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RESUMO 

 

 

DARÓS, Lindomar Expedito Silva. Adoção judicial de filh@s por casais homossexuais: a 

heteronormatividade em questão. 2016. 369 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e 

Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2016. 

 

Trata-se de pesquisa de doutorado que teve por foco central discutir a adoção judicial 

de filh@s por casais homossexuais. Assim, problematizou a verdade de que apenas a família 

nuclear burguesa, fundada no patriarcado, seria legítima. Procurou-se ainda considerar toda a 

pluralidade existente na população LGBTTIQ, não obstante a centralidade de a pesquisa ter 

referido a casais formados por lésbicas e gays. O caminho metodológico percorrido norteou-

se pelo imbricar de três propostas metodológicas: pesquisa intervenção, cartografia e história 

oral, sem se ater de modo restrito a nenhuma delas; trilhando dessa feita, um caminho 

singular. A escrita resultou de um caminhar sobre as noções de infância e os modos de 

cuidado a ela destinados no curso da história, focalizando-se no contexto brasileiro. Trouxe a 

lume ainda os delicados dilemas vividos no Brasil, a partir de uma tentativa de tomada das 

estruturas do Estado por forças conservadoras do fundamentalismo cristão, devido aos dois 

projetos de lei no Legislativo Federal: o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias, 

respectivamente, tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado. Pensa-se sobre os 

enfrentamentos das díades conjugais na busca de se adotar filh@s. Discute-se ainda os 

paradoxos existentes na legislação brasileira no tocante ao exercício (homo)parental. 

Percorre-se também por diversos contextos culturais, situando os diferentes modos de 

parentesco e de cuidados com a infância. Há um posicionamento de que tod@ filh@ é 

adotivo, ainda que os rebentos tenham sido gerados pelos genitores, visto que se diferencia, 

conceitualmente, genitores de mãe/pai. Pensa-se a mídia e a produção de desejo no tocante a 

adoção, com foco em cinco telenovelas exibidas pela Rede Globo de Televisão. Compreende-

se que se busca, através da mídia televisiva, formatar modos de se ser LGBTTIQ, tanto no 

tocante às conjugalidades, sempre monogâmicas, e a necessidade/desejo de se ser mãe/pai. 

Apresenta-se os modos de fazer de todas as equipes técnicas interprofissionais das VIJI do 

estado do Rio de Janeiro. Há ainda os ditos para uma escrita d@s trabalhadores das equipes 

sobre as habilitações e adoções, pensando-se a adoção por díades LGBTTIQ. Também fora 

pensado arranjos familiares para além de díades: tríades, quartetos... Há ainda vinte e uma 

histórias que versam sobre experiências/vivências homoparentais, através da adoção judicial 

de filh@s. Essa escrita afirma a vida, na diferença. Diz-se da importância de não se 

subordinar às premissas heteronormativas, por uma afirmação de que a heteronormatividade, 

que não se pode confundir com as heterossexualidades, seja aceito como um modelo universal 

de família e cuidados com a infância. Somos tod@s bichas, sapatões, viados, fanchonas, 

travecas, xibungos, trans, intersexuais, queers; pois não se faz necessário sermos uma 

determinada minoria específica, para enfrentarmos o preconceito... 

 

Palavras-chave: Adoção. Homoparentalidade. Homoconjugalidade. LGBTTIQ. 

Transdisciplinaridade. Teoria Queer. 

  



 

RÉSUMEN 

 

 

DARÓS, Lindomar Expedito Silva. Adoción judicial de Niños por casais homossexuales: 

la heteronormatividad en cuestión. 2016. 369 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e 

Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2016. 

 

Se trata de investigación doctoral cuyo foco central de discutir la adopción judicial por 

parejas homosexuales. Así, problematizado la verdad que sólo la familia nuclear burguesa, 

basada en el patriarcado, sería legítima. Tratamos incluso a considerar toda la pluralidad 

existente en la población LGBTTIQ, a pesar de la centralidad de la investigación han dicho 

que la pareja formada por las lesbianas y los homosexuales. El camino metodológico seguido 

fue guiado por imbricar tres propuestas metodológicas de investigación: la intervención, la 

cartografía y la historia oral sin que se pegue de manera restrictiva a cualquiera de ellos; 

pisando esto hizo de una manera única. Escribir el resultado de un paseo en las nociones de 

modos de atención a la infancia y que para el curso de la historia, se centra en el contexto 

brasileño. Sacado a la luz al tiempo que delicadas dilemas en Brasil, a partir de un intento de 

tomada de las estructuras del Estado por las fuerzas conservadoras del fundamentalismo 

cristiano, debido a los dos proyectos de ley en el Legislativo Federal: el Estatuto de la Familia 

y la Situación de las Familias, respectivamente, procesado en la Cámara de Representantes y 

el Senado. Se pensó en los enfrentamientos de díadas maritales que buscan adoptar Hija @ s. 

También se discute las paradojas existentes en la legislación brasileña con respecto a la 

crianza de ejercicio (homo). También se ejecuta un contexto cultural, la colocación de los 

diferentes modos de parentesco y el cuidado de los niños. Existe la creencia de que tod@s 

l@s hij@s son adoptados, aunque los brotes han sido generados por los padres, ya que difiere 

conceptualmente madre de l@s padres / padres. Se pensaba que los medios de comunicación 

y el deseo de la producción con respecto a la adopción, centrándose en cinco telenovelas 

exhibidas por la TV Globo. Se entiende que buscar a través de los medios de televisión, 

modos de formato para ser LGBTTIQ, tanto con respecto a conyugalidad siempre 

monógamas, y la necesidad / deseo de ser madre / padre. Presenta formas de hacer que todos 

los equipos técnicos de la VIJI entre el Estado de Río de Janeiro. Se dice incluso a los 

trabajadores un dan por escrito de los equipos de las calificaciones y las adopciones, pensando 

a su adopción por las parejas LGBTTIQ. También nos pareció que fuera más allá de los 

arreglos familiares diadas: tríadas, cuartetos. Todavía hay veintiún historias que hablan de 

experiencias / homoparentales experiencias a través de la adopción legal de hij@s. Este 

escrito afirma la vida, la diferencia. Se dice que la importancia de no s subordinado a 

heteronormativas supuestos, por una declaración de la heteronormatividad, que no puede ser 

confundido on heterossexualidades. Estamos tod@s haces de leña, marimacho, maricones, 

transexual, trans, intersexuales, raro; no es necesario ser una cierta minoría específica, para 

hacer frente a los prejuicios... 

 

Palabra-clave: Adopción. Homoparentalidad. Homocyugalidade. LGBTTIQ. 

Transdisciplinalidad. Teoría Queer. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

DARÓS, Lindomar Expedito Silva. Children Legal Adoption by homosexual couples: 

inquiring the heteronormativity. 2016. 369 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e 

Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2016. 

 

This PhD dissertation main focus is to discuss minors of children legal adoption by 

homosexual couples. Thereby, this dissertation problematizes the truth that the nuclear, 

bourgeoise, and patriarchy-based family model is the only and one to be considered as 

legitimate.  This dissertation attempted to consider the whole plurality existing on the 

LGBTTIQ population, despite the fact that focus of this study is related to gay and lesbian 

couples. The methodological path developed hereby was guided under three interwoven 

method proposals: intervention research, cartography, and oral history; however, this study 

did not privilege any of them; thus, creating, a unique pathway. This essay is the result of 

complex considerations on childhood concepts and its care throughout history; with a focus 

on the Brazilian context, though. This study brought out some delicate dilemmas faced by 

Brazil after the Christian conservative fundamentalism front attempt, to control two proposed 

bills at the Federal Legislative level: The Family Statute and Family Practice Statutes, 

respectively, on admission processes on the House of the Representatives and on the Brazilian 

Senate. This academic work proposes a reflection about the struggles faced by couples when 

they try to adopt children. It also discusses the existing paradoxes on the Brazilian Law when 

it comes to homoparental legitimacy. This text goes through a myriad of cultural contexts, 

contextualizing different parenthood possibilities and children care. This work takes the stand 

that every single child is an adoptive child, even if s/he is their biological child, since this 

narrative differentiates, conceptually, the role genitor and parent. This text also reflects on the 

media and the production of desire related to adoption, analyzing at five soap operas aired by 

Rede Globo de Televisão. This research understands that the LGBTTIQ population is offered 

with a mainstream format to follow, in as much as it comes to conjugality, invariably 

monogamist, as with the will to be mother/father. This work presents the way all the 

Interprofessional Technician Teams work of the Childhood, Youth, and Senior Citizens Court 

of the state of Rio de Janeiro. There is also a section destined to adoption workers’ reflections 

about licenses and adoptions, considering adoption by LGBTTIQ dyads. There arose from 

this essay the discussion about other family possibilities other than dyads: triads, foursomes. 

