “juiz”. Configurando a manipulação ideológica e política, de 

grupos de poder social, o quadrante marca a presença do preconceito exacerbado na 

adoção quando o discurso recaiu ao casal homossexual vez que a adoção deve ser 

recorrente à família composta por “pai” e “mãe” em busca do “filho”. 

O 3º quadrante destaca-se pelas notícias de homofobia, violência, crime, morte, 

que é realidade na vida da comunidade LGBT. Representadas pelas evocações: 

“transexual”, “transgêneros”, “travestis”, “gay”, “LGBT”, “Brasil”, “morte”. 

A Folha informa que, só no primeiro quadrimestre deste ano, o número de 

assassinatos no grupo mais vulnerável da comunidade LGBT subiu 18% em relação 

ao mesmo período de 2016, até agora o ano mais violento da década para essas 

pessoas. A informação é dos grupos brasileiros Rede Trans Brasil e GGB (Grupo Gay 

da Bahia).De acordo com o último relatório da ILGA (Associação Internacional de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais), o Brasil ocupa o primeiro 
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lugar em homicídios de LGBTs nas Américas, com 340 mortes por motivação 

homofóbica em 2016 — a GGB conta 343. Os grupos brasileiros estimam que 144 

desses homicídios sejam de travestis e transexuais. Apesar de questionável devido à 

falta de monitoramento em países onde a homossexualidade é criminalizada, como 

Guiana e Barbados, e pela escassez de pesquisas oficiais por parte dos países, o 

dado é destaque desse relatório, que embasa as discussões da ONU sobre o tema e 

é lançado todos os anos para o Dia Mundial Contra a Homofobia. 

No Brasil, as Políticas Públicas voltadas aos direitos LGBT são praticamente 

nulas, isso porque se entende que há dimensões do preconceito e da discriminação 

heterossexista culturalmente arraigados que são constantemente reproduzidos no 

cotidiano e pelas religiões tradicionais. Todos aqueles que não se adequam aos 

papéis sociais vigentes de homem/mulher tornam-se marginalizados, estranhos, 

diferentes e, muitas vezes, vítimas de preconceito. Um fator que pode contribuir com 

esta realidade é a vigência do pensamento conservador de matriz religiosa que 

materializa o pressuposto de uma heteronormatividade sexual que têm interferido 

decisivamente — e até mesmo controlado — os debates acerca dos direitos das 

minorias sexuais no Brasil e no mundo, comprometendo assim o princípio de laicidade 

constitucional do Estado (MELLO; AVELAR; BRITO, 2014). O Brasil é um dos países 

que mais mata LGBTs no mundo e as noções mais correntes de homofobia não são 

necessariamente capazes de esclarecer os modos como os preconceitos em relação 

às homossexualidades efetivamente se dão na sociedade brasileira. (CARVALHO, 

2012). 

O 4º quadrante é marcado por apresentar as palavras que foram pouco 

frequentes e menos evocadas, confirma o preconceito dos LGBTs, especialmente das 

pessoas transexuais e transgêneros, por meio dos termos “não”, “trans”, “funcionário”, 

“trabalho”. Andrade (2012) destaca que, a maioria das políticas públicas direcionadas 

a travestis e transexuais é focada para a prevenção de doenças e o combate à 

exploração sexual, e não para políticas de inclusão na escola e no trabalho. No Brasil, 

o trabalho ser considerado um direito social, entretanto, o emprego formal não faz 

parte da vida da população trans. Estima-se que em torno de 90% das mulheres 

travestis e transexuais se prostituam para sobreviverem, apesar de não haver dados 

oficiais, consistindo a prostituição fonte de renda para quem “não conquistou outros 

espaços” (REIDEL, 2013). 
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A exclusão do discurso de adoção por famílias homoafetivas identificada nas 

árvores, expõe que a cidadania é um status que não compõe a imagem dos 

homossexuais. Essa inferência é confirmada, ao passo que a variável “Cidadania” 

sequer surge nas co-ocorrências das Figuras 13 e 14. O não agendamento está 

confirmado pelo os grafos gerados pelo software IRAMUTEQ, permite visualizar que 

o discurso midiático, não discute a temática. Embora não seja evidente o discurso de 

adoção por famílias homoafetivas na mídia impressa, o quadrante de quatro casas 

mostra que no ano de 2017 houve o agendamento jornalístico apresentando reflexões 

sobre a homofobia, o que caracteriza um significativo avanço. 

7.8 Análise da Árvore Máxima de Similitude e Quadrante de Quatro Casas 
das reportagens publicadas no de ano 2018 

No ano de 2018, o jornal impresso Folha de S.Paulo trouxe seis (6) matérias 

jornalísticas com a abordagem do tema principal e foi dividida, pelo software 

IRAMUTEQ, em 107 segmentos de texto (ST), emergindo 1448 ocorrências de 

palavras. Desse total, 4393 formas de ocorrência. As publicações apresentaram os 

seguintes títulos: Mulheres oferecem barriga de aluguel na internet prática é ilegal; 

Casamento e leis não são suficientes para eliminar preconceito contra LGBTs; Em 3ª 

tentativa de ser presidente Marina recorre a partido com o qual rompeu; Marina propõe 

proteger por lei casamento homoafetivo; Relação homossexual é crime em 71 países 

e em 7 há pena de morte e Bandeira de Bolsonaro, veto a estudo de gênero acumula 

derrotas na justiça. 

As variáveis em destaque no quadro de similitude (Figura 15) são: “lei” e “não” 

como núcleo central da árvore. A negação emerge para os termos “casamento” e 

“gay”, indicando o discurso de que a relação homoafetiva não é considerada família. 

A ausência legislativa está diretamente relacionada à representatividade religiosa de 

homens, brancos, heterossexuais e homofobias que elaboram normas fundadas em 

doutrinas religiosas que lhe garantem a manutenção do poder. Salienta Mello (2005), 

uma visão de mundo heterocêntrica e excludente é o fundamento a partir do qual a 

doutrinas religiosas advogam a impossibilidade de a ‘atividade homossexual’ 

proporcionar ‘auto realização’ e ‘felicidade’. 

A palavra “não” emerge para “lei”, “pessoa”, “gênero”, “escola”, “questões” e 

“ideologia”, mantendo e reforçando o silenciamento legislativo em defesa do gênero. 

A Folha destacou que, Apontada como uma das bandeiras do presidente eleito Jair 
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Bolsonaro (PSL) para a educação, a proposta de vetar a abordagem de gênero nas 

escolas, que integra o projeto de lei da Escola sem Partido, tem sofrido reveses em 

tribunais estaduais e em decisões provisórias no STF (Supremo Tribunal 

Federal),reconheceu o “direito à preferência sexual como direta emanação do 

princípio da dignidade da pessoa humana”. O outro, de 2016, também sobre outro 

tema, assentou que “o direito à educação consubstancia um compromisso com a 

pluralidade democrática”. 

A árvore máxima de similitude (Figura 13) reforça que as relações homoafetivas 

são identificadas como crime em inúmeros países, a partir das evocações, 

“homossexualidade”, “países” e “crime”. A reportagem de título, relação homossexual 

é crime em 71 países e em 7 há pena de morte, destaca que: os dados são do 

levantamento “Homofobia de Estado”, realizado há 12 anos pela ILGA (Associação 

Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans. e Intersexuais) junto com 1.300 

organizações do mundo todo. A contagem só inclui nações membros da ONU — das 

193 da lista, 36% criminalizam a homossexualidade atualmente. A maioria delas (32) 

está na África. A Ásia vem em segundo lugar, com 23 países, seguida pelas Américas, 

com dez, e pela Oceania, com seis. Em 26 desses países, o crime só é previsto para 

relações entre homens. Não há integrantes da Europa. A pena varia de multas e prisão 

(inclusive perpétua) até pena de morte — caso da Nigéria, Arábia Saudita, Irã, Iêmen, 

Sudão, Somália e Iraque. No ano passado, um casal de uma província da Indonésia 

levou 85 chibatadas em público por ter mantido relações sexuais. Desde que a 

pesquisa começou a ser feita, em 2006, 22 nações descriminalizaram a prática. Pode 

parecer um avanço a conta-gotas, mas é preciso ressaltar que os progressos se dão 

em contextos extremamente difíceis, em que muita gente precisa arriscar a própria 

vida lutando para mudar a lei. No caso da Índia, onde vive 1,3 bilhão de pessoas, ele 

ressalta o alto número de afetados pela mudança. É a democracia mais populosa do 

mundo. Essa conquista é digna ser celebrada por causa da quantidade de pessoas 

atingidas. A decisão da Suprema Corte indiana determinou que a lei anterior, criada 

pelos britânicos em 1861 e que previa prisão de dez anos para atos sexuais “contra a 

ordem da natureza”, era "discriminatória e inconstitucional". 

