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FILHOS DA HOMOPARENTALIDADE: O QUE A PSICANÁLISE TEM A DIZER? 

Myrna Agra Maracajá1 

 

A família vem modificando-se ao longo dos anos, não sendo mais uma 
formação exclusiva do casamento, mas pautada na liberdade e flexibilidade 
dos laços de afeição e companheirismo. Dentre os novos arranjos familiares, a 
família homoparental tem se destacado pelas controvérsias e polêmicas que 
suscita no imaginário social. As fantasias e medos que circulam sobre a 
parentalidade homoafetiva versam sobre os prejuízos que poderiam recair 
sobre as crianças criadas sob a égide da indiferenciação sexual. Assim, o 
presente trabalho propõe-se a refletir e levantar questões sobre os impasses 
trazidos pela adoção e filiação realizadas por casais homoafetivos, a partir da 
perspectiva psicanalítica, de orientação lacaniana. A Psicanálise não faz 
corresponder necessariamente função materna a uma mulher e função paterna 
a um homem, pois não é no registro da anatomia que o exercício dessas 
funções se decide. O que deve ser avaliado no caso da adoção homoparental é 
se a demanda de criança está atrelada a um Desejo ou apenas a uma 
reivindicação social, já que o que permite a constituição subjetiva de uma 
criança é a inscrição de um Desejo, enquanto disponibilidade psíquica, que 
possa garantir a filiação. 
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           A contemporaneidade tem nos colocado questões cada vez mais 

inquietantes. De acordo com Lebrun (2003), estamos, hoje, diante de uma crise das 

referências, onde o sujeito encontra-se sem balizas, desnorteado, surpreendido por 

um mundo caracterizado pela violência, pela alienação virtual, pelo surgimento de 

sintomas inéditos e por uma nova organização familiar. 

          Há uma outra forma de pensar, de julgar, de fazer escolhas. Nessa nova 

ordem tudo é possível, tudo é permitido. Os limites são tão facilmente 
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ultrapassados, que não mais significam muita coisa. Há um “novo homem”, perdido 

em suas certezas, emudecido pelo imperatismo da mídia, da moda e do mercado. 

          O filósofo francês Gilles Lipovetsky, que ao lado de outros pensadores da 

antropologia, psicanálise, sociologia e história, vem estudando as mudanças que 

têm sacodido as relações sociais. Em um de seus livros, intitulado “Os tempos 

hipermodernos”, Lipovetsky (2004,p. 23) fala-nos sobre a passagem da pós-

modernidade para a hipermodernidade: “As grandes ideologias já não estão mais 

em expansão, os projetos históricos não mobilizam mais, o âmbito social não é mais 

que o prolongamento do privado – instala-se a era do vazio”. 

          Esse “admirável mundo novo” e suas conseqüências vêm se fazendo 

sentir em todas as esferas e a família emerge, nesse contexto, como um lugar 

onde se pode verificar o impacto dessas transformações. Contrariamente às 

expectativas dos que defendiam o fim da família, temos assistido a irrupção de 

novas e múltiplas organizações familiares. Certamente, podemos afirmar que o 

modelo de família pequeno-burguesa vem sofrendo profundos abalos, 

começando a perder seu espaço para formas de família nada tradicionais. 

          A família, fortemente criticada nas décadas de 60 e 70, aparece, na 

contemporaneidade, como um desejo ao qual não se quer renunciar. Em crise, 

desfeita, recomposta, horizontalizada, múltipla, seja como for, a família não 

saiu de moda. É bem verdade que vem sofrendo profundas modificações, mas 

nunca foi tão almejada e reivindicada, até mesmo pelos que se levantaram 

contra ela. 

          As novas formas de família atestam que há algo na família que resiste às 

transformações e que se mantém. As grandes utopias que se insurgiram contra 

a família acabaram provocando o seu reforço, até mesmo porque o levante foi 

contra uma forma específica de família – a patriarcal. A segunda metade do 

século XX, em que se assistiu à revolução sexual e de comportamento, período 

que alguns teóricos nomearam de pós-modernidade, foi pautada na liberdade 

como condição de um bem-estar generalizado.  