There are other twenty case studies describing homoparental experience/livingness, through 

homoparental judicial adoption. This text defends diversity, regardless the existing 

differences. Defending the importance of not subduing to heteronormative premises, warning 

that heteronormativity in no extent can be confused with heterosexuality. We are all fags, 

dykes, faggots, butches, nancies, trannies, twinks, transexes, intersexuals, and queers; since, 

it is necessary to determined specific minority, so that we can face prejudice… 

 

Keywords: Adoption. Homoparenthooh. Homoconjugality. LGBTTIQ. Transdisciplinarity. 

Queer Teory. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O início desta escrita, conforme já observado, traz o posicionamento contrário da 

promotora de justiça Norma dos Deuses à habilitação para adoção do casal Bruno Elias & 

Edilson Gondra, datado de agosto de 2013, mesmo ano em que iniciei o doutoramento. 

Porém, o caminhar desta pesquisa iniciou-se muito antes. Foi no momento em que comecei 

minha jornada como trabalhador da ETI da VIJI de São Gonçalo. Era maio de 1999. Sim, 

aquele foi um marco institucional, mas o contato com o tema da homoparentalidade, como 

pode ser observado na parte I, capítulo, na 1ª História: afetos & efeitos daquele que pesquisa – 

análise de implicações, aconteceu alguns anos antes. 

Na parte I, capítulo 2 está o recorte do tema da pesquisa & o caminhar metodológico, 

momento no qual o leitor poderá compreender o modo como a pesquisa que dera continente 

para esta tese fora tecido. As questões históricas atinentes à infância são apresentadas na parte 

I, capítulo 3 e item 3.1; oportunidade na qual se problematiza o Direito na relação de cuidados 

e proteção de crianças e adolescentes. O percurso de díades homoconjugais na busca de 

legitimação frente ao Estado para o exercício homoparental é tratada no capítulo 4 e no item 

4.1; no item 4.2 problematizo os paradoxos da legislação brasileira no tocante à parentalidade, 

através da adoção judicial ou mesmo da adoção fraudulenta/à brasileira e a possibilidade de 

negatória de paternidade. 

O capítulo 5 – conjugalidade, família, parentalidade & cultura, é um debruçar sobre 

modos diversos de organização familiar, os quais não se restringem ao modelo de família 

nuclear, pautado na relação triangular mãe-pai-filho. Foi possível observar que o “lugar do 

pai” não se constitui uma naturalização, visto que na sociedade Na, por exemplo, não há 

equivalentes linguísticos para as palavras “marido” e “pai”, o que não exclui os homens das 

responsabilidades em relação aos cuidados das crianças. 

A parte I é finalizada com o capítulo 6 – mídia & produção desejante: telenovelas, 

homoconjugalidade, homoparentalidade & adoção, oportunidade na qual busco pensar a mídia 

televisiva, através de sua dramaturgia como produtora e moduladora de desejos. Os itens 6.1 a 

6.5 destinam-se a breves resumos das tramas de cinco telenovelas, a saber: Senhora do 

Destino, Duas Caras, Amor à Vida, Império e Babilônia. No item 6.6 dedico-me a pensar nos 

pontos de contato entre as cinco teledramaturgias. 

Na parte II, capítulo 7 digo da importância de meu percurso profissional, na condição 

de psicólogo da VIJI de São Gonçalo, como já sinalizado, como fundante para a construção 
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do recorte da pesquisa que sustenta a escrita desta tese. Mais que isso, trago à cena cinco 

histórias, escolhidas dentre tantas, como fontes de inspiração para eu pensar o exercício 

homoparental, em relações homoconjugais, como um tema de pesquisa em meu 

doutoramento. Pontuo, o que voltará a ser reafirmado em contextos próprios, que os nomes 

daqueles que protagonizaram essas cinco histórias são ficcionais. 

O item 7.1 – 2ª história diz do abrupto e violento afastamento da pequena Luana de 

suas “duas mães de verdade”; o item 7.2 – 3ª história refere-se a travesti Marina e seus 

(des)encontros com o filho José Tadeu; no item 7.3 – 4ª história, conto sobre os dissabores do 

término de uma conjugalidade e do modo de cuidar das três crianças, que em que pese serem 

filhas “adotivas”, tratava-se de um processo de guarda. O trio Fernanda, Helena & Inês, tendo 

que se haver com a proteção e cuidado das “filhas” Aline, Beatriz & Andressa; no item 7.4 

apresento a história de Estéfano, ainda bebê, entregue por Rosana a sua companheira 

Carmem, após essa haver perdido um filho recém-nato. Finda a conjugalidade, Rosana sai de 

cena, Carmem recasa-se com Adélia e Estéfano, sem conhecer suas origens e não desejado 

por mãe alguma, torna-se, ainda adolescente, garoto de programa, fazendo atendimento a 

homossexuais, a quem assaltava e espancava. O item 7.5 – 6ª história, diz das vidas de Suzana 

e suas mães Eliana & Rosário. O casal recebeu Suzana ainda bebê, sem conhecer suas origens 

ao certo. A partir da chegada da filha, Eliana & Rosário passam a evitar @s amig@s 

homossexuais, em “respeito” à filha. Ao que parece, o ocultar-se das mães potencializa que a 

filha se envergonhe delas; o item 7.6 destina-se a pensar pontos de contatos das cinco 

histórias e seus (des)encontros. 

A parte III refere-se ao início do trabalho de campo, com as Equipes Técnicas 

Interprofissionais (ETI) e com os Grupos de Apoio à Adoção (GAA) e Grupos Institucionais 

de Apoio à Adoção (GIAA). 

No capítulo 8 apresento uma sistematização da habilitação para adoção no estado do 

Rio de janeiro, considerando a sua organização judiciária. Neste ponto, apresento a 

diferenciação conceitual entre GAA, GIAA e Grupo de Habilitação para Adoção (GHA). 

Pontuo ainda que considero haver, neste momento, apenas três GIAA no estado do Rio de 

Janeiro. Os itens 8.1 a 8.13 destinam-se a apresentação do modo como trabalham cada uma 

das quinze Equipes Técnicas Interprofissionais (ETI) das Varas de Infância, Juventude e 

Idoso (VIJI) do Poder Judiciário Fluminense. No item 8.14 busco pontuar as similaridades e 

diferenças existentes entre as quatorze ETI. Finalizo afirmando sobre a importância e potência 

da diversidade de modos de atuar, posto que não considero razoável criar rígidos protocolos 

que engessam possibilidades inventivas e experimentantes. 
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Na parte IV, seus capítulos e itens referem-se ao pensar sobre as narrativas 

apresentadas pel@s profissionais das ETI das VIJI, d@s militantes dos GAA e também d@s 

trabalhadores que são suporte à Comissão Judiciária de Adoção Internacional do Rio de 

Janeiro (CEJAI-RJ). No capítulo 9 – ditos para uma escrita sobre adoção, 

(homo)conjugalidade & (homo)parentalidade: contribuições daqueles que trabalham com a 

questões, criei nomes fictícios para as quatorze VIJI, de modo a desidentificá-las. Assim, 

procuro explicitar que está em análise os discursos/práticas, não as pessoas, sujeitos da 

enunciação. 

No item 9.1 apresento o primeiro dissenso que encontrei no caminhar da pesquisa, 

visto que, isentando raríssimas exceções, tod@s @s profissionais se posicionaram afirmando 

a diversidade de orientações sexuais e identidades de gêneros em suas práticas profissionais. 