O discurso do jornal impresso configurou o período eleitoral no Brasil, por meio 

das evocações, “lei”, “candidato”, “Bolsonaro”, “Marina” e “Rede”, confirmada pelas 

publicações: “Em 3ª tentativa de ser presidente Marina recorre a partido com o qual 

rompeu; Marina propõe proteger por lei casamento homoafetivo”. 
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Figura 15 - Árvore de Similitude do ano de 2018 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ. 

A árvore de similitude destaca as evocações “não”, “casamento”, “gay”, “união” 

e “LGBT”, evidenciando o discurso de presente na reportagem de título: Casamento e 

leis não são suficientes para eliminar preconceito contra LGBTs. 

Aprovar leis não é o suficiente porque descobrir-se gay ou trans gera medo de 

ser excluído ou discriminado, o que pode isolar ainda mais essas pessoas. 

“Precisamos de exemplos emblemáticos de pessoas públicas LGBT nas quais os 

jovens possam se espelhar para perceberem que não estão sozinhos nessa", explica, 

lembrando que a homossexualidade é, ainda hoje, criminalizada em pelo menos 73 

países. O mais comum é que Deus criou o homem e a mulher para procriar, e o 

casamento seria, portanto, uma lei natural. Minha resposta é que casamento é uma 

questão civil, e não religiosa. Não queremos mudar crenças, mas fazer valer a 
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distinção entre igreja e Estado. O segundo é que o casamento gay representaria o fim 

da civilização porque a união não gera filhos, o que desconsidera que uma lésbica 

pode engravidar e um gay pode ser pai. E há ainda a crença de que as crianças seriam 

infectadas e se tornariam gays ou lésbicas, o que é ignorância pura. A Folha destaca 

que a modificação do cenário de preconceito pode ocorrer com bons modelos para 

pessoas LGBT. Pode ser um político, atleta ou artista em quem essas pessoas 

possam se espelhar quando surgirem questões sobre sua orientação sexual. Isso faz 

com que elas se sintam menos sozinhas. É o tipo de exemplo que gera uma bola de 

neve de visibilidade e aceitação. Mas a bola tem de seguir rolando. É um trabalho que, 

como o feminismo, parece que não tem fim. Precisamos reconhecer as conquistas 

LGBT, mas também que não chegamos lá ainda. 

Por meio da árvore máxima de similitude (Figura 15), é possível identificar a 

tentativa da candidata Presidência da República, Marina Silva de assumir o poder 

(“lei”, “candidato”, “Marina” e “Rede”). A reportagem descreve que “deixar de 

considerar criminosas entre 700 e 800 mil mulheres que fazem aborto por ano é 

acabar com uma lei medieval em pleno século 21. Marina, que é evangélica, é contra 

a descriminalização. A pré-candidata costuma dizer que, qualquer mudança na lei 

atual deve ser feita mediante um plebiscito. Em outro aspecto o programa deixa clara 

sua posição de apoio ao casamento gay, à adoção por casais homoafetivos e a 

criminalização da homofobia. Entretanto, à presidenciável foi criticada por retirar de 

seu programa trechos que tratava de questões LGBTs.  

Marina propõe proteger por lei casamento homoafetivo é o título da reportagem 

que veiculou na Folha, com o seguinte teor: A candidata também defende a adoção 

de crianças por casais homoafetivos. A candidata da Rede, Marina Silva, defenderá 

em seu programa de governo que o direito ao casamento homoafetivo deve ser 

protegido por lei. Este é um dos pontos listados em suas diretrizes programáticas. O 

Conselho Nacional de Justiça regulamentou a celebração de casamento civil de 

pessoas do mesmo sexo, por meio da Resolução 175/13. Acataremos a demanda de 

que os direitos decorrentes dessa decisão sejam protegidos por lei, destaca a 

candidata que também defende a adoção de crianças por casais homoafetivos. "Em 

casos de adoção, defendemos que seja oferecido tratamento igual aos casais 

adotantes, com todas as exigências e cuidados iguais para ambas as modalidades de 

união, homo ou heteroafetiva, atendendo à prioridade de garantir o melhor interesse 

da criança", afirma o documento. Em 2014, uma polêmica envolveu a política LGBT 
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da candidata. Menos de 24 horas após a divulgação, a presidenciável retirou trechos 

que tratavam de questões de gênero e orientação sexual. Entre elas a promessa de 

articular a aprovação de leis que regulamentem o casamento gay e a criminalização 

da homofobia. A justificativa foi a de que a versão divulgada não era a final. A 

campanha disse na época que houve "falha processual na editoração" do texto, mas 

reiterou que a ex-senadora é defensora dos direitos civis da comunidade LGBT. 

Nesse sentido, as edições de 2018 carregam em seu principal discurso a 

inexistência do casamento gay diante da ausência legislativa, que encabeçaram a 

bandeira de dois candidatos à Presidência da República no Brasil, Jair Bolsonaro 

contrário e Marina Silva, candidata da Rede que se comprometeu com a 

regulamentação legislativa do casamento homoafetivo, da adoção de crianças e 

adolescentes por essas famílias e ainda, pela luta de equiparação aos direitos 

heteronormativos. Sendo verificável mensurar que a adoção de crianças e 

adolescentes por famílias homoafetivas retratada pela Folha de S.Paulo encontra-se 

repleta de discriminação, invisibilidade e em busca de direitos. Arendt (2013) afirma 

que o princípio da igualdade pode e, de fato, deve promover a igualdade dentro do 

corpo político. Se existe preconceito ligado às formas sexuais relativas à união do 

mesmo sexo, a esfera política corre o risco, ao assumir uma apresentação condicional 

"afetiva" de reconhecimento das relações, de promover novas formas de 

discriminação. A lei quando pretende dar conta de aspectos concretos da vida dos 

indivíduos, por exemplo, a união conjugal, deve ser formalmente elaborada de tal 

modo que também dê conta das singularidades, mas valendo para todos de igual 

maneira. Deve estar atenta, portanto, à garantia de um direito democrático da 

sexualidade que atue "simultaneamente no sentido do reconhecimento do igual 

respeito às diversas manifestações da sexualidade e do igual acesso de todos, sem 

distinções, aos bens necessários para a vida em sociedade”, coisa que a justificativa 

pelo amor romântico não alcança. 
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Figura 16 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2018 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ. 

O software IRAMUTEQ responsável por gerar o quadrante de quatro casas 

(Figura 16) possibilita a identificação das estruturas e organizações das 

representações sociais da adoção de crianças e adolescentes pelas famílias 

homoafetiva. O grafo expressa as palavras com maior representatividade no núcleo 

central (casa 1 — quadrante superior esquerdo), por meio das repetições: “escola”, 

“gênero”, “ideologia”, “diversidade” “candidato”, “campanha”, “família”, “Bolsonaro”, 

“candidato”, “evangélico”, “casamento”, “decisão” e “direito”, reforçando a presença do 

discurso religioso nas eleições presidenciais no ano de 2018. A bandeira evangélica 

do presidenciável Bolsonaro possui a ideologia supostamente bíblica de família 

heteronormativa. 
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No quadrante de quatro casas (Figura 18) a palavra “direito” transita entre o 

núcleo central em direção à periferia mais próxima (sistema periférico 1 - casa 2). As 

representações sociais permanecem sob o alicerce de ideologia religiosa e 

consequentemente com o conceito de família heteronormativa, contrária às uniões 

homoafetivas onde estão presentes as evocações, “campanha”, “defender”, “união”, 

“civil”, “casal” e “justiça”. No quadrante superior direito permanece evidenciando à 

moral religiosa, demonstrando a resistência da regulação social nas relações 

homoafetivas, configurando a manipulação ideológica, de grupos políticos que se 

encontram no poder. O quadrante marca ainda, presença do discurso da candidata à 

presidência da república, Marina Silva por meio das evocações, “campanha”, 

“defender”, “igualdade”, “direitos” e “LGBT”. 