          Na sociedade atual, os laços sociais são horizontais, diferentemente da 

organização verticalizada que caracterizava a família patriarcal. Os dois últimos 
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séculos foram os das grandes invenções e da identificação dos limites, em 

contrapartida, o século XXI caracteriza-se pela suspensão dos limites, onde se 

assiste a uma livre expressão do desejo. Busca-se, cada vez mais, uma 

sociedade igualitária, respaldada no discurso jurídico como garantidor da justa 

repartição do gozo.  

          Em pauta, nas discussões psicanalíticas, está o declínio da função 

paterna, como uma das consequências dessa horizontalidade dos laços 

sociais. Há uma descrença no pai. Se o pai de ontem era tão forte ao ponto de 

ser tirânico, o de hoje é tão fraco ao ponto de não surpreender mais. Se Freud 

propôs um modelo edípico para revitalizar o pai que já andava titubeante, é 

visível que esse modelo, hoje, não se sustenta mais. Segundo Forbes (2006, 

s/p): “O complexo de Édipo pode ser entendido como um software que Freud 

inventou para conectar o homem ao mundo. Este software, muito mais estável 

que os atuais de Bill Gates, funcionou por 100 anos, convenceu-nos que o 

mundo era mesmo edípico”.  Atualmente, em uma sociedade marcada pelo 

imperatismo tecno-científico e do mercado, é notório que o pai de hoje não é o 

de antes. No dizer de Santiago (1998, p. 26): “Se antes era fácil para o pai 

ocupar o lugar de ideal, de mestre ou de herói, ele cumpre sua função de não 

surpreender”. 

          Não vivemos mais sob a Ordem do Pai, ou seja, não se trata mais de 

uma sociedade pai – orientada, mas desbussolada.  As vias do gozo não se 

situam mais com base no agenciamento da castração. Agora, todos podem 

gozar desvairadamente com os objetos oferecidos pelo mercado e pela ciência 

– os gadgets. O pai tirânico, freudiano, dá lugar a um pai frágil, empalidecido. 

Vivemos a queda dos ideais. Não há mais um pai para servir de modelo de 

identificação. Cada um é seu próprio deus e dita suas próprias leis. Miller 

(2005) afirma que os sujeitos contemporâneos são desinibidos, voltados para 

um gozo auto-erótico.  

          No entanto, o declínio da família patriarcal não acarretou, como 

conseqüência, o fim da instituição familiar, mas o desejo de mantê-la, com 

laços mais flexíveis e compatíveis com a verticalização da sociedade. As mais 
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variadas formas de união anseiam ser reconhecidas como família, rompendo 

com a noção de família conjugal restrita à aliança entre um homem e uma 

mulher. Roudinesco (2003, p. 198) chama atenção para o fato de que a família, 

na atualidade” [...] é amada, sonhada e desejada por homens, mulheres e 

crianças de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as 

condições” (ROUDINESCO, 2003, p. 19). 

          A permanência desse desejo de família, para Barros (s/d, p.3), vem 

demonstrar que há algo na família que resiste: “existe a permanência como 

resíduo, como um caroço, algo de central que passa de geração em geração e 

que aparentemente ignora as grandes transformações”. Ele afirma que apesar 

de, hoje, haver uma pluralização das formas de vínculos que permitem articular 

pais e filhos fora da forma tradicional, continua se falando de família, pois é 

uma instituição que garante bens, direitos e a articulação entre as gerações. 

          Essa pluralização das formas de paternidade têm colocado a criança em 

lugar de destaque. Laurent (2007) utiliza a expressão “família em torno de uma 

criança”, para designar essas novas configurações dos laços familiares, onde a 

criança é quem faz a família. Atualmente, as crianças ganham imenso valor, 

sendo em torno delas que a família se organiza. Sobre esse fenômeno, 

Gregoret (2008, s.p.) reflete, brilhantemente, o lugar que as crianças vêm 

ocupar: “[...] consideradas objetos de satisfação, objetos de gozo, objetos de 

consumo, objetos de briga ou chantagem entre pais divorciados, etc.”. 