O primeiro dissenso diz de um destoar de uma profissional que se posicionou favorável a uma 

ordem de um juiz que proibia que se chamassem casais homossexuais para adotar crianças, 

caso houvesse outra possibilidade de adoção para os infantes. Houve uma recusa de tod@s 

@s demais membros da ETI em se acolher a ordem verbal do juiz. O segundo dissenso, no 

item 9.2, refere-se a uma colega de equipe que se mostrou amistosa ao parecer de Norma dos 

Deuses, possibilitando um consistente debate entre @s técnic@s durante o encontro destinado 

a esta pesquisa. O item 9.3 destina-se a pensar os dois dissensos e outros possíveis modos de 

intervir frente ao incômodo com a diferença. 

Temas referentes ao exercício (homo)parental a serem problematizados tanto em 

processos de habilitação quanto de adoção são problematizados entre os itens 9.4/9.7. Assim, 

discute-se nesses pontos a questão da necessidade ou não de assumir-se a condição de 

LGBTTIQ ou não como condição ao exercício parental através da adoção judicial de filhos. 

Como se daria, portanto, os processos identificatórios dos filhos em díades homoconjugais, 

considerando uma suposta necessidade de diferenciação sexual das figuras parentais; o que 

seriam os critérios habilitadores a serem considerados em um processo de habilitação para 

adoção, independente da orientação sexual e identidade de gênero dos postulantes? E se o 

exercício homoparental seria um salvo conduto para que @s LGBTTIQ fossem inserid@s na 

racionalidade heteronormativa? 

No item 9.8 há um debate sobre os contornos (homo)conjugais: díades, tríades, 

quartetos... Seria possível as ETI pensarem (homo)conjugalidades que extrapolem os 

“seguros” contornos oferecidos à racionalidade das premissas das díades conjugais balizares 

da família nuclear burguesa, pretensamente monogâmica? O item 9.9 destina-se a colocar em 

o silogismo “homoafetivo”, posto que na militância LGBTTIQ e nos tribunais ele tem sido 
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proposto como uma alternativa viável ao termo “homossexual”. Busca-se, desse modo, pensar 

os efeitos que o termo “homoafetivo” tem produzido. Estariam aí as balizas de uma 

“homonormatividade”? 

A adoção internacional é tratada ainda na Parte IV, capítulo 10, visto ser essa uma 

possibilidade de inserção familiar para crianças e adolescentes que, devido a certas 

características, não há no Brasil, possibilidade adotiva. O item 10.1 é destinado a se pensar os 

meandros da habilitação de nacionais que exercem função de estado no exterior. Já o item 

10.2 focaliza-se na adoção internacional & o exercício homoparental, oportunidade na qual há 

relatos de histórias de adoção por casais homossexuais, em que as técnicas disseram da 

potência dos casais homossexuais estrangeiros no trato com as delicadas e densas histórias de 

seus filh@s brasileir@s. 

No capítulo 11 encerra a parte IV, oportunidade na qual me debruço sobre os efeitos e 

expectativas que esta pesquisa produziu naqueles profissionais que participaram. Tento, deste 

modo, ficar atento para o compromisso ético-político de uma pesquisa. 

A parte V tem início no capítulo 12, em que apresento a sentença de Têmis, juiz de 

direito, referente ao posicionamento da promotora de justiça Norma dos Deuses. O item 12.1, 

a partir da sentença que habilita Bruno Elias & Edilson Gondra, abre o caminho para se 

contar, nesta tese, novas histórias, outros possíveis. Assim, no item 12.2 há a 7ª história, onde 

narro os acontecimentos daquela que se constituem a primeira das quinze histórias que me 

foram contadas no caminhar desta pesquisa. Inicio por Bruno Elias & Edilson Gondra e seus 

dois filhos, por serem os protagonistas da promoção ministerial que marca o começo desta 

escrita. No item 12.16 finalizo com a história de Fabien & Xavier e seus filhos Rodrigo & 

Ivan; posto que Rodrigo é fruto de uma adoção internacional, eivada de tropeços devidos a 

preconceitos de algum@s profissionais de uma ETI. Importante pontuar que as treze histórias 

(item 12.3 ao 12.15) que são narrados no intervalo dessas duas, nos convocam a olhar a 

diferença, na afirmação do outro como necessária. 

Por fim, na parte VI, capítulo 13 há o ensaio de uma (im)possível conclusão: pontos de 

contato, caminhos, encruzilhadas. Onde buscar retomar alguns pontos tratados no percurso da 

escrita desta tese, em uma aposta na potência de se afirmar a diferença, sem disfarces e 

subterfúgios. Assim, aposto na retomada dos termos tidos por abjetos, insistindo na potência, 

justamente daquilo que lhe fora imputado como sendo nefando. Uma vez que tende a dizer de 

uma resistência as serializações do desejo e modos de ser da existência, da família. Assim, 

aposto no devir, inclusive no devir família, em seu constante vir a ser... 
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1 O QUE MOVE QUEM PESQUISA: ATRAVESSAMENTOS HISTÓRICOS NA 

RELAÇÃO COM A INFÂNCIA, A (HOMO)CONJUGALIDADE, A 

(HOMO)PARENTALIDADE, O DIREITO E A PRODUÇÃO TELEVISIVA 

 

 

1.1 1ª História - afetos & efeitos daquele que pesquisa – análise de implicações 

 

 

Nós já temos encontro marcado, eu só não sei quando, se daqui a dois 

dias, se daqui a mil anos. Com dois canos pra mim apontados, ousaria 

te olhar, ousaria te ver. Num insuspeitável bar, pra decência não nos 

ver, perigoso é te amar, doloroso querer. Somos homens pra saber o 

que é melhor pra nós. O desejo a nos punir, só porque somos iguais, a 

Idade Média é aqui. Mesmo que me arranquem o sexo, minha honra, 

meu prazer, te amar eu ousaria. E você, o que fará se esse orgulho nos 

perder? No clarão do luar, espero, cá nos braços do mar me entrego. 

Quanto tempo levar, quero saber se você é tão forte que nem lá no 

fundo irá desejar. O que eu sinto, meu Deus, é tão forte! Até pode 

matar. O teu pai já me jurou de morte por eu te desviar. Se os boatos 

criarem raízes, ousarias me olhar, ousarias me ver. Dois meninos num 

vagão e o mistério do prazer. Perigoso é te amar, obscuro querer. 

Somos grandes para entender, mas pequenos para opinar. Se eles vão 

nos receber, é mais fácil condenar ou noivados pra fingir. Mesmo que 

chegue o momento que eu não esteja mais aqui. E meus ossos virem 

adubo, você pode me encontrar no avesso de uma dor. No clarão do 

luar, espero, cá nos braços do mar me entrego. Quanto tempo levar, 

quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar
4
. 

 

 

Para além da trajetória profissional, penso que é necessário dizer que a vida daquele 

que pesquisa, em suas relações de afeto, produz efeitos na pesquisa. Não apenas no produto 

final do trabalho realizado, mas de modo fundante, na eleição do tema a ser pesquisado. 

                                                 
4
 Música Avesso, de Jorge Vercilo – Álbum Perfil, 2003. <https://www.letras.mus.br/jorge-vercillo/46655/> - 

Acesso em: 10/02/2015. 
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Destarte, faz-se importante dizer de meu desejo em ser pai, desejo esse interditado em 

decorrência de minhas escolhas, visto que vivencio uma homoconjugalidade e o desejo 

homoparental não é compartilhado por aquele que escolhi para viver uma vida em comum. 

A eleição deste tema de pesquisa, ao que parece, diz de uma alternativa conciliadora 

de desejos. Uma vez que não rompi a homoconjugalidade para concretizar o projeto de ser 

pai, ainda que na modalidade monoparental, sendo a homoconjugalidade, neste momento, 

mais fundante que o exercício homoparental. Afinal, não seria coerente com o meu exercício 

profissional impor a meu companheiro um filho, na medida em que ele não deseja ser pai. 

Deparei-me, em minha vida pessoal, com histórias de homoparentalidades, de matizes 

diversas. Situações em que amigos homossexuais tiveram filhos naturais na vigência de 

conjugalidades heterossexuais; bem como amigos homossexuais que decidiram ter filhos com 

amigas heterossexuais ou homossexuais. Tais situações equiparam-se a narrada por Solomon 

(2012), em que ele diz de sua vivencia pessoal na posição de um homossexual com filhos; 

bem como da relação com os filhos de seu companheiro. O autor narrou ainda histórias 

diversas de pessoas por ele entrevistadas que lidaram de modos diversos com filhos que, ao 

nascerem, não atendiam a suas idealizações. 