Barroso (2007) destaca que as concepções religiosas dogmáticas, as 

ideologias cerradas e as doutrinas abrangentes em geral fazem parte da vida 

contemporânea. E, nos limites da Constituição e das leis, têm o direito de participar 

do debate público e de expressar os seus pontos de vista, que, em alguns casos, 

traduzem intolerância ou dificuldade de compreender o outro, o diferente, o 

homossexual. Mas a ordem jurídica em um Estado democrático não deve ser 

capturada por concepções particulares, sejam religiosas, políticas ou morais. Como 

assinalado, o intérprete constitucional deve ser consciente de suas preconcepções, 

para que possa ter autocrítica em relação à sua ideologia e autoconhecimento no 

tocante a seus desejos e frustrações. Seus sentimentos e escolhas pessoais não 

devem comprometer o seu papel de captar o sentimento social e de inspirar-se pela 

razão pública.  

Nessa perspectiva, Rawls (2005) ensina que o uso da razão pública importa 

em afastar dogmas religiosos ou ideológicos — cuja validade é aceita apenas pelo 

grupo dos seus seguidores — e utilizar argumentos que sejam reconhecidos como 

legítimos por todos os grupos sociais dispostos a um debate franco, ainda que não 

concordem quanto ao resultado obtido em concreto. O contrário seria privilegiar as 

opções de determinados segmentos sociais em detrimento das de outros, 

desconsiderando que o pluralismo é não apenas um fato social inegável, mas também 

um dos fundamentos expressos democracia presente na Constituição Federal 

brasileira. 

Para Moscovici (1993), a religião é o grande exemplo da materialização de um 

sistema de crenças, em face de crenças reguladoras, existe uma imposição que 
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prescreve o que se deve e o que não se deve fazer em sociedade, o que é correto e 

o que é “pecado”, com capacidade de produzir efeito moral. Nessa perspectiva, a 

abordagem estrutural proposta por Abric (2001, 2003) evidencia a importância das 

estruturas das representações sociais, no sentido de essas se organizarem em partes 

centrais e periféricas, em todos dinâmicos. O conteúdo das representações sociais 

centrais tenderia a ser resultado de ação/pensamento coletivo no ambiente normativo 

interno ao sujeito social, ao passo que os periféricos seriam mais consequência de 

ação/pensamento individual, em função de contextos normativos externos. Nesse 

sentido o núcleo central evidencia o discurso do candidato com bandeira evangélica 

aos temas com noção religiosa de suposto “pecado” ao “desvirtuar” o instituto da 

família heteronormativa. 

O 3º quadrante destaca-se pelos termos, “STF”, “norma”, “ações”, “sexual”, 

“não” e “discriminação”, o quadrante é marcado pela busca de direitos e a luta pela 

criminalização da homofobia no âmbito do judiciário. O Poder Judiciário ao equiparar 

as relações homoafetivas garante a soberania dos princípios constitucionais inerente 

à dignidade da pessoa humana. O não-reconhecimento das uniões estáveis entre 

pessoas do mesmo sexo promove nenhum bem jurídico que mereça proteção em um 

ambiente republicano, ao contrário, atende apenas a uma determinada concepção 

supostamente moral e religiosa, que pode até contar com muitos adeptos, mas que 

não se impõe como juridicamente vinculante em uma sociedade democrática e 

pluralista, regida por uma Constituição que condena toda e qualquer forma de 

preconceito. (BARROSO, 2007) 

O 4º quadrante é marcado por apresentar as palavras que foram pouco 

frequentes e menos evocadas, confirma o preconceito dos LGBTs, por meio dos 

termos, “homossexualidade”, “países”, “gay”, “crime” “pena”, “morte”. Ainda, muito 

distante do discurso ideal de cidadania que apresente reflexões sobre temáticas 

homoafetivas, a 4ª casa mostra que no ano de 2018 houve o agendamento jornalístico 

apresentando reflexões sobre a homofobia, o que caracteriza um significativo avanço. 

Barroso (2007) destaca que na esfera privada é crescente o número de 

pessoas que assumem publicamente sua orientação homossexual. No espaço 

público, concorridas passeatas e manifestações, em diferentes capitais do país, 

simboliza a vitória pessoal de homens e mulheres que derrotaram séculos de 

opressão para poderem ostentar sua identidade sexual, desfrutar seus afetos e buscar 

a própria felicidade. É certo que ainda ocorrem manifestações ocasionais de 
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homofobia, inclusive com o emprego de violência. Mas já não contam com a 

cumplicidade silenciosa da opinião pública. Aos poucos se consolida uma cultura 

capaz de aceitar e de apreciar a diversidade. 

Outro discurso presente na Folha destaca o crescente número de pessoas, 

entre eles homossexuais que recorrem à “barriga de aluguel” para realizarem o sonho 

de se tornarem pais. A prática apesar de facilmente encontrar candidatas nas redes 

sociais dispostas a “alugar o útero” em troca de vantagens financeiras é proibida pela 

Constituição nacional, por ser interpretada como comércio de tecidos, órgãos e partes 

do corpo humano. Assim, é crescente as famílias, entre eles, casais gays que, buscam 

a “barriga de aluguel” recorrem ao exterior para conseguir o procedimento seguro, 

com garantias legais e acompanhamento médico. 

O discurso de adoção por famílias homoafetivas identificada na periferia mais 

distante (casa 4) por meio das evocações “homossexualidade”, “proteger” e 

“crianças”, evidência a representação social de que as crianças ao habitarem um lar 

composto por homossexuais, estão distantes da proteção ideal à criança e 

adolescente. Essa compreensão está ancorada no discurso de que a sexualidade 

entre iguais está associada à promiscuidade atribuída pela concepção religiosa e 

carregada de tabus ligada às doenças. Nessa perspectiva, a adoção de crianças por 

casais homossexuais está objetivada a imposição da sociedade heterossexual, que 

constitui o homossexual no “papel” de criminoso/pecador/doente, e 

consequentemente atribuí “riscos” às crianças e adolescentes. Essa composição da 

imagem de adoção por casais homoafetivos confirma o status de sub cidadania dos 

homossexuais, a inferência se confirma, ao passo que a variável “Cidadania” sequer 

surge nas co-ocorrências das Figuras, configurando a violência na/da mídia, a partir 

da atual cultura midiática, presente no conjunto complexo e articulado de valores, 

símbolos, conceitos e ideologias cultivados, cultuados e irradiados pelos meios de 

comunicação (SILVA, 2011).  

7.9 Operacionalizando o conjunto de matérias 

Com o objetivo de responder à questão problema que norteou a presente 

dissertação: qual é a representação social da adoção por famílias homoafetivas 

praticado pelo jornal impresso Folha de S.Paulo no período de 2011 a 2018? E tendo 

como base a interdisciplinaridade teórica entre os conhecimentos das ciências da 

comunicação, ciências jurídicas, psicologia e de modo particular a psicologia social e 



142 

aspectos que envolvem a cidadania sob o olhar teórico-metodológico da Teoria das 

Representações Sociais (TRS) e de modo específico a perspectiva de abordagem 

cognitivo-estrutural, desenvolvida por Jean-Claude Abric (2001 e 2003) ou Teoria do 

Núcleo Central (TNC), verificamos ao final das 40 matérias jornalísticas com a 

abordagem do tema principal, devidamente organizada e categorizada pelo software 

IRAMUTEQ, responsável por fornecer a árvore máxima de similitude (Figura 17) e o 

quadrante de quatro casa (Figura 18), que o software dividiu as matérias coletadas 

em 1508 segmentos de texto (ST), emergindo 4657 ocorrências de palavras. 

No que se refere à Árvore Máxima de Similitude gerada a partir das categorias 

de análise adoção, homoafetiva, preconceito, cidadania, família e folha, foram 

elaborados gráficos com 922 palavras, sendo adotado apenas as palavras que 

representam o discurso mínimo de 10%, eliminando as demais, por entender que as 

ocorrências menores que esse percentual não configuram destaque, e essa medida 

evita a poluição do grafo, que resultou: 
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Figura 17 - Árvore de Similitude do ano de 2011 a 2018 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ. 