            De fato, consultando Ariès (2006, p. 143), percebemos que a noção de 

família como concebemos hoje é algo recente: “A análise iconográfica leva-nos 

a concluir que o sentimento de família era desconhecido da Idade Média e 

nasceu nos séculos XV – XVI, para se expressar com vigor definitivo no século 

XVII”. Na Idade Média, o único sentimento de caráter familiar conhecido era a 

linhagem, que se estendia muito além dos laços de sangue.  

           De acordo com Roudinesco (2003), podemos distinguir três períodos na 

evolução da família: a família tradicional (com ênfase na transmissão do 

patrimônio e totalmente submetida a uma autoridade patriarcal); a família 

moderna (que marca o século XVIII e início do XX, caracterizada por uma 
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lógica da afetividade da divisão do trabalho e das responsabilidades entre os 

esposos); a família contemporânea ou pós-moderna (impõe-se a partir dos 

anos 60, marcada pela busca de livres realizações sexuais). 

           Em cada período histórico, a criança assume uma posição diferente, 

deixando, paulatinamente, de ser uma conseqüência da formação conjugal 

para ser a sua causa. Hoje, parece que o que garante o reconhecimento da 

família é a existência de uma criança, em torno da qual a primeira pode se 

organizar. Uma prova disso são as disputas jurídicas das comunidades gays e 

lésbicas para serem reconhecidas como família, demandando, implicitamente, 

o desejo de normatização. 

Assim, a família não pode mais ser considerada uma formação exclusiva 

do casamento, mas pautada na liberdade e flexibilidade dos laços de afeição e 

companheirismo. A ciência - através das técnicas procriativas - e as novas 

legislações sobre família, têm possibilitado múltiplas formas de acesso à 

parentalidade e filiação.  

Dentre os novos arranjos familiares, a família homoparental tem se 

destacado pelas controvérsias e polêmicas que suscita no imaginário social. As 

fantasias e medos que circulam sobre a parentalidade homoafetiva versam 

sobre os prejuízos que poderiam recair sobre as crianças criadas sob a égide 

da indiferenciação sexual. A homoparentalidade tem questionado as estruturas 

de parentesco, as normas jurídicas e, principalmente, os saberes “psi”.  

           Mesmo sendo considerada uma prática milenar, a adoção ainda é um 

tema tabu, que envolve muitas incertezas, preconceitos e dúvidas (Queiroz, 

2009). Hoje, no contexto das novas configurações familiares, o tema da adoção 

e filiação tem demandado uma atenção ainda maior, pois com o declínio da 

família tradicional, o desejo de adotar assume peculiaridades inéditas, como as 

colocadas em cena pela família homoparental. 

          Por ainda não ter amparo jurídico e legal no Brasil e na maioria dos 

países, a homoparentalidade ficou muito tempo à margem das discussões que 

versam sobre a adoção: “Embora a parentalidade homossexual não seja 

recente, as reflexões e sistematizações sobre o tema no âmbito acadêmico no 
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Brasil são incipientes” (Uziel, 2007, p. 17). As pesquisas nessa área são 

lideradas pelos Estudos de Gênero, embora existam alguns trabalhos 

significativos no âmbito do Direito, Psicologia e Psicanálise. 

Assim, a Psicanálise, também convocada ao debate, posiciona-se de 

forma cautelosa, uma vez que sua prática é norteada pelo singular e não pelo 

coletivo. No entanto, o mal-estar que acomete a civilização é, desde Freud, 

uma questão que convida o psicanalista a se implicar nas questões sociais e 

em suas consequências para a subjetividade.  