Digno de nota que a história de exercício homoparental com a qual tive maior 

proximidade diz de meus afetos com meu irmão Gil Vicente Daros
5
. Ele e nossa irmã bilateral 

Ana Maria da Silva adotaram Camila Zolina Daros Silva, ainda bebê, no final de 1994. 

“Ousaria te olhar, ousaria te ver. Num insuspeitável bar, pra decência não nos ver. Perigoso 

é te amar, doloroso querer. Somos homens pra saber o que é melhor pra nós. O desejo a nos 

punir, só porque somos iguais”
6
. 

Cabe pontuar que a chegada de Camila Zolina ao núcleo familiar deu-se, inicialmente, 

por intervenção do Conselho Tutelar, em um momento que Gil Daros & Ana Maria 

constituíam um núcleo familiar formado por eles, Zolina Maria Elisa Daros Silva & Ana Rosa 

Silva Daros
7
. O quarteto era corresponsável pela acolhida e proteção da bebê Camila Zolina... 

A adoção do ponto de vista afetivo fora se delineando de modo espontâneo, com Ana 

                                                 
5
 O seu nome de registro era Gilmar Vicente da Silva. Porém, ele preferia ser nomeado por Gil Vicente Daros, 

modo como era reconhecido, inclusive nas redes sociais. Neste texto, a grafia do nome “Darós”, varia de 

acordo com os Registros Civis de Nascimento, por isto, ora aparece com acento, ora sem. Digno de nota que a 

semelhança do que fiz, ele entrou com processo judicial para inserir o nome materno. Porém, morreu em um 

trágico acidente de carro em 13 de setembro de 2013, aos quarenta e quatro anos de vida, antes de conseguir 

consignar em Cartório a decisão judicial que lhe concedera o direito de passar a usar o nome de Gilmar Vicente 

da Silva Darós. 

 
6
 Fragmento da música Avesso, de Jorge Vercilo. 

 
7
 Respectivamente, nossa mãe e irmã caçula. 
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Maria e Gil Vicente se constituindo no lugar da coparentalidade; não obstante, a avó Zolina 

Maria Elisa e a tia Ana Rosa se corresponsabilizarem, de modo efetivo, nos cuidados com a 

infante... 

Quanto à adoção formal, fora levada a termo por Ana Maria. Afinal, por orientação do 

advogado, Ana Maria & Gil Vicente recuaram frente ao desejo de serem mãe-pai formais em 

conjunto daquela criança, não obstante a terem por filha em comum, do ponto de vista dos 

afetos e na concretude dos cuidados cotidianos. “Dois meninos num vagão e o mistério do 

prazer. Perigoso é te amar, obscuro querer. Somos grandes para entender, mas pequenos para 

opinar. Se eles vão nos receber é mais fácil condenar ou noivados pra fingir”
8
. 

Considero importante mencionar que naquele período, início de minha militância em 

defesa dos direitos humanos daqueles que vivenciavam orientações sexuais e identidades de 

gênero diversas do preconizado pela heteronormativa, eu, ainda sem experiência profissional 

na ceara da infância, concordava com a apreensão do operador do Direito... 

Considerava que, devido aos entraves jurídicos, não era possível uma criança ser, 

formalmente, filiada por dois irmãos. “Nós já temos encontro marcado. Eu só não sei quando. 

Se daqui a dois dias. Se daqui a mil anos. Com dois canos pra mim apontados. Ousaria te 

olhar, ousaria te ver. Num insuspeitável bar, pra decência não nos ver. Perigoso é te amar, 

doloroso querer”
9
. 

Hoje, graças à vivência/experiência profissional e debates em espaços de militância 

em defesa dos Direitos Humanos, notadamente de LGBTTIQ
10

 e de crianças e adolescentes. 

Penso ser necessário a afirmação de arranjos familiares e modos de exercício parental que não 

estejam previstos no ordenamento jurídico, uma vez que o Direito não há de limitar a vida em 

suas possibilidades, mas sim acolher a diversidade de modos de ser.  

 

O desejo a nos punir, só porque somos iguais. A Idade Média é aqui. Mesmo que me 

arranquem o sexo, minha honra, meu prazer. Te amar eu ousaria. E você, o que fará 

se esse orgulho nos perder? No clarão do luar, espero. Cá nos braços do mar me 

entrego
11

. 

 

Gil Vicente Daros, assim como eu, requereu judicialmente a inclusão do nome 

                                                 
8
 Fragmento da música Avesso, de Jorge Vercilo. 

 
9
 Idem. 

 
10

 Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais, Intersexos e Queers. No curso dessa escrita será aprofundada as 

questões teóricas e ético políticas atinentes a população LGBTTIQ. 
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 Fragmento da música Avesso, de Jorge Vercilo. 
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materno. Tencionava ainda requerer a paternidade jurídica de Camila Zolina, sua filha desde 

sempre, do ponto de vista dos afetos... 

Todavia, a morte súbita o impediu de ser reconhecido, formalmente, como pai de sua 

filha. Frente a sua morte, todos os familiares acolheram seu desejo e reconheceram os efeitos 

patrimoniais da parentalidade que sempre existira. 

Em que pese os atravessamentos e entraves legais, Camila Zolina é reconhecida, por 

toda a parentela, como genuína filha de Gil Vicente Darós & Ana Maria da Silva... 

Meu irmão, quarenta minutos antes do trágico acidente que pôs fim a sua existência, 

postou, em uma rede social, enquanto abastecia o carro, em companhia de Ana Maria, nossa 

irmã e sua amiga e colega laboral de toda uma vida, com muitos afetos e estranhezas comuns 

aqueles que compartilham o cotidiano doméstico e laboral, a seguinte frase: “Dizem que 

sexta-feira treze é dia de azar... Azar que nada... Que venha o sol, que venha a chuva, que 

venha a vida”. Vida esta tragada em um dia chuvoso na BR 101, em uma curva que antes 

dele, levara outras dezenove vidas, vítimas das assassinas estradas do Brasil... 

Pessoas continuam a morrer naquele trecho da estrada e, as autoridades insistem em 

dizer que se trata de acidentes, por negligência dos condutores. Mas, penso que isso seja tema 

para outras militâncias, em outros contextos, não obstante seus impactos e estragos nas vidas 

de tantas pessoas... 

Não posso, por escolha, deixar de dedicar este trabalho acadêmico aquele que amava a 

academia, mesmo tendo vivido extremadas dificuldades em dedicar-se aos estudos, devido à 

situação de pobreza na qual estivemos imersos no início de nossas vidas... Gil Vicente estava 

a cursar um mestrado profissional na cidade de São Gabriel da Palha - ES, onde vivemos 

nossas infâncias... 

Naquela mesma cidade, Gil Vicente fora enterrado, a contragosto, pois desejava ser 

cremado, o que não fora possível, devido à dureza e burocracia deste Estado que mata em 

suas estradas, mas não autoriza os familiares a decidirem sobre o destino dos corpos daqueles 

a quem amavam... 

 

Mesmo que chegue o momento que eu não esteja mais aqui e meus ossos virem 

adubo, você pode me encontrar no avesso de uma dor. No clarão do luar, espero. Cá 

nos braços do mar me entrego. Quanto tempo levar, quero saber se você é tão forte 

que nem lá no fundo irá desejar
12

. 
 

Ele sempre nos dissera que desejava a cremação porque não gostaria de ocupar espaço 
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após sua morte... Talvez, o fato de ser sepultado junto a nossos avós maternos, talvez, em 

parte, tenha cumprido seu desejo, afinal, não chegou a ocupar novo espaço... 

Camila Zolina é uma jovem com seus vinte poucos anos de vida... 

Interrompeu o intercâmbio que fazia na Irlanda em função da morte de seu pai, tendo 

conseguido chegar a tempo de sepultar seu corpo... A jovem segue sua vida e, no momento, 

cursa graduação em Direito... 