A árvore máxima de similitude (Figura 17) é a representação gráfica do corpus 

textual completo da dissertação, apresentando as maiores evocações: “não”, “gay” e 

“direito”, responsáveis pela formação do Núcleo Central. O discurso de negação “não”, 

que está envolto com intensidade pelas sentenças: “casamento”, “casal”, “direito”, 

“lei”, “gay”, “STF” e “deputado” confirmando que, o discurso e a representação da 

adoção homoafetiva na Folha de S.Paulo é marcado por questionamentos, quanto à 

legalidade da união homoafetiva. 

O Núcleo Central “não” ramifica com robustez para o vocábulo “direito” que se 

ramifica em dois eixos, o primeiro partir de “Maria Berenice” e “STF”, “decisão”, 

“congresso” confirmando a essência das reportagens está diretamente vinculada ao 

julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) objetivou a equiparação de união 

estável composta por homossexuais aos direitos garantidos aos heterossexuais, 

quando se encontram em união estável. No segundo eixo, a negativa, segue intenção 
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para a terminologia “direito”, em direção as palavras “reconhecer” que emerge para 

as palavras “deputado”, “preconceito”, “evangélico”, “Igreja”, “religiões” e “presidente”, 

confirmando o discurso jornalístico de ausência legislativa imposto pela bancada 

evangélica. Esses discursos são confirmados também, quando a negativa emerge 

para as palavras “lei”, “projeto”, “gênero”, “sexual” e “aprovar”. 

Barroso (2007) destaca que a negação de casal homoafetivo enquanto família 

ocorre sob a perspectiva de alguns argumentos. A impossibilidade de procriação é um 

é discurso recorrente, mas, esse argumento não é uma justificativa razoável para o 

tratamento desigual. Em primeiro lugar porque esta não é, obviamente, a única função 

da família. No cerne da noção contemporânea de família está a afetividade, o projeto 

de comunhão de vidas, independentemente da sexualidade. O entendimento do STF 

impõe como requisito para a caracterização de união estável apenas a convivência 

pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Não 

há qualquer referência à procriação. Além disso, o reconhecimento constitucional da 

família homoafetiva afasta definitivamente o argumento de que a impossibilidade de 

procriação seja um óbice à atribuição do status de família. À vista de tais elementos, 

não se legitima a exclusão de pessoas do mesmo sexo da categoria entidade familiar 

nem do regime jurídico da união estável, se o que as une é a mesma afetividade e o 

mesmo projeto de vida comum que ligam as pessoas de sexos opostos. 

Outro discurso recorrente do não reconhecimento das relações entre pessoas 

do mesmo sexo enquanto família evidencia que essas modalidades de uniões 

escapariam aos padrões de “normalidade moral”. Não é o caso de se enveredar aqui 

pela discussão acerca do que é normal, lembrando apenas que em épocas e lugares 

diferentes já foram ou são normais a tortura, a escravidão e a mutilação. O que cabe 

discutir aqui — e rejeitar — é a imposição autoritária da moral dominante à minoria, 

sobretudo quando a conduta desta não afeta terceiros. Em uma sociedade 

democrática e pluralista, deve-se reconhecer a legitimidade de identidades 

alternativas ao padrão majoritário. O estabelecimento de standards de moralidade já 

justificou, ao longo da história, variadas formas de exclusão social e política, valendo-

se do discurso médico, religioso ou da repressão direta do poder. Não há razão para 

se reproduzir o erro. (ARÁN; CORRÊA, 2004). 

Outra corrente comum que procura justificar a discriminação em relação às 

uniões homoafetivas baseia-se na seguinte linha: a de não ser possível atribuir status 

familiar a tais relações, por serem elas contrárias aos valores cristãos estabelecidos 
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pela Bíblia.(GOMES, 2004). Ora, esse fundamento não pode prevalecer no espaço 

público de um Estado laico, concepções religiosas dogmáticas, a ordem jurídica em 

um Estado democrático não deve ser capturada por concepções particulares, sejam 

religiosas, políticas ou morais. Evita-se aqui o desvio — apesar do seu fascínio — de 

discutir se os valores cristãos não seriam realizados de forma melhor pela 

compreensão, pela tolerância e pelo amparo, em lugar da negação. (BARROSO, 

2007). Rawls (2005) ensina que é essencial afastar dogmas religiosos ou ideológicos 

— cuja validade é aceita apenas pelo grupo dos seus seguidores — e utilizar 

argumentos que sejam reconhecidos como legítimos por todos os grupos sociais 

dispostos a um debate franco, ainda que não concordem quanto ao resultado obtido 

em concreto. O contrário seria privilegiar as opções de determinados segmentos 

sociais em detrimento das de outros, desconsiderando que o pluralismo é não apenas 

um fato social inegável, mas também um dos fundamentos expressos democracia 

presente na Constituição Federal brasileira. 

O grafo demonstra que emerge do núcleo central “não” as evocações “criança”, 

“mesmo”, “sexo”, “gay”, “casamento”, “homossexual”, “civil”, “casal” e “adoção” que 

permite afirmar que, a adoção homoafetiva no jornal impresso Folha de S.Paulo, é 

silenciada e redireciona o discurso de questionamento sobre a legalidade do 

casamento homoafetivo, assim, as matérias jornalísticas publicadas não afirmam que 

a união homoafetiva forma um “casal”, mesmo após o reconhecimento do STF. 

Nesse prisma, está evidente que o discurso estabelece na perspectiva de 

proteção da “família tradicional heterossexual” (“mulher” e “homem”), confirmando no 

discurso jornalístico por meio das evocações: “gay”, “não” “filho” e “adotar”. A presença 

marcante da religião (Igreja Evangélica) de que os grandes veículos de comunicação, 

como o jornal impresso Folha de S.Paulo, não estão impunes nem assumem posições 

claras podendo ser favoráveis e ou contrários a comunidade LGBT, tendo atores 

sociais que transmitem a informação jornalística com seus conceitos e ideologias 

(CARVALHO; LEAL, 2009). 

No que se refere ao Quadrante de Quatro Casas a Análise Fatorial de 

Correspondência (AFC) representada no quadro de quatro casas (Figura 18) permite 

identificar o Núcleo Central e as periferias do corpus textual. 
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Figura 18 - Quadrante de Quatro Casas do ano de 2011 a 2018 

 
Fonte: Elaboração da autora/IRAMUTEQ. 

O quadro de quatro casas originado a partir do corpus textual em sua íntegra 

permite visualizar as estruturas e organizações das representações sociais da adoção 

homoafetiva, no jornal impresso Folha de S.Paulo durante o período de 2011 a 2018. 

O grafo revela grandes conflitos religiosos e políticos em busca dos direitos dos 

homossexuais, sobretudo a presença da LGBTfobia na mídia impressa, confirmada 

pelos dois quadrantes superiores. A luta pelo reconhecimento do casamento 

homoafetivo e decisão do STF de equiparar uniões homoafetivas aos heterossexuais, 

localizada no quadrante inferior esquerdo (3º quadrante). O discurso da adoção 

homoafetiva está invisibilizado ao se estabelecer no sistema periférico mais distante. 
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O núcleo central (1º quadrante) das representações sociais confirma o discurso 

contrário à adoção homoafetiva nas evocações: “Bancada” (evangélica), “comissão”, 

“Eduardo Cunha”, “deputado”, “adiar”, “votação”, “religioso”, “proibido”, “discriminar”, 

“preconceito”, “união”, “civil”. O discurso de família composta exclusivamente pelo 

modelo heteronormativo está confirmado pelas repetições, “família”, “casal”, “igreja”, 

“modelo”, “pai”, “mãe”, “filho”, “papel” e “gerar”. 