Nesse sentido, o presente trabalho propõe-se a refletir e levantar 

questões sobre os impasses trazidos pela adoção e filiação realizadas por 

casais homoafetivos, a partir da perspectiva psicanalítica, ofertando importante 

contribuição para as discussões comandadas pelos Estudos de Gênero. 

          Nesse contexto, faz-se imprescindível destacar as reivindicações 

homossexuais pelo direito de constituir família, através das quais conseguem 

romper séculos de silêncio, objetivando sair da margem da sociedade para 

uma inserção nas normas sociais. 

          Até o século III, nas cidades romanas, as relações homossexuais eram 

vistas como um dos aspectos que compõem o leque do erotismo humano 

(FLEISCHER, 2004). No entanto, entre os séculos III e IV, momento em que 

ocorreu a dissolução do Estado romano, a hostilidade contra os homossexuais 

começou a existir. Pode-se, imediatamente, associar esse fato ao início do 

Cristianismo, cuja moral rígida tinha como propósito obter o ideal da família 

cristã, defendendo uma moral austera em relação às questões sexuais. Mas, 

segundo Mott (2006), a origem dessa hostilidade é mais remota, sendo 

correlacionada ao mito de Abraão, raiz do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 

Esse mito diz que Javé (Deus) escolheu Abraão para ser o fundador de um 

povo. Assim, multiplicar a descendência para a formação desse povo 

escolhido, passou a ser o objetivo dos hebreus. O sêmen – semente da vida – 

não podia ser desperdiçado, tornando-se crime contra a divindade e nação. O 

coito interrompido, a masturbação, as uniões com animais e a prática 

homossexual deveria ser coibida. Essa ideologia moral foi seguida pelo 
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Cristianismo, relegando à homossexualidade um lugar de pecado, crime, 

defeito e anti-naturalidade. 

          No final do século XIX, a homossexualidade passa a ser encarada como 

uma perversão e torna-se objeto de estudo da Medicina. Em 1869, o médico 

húngaro, Karoli Maria Kertbeny, cria o termo “homossexualidade” para definir 

as formas de amor carnal entre pessoas do mesmo sexo. Mesmo no século 

XX, os homossexuais continuaram sendo perseguidos, a exemplo do que 

aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo dizimou cerca de 

cinqüenta mil homossexuais, por serem considerados degenerados e inferiores 

(JULIEN, 2005). Apenas na segunda metade do século XX, sob a luz da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que as mudanças em relação 

aos homossexuais começaram a acontecer. 

          Os movimentos de contestação sexual, ocorridos entre as décadas de 60 

e 70, começaram a dar visibilidade às minorias sexuais. Em Nova Iorque, no 

ano de 1969, uma batida policial em um bar frequentado por gays, deflagrou a 

Revolução de Stonewall, marcando a primeira passeata, no mundo, em defesa 

dos homossexuais (MOTT, 2006). No início dos anos 70, nos Estados Unidos, 

alguns gays e lésbicas manifestaram o desejo de ser pais e de constituírem 

família. 

          Em 1974, os movimentos gays e lésbicos pressionaram a APA 

(American Psychiatric Association) a retirar a homossexualidade da lista de 

doenças mentais, deixando de ser uma doença para ser uma prática sexual. 

Em 1975, a Associação Americana de Psicologia aconselha os profissionais da 

saúde mental a renunciar os preconceitos e empreender pesquisas junto às 

famílias homoparentais. 

          A partir dos anos 80, com o surgimento da AIDS, a busca pela 

paternidade aumentou entre casais gays, expressando o desejo de deixarem 

descendentes. As constantes perdas de parceiros, vítimas da AIDS, 

impulsionaram as reivindicações pela legalização da união civil entre os 

homossexuais, a fim de garantir a sucessão dos bens adquiridos, entre outros 
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direitos. É a partir desse momento que os homossexuais começam a trazer 

múltiplas e importantes questões para o âmbito jurídico. 