Assim, de pronto, pontuo que as experiências vividas, tanto pessoais, quanto 

profissionais, constituem-se fundantes no processo de construção desta pesquisa, em uma 

busca de se romper com os atravessamentos que limitam encontros, na afirmação das 

transversalidades que potencializam bons encontros... 

 

Nós já temos encontro marcado, eu só não sei quando, se daqui a dois dias, se daqui 

a mil anos. Com dois canos pra mim apontados, ousaria te olhar, ousaria te ver. Num 

insuspeitável bar, pra decência não nos ver, perigoso é te amar, doloroso querer. 

Somos homens pra saber o que é melhor pra nós (...). O teu pai já me jurou de morte 

por eu te desviar. Se os boatos criarem raízes, ousarias me olhar, ousarias me ver. 

Dois meninos num vagão e o mistério do prazer. Perigoso é te amar, obscuro querer. 

Somos grandes para entender, mas pequenos para opinar. (...) é mais fácil condenar 

ou noivados pra fingir. Mesmo que chegue o momento que eu não esteja mais aqui. 

E meus ossos virem adubo, você pode me encontrar no avesso de uma dor. No 

clarão do luar, espero, cá nos braços do mar me entrego. (...) quero saber se você é 

tão forte que nem lá no fundo irá desejar
13

. 
 

“Que venha o sol, que venha a chuva” e que a vida continue a nos invadir... Gil 

Vicente Daros, presente, presente, presente! Este trabalho é dedicado a você, por tudo que 

vivemos e que ainda tínhamos a viver... 

 

 

1.2 Recorte do tema da pesquisa & caminhar metodológico 

 

 

Situo que o presente trabalho destina-se a dar visibilidade à adoção judicial de filhos 

por casais homossexuais, problematizando a heteronormatividade que nos atravessa e nos 

constitui como sujeitos. Assim, caminho na perspectiva foucaultiana de que a priori, não há 

uma verdade, mas regimes de verdades, os quais são produzidos historicamente, a partir das 

relações de poder, em cada tempo histórico e contexto cultural (FOUCAULT, 2014). 

Deste modo, no curso do texto, coloco, em análise as instituições (LOURAU, 1993; 

                                                 
13

 Fragmento da música Avesso, Jorge Vercilo. 



23 

BAREMBLITT, 2002) que atravessam a adoção judicial de filhos, as quais norteiam as 

intervenções dos técnicos nas VIJI
14

, em procedimentos referentes à habilitação para adoção. 

Notadamente nos casos referentes às demandas homoconjugais
15

, independente do pleito 

haver sido postulado pelo casal, ou individualmente, por um dos membros que compõe a 

díade conjugal. 

Trata-se de uma pesquisa que busca romper com as fronteiras dos saberes instituídos, 

sendo necessário, muitas vezes, uma aproximação entre diferentes disciplinas, tais como 

Psicologia, Antropologia, Direito, Filosofia, Linguística, Literatura, Sociologia, História e 

Serviço Social. Porém, não tenho a pretensão de esgotar as especificidades de cada campo do 

saber, apenas reconhecer os múltiplos atravessamentos que constituem a prática profissional. 

Ressalto ainda que trabalho em uma perspectiva transdisciplinar, em que não há 

hierarquizações entre os saberes. 

Digno de nota que, a interrogação de Arantes (2008): “mediante quais práticas a 

Psicologia e o Direito pretendem discutir a relação”, faz sentido no tocante a todos os campos 

do saber. Afinal, como aponta Veyne (2011, p.75) ao dizer de Foucault, sua obra e sua pessoa: 

 

(...) é preciso fazer a economia do homem ou da natureza humana, se quisermos 

analisar o sistema da sociedade e do homem’, é preciso estudar a história, a 

economia, a sociedade, a linguística
16

 e todo o dispositivo que faz dele o que ele é 

em um dado momento. 

Quando faço uma referência específica à Psicologia e ao Direito, digo apenas de 

minha formação de base e do fato de que a proposta da pesquisa é colocar em análise a 

adoção judicial de crianças/adolescentes, a qual acontece no espaço reservado, 

hegemonicamente, ao Direito. 

No entanto, penso que se faz necessário problematizar a rigidez hierárquica no fazer 

cotidiano do Direito (Magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública/Advocacia), na 

relação com os demais saberes/fazeres que compõem os quadros dos Tribunais de Justiça no 

Brasil. Pois, a discussão transversalizada entre o Direito e os demais campos do saber não se 

constitui a regra, mas a exceção. 
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 Varas de Infância, Juventude e Idoso. 
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Considerarei todos os arranjos familiares que rompem com o binarismo heteronormativo (gays, lésbicas, 

bissexuais, transexuais, travestis, intersexuais e queers - LGBTTIQ). Pontuo que não me debruçarei sobre as 

especificações atinentes aos conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, por não se constituir como 

foco central do meu trabalho. 

 
16

 No original, os nomes das disciplinas constam em minúsculo, possivelmente, devido ao posicionamento ético-

político do autor de afirmar a dimensão histórica e não soberana da ciência em relação a toda forma de 

produção do conhecimento. 
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Coloco em análise noções conceituais que se constituem basilares para se pensar a 

adoção, notadamente, a adoção homoparental. Para tal, faz-se necessário pensar, ainda, as 

concepções de parentalidade, filiação, infância e sexualidade (orientações sexuais e 

identidades de gênero, notadamente), visto que faço uma aposta na ruptura com os universais. 

Afinal, a afirmação da diferença, da PoÉtica da diferença, constitui-se o norte ético-político 

do presente trabalho (SANTOS, 2014). 

Desta feita, problematizo as instituições que sustentam as práticas dos profissionais 

que atuam nas VIJI, no tocante aos processos de acolhimento (familiar e institucional), 

destituição do poder familiar, habilitação para adoção, dentre outras naturezas processuais. 

Pontuo que as problematizações aconteceram nos encontros, em parceria com os 

profissionais, ou seja, transversalmente, não de modo hierarquizado. Uma vez que me propus 

a falar com os trabalhadores sobre nossas práticas, não apenas dizer de minha apreensão sobre 

tais práticas. 

Penso ser oportuno dizer de uma distinção conceitual entre os termos genitora/genitor 

e mãe/pai, com a compreensão de que o fato de gerar rebentos não implica, necessariamente, 

na instauração dos genitores no “lugar” de mãe/pai. Tampouco, constitui-se condição 

necessária gerar filhos biológicos para se tornar mãe/pai de crianças/adolescentes 

(BADINTER, 1985). 

Procurei cartografar juntos aos profissionais das equipes técnicas psicossociais que 

atuam nas VIJI, as práticas em processos de habilitações para adoção. Isto possibilitou, tanto a 

mim, quanto aos partícipes da pesquisa, colocar em análise a adoção judicial de filhos, com 

foco no exercício da homoparentalidade. Visto que, “A diretriz cartográfica se faz por pistas 

que orientam o percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar 

sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 

17). 

Procurei, ainda, pensar com os aludidos profissionais e algumas famílias 

homoconjugais os possíveis efeitos havidos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA – Lei 8.069 de 1990), e suas alterações a partir da Lei 12.010 de 2009, no tocante à 

convivência familiar e comunitária, a qual ficou conhecida como Lei da Adoção. Assim como 

do reconhecimento da constitucionalidade das uniões estáveis homoconjugais, pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), em 05 de maio de 2011, ou seja, muito recente, considerando-se em 

termos histórico. 

Pontuo ainda que, no curso do trabalho realizado, busquei atentar-me também às 
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apreensões que os casais de lésbicas & gays
17

 tiveram quando foram recepcionados no Poder 

Judiciário, notadamente, através de suas equipes técnicas interprofissionais. Os efeitos das 

alterações do ECA e da decisão do STF também foram problematizados com os casais que 

participaram da pesquisa. 