Borges destaca que, “a mídia exerce papel pedagógico na constituição dos 

sujeitos, particularmente de seus corpos e sexualidades, ou seja, suas práticas e 

linguagens afetam e ‘marcam’ as histórias pessoais” (Borges, 2007, p.370). Essa 

afirmação está confirmada pela frequência do núcleo central (Figura 18). Ao qual o 

discurso de adoção na mídia impressa indica que, setores da sociedade brasileira, 

são influenciados por ideologias familiaristas e naturalistas de origem religiosa, 

revelam uma resistência discursiva nas vivências homoafetivas que procuram afirmar 

e garantir o direito à liberdade sexual, a legitimidade dos agrupamentos familiares e a 

possibilidade de adoção que foge ao padrão nuclear moderno, formado por um 

“homem instrumental” unido a uma “mulher expressiva”, juntos socializando crianças 

felizes, nos termos do modelo parsoniano. Isso porque a homossexualidade, por si só, 

é vista por muitos como um misto de pecado-doença-crime apresentado pela igreja, 

despertando rejeições de intensidades variadas em diferenciados segmentos sociais, 

o que faz dos homossexuais um dos agrupamentos mais atingidos pelas complexas 

lógicas de intolerância, preconceito e discriminação. (MELLO, 2005a). 

Na periferia mais próxima do núcleo central, (2º quadrante) as representações 

sociais confirmam o discurso de discriminação sob o alicerce de ideologia religiosa, 

contrária às uniões homoafetivas (proposta, presidente, evangélico, religioso, 

senador, deputado, pastor, partido, conservador, campanha, contrários, homofobia, 

católico, Malafaia, Direitos Humanos). 

Os quadrantes superiores indicam na presença discursa nas reportagens da 

Folha as duas instituições de maior abrangência e influência da construção do 

pensamento, comportamento social e consequentemente das representações sociais, 

são elas: a Igreja e o Estado, responsáveis estabelecer as bases sociais e como 

consequência o significado de família. Bruschini (1997) evidencia que a família não é 

algo natural, mas uma criação humana em constante mutação que, ao contrário do 

parentesco, apresenta uma elasticidade que a permite ultrapassar a esfera do formal 

e atingir a essência do que realmente é vivido. Nessa perspectiva, a família toma 
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diferentes proporções e constituições, algumas funções básicas, próprias do grupo 

familiar são visualizadas nos mais variados arranjos, como a função econômica, 

função socializadora e função reprodutora ideológica. As funções estabelecidas a 

cada membro da família foram e são modificadas tempo a tempo. As mulheres são 

protagonistas no provento de milhares de lares, onde não há presença masculina e o 

“papel social e econômico” estabelecido ao conceito de família torna-se subjetivo. As 

famílias, contrárias aos padrões heteronormativos, chefiadas por mulheres, irmãos, 

avós, tios, gays, lésbicas etc., acabam por terem que ‘criar’ condições próprias para 

que sobrevivam. 

Woortmann e Woortmann (2002) justificam o aumento das mais diversas 

formas de composição familiar após a legalização do divórcio, é fruto de em um 

expressivo número de mulheres abandonadas por seus esposos. No Brasil, as novas 

formas de família passam a ter maior notoriedade e, tal fato, também se vincula às 

modificações legislativas. Deste modo, a evolução nos textos legais, ao mesmo tempo 

em que garantiu maior liberdade e acesso aos direitos para a população anteriormente 

excluída da cidadania, resultou, em muitas situações no recuo de alguns homens na 

efetivação de suas responsabilidades perante a família constituída, resultando em 

uma grande carga de obrigações às mulheres que, na quase totalidade dos casos, 

não receberam os respaldos necessários para garantirem condições básicas de 

sobrevivências a seus grupos familiares e consequentemente no surgimento de várias 

configurações como a “produção independente”, pelo simples desejo de garantir a 

independência pessoal a mulheres solteiras, lésbicas etc., na constituição da família 

como uma escolha pessoal e não como o resultado, nem sempre positivo, tentativas 

frustradas de formação de uma união conjugal formal. O autor enfatiza que esses 

arranjos familiares estariam relacionados com a insatisfação com o modelo 

hegemônico em um contexto de abertura do leque das opções individuais, estilos de 

vida e os direitos sexuais e de liberdade individual. 

Silva (2015) evidencia que, ao enfatizar o protagonismo das mais diversas 

formas de família, na garantia de direitos os seus membros não estão sendo 

coniventes com a retração do Estado, ao contrário, buscamos salientar a importância 

de um olhar mais atento e integral a diversas formas de se constituir e viver em família 

na atualidade como premissa para a elaboração de políticas e ações que visem 

reforçar e potencializar a capacidade protetiva das famílias, pois hoje, talvez mais do 
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que nunca, é ecoado o grito de socorro das famílias que, para poder se proteger e 

amparar seus membros, também necessita de cuidado e proteção. 

O 3º quadrante destaca-se pelas notícias do julgamento realizado pelo STF no 

ano de 2011, diante da ausência de legislação formal regulamentou as uniões 

homoafetivas, equiparou-as uniões heteroafetivas, representadas pelas evocações 

dos termos: “STF”, “reconhecer”, “decisão”, “justiça”, “tribunal”, “Supremo”, 

“beneficiar”, “união estável”, “decisões”, “companheiro”, “minoria”, “igualdade”, 

“direito”, “processo”, “constituição”, casamento”, “favorável”, “Maria Berenice”, 

“lesbica”, “casal”, “mesmo sexo”, “pensão” e “beneficiar”. 

Esse quadrante é marcado por palavras relacionadas à histórica “negação dos 

direitos” presente na vida dos homossexuais. As reportagens analisadas no ano de 

2011 evidenciam o julgamento que reconheceu a união de homossexuais como 

entidade familiar e consequentemente equiparou aos direitos que recaem sobre a 

união estável formada por casais heterossexuais. Entretanto, será que realmente 

existe uma equiparação? Prado e Machado (2008) destacam que no ordenamento 

jurídico brasileiro os homossexuais possuem no mínimo 37 direitos negados em 

relação aos heterossexuais, não sendo afastado o regime opressor. Essa verdade 

está presente no Poder Legislativo, que é liderado pela bancada religiosa, e o STF 

como “guardião” da constituição Federal (BRASIL, 1988) é provocado para responder 

aos apelos de equiparação de igualdade dos direitos das minorias. A decisão do STF 

em 05 de maio de 2011 apresenta um importante marco, mas ainda, muito distante 

de ressignificar os homossexuais ao “posto” de cidadãos, diante da histórica omissão 

social, política, legislativa e cultural. 

Felissimo (2014) destaca que os discursos homofóbicos propriamente ditos 

encontram suas razões de ser no processo histórico que relegou os homossexuais à 

anormalidade, fazendo com que a homossexualidade fosse vista como uma ameaça 

à ordem social. Daí a homossexualidade ser concebida como erro, pecado, 

imoralidade, doença, anormalidade, perversão, etc., a depender da perspectiva (lugar 

discursivo) a partir da qual se procura compreender os homossexuais e a 

homossexualidade. Esses fenômenos — discursivos, culturais, históricos e sociais — 

não são apenas um indicativo da existência das diferenças e dos conflitos entre elas 

na sociedade; são também (e acima de tudo) instrumentos de “apoderamento”, de 

submissão, de controle do outro, tendo em vista um dado sistema de valores que se 

deseja manter e impor a todos. Os discursos de exclusão empregados aos 
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homossexuais são discursos que combatem aquilo que destoa da dita normalidade, 

de um determinado padrão estabelecido como “certo” pela e para a sociedade. O 

papel desse padrão é garantir, entre outras coisas, a coesão social, uma aparente 

homogeneidade e o sentimento de pertença. Fato é que a norma existe e se impregna 

na sociedade por meio de diversas formas de controle, institucionais e não 

institucionais. No rastro desse processo, no qual os homossexuais foram cunhados 

de pedófilos, pederastas, invertidos, anômalos, endemoninhados, doentes, 

desviados, imorais, promíscuos, pervertidos, etc., um conjunto de valores negativos 

foi se impregnando no imaginário acerca dos homossexuais e da homossexualidade, 

fazendo com se tornassem não somente uma diferença, mas também uma ameaça 

que deve ser combatida. Nunan (2003) destaca o quanto a questão do preconceito e 

da intolerância homossexual é marcada por variáveis sociais, como raça, situação 

socioeconômica, escolaridade, gênero e, podemos mesmo acrescentar, que está 

presente no ordenamento jurídico, identificado na 3ª casa, diante da ausência de leis 

que garantam o mínimo de dignidade aos homossexuais. Assim, para que a 

homossexualidade possa falar, elaborar leis que resguarde seus direitos é necessário 

que ocupem seus espaços sociais, culturais e políticos. 