          Em 1999, na França, acontece o primeiro reconhecimento legal da vida 

comum entre homossexuais e, no início do século XXI, alguns países, como 

Holanda, Espanha, Suécia e Canadá, estendem aos homossexuais os mesmos 

direitos ao casamento e adoção. No Brasil, assistimos, agora, no mês de maio 

do corrente ano, o reconhecimento da união estável entre os pares 

homossexuais. 

          Segundo Laurent (2008), é importante marcar que o Movimento Gay, 

desde o seu surgimento, vem lutando para que as suas reivindicações sejam 

incluídas nas normas jurídicas garantidas para o restante da sociedade.  Se a 

norma é fundada a partir da vivência dos indivíduos de cada sociedade, faz-se 

inevitável questionar-se, permanentemente, o que está estabelecido. Para 

Miller (2003), há um declínio da Lei em prol da norma. Na sociedade 

contemporânea, globalizada e multifacetada, não há mais o mesmo espaço 

para o Universal. O singular impera, o que pode ser demonstrado pelos 

Estatutos: do idoso, da criança e do adolescente, do negro, dentre outros. Para 

este autor, a Lei simbólica não consegue abarcar e conter a multiplicidade de 

gozos que se efetuam sob o comando capitalista, o que, obviamente, não quer 

dizer que as Leis perderam seu valor, mas que sob a forma de normas, 

precisam levar em consideração o singular. 

          Para Dias (2009), a resistência em admitir a filiação homoparental deve-

se à crença de a criança ficar sujeita a danos potenciais futuros por não poder 

contar com a referência de ambos os sexos, além do receio de que filhos de 

homossexuais tenderiam a reproduzir a mesma posição sexual dos pais. Do 

lado oposto, há os que descartam qualquer prejuízo à criança e à sociedade.  

        A Psicanálise, ao se pronunciar sobre essa questão, adota um princípio de 

cautela, não se perfilando do lado dos otimistas e nem tampouco dos 

apocalípticos. Ela vem chamando atenção para o fato de que, mesmo não 

havendo uma diferenciação a nível genital no casal parental, a transmissão da 

diferença sexual, que é constitutiva para todos os sujeitos, pode estar 
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garantida. Os psicanalistas sabem que os casais homossexuais podem ser 

pais tão bons ou maus quanto os demais.  

                   Como ponto de partida para tecer alguns esclarecimentos sobre a 

homoparentalidade, sob a ótica psicanalítica, colocamos a questão freudiana 

das conseqüências psíquicas deixadas pela distinção anatômica entre os 

sexos, ou seja, a importância do encontro com a diferença sexual para a 

estruturação psíquica dos sujeitos. É sobre esse ponto que encontramos as 

maiores controvérsias, pois dentro da própria psicanálise, há aqueles que 

condenam radicalmente a homoparentalidade, uma vez que neste tipo de 

paternidade a diferença sexual ficaria excluída. Fora da psicanálise, o debate 

não é menos polêmico, como podemos perceber no discurso ultraliberal que 

defende a ideia de que as funções parentais independem da diferença sexual. 

Contrapondo-se à psicanálise, os que se alinham desse lado acreditam que as 

funções parentais correspondem às tarefas educativas, que garantem o amor e 

a proteção, apenas. 

         Assim, para a Psicanálise, a família é um lugar que garante a constituição 

subjetiva, através da transmissão simbólica, que se dá em dois planos 

distintos: num dos planos é necessário que haja a diferença entre gerações e, 

em outro, a diferença sexual. Sendo assim, a diferença sexual é estruturante 

para todos os sujeitos, pois cada um de nós só pode posicionar-se como 

homem ou mulher, se reconhecer a existência de homens e mulheres. 

          Fica claro, então, que o que a família garante não diz respeito, 

simplesmente, aos bens materiais, como uma herança, por exemplo. Não se 

trata, apenas, da afetividade e dos valores que se transmitem, pois a 

transmissão é complexa, articula-se de forma inconsciente e está ligada a um 

desejo não anônimo. 