As resistências de setores conservadores do parlamento brasileiro, buscando barrar 

avanços ou retroceder nos direitos já conquistados não foram desconsideradas, quando dos 

encontros com as equipes e com os casais, notadamente em decorrência do Projeto de Lei 

6.583 de 2013 que tramita na Câmara dos Deputados. O referido projeto restringe o conceito 

de família, para fins de proteção do Estado, a união entre um homem e uma mulher e seus 

descentes. De igual modo, discutimos o Projeto de Lei número 470 de 2013, que tramita no 

Senado Federal. Esse, diferentemente do Projeto da Câmara, amplia o conceito de família, 

sendo nomeado por Estatuto das Famílias, cuja iniciativa fora do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família (IBDFAM)
18

. O projeto de Lei do Senado afirma que os vínculos de afetos, 

não importando a configuração familiar. Assim, coaduna com o norte ético-político desta 

pesquisa. 

Apreendo que as intervenções das equipes técnicas com os habilitandos durante os 

procedimentos técnicos de habilitação para adoção, com postulantes homossexuais ou não, 

sejam potentes para se pensar os matizes diversos de configurações familiares. Isto, em si, 

seria um acontecimento potencializador de transformações nos modos de subjetivação. Logo, 

no percurso desta pesquisa, poder pensar coletivamente essas questões fora um momento raro 

para nós colocarmos em análise. Afinal, como bem situa Passos e Barros (2009, p. 17), “(...) 

queremos neste texto, discutir a inseparabilidade entre conhecer e fazer, entre pesquisar e 

intervir: toda pesquisa é intervenção”. 

Assim, os objetivos desta pesquisa consistem em colocar em análise os critérios 

utilizados pelas Equipes Técnicas Interprofissionais das VIJI nos processos de habilitação 

para adoção e seus possíveis efeitos nas vidas d@s jurisdicionad@s homossexuais que se 

pretendem mães/pais adotiv@s; bem como visibilizar a existência de famílias homoconjugais, 

que vivenciam a parentalidade, contando suas histórias, a partir de suas próprias narrativas. 

O meu percurso profissional, na militância em prol dos direitos humanos, notadamente 
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 Pontuo que tinha a pretensão de estar com núcleos familiares formados pela diversidade da ‘população” de 

lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis intersexuais & queer (LGBTTIQ), mas não foi possível. 

Assim, consta desta tese, a partir dos procedimentos da pesquisa, apenas narrativas de casais de mulheres e de 

homens. Houve a história de um casal constituído por uma travesti que fora mencionado pela ETI da VIJI da 

Posse. 
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 No caminhar do texto, os referidos projetos de legislatura serão retomados. 
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de Criança & Adolescente e da Diversidade Sexual; bem como minha vida pessoal, conforme 

já sinalizado, constituem-se parte fundamental da metodologia de pesquisa que levei a termo. 

Premente situar que, durante uma visita domiciliar com Marta Garcia Bueno
19

, 

conversando sobre minhas inquietações metodológicas, situei para a amiga/colega de trabalho 

que cogitava trabalhar os encontros com os casais, em formato de relatórios técnicos. Marta 

ponderou que eu deveria contar as histórias, não em formato de relatórios técnicos, mas como 

contos. A partir daquele momento, decidi por contar as histórias, deixando de lado a ideia 

inicial de formato de relatórios técnicos. 

Penso que a guinada metodológica que o bom encontro com Marta oportunizou-me, 

diz de uma tentativa de escapar à sedutora armadilha do olhar especialista que os relatórios 

técnicos acabam por imprimir. Afinal, por mais que nos sustentemos numa aposta ético-

política de dizer com o outro e, não apenas do outro, no produto final que nos demanda, como 

Poder Judiciário, ou seja, a feitura de um relatório técnico, nem sempre conseguimos. 

Ressalta-se que se espera uma a avaliação, neutra e isenta, a qual, em uma pretensa 

cientificidade, haveria de dizer da dinâmica sob análise. 

Na sequência dos acontecimentos, no início do ano seguinte, em 2014, vivenciei outro, 

dentre tantos, potente encontro, com Ruth Batista, que passou a fazer parte de nosso grupo de 

pesquisa
20

, por haver se tornado doutoranda no PPFH. Este encontro viabilizou o contato com 

sua dissertação de mestrado (BATISTA, 2014), na qual ela trabalhou as histórias de 

adolescentes submetidos à medida de internação, na Região Metropolitana de Vitória, no 

estado do Espírito Santo, por prática de atos infracionais. 

As histórias dos adolescentes foram narradas em formato de contos. O caminho 

metodológico escolhido por Ruth viabilizou dizer trágicas histórias, com sutilizas que 

afirmam a diferença, no lugar de estigmatizar, diagnosticar, medicalizando e rejudicializando 

as intensas existências daqueles adolescentes, as quais eram eivados de vida. 

O meu trajeto profissional viabilizou ainda o encontro com Andréa de Melo Amaral, a 

qual, após atuar em um abrigo municipal na cidade de São Gonçalo, entrou para o TJRJ em 

2004. Pelos bons acasos do “destino”, após muitos anos, Andréa veio trabalhar na mesma 

equipe que eu. Andréa, no mestrado, contou histórias de meninas que, após anos de 
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 Assistente Social que atua comigo na VIJI de São Gonçalo. Quando entrei para o TJRJ em 1999, Marta já era 

técnica naquela serventia há mais de dois anos. Necessário dizer que toda a Equipe Técnica fora parceira e 

contribuiu, tanto para a eleição do recorte de pesquisa quanto para a condução da mesma. Rodrigo de Luca foi 

quem gravou o áudio do encontro com a VIJI de São Gonçalo. Tod@s, direta ou indiretamente, contribuíram 

para o desenrolar da pesquisa.  
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 Grupo de Pesquisa orientado por Esther Maria Magalhães Arantes, minha orientadora. 
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abrigamento, conseguiram romper com o “destino previsível” e, construíram histórias outras. 

Assim, não se perpetuaram nas vivências de abandono a que foram submetidas em tenras 

idades (AMARAL, 2009). 

Necessário ainda situar que os bons encontros com os professores e colegas das 

disciplinas que cursei, tanto no PPFH, quanto nas pós-graduações em Psicologia da UERJ e 

UFF, a participação no grupo de pesquisa
21

 e minha estada na cidade de Nova York, para um 

doutorado-sanduíche produziram consistentes contribuições em minha trajetória 

teórico/prática no lugar de pesquisador/trabalhador. 

Considero que, para além de minha trajetória, esta pesquisa seja transversalizada pela 

perspectiva metodológica da cartografia, conforme já sinalizado, pesquisa-intervenção 

(PASSOS; BENEVIDES, 2009), da história oral (AMADO; FERREIRA, 2006) e da 

narratividade (BENJAMIN, 1994), pois, segundo penso, rompi com a pretensa noção de 

neutralidade científica do pesquisador na relação com um dado objeto a ser desvelado. 

As afetações metodológicas aludidas foram delineando-se no percurso da pesquisa, 

sem um norteador rígido. Deste modo, abri mão da ideia inicial de mapear nos sites dos 

Tribunais de Justiça sentenças favoráveis a adoção para casais homossexuais. Visto que 

apreendi que os dados formalmente registrados nos arquivos do Poder Judiciário diriam 

menos que o estar com os profissionais que atuam nas engrenagens de intervenções e com 

casais que vivenciam ou encontram-se a espera de vivenciar a homoparentalidade, através da 

adoção judicial de filhos. 

Desta feita, busquei trabalhar na afirmação de modos de ser contra-hegemônicos, no 

caso específico, configurações familiares que rompem com as balizas heteronormativas.  

Estive, ainda, junto com os participantes da pesquisa, pensando, transversalmente, as 

implicações que temos com as instituições que fundamentam nossos fazeres e nos constituem. 

Assim, pontuo que as intervenções aconteceram nos encontros com os profissionais 

que atuam nas engrenagens do Poder Judiciário Fluminense, em procedimentos de habilitação 

para adoção de famílias que desejam adotar judicialmente crianças/adolescentes e com casais 

homossexuais, formados por homens e por mulheres. 

Focalizei minha atenção nas habilitações homoconjugais. Procurando pensar tanto os 

processos de habilitação, momento no qual há apenas o projeto de inscrição no Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA), quanto nos processos de adoção, momento no qual já existe uma 
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 Participantes do grupo de pesquisa da professora-orientadora Esther Arantes: Lenir Nascimento da Silva, 
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Dias & Deivy Frajman. 
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criança/adolescente concreto, em processo de filiação, em que se postula ao Poder Judiciário a 

adoção formal daquele filho. 