Já o 4º quadrante que é marcado por apresentar as palavras que foram pouco 

frequentes e menos evocadas, confirma, o não agendamento do tema adoção 

homoafetiva na mídia impressa por meio dos termos: “adoção”, “homossexual”, 

“crianças”, “família”, “adotivo”, “filho”, “união estável”, “herança”, “pensão”, 

“favoráveis”. A hipótese do não discurso está presente no quadro de quatro casas (3ª 

figura), com base na localização das palavras categorizadas, objetivando identificar a 

representação social da adoção na mídia impressa (adoção, homoafetiva, 

preconceito, cidadania, família e folha). 

Outro discurso se confirma nas repetições, “adotar”, “jovens”, “filhos”, “mais” e 

“velhos”, confirmando o preconceito e a resistência que os homossexuais sofrem ao 

serem pais de recém-nascido, sob a alegação de serem influência negativa na 

formação do caráter de crianças com pouca idade de vida. 

Borges (2008, p. 28) destaca que: “a mídia, desempenha um papel expressivo 

na promoção de novas formas de visibilidade e de acesso a repertórios sobre a 

homossexualidade para o consumo de diferentes públicos (leitores, espectadores, 

telespectadores)”. Nessa perspectiva, quando se pensa em adoção de crianças e 

adolescentes por famílias homoafetivas, no discurso da mídia impressa, estamos 
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diante de um “desvio de norma” imposta pela heteronormatividade, distante do 

reconhecimento social, vítimas do preconceito ocupando lugar da invisibilidade. A 

negação de gays como sinônimo de família está enraizada no núcleo central dos 

grafos permitindo evidenciar a dimensão informacional que o discurso da Folha gerou, 

qual seja, o direito de “existir” como casal, como família e consequentemente como 

adotante. 

Sob a ótica dos ensinamentos de Moscovici (2012) destaca-se o silenciamento 

da temática “adoção por famílias homoafetivas” e mais, confirmando, ainda, o discurso 

de preconceito evidente na “dominação das ideias” de senso comum no conceito de 

família imposto pela religião ao qual e somente união entre homem e mulher, de tal 

forma que a mídia impressa é cada vez mais intensa no modo de vida contemporâneo, 

especialmente no que se refere à circulação de objetos do debate social, e 

particularmente em relação à difusão de temas ideológicos, como adoção por famílias 

homoafetivas. (CAMARGO, 2003). 

A representação social da adoção por famílias homoafetivas que circula nas 

páginas da mídia impressa, particularmente no jornal impresso Folha de S.Paulo no 

período de 2011 a 2018 é de que se trata de um discurso religioso propagado pelas 

religiões, especialmente as Igrejas de denominações evangélicas e neopentencostais 

e reforçado pelos discursos políticos que justificam o conceito heteronormativo de 

família, propagando e disseminando o preconceito, a discriminação e a 

estigmatização da homossexualidade. 

De tal forma que nesse discurso está implícito que cabe a família o papel de 

cuidadora e provedora de seus membros. Dentre os inúmeros problemas dessa 

concepção hegemônica de família, percebemos a reprodução de um modelo único de 

família imposto pela classe dominante e relido pelas crianças em que pai mãe e filhos 

constituem a família nuclear tradicional e os seus papéis. E essa construção 

acompanha as demais fases da vida de homens e mulheres por meio dos aparelhos 

ideológicos (Igreja, escola, família, mídia, etc.). A noção de família e 

consequentemente de adoção está arraigada na noção primária de união entre 

homem e mulher, não cabendo no discurso religioso e político e reproduzido pela 

mídia, o diferente, o afeto e muito menos o amor.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação de mestrado que se propôs a investigar a representação 

social da adoção homoafetiva na mídia impressa tendo referência o jornal Folha de 

S.Paulo. Essas representações se iniciaram originalmente em um cenário complexo 

que ocorreu no julgamento do STF, onde intensas manifestações contrárias por parte 

de líderes religiosos, políticos, supostos defensores da “moral” e da “família” ao 

reconhecimento da união homoafetiva enquanto união estável, e posições favoráveis, 

especialmente ONGs e instituições em defesa dos direitos humanos e LGBTs. 

O STF, fundamentado na Constituição Federal (BRASIL, 1988), durante a 

sessão plenária Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 e da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 4277, com votos dos Ministros: Ayres 

Britto, como relator; Luiz Fux, Carmen Lúcia Antunes Rocha, Ellen Gracie, Ricardo 

Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Celso de Mello e 

Cezar Peluso, à época presidente do STF, discorreram conceitos como, amor, 

afetividade, continuidade, transparência e solidariedade entre seus membros que 

vivem em união estável. Na oportunidade, Ayres Britto (BRASIL, 2011), apresentou 

importante indagação, sobre o conceito de família, do ponto de vista ontológico, 

concluindo que certamente não são os laços sanguíneos, pois os cônjuges ou 

companheiros que não os têm entre si e, mesmo sem filhos, podem ser uma família; 

entre pais e filhos adotivos também há a configuração familiar. De igual modo, a 

coabitação não será necessariamente um requisito. Uma família se desintegra se, por 

exemplo, um filho vai estudar no exterior? É claro que não. O que faz uma família é, 

sobretudo, o amor — não a mera afeição entre os indivíduos, mas o verdadeiro amor 

familiar, que estabelece relações de afeto, assistência e suporte recíprocos entre os 

integrantes do grupo. O que faz uma família é a comunhão, a existência de um projeto 

coletivo, permanente e duradouro de vida em comum. O que faz uma família é a 

identidade, a certeza de seus integrantes quanto à existência de um vínculo 

inquebrantável que os une e que os identifica uns perante os outros e cada um deles 

perante a sociedade. Presentes esses requisitos, tem-se uma família, incidindo, com 

isso, a respectiva proteção constitucional. O relator considerou-se ainda que, em 

conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, o texto constitucional, 

não faz qualquer menção à sexualidade, já que tal atributo está intrínseco a autonomia 

da vontade humana, inerente às pessoas naturais, validando o preceito universal de 
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que tudo aquilo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente 

permitido (CF/88 Art. 5º). 

Diante da equiparação do STF da união estável entre pessoas do mesmo sexo 

aos mesmos direitos e garantias existentes à união estável entre heterossexuais, os 

resultados (similitude e quadrante de quatro casas) demonstraram que, entre os 

períodos de 2011 a 2018, a predominância nos textos do ponto de vista da legalidade, 

prevalece o questionamento: a união entre homossexuais é considerada família? 

Sobre bases ideológicas as duas instituições de maior abrangência e influência da 

construção do pensamento, comportamento social e consequentemente das 

representações sociais, são elas: a Igreja e o Estado, responsáveis por estabelecer 

alicerces sociais e como consequência o significado de família. O discurso de adoção 

de crianças e adolescentes por famílias homoafetivas foi invisibilizado ao se 

estabelecer no sistema periférico mais distante, confirmadas pelas reportagens 

anexas na dissertação. 

A mídia ocupa lugar significativo na construção, ampliação, divulgação e 

partilha de significados simbólicos e que de certo modo burocraticamente organiza o 

mundo, vemos que a mídia também organiza o pensamento (TEMER; NERY, 2009), 

e neste sentido a invisibilidade detectada no discurso parece definir o tema: não se 

discute, ou seja, existe o silenciamento. Essa percepção, antes lançada por Moscovici 

(2004), que elegeu o terreno da comunicação por fértil para o estudo da Teoria das 

Representações Sociais, cuja compreensão estabelece um conjunto de conceitos, 

reflexões e interpretação do dia-a-dia e do cotidiano, como dispositivo de 

conhecimento mental, criada pelos indivíduos e pelos grupos a fim de estabelecer seu 

lugar em relação à situações, objetos e comunicações que lhe pertencem. 