              Se a diferença sexual é estruturante para a criança, dela dependendo 

a futura posição de ser sexuado, como isso é possível no par homoparental?  É 

que a Psicanálise não faz corresponder necessariamente função materna a 

uma mulher e função paterna a um homem, pois não é no registro da anatomia 

que o exercício dessas funções se decide. Há, sem dúvida, razões históricas, 
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sociais, culturais e psíquicas que justificam a atribuição materna à mulher e a 

paterna a um homem. 

            Em Lacan (1985) encontramos que a diferença anatômica precisa ser 

subjetivada, pois só adquire seu valor em um segundo tempo, que é o da 

interpretação, pela via da linguagem. É a linguagem e a cultura que definem o 

que é preciso para ser homem ou mulher. Então, não é suficiente ter ou não ter 

um pênis, para que o sujeito se reconheça como homem ou mulher. A questão 

principal é o que o sujeito faz com a genitália que possui e com a interpretação 

que a cultura dá a essa marca anatômica. Isso quer dizer que o sexo tem que 

ser subjetivado. Por isso, vez por outra, deparamo-nos com sujeitos que 

afirmam sentirem-se mulheres, mesmo portando um pênis e vice-versa. 

          No que diz respeito ao pai e à mãe, o que importa para a constituição 

psíquica da criança são as funções. Não é exatamente a mãe, como sujeito 

feminino, mas a FUNÇÃO MATERNA. Da mesma forma, não é o pai, do sexo 

masculino, mas a FUNÇÃO PATERNA. Assim, para Lacan (2003), mãe é 

aquele sujeito cujo cuidado com a criança traga a marca de um interesse 

particularizado e o pai, é aquele que faz uma articulação entre a Lei e o 

Desejo. Destacamos os termos interesse e Desejo, porque são eles que irão 

inscrever a filiação. 

          Embora os casais homoparentais, não encarnem a diferença sexual no 

real do seu corpo, precisam garantir, tão bem quanto os casais heterossexuais, 

a transmissão dessa diferença, que constitui a base para a transmissão 

simbólica. Isso quer dizer que o fato de o casal portar a mesma genitália, não 

impede a existência da função paterna e materna e nem tampouco que a 

criança possa extrair a diferença sexual. 

          O que, então, poderia constituir-se como um entrave à adoção de 

crianças por casais homoafetivos? A recente Cartilha sobre adoção por casais 

homoafetivos – intitulada Adoção: um direito de todos e todas (2008) - 

elaborada pelo Conselho Federal de Psicologia, que reúne uma série de artigos 

elaborados pelos mais variados profissionais, esclarece que os critérios 

levados em consideração para a adoção de crianças por casais homoafetivos 
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devem ser os mesmos utilizados para os casais heterossexuais. Nessa cartilha, 

o psicanalista Sérgio Laia (2008, p.33) lembra que é preciso verificar se o 

desejo em jogo na fala dos pretendentes é capaz de sustentar uma declaração 

como: “quero essa criança como meu filho”, “quero essa criança como minha 

filha”:  

  

Afinal, quando alguém decide se tornar pai ou mãe, um desejo de 
adoção coloca-se em ato. Este ato é uma declaração pública que diz 
sim à responsabilidade de sustentar um processo particular de 
filiação/adoção. Devemos, portanto, averiguar, em cada situação, se 
a declaração “quero essa criança como filho(a)” comporta 
efetivamente o consentimento com uma responsabilidade, se há 
mesmo quem responda por este desejo e se, por isso, ao ser o 
desejo de alguém, não é anônimo, mas um desejo particular de 
sustentar, na lida com a criança, as funções paterna e materna. 

  

 

De acordo com o ECA (13/07/1990): “ a adoção será deferida quando 

apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos” 

(ECA, 2001, p. 18). Isso quer dizer que se deve analisar se as condições do 

adotante atendem às necessidades psicofísico-sociais da criança em questão. 