Os encontros pautaram-se pela informalidade, em uma aposta transversal de relação 

entre pesquisador e partícipes da pesquisa, tanto com as equipes, quanto com os casais. 

Assim, esta pesquisa rompeu com a perspectiva de coleta de dados e investiu na produção de 

dados com os sujeitos que acolheram o convite para participarem do presente processo de 

investigação (KASTRUP, 2005). 

Os procedimentos operacionais para a realização da pesquisa constituíram-se de 

levantamento bibliográfico, participação em reuniões mensais em diversos grupos de apoio à 

adoção, encontros com as equipes técnicas psicossociais que atuam nas VIJI do estado no Rio 

de janeiro & a equipe técnica da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJAI) do estado 

do Rio de Janeiro. 

A partir de alguns encontros com as equipes das VIJI, senti a necessidade de fazer um 

encontro com militantes que atuam nos grupos de apoio à adoção, dado que algumas VIJI 

delegam as intervenções em grupo, aos grupos de apoio à adoção. O encontro deu-se durante 

o XX Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA), em Belo horizonte, entre 

04 a 07 de junho de 2015.
22

 Travei ainda contato com todas as CEJAI, no sentido de 

compreender melhor o modo como eram tratadas as habilitações por residentes no exterior 

que desejavam adotar filhos no Brasil; no entanto, obtive poucos retornos. 

Importante mencionar, ainda, que não apenas as VIJI atuam em processos de 

habilitação para adoção e processos de adoção. Estes processos, na estrutura da organização 

judiciária do estado do Rio de Janeiro, nas comarcas onde não existentes varas especializadas 

(VIJI), ficam sob a responsabilidade de Varas de Família ou Varas Únicas. 

Porém, fiz o recorte de pesquisa com as VIJI, considerando as especificidades do 

trabalho realizado, visto que nas demais varas, em função de não terem equipes específicas, 

não têm como desenvolver o trabalho nos moldes como acontece nas VIJI. Afinal, uma 

mesma equipe tem de cobrir diversas comarcas, o que impõe um trabalho, exclusivamente 

pericial, com poucas possibilidades de intervenções que escapam da demanda estrita da 

autoridade judicial (SANTOS; DARÓS, 2016). 

No tocante aos encontros com os casais, estive com quinze. Destes, apenas dois ainda 

aguardam a chegada do filho; os demais casais já se encontram com seus respectivos filhos. 

Há dentre as histórias uma adoção internacional, havida em uma das VIJI da Capital. 
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Há também a história de um casal a quem fora entregue um bebê, pela própria genitora 

e, quando da morte desta, apenas um dos membros da díade solicitou, não a adoção, porém, a 

tutela do filho. Tiveram medo que a criança, à época, com cinco anos de vida, lhes fosse 

retirada, caso a VIJI acessasse a informação de que o infante estava sob os cuidados de um 

casal de homens. 

Procurei estar com os casais, sendo que em duas situações não fora possível, 

momentos nos quais apenas um dos parceir@s, com a anuência do outro, contou-me suas 

histórias. Ponderei com todos os casais que eu poderia utilizar nomes fictícios, para que não 

fossem identificados, solicitando que escolhessem como gostariam de ser nomeados. Todos 

escolheram que em suas histórias constassem seus respectivos nomes, como uma maneira de 

se afirmar a diversidade de modos de se ser família. 

Os encontros com os casais e com as equipes técnicas foram audiogravados e, 

posteriormente, transcritos
23

. As transcrições das equipes foram encaminhadas para crítica das 

mesmas, bem como o texto, em sua fase final de elaboração. Digno de nota que apenas o 

encontro com a equipe de Serviço Social da VIJI da Praça Onze
24

 não fora gravado em áudio, 

devido a dificuldades que tive no manejo do gravador. Porém, enviei as colegas assistentes 

sociais o texto produzido e, obtive retorno, com potentes críticas para o caminhar da pesquisa. 

Quanto aos casais, lhes enviei as histórias, para que pudessem fazer a crítica da escrita, 

em uma tentativa de co-escrita. O encontro com o casal Fabien & Xavier
25

 também não fora 

gravado, tendo acontecido em de 2009, quando de uma visita à cidade de Barcelona. A partir 

daí, temos realizamos amiúde várias trocas, através de redes sociais, para a elaboração do 

texto. 

Após a realização do trabalho de campo, procedi à cuidadosa leitura das transcrições e 

também escutei, diversas vezes, os áudios dos encontros, por vezes, a leitura das transcrições 

e o escutar dos áudios deram-se concomitantemente. Isto, na busca de me afetar pelas 

narrativas dos profissionais que constituem as equipes técnicas e dos casais, em uma tentativa 

de poder narrar a partir dos afetos produzidos em mim, dos potentes encontros que vivenciei. 

                                                 
23

 Débora Najar foi quem fez a transcrição e, tornando-se uma interlocutora, participou ativamente da pesquisa, 

com potentes retornos referentes à singularidade do manejo metodológico. Contribuindo, deste modo, para os 

encontros futuros. 

 
24

 Aqui utilizo o nome real da Vara. Porém, no percurso da tese, há momentos em que utilizo nomes fictícios, 

para preservar a identidade dos participantes da pesquisa. 

 
25

 Publiquei a história deste casal, com nomes fictícios no livro fruto no IV Congresso da Associação de Estudos 

da Homocultura - ABEH (DARÓS, 2010). Reitero que a escolha por se utilizar os nomes reais foi uma escolha 

de tod@s @s personagens das narrativas. 
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1.3 Infância & cuidado: breve contextualização histórica 

 

 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento, não era o momento dele 

rebentar, já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome 

pra lhe dar. Como fui levando não sei lhe explicar. Fui assim levando 

ele a me levar e na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. 

Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ai, o meu guri, olha aí! Olha aí! É o meu 

guri e ele chega. Chega suado e veloz do batente. Traz sempre um 

presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço que haja 

pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro. Chave, 

caderneta, terço e patuá. Um lenço e uma penca de documentos pra 

finalmente eu me identificar. Olha aí! Olha aí! Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! É o meu guri e ele chega! Chega no morro com 

carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo até ele 

chegar cá no alto. Essa onda de assaltos está um horror. Eu consolo 

ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele me ninar. De repente 

acordo, olho pro lado e o danado já foi trabalhar. Olha aí! Olha aí! Ai 

o meu guri, olha aí! Olha aí! É o meu guri e ele chega! Chega 

estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as 

iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço. Fazendo alvoroço 

demais. O guri no mato, acho que tá rindo. Acho que tá lindo de papo 

pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço! Ele disse que 

chegava lá. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí! 

É o meu guri! Olha aí! Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí! É o meu 

guri!
26

 

 

 

O cuidado com a infância tem sido tratado por organismos internacionais desde o fim 

do século XIX. No entanto, somente a partir dos anos 1920, no século passado, surgem os 

primeiros documentos internacionais atinentes aos direitos infanto-juvenis: a Declaração de 

Genebra publicada em 1924, reeditada em 1948, tendo sofrido novas alterações com a edição 
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 Música Meu Guri, Chico Buarque. <https://www.youtube.com/watch?v=ELKpKwG4rzo> – Acesso em: 

14/02/2016. 
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de 1959, da Declaração Sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

A trajetória dos direitos dos infantes culminou na Convenção dos Direitos da Criança 

(CDC)
27

, também aprovada pela ONU, por unanimidade, em novembro de 1989. Premente 

situar que a CDC foi elaborada sob um clima de fortes tensões, frente ao contexto da Guerra 

Fria, em que os Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) disputavam a hegemonia global, na busca de se afirmar, respectivamente, 

o modo de produção capitalista ou comunista. 

No Brasil, a história do dito cuidado com infantes que não pertenciam às elites 

econômicas fora marcada pela exploração da força de trabalho, o que não se restringiu ao 

período escravagista, mas perdura na atualidade, em que pese haver pequenas transformações 

no sentido de se garantir direitos mínimos à infância e aos familiares. Os primeiros textos 

legais que tratam a questão da infância negligenciada no Brasil datam de 1927 e 1979
28

 

(Códigos de Menores), sendo que o Primeiro Juízo de Menores fora instituído em 1923, na 

cidade do Rio de Janeiro
29

, ou seja, quatro anos antes do primeiro texto legal ter sido 

aprovado (ARANTES, 2011; SANTOS, 2011). 