 A comunicação social de uma forma geral e a mídia de modo particular define 

a pauta representacional, onde o social situa as pessoas e grupos, pela comunicação 

estabelecida entre eles, sobretudo pela bagagem cultural, pelos símbolos, códigos, 

ideologias e valores ligados a vinculações sociais. Nesse raciocínio, Sá (1996) 

esclarece que sendo a representação social uma base comum, consensual, 

coletivamente e de certo modo até estável, coerente, resistente à mudança, assegura 

assim, a continuidade e a permanência da representação, tornando-se relativamente 

pouco sensível ao contexto social e material imediato no qual a manifestação se 

manifesta.  
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Os resultados indicam que, na representação social da “adoção de menores 

por famílias homoafetiva” a existência da ancoragem tradicional, favorável ao padrão 

heteronormativo de família, imposto ao longo dos tempos, e as novas configurações 

familiares, entre elas a homoafetiva, lhes são estranhas. Pouco ou nada ancorada no 

espaço social dos discursos investigados. Os mass media são co-participantes no 

processo de violência totalitária, na medida em que passou a ser o principal foco de 

irradiação do “ethos”, ou seja, dos costumes e hábitos fundamentais, no âmbito do 

comportamento e da cultura (valores, ideias ou crenças), imposto pela região. 

(PINHEIRO; LIMA, 2014).  

Já a objetivação presente nas representações sociais, que compreende a 

capacidade de qualificar e reproduzir um conceito àquilo que foi ancorado, unindo o 

desconhecido a algo familiar e que faz parte da realidade à qual o sujeito está inserido, 

confirma que a temática está diretamente ligada ao pensamento sócio histórico e 

ideológico de religiosidade (Igreja), disseminando o discurso como: pecado, proibido, 

contrário à Deus. Nesse sentido, os resultados desta dissertação confirmam que, as 

representações sociais da adoção homoafetiva, a partir do discurso do jornal impresso 

Folha de S.Paulo, quando não está silenciada, permanece sob a ideologia da família 

tradicional (heterossexual) e da Igreja (Evangélica). 

O corpus ao gerar as árvores máximas de similitude e os quadrantes de quatro 

casas, apresentam os ensinamentos de Abric (1998), que as representações estão 

constituídas de um conjunto de informações, crenças, opiniões e atitudes a propósito 

de um dado objeto social. E que essas informações se organizam em torno de uma 

estrutura, constituindo um sistema sociocognitivo específico, ou seja, esses conteúdos 

se estruturam na representação em elementos. Em outros termos, a noção de família 

homoafetiva ainda é pouco ou nada reconhecida, prevalecendo a noção patriarcal — 

homem, mulher e a prole, como arquitetura adequada e o modelo correta do modelo 

de família. 

É inegável a dinâmica de construção social, novas modalidades de família 

estão surgindo, materializando e se legitimando como entidade familiar (MADALENO, 

2013). A conjugalidade homossexual situa-se no contexto mais amplo de todas as 

transformações que vêm atingindo as representações e práticas sociais relativas à 

família, especialmente nas últimas três décadas, período em que a expansão de 

fenômenos como o divórcio, a monoparentalidade, as uniões estáveis, as famílias 

recompostas, os casais sem filhos, gravidez na adolescência e na maturidade tornou-
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se a expressão concreta de que a família no Brasil de hoje não é a mesma de há 

poucas décadas, quando se entendia que a única família legítima era a formada a 

partir dos pressupostos de uma moral religiosa, consagrada nas representações e 

práticas sociais e no ordenamento jurídico então vigente (MELLO, 2005a). 

No ano de 2011 o discurso da mídia permeou a resistência à união estável 

entre pessoas do mesmo sexo. Cuja resistência foi centrada na negação de direito 

aos casais homoafetivos e cujo argumento utilizado foram os aspectos religiosos. Em 

outros termos, a aprovação da união estável no STF foi largamente combatida no 

ambiente legislativo, sobretudo, pelos representantes da chamada “bancada 

evangélica”, indicando uma representação social baseada no preconceito e na 

negação da ruptura do modelo heteronormativo de família. Em termos de adoção, 

esse é um discurso inexistente. 

Nas matérias publicadas no ano de 2012, ameniza-se o discurso contrário a 

união estável, entretanto, permanece a invisibilidade discursiva da mídia em relação 

à adoção. Este é um tema não pautado. Do ponto de vista das representações sociais, 

há uma manutenção do preconceito e da não aceitação deste novo arranjo familiar. 

Família ainda é aquela tradicionalmente patriarcal, homem-mulher. Os novos arranjos 

não se reconhecem. Permanece o preconceito. 

Em 2013, verificamos no discurso da mídia uma total invisibilidade da adoção. 

Esse é um tema tabu. Não se fala. E toda esta resistência se ancora na perspectiva 

religiosa, sobretudo, nas igrejas de denominações evangélicas e neopentecostais, 

indicando que a representação social de família e de adoção permanece imutável, 

remontando ao período colonial do Brasil, onde a família se constitui de um homem, 

uma mulher e filhos. Agora os expostos habitam os abrigos. A nova roda de expostos 

do século XXI. 

Esse discurso de maternidade é reforçado nas análises dos conteúdos 

discursivos no ano de 2014. Filhos tem a ver com mulher, maternidade, natureza. Dito 

de outra forma, pai solteiro ou casal homoafetivo masculino não se configura como 

lugar da maternidade, tão pouco da paternidade. Filhos e mães têm uma ligação 

natural, biológica. Não é possível ser mãe sem que haja gravidez, gestação. O 

preconceito assume novas formas e se institucionaliza nesta relação homoafetividade 

e adoção. 

Em 2015, a resistência religiosa se estabelece e a banca evangélica assume 

protagonismo discurso com a apresentação de Projetos de Lei para impedir a adoção 
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de crianças por casais homoafetivos. Do ponto de vista das representações sociais, a 

adoção surge com toda sua essência sócio-histórica e ideológica, arraigada em 

séculos passados. A noção de imutabilidade e resistência à mudança se confirma. 

Adoção ainda é para casais heteronormativos e quando muito para pessoas solteiras, 

preferencialmente mulheres. Nos anos de 2016 e 2017, há um acirramento discursivo 

e a família homoafetiva não é família. E em não sendo família, não pode adotar. O 

apelo religioso é protagonizado pela bancada evangélica e se estende às igrejas 

também evangélicas. 

No ano de 2018, o pleito eleitoral para presidente da república reforça e 

potencializa os discursos contrários ao casamento homoafetivo, pauta já superada em 

anos anteriores e faz surgir discursos periféricos para reforçar a posição de 

determinadas classes, sobretudo, seguidores ideológicos da direita e extrema direita. 

O abandono permanece com a mesma ideologia religiosa, agora imposta pela 

Igreja Evangélica. A condenação que a mulher sofria com a gravidez antes do 

casamento, motivada pelo preconceito religioso, impondo que a criança e adolescente 

obrigatoriamente deveria viver sob os cuidados da família tradicional, negando à 

maternidade às mães solteiras, é transferido aos homossexuais, diante da ideologia 

religiosa, sob o entendimento de que a união homoafetiva não constitui um casal 

(diante de Deus), e por consequência, não está apto a receber um filho em seu lar por 

meio da adoção. O espaço físico de permanência das crianças e adolescentes 

abandonados também é transferido, da roda para os orfanatos de crianças. Esses 

resultados confirmam que as RS estão ligadas aos sistemas de pensamento mais 

amplos, ideológicos e culturais, que representam “um estado de conhecimento” da 

condição social, somada à esfera da experiência (privada e afetiva) dos indivíduos 

(JODELET, 2001). 

Nessa ótica, o discurso da Folha de S.Paulo exibe: os fatos históricos de 

preconceito, ódio e negação impostos pela ideologia religiosa (Igreja Católica Romana 

no século XI), sobre a família e o abandono, ressignificando os atores sociais 

históricos. Assim, os expostos permanecem estáticos no terreno do abandono, 

recebendo nova terminologia de “menor abandonado”. A Igreja Evangélica ocupa o 

lugar da Igreja Católica e a perseguição imposta à mãe solteira (por não constituir 

família) é transferida para os casais homoafetivos (por não constituir família). 

Em um passado recente, a Igreja não somente estimulou como também adotou 

a prática da fogueira para as “sexualidades desviantes” (CARVALHO; LEAL, 2009), e 
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a manutenção da ideologia religiosa no discurso da mídia confirma que as 

representações sociais são como moduladoras do pensamento, regulando a dinâmica 

social, em meio aos conflitos e convergências que ocorrem na mudança social. De tal 

maneira que a presente dissertação percorreu terrenos sensíveis da realidade, 

confirmando à invisibilidade e preconceito ao investigar o discurso que mídia impressa 

dispensa à adoção homoafetiva. 