A Psicanálise destaca, nessa análise das condições do adotante, o Desejo de 

adotar. Não se pode sustentar uma adoção pelo viés da caridade, do 

assistencialismo ou da segurança. Antes de ser uma questão social, a adoção 

é algo muito particular, singular, pois refere-se a uma disponibilidade psíquica. 

Uma criança sempre vem responder a desejos muito secretos, 

inconscientes: “[...] identificá-los, ressignificá-los e pô-los a serviço de uma 

perfilhação saudável requer uma escuta clínica de como o casal se organizou 

para a constituição de uma família” (QUEIROZ, 2009, p. 264). Essa 

disponibilidade psíquica não pode estar atrelada à orientação sexual do casal 

pretendente, pois o exercício da maternidade e paternidade, como 

argumentado anteriormente, não está atrelado à anatomia, mas a funções 

psíquicas. 

             O que emerge como problemático no cenário atual, são as ganas, as 

obsessões delirantes que têm norteado as demandas de crianças. Gavarani 
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(2008) faz referência a expressão “desejo irresistível de criança”, trazida pelo 

ginecologista francês, René Frydman, em seu livro L’irrésistible désir de 

naissance (1986), para destacar esse lugar que a criança vem ocupando nas 

configurações familiares contemporâneas. Seja por intermédio da inseminação 

artificial, da adoção, do aluguel de útero ou da compra de embriões, esse 

desejo de criança é levado até as últimas conseqüências, constituindo, muitas 

vezes, o que Laurent (2008) chama de “projetos delirantes de família”.  

            A ciência e o mercado têm colocado a criança como um objeto de 

consumo prêt-à-porter, dando a esta, muitas vezes, o mesmo destino dos 

objetos produzidos em série. As crianças, assim, passam, muito rapidamente, 

de objeto de luxo a objeto dejeto, obsoleto, descartável. Recentemente, temos 

acompanhado inúmeros casos em que crianças foram vítimas de violência, 

sendo atiradas das sacadas dos prédios, deixadas no lixo, espancadas e 

trituradas em rituais de magia negra. 

          Essa objetificação da criança contemporânea vem sendo o cerne de 

muitas discussões entre os profissionais da área “psi”, já que tem sido 

apontada como uma das principais causas do sofrimento infantil na atualidade. 

É uma questão que precisa ser levada em consideração sempre que a adoção 

de uma criança estiver em andamento: essa adoção vem responder a quê? 

           Desejo de criança não é a mesma coisa que necessidade de criança. 

Alguns pretendentes, tanto homo como heteressexuais querem uma criança 

para, na velhice, cuidarem deles; outros tomam a criança como remendo para 

a um relacionamento fracassado. No caso dos homossexuais, precisa-se 

verificar se a demanda de criança corresponde apenas a um ato reivindicatório 

por direitos iguais aos dos pares heterossexuais. Uma criança não pode servir 

a fins políticos e sociais, ela não é garantia de normatização para ninguém.  

          Acreditamos que o acento das atuais discussões sobre adoção de 

crianças por casais homoafetivos tem recaído no lugar errado. Não se trata de 

discutir se a saúde mental da criança adotada por esses casais está 

ameaçada. Essa discussão já deveria estar superada. O que cabe é refletir o 

lugar que a criança vem ocupando na economia desejante contemporânea. Há 
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que se indagar também sobre os projetos delirantes de inseminação artificial, 

encabeçados por pares heterossexuais, como foi o caso de uma mulher 

americana que, aos sessenta e dois anos, teve um filho concebido a partir de 

óvulos comercializados e do sêmen de seu irmão, cego, paraplégico e suicida 

(ROUDINESCO, 2003), tudo isso autorizado pela ciência e pela Justiça. 

         O Direito das Famílias deve estar atento a esse status da criança nos 

novos laços familiares. A grande ameaça à integridade da criança não está na 

genitália daqueles que encarnam para ela as funções materna e paterna, mas 

no Desejo, ou melhor, na ausência dele. A chegada de uma criança, seja pela 

via biológica, adotiva ou medicamente assistida, implica em uma 

responsabilização que vai além das condições ambientais, pois deve estar 

inscrita em um Desejo que não seja anônimo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARIÉS, Phillippe. História social da criança e da família. Trad. Dora Flaksman. 