A legalidade dos casamentos homoafetivos é colocada em xeque e por 

consequência a adoção é relegada ao silêncio. Casar não é bem visto, muito menos 

adotar. Paralelamente as igrejas evangélicas assumem protagonismo ideológico e 

político e a família tradicional é resgatada como o único modelo de família a ser 

seguido. Por outro lado, surge um contra discurso de resistência, sobretudo, de 

movimentos feministas e da comunidade LGBTI+. 

Agora temos um discurso polarizado e a representação social da adoção é 

permeada pelo preconceito, pela discriminação. Em termos midiáticos, o assunto é 

tratado de modo a não ser veiculado, sendo silenciado. É aquilo que se denomina de 

cordialidade. Não sou contra mais também não me interesso, logo não falo. 

Confirma-se que os status de cidadania aos homossexuais e aos órfãos não 

são concedidos e nem faz parte da representação social e midiática retratada pelo 

jornal impresso Folha de S.Paulo durante o período investigado. Apenas o 

reconhecimento da união estável entre os homossexuais é garantido pelo Poder 

Judiciário, mas não pela sociedade, diante da ausência legislativa e do discurso 

ideológico religioso. O reconhecimento do direito à adoção por famílias constituídas 

por homossexuais não é garantido na sua totalidade, como demonstrado nas análises. 

A cidadania dos homossexuais é negada, Therborn (2006) descreve que o Brasil deve 

assegurar a desconstrução da norma autoritária ligada à heterossexualidade, que 

gera violência, intolerância e injustiças. A questão não requer mudanças apenas no 

campo social, político, econômico e cultural. As normas impostas de opressão 

heterocêntrica estão historicamente arraigadas pela tradição patriarcal e 

heteronormativa. É possível afirmar que a cidadania tem entraves sérios, baseados 

numa estrutura político-econômica que gera modos de exploração e privação, vividos 

pelos homossexuais. Entre eles, dão ênfase à ideia de que a formação de uma família 

conjugal, entre duas pessoas do mesmo sexo está impossibilitada de receber a 

guarda de uma criança, acirrando o preconceito, conferindo aos homossexuais uma 

cidadania denegada (DURSTON, 1999). 
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Percebe-se a necessidade de pensar a cidadania nos veículos midiáticos, não 

como a mídia trabalha frequentemente: com a subcidadania em seus discursos 

(TUZZO, 2014). Mas, a partir dos elementos simbólicos em que o sujeito possui, e que 

podem vir a permitir o pertencimento social alicerçado, não em direitos que busquem 

legitimar a diferença entre os sujeitos, mas que reafirme a igualdade como condição 

universal, compreendendo e respeitando a existência de novos arranjos familiares, 

devolvendo o status de cidadania aos grupos minoritários. (CORTINA, 2005) 

Dessa forma, a representação social da adoção por famílias homoafetivas que 

circula nas páginas da mídia impressa, particularmente no jornal impresso Folha de 

S.Paulo no período de 2011 a 2018, é caracterizado pela invisibilidade discursiva, 

prevalecendo o discurso religioso propagado pelas religiões, especialmente as Igrejas 

de denominações evangélicas e neopentecostais e reforçado pelos discursos políticos 

que justificam o conceito heteronormativo de família, propagando e disseminando o 

preconceito, a discriminação e a estigmatização da homossexualidade. 
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ANEXO A — REPORTAGENS DA FOLHA DE S.PAULO DE 2011 

1 — STF começa a julgar se reconhece união gay como estável (4 de maio de 2011) 
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2 —Projetos pró-gays caducam e Congresso ensaia autocrítica (7 de maio de 2011) 
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3 — Evangélicos tentam no Congresso limitar direitos dos gays (13 de maio de 2011) 

  



179 

4 — Apesar dos obstáculos, adoção por casais gays está crescendo (12 de julho de 2011) 
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ANEXO B — REPORTAGENS DA FOLHA DE S.PAULO DE 2012 

1 — Igual mas diferente (janeiro de 2012) 
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2 — Comissão do Senado aprova projeto que libera casamento gay (25 de maio de 2012) 
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3 — Justiça de SP reconhece doadora de óvulos como segunda mãe (30 de outubro de 2012) 
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ANEXO C — REPORTAGENS DA FOLHA DE S.PAULO DE 2013 

1 — Projeto de lei para o casamento gay divide a França (27 de janeiro de 2013) 
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2 — Britânicos dão o primeiro passo para legalizar casamento gay (6 de fevereiro de 2013 
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3 — Pastor processará site que tenta cassar seu registro de psicólogo (21 de fevereiro de 2013) 
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4 — O pastor contra a web (23 e 24 de fevereiro de 2013) 
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5 — Ditadura gay e direitos humanos / Cinismo Cruel (6 de março de 2013) 
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6 — Livros jurídicos: “Relações homoafetivas: direitos e conquistas” (9 de março de 2013) 
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7 — Senado da França dá aval a casamento gay, que deverá virar lei (13 de abril de 2013) 
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8 — Aprovação da união gay na França causa protestos pelo país (24 de abril de 2013) 
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9 — Conselho obriga cartórios do país a registrar casamento entre gays (15 de maio de 2013) 
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10 — Bancos mudam regras de licença para incluir gays (14 de julho de 2013) 
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11 — ‘Kit’ traz orientações a peregrinos sobre os tabus da igreja (22 de julho de 2013) 
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12a —A lei que pesa sobre a bandeira do arco-íris (4 de setembro de 2013) 
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12b — Legislação ameaça mandar LGBTs de volta ao armário (4 de setembro de 2013) 
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13 — TST amplia direitos de casais homossexuais (27 de setembro de 2013) 
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ANEXO D — REPORTAGENS DA FOLHA DE S.PAULO DE 2014 

1 — Um papel construído (11 de maio de 2014) 
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2 — Grupo discorda também sobre liberdades civis (16 de julho de 2014) 
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3 — Corte aprova adoção de criança por casal de mesmo sexo (30 de agosto de 2014) 
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ANEXO E — REPORTAGENS DA FOLHA DE S.PAULO DE 2015 

1 — Evangélico, Cunha desengaveta projetos de caráter religioso (13 de fevereiro de 2015) 
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2 —Peemedebista defende atuação de evangélicos (14 de fevereiro de 2015) 
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3 — Em duelo de malvadas, beijo gay de ‘Babilônia’ faz aceno para paz (18 de março de 2015) 
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ANEXO F — REPORTAGENS DA FOLHA DE S.PAULO DE 2016 

1 — Especialistas divergem sobre validade da polifamília (24 de janeiro de 2016) 
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2 — Senado da Itália aprova união civil gay (26 de fevereiro de 2016) 
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3 — O evangelho segundo a nova geração (25 de dezembro de 2016) 
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4 — Na crise, inflação corrói doação evangélica (25 de dezembro de 2016) 
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ANEXO G — REPORTAGENS DA FOLHA DE S.PAULO DE 2017 

1 — Com filosofia de que felicidade traz resultados, escritório dá 6 meses de licença para pai e 

mãe (30 de abril de 2017) 
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2 — País patina no combate à homofobia e vira líder em assassinato de LGBTs (17 de maio de 

2017) 
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3 — Em nome da família (22 de setembro de 2017) 
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4 — Juíza deu decisão ‘histórica’ pró-casal gay (21 de novembro de 2017) 
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ANEXO H — REPORTAGENS DA FOLHA DE S.PAULO DE 2018 

1 — Mulheres oferecem barriga de aluguel na internet; prática é ilegal (30 de abril de 2018) 
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2 — Casamento e leis não são suficientes para eliminar preconceito contra LGBTs (27 de junho 
de 2018) 
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3 — Em 3ª tentativa de ser presidente, Marine recorre a partido com o qual rompeu (4 de agosto 
de 2018) 

  



214 

4 — Marina propõe proteger por lei casamento homoafetivo (15 de agosto de 2018) 
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5 — Justiça indiana descriminaliza homossexualidade (7 de setembro de 2018) 

 



216 

6 — Bandeira de Bolsonaro, veto a estudo de gênero acumula derrotas na Justiça (12 de 
novembro de 2018) 

 