2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

BARROS, Romildo do R. Novas formas de família? Disponível em: 
www.ebp.com.br. Acessado em 10/05/2010. 

DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito e a justiça. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei 8.069 de 13.07.1990. 
Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 2001. 
 
FLEISCHER, D. Clínica de las transformaciones familiares. 2 ed. Buenos Aires: 
Grama Ediciones, 2004. 
 
FOBES, Jorge. Provocações psicanalíticas I. Disponível em: 

www.projetoanalise.com.br. Acessado em 10/02/2004.   

 
GAVARANI, Laurence. Novas formas de laço familiar: a sexualidade na 
sombra. In: Estilos da clínica, 2008, vol. XIII, nº. 25, p. 268-287. 

http://www.ebp.com.br/
http://www.projetoanalise.com.br/


SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 
 

 
 

GREGORET, Beatriz. Crianças e jovens de última geração – incontroláveis, 

consumidores, agressivos? Trab. Apresentado na II Jornada Nacional N.R.C. 

Córdoba, 23 de agosto de 2008. 

 
JULIEN, P. O desafio de outra cultura. In: JULIEN, P. Revista Internacional. A 
clínica Lacaniana. As Homossexualidades. Rio de Janeiro, Paris, Nova Iorque e 
Buenos Aires: Companhia de Freud, nº. 4, p. 21-25, 2005. 
 
LACAN, Jacques.  O Seminário – Livro 20. Mais, Ainda. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1985. 

LACAN, Jacques. Nota sobre a criança. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: 
Zaahar, 2003. 
 
LAIA, Sergio. A adoção por pessoas homossexuais e em casamentos 
homoafetivos: uma perspectiva psicanalítica. In: Adoção: um direito de todos e 
todas. Cartilha do Conselho Federal de Psicologia, Brasília, 2008. Disponível 
em: http:www.pol.org.br. Acessado em: 12/05/2011. 

 
 
LAURENT, Eric. A análise das crianças e a paixão familiar. Conferência 
proferida no I Encontro da Nova Rede CEREDA. Rio de Janeiro, 20 de 
novembro, 2008. 
 
LAURENT, Eric. A sociedade do sintoma. Contra Capa: Rio de Janeiro, 2007. 

 
LEBRUN, Jean-Pierre. (2003). O homem sem gravidade: gozar a qualquer 
preço. Rio de Janeiro: Companhia de Freud. 

 

LIPOVETSKY, Gilles. (2004). Tempos Hipermodernos. São Paulo: Barcarolla. 

  

MILLER, Jacques-Alain. A era do homem sem qualidades. In: Opção 
Lacaniana On line, nº. 1, mar., 2003. Disponível em 
HTTP://www.opcaolacaniana.com.br/n1/texto.asp. Acessado em: 02/11/2005. 
 
  
MOTT, L. A revolução homossexual: o poder de um mito. Disponível em: 
HTTP://br.geocities.com/luizmottbr/artigos01.html. Acessado em: 17/05/2006. 
 
QUEIROZ, Edilene F. (2009). Escutando o desejo de adotar. In V. L. Besset & 
H. F. Carneiro (orgs). A soberania da clínica na psicopatologia do cotidiano. Rio 
de Janeiro: Garamond, 243-266. 

http://www.opcaolacaniana.com.br/n1/texto.asp
http://br.geocities.com/luizmottbr/artigos01.html


SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 
 

 
 

 
ROUDINESCO, Elisabeth. A família em desordem. Trad. André Telles. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

SANTIAGO, Jésus. O pai não nos surpreende mais. In: Opção Lacaniana – 

Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, 1998, nº. 21: 24-27. 

UZIEL, Ana Paula. (2007). Homossexualidade e adoção. Rio de Janeiro: 
Garamond. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