Os infantes a quem se destinavam os códigos de menores eram aqueles considerados 

em situação irregular, o que equivalia pertencer à população pauperizada, notadamente filhos 

de ex-escravos. O primeiro dispositivo de acolhimento institucional a roda dos expostos
30

, 

meio pelo qual, mães, geralmente mulheres desassistidas pelos genitores homens, deixavam 

seus rebentos sob a tutela de instituições asilares. É válido salientar que esse dispositivo é 

anterior as questões sociais que produziram juizado de menores e os códigos de menores. 

A justificativa para se instituir a roda dos expostos foi a necessidade de se preservar 

vidas de infantes que eram deixados em logradores públicos, submetidos a toda sorte de 

infortúnios, dada a tenra idade: majoritariamente recém-natos. Porém, a honra das famílias 

consideradas de bem seria o pano de fundo para a instauração da roda dos expostos 

(ARANTES, 1995). 
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 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm> - Acesso em: 14/02/2016. 

 
28

 <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm> - Acesso em: 14/02/2016. 
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A Cidade do Rio de Janeiro era a Capital Federal à época. 

 
30

Trata-se de um artefato de madeira, giratório, fixado ao muro ou janela de instituições de “acolhimento”, no 

qual o recém-nato era deixado, no intuito de que a identidade de sua família de origem não fosse revelada. O 

dispositivo remonta à Itália Medieval. No Brasil, inicialmente, foram instituídas três rodas: Salvador (1726), 

Rio de Janeiro (1738) e Recife (1789). 
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Apreensões de que as famílias pobres não teriam competência para cuidar de seus 

filhos; bem como que os filhos da pobreza vivenciavam situação de risco, sendo 

potencialmente risco para o social (BUCKINGHAM, 2007), forjaram instituídos (LORAU, 

1993), os quais viabilizaram a instauração dos Juízos de Menores. Essa produção de sentido 

produziu duas infâncias distintas: as crianças e os menores (SANTOS, 2011). 

Cabe ponderar que “crianças” seriam os filhos das ditas famílias estruturadas, ao passo 

que “menores” seriam aqueles infantes
31

 que caíam na teia dos (des)cuidados estatais, através 

da administração direta ou de instituições conveniadas ao Estado. A esmagadora maioria dos 

abrigamentos de infantes, ainda hoje, dá-se devido à perversa concentração de renda que 

assola o Brasil desde a invasão portuguesa. 

Prática comum dos Juízos de Menores, no período compreendido entre os anos 1920 e 

os anos 1980 do século XX, foi a busca por garantir uma suposta profissionalização aos ditos 

menores. Contudo, tal prática, de fato, ocultava, frequentemente, uma ostensiva exploração de 

mão de obra infantil, em condições laborais análogas ao trabalho escravo. Assim, por 

exemplo, meninas eram retiradas dos asilos e destinadas a trabalhar em casas de famílias sob 

uma equivocada noção de colocação em famílias substitutas (RIZINNI, 2007). 

Segundo Cavalieri (2015), a colocação de crianças/adolescentes em família substituta, 

na modalidade de adoção, na época do Brasil Império era judicializada. Ficava a cargo do juiz 

de primeira instância decidir sobre a concessão de adoções:  

 

Por força desta norma, a adoção era regulamentada no §1º do art.2º e cabia ao juiz 

de 1ª instância conceder cartas de legitimação de filhos ilegítimos e confirmar as 

adoções.  De acordo com o dispositivo legal, percebe-se que as adoções eram 

judicializadas, vez que era competência do juiz da 1ª instância confirmá-las, após 

coletadas informações e ouvidos os interessados (CAVALLIERE, 2015, p. 134). 

 

A partir da Proclamação da República, a adoção deixou, por décadas, de ser 

judicializada, pois a partir do primeiro Código Civil, quando de sua promulgação, em 1916, a 

adoção passa a ser tratada como um ato a ser realizado por tabeliães. A legislação tratava a 

questão de modo sucinto e apenas dizia da adoção nacional. Porém, nada impedia que 

estrangeiros adotassem, uma vez que poderia, em estando no Brasil, proceder ao ato junto ao 

Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais e deixar o país em companhia do filho: 
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 Situo que os infantes nesta pesquisa falam, diferentemente daqueles narrados por Ariés (1981), conforme 

poderá ser observado no contexto das histórias. Ver Luana na 2ª História. Afirmando, assim, um papel ativo 

para os indivíduos e não apenas passivos de escolhas hierarquizadas.  
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Esse modelo não foi incorporado ao sistema legislativo do Brasil quando da 

proclamação da República. O primeiro código civil do país, lei 3.071 de 1º de 

janeiro de 1916, trazia o instituto definindo-o como um ato do tabelião, entregue à 

discricionariedade deste (...). Não se visava o bem estar e a segurança do adotando 

nem os direitos do adotante. O Código Civil de 1916 regulamentava de forma 

concisa a adoção, chamada de filiação civil. 269 Apesar de ter se restringido à 

adoção nacional isto não significa que o instituto destinava-se apenas a adotantes 

brasileiros. Era também utilizado por famílias residentes fora de nosso território, 

através da adoção mediante simples escritura pública. Assim dispunha o artigo 375 

do Código Civil de 1916: “Art.375. A adoção far-se-á por escritura pública, em que 

não se admite condição, nem termo.” Bastava que os pais conjuntamente, ou 

qualquer um deles, se dirigissem a um cartório de Registro Civil e voluntariamente 

aceitassem dar seu filho em adoção (...) (CAVALLIERE, 2015, p. 134). 

 

O Código de Menores de 1927, quando promulgado, não fez menção à adoção, tendo a 

mesma continuado a ser regida pelo Código Civil. Apenas em 1965, através da lei 4655 foi 

que a adoção, através da noção de legitimidade adotiva passa a ser referido à autoridade 

judicial, o que ainda acontecia em concomitância com as adoções realizadas por tabeliães: 

 

Em 1965, a lei 4.655 de 2 de junho, trouxe inovações progressistas no tocante ao 

que, no futuro, seria o instituto da adoção, o que, até então, não havia sido previsto 

na legislação anterior. A única previsão era do CC de 1916, mas o feitio do instituto 

como se apresenta hoje em dia, sob a supervisão do poder judiciário, ainda não era 

cogitado. Esta lei dispunha sobre a legitimidade adotiva, instituto cujo cerne muito 

se assemelhava à regulamentação recente da adoção. Foi através do Projeto 1.000 de 

1956, que apesar de não ter tido êxito, que as primeiras configurações da 

legitimação adotiva foram discutidas (CAVALIERE, 2015, p.140-141). 

 

A adoção somente fora inserida no segundo Código de Menores, em 1979, tornando-a 

necessariamente judicializada. Há que se registrar que a perspectiva se centrava nos interesses 

das famílias que se propunham a, supostamente, acolher crianças em situação de desalento. 

Havia, inclusive, duas modalidades de adoção: adoção simples e adoção plena
32

. 

Cabe ponderar que a adoção simples não tinha o condão de filiar infantes, na medida 

em que lhes impunham uma pertença familiar cunhada em desigualdade de direitos na relação 

com os demais membros da constelação nuclear. A aludida modalidade “adotiva” não inseria 

as crianças/adolescentes como descendência dos ditos adotantes, o que os excluíam, por 

exemplo, de serem contemplados na partilha do patrimônio de seus pais adotivos, quando da 

morte desses. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/1990)
33

 instituiu no Brasil, 

em termos formais, uma nova perspectiva de atenção à infância, a qual se romperia com a 
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Lei 6.697/1979 – Código de Menores - os Artigos 27 e 28 tratam da adoção simples. A adoção plena é tratada 

nos Artigos 29 a 37. Apenas a adoção plena era irrevogável. <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-

1979/l6697.htm> - Acesso em: 14/02/2016. 
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 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm> - Acesso em: 14/02/2016. 
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concepção de situação irregular e instauraria os infantes na posição de sujeitos de direitos, 

perspectiva essa reconhecida como doutrina da proteção integral. O referido dispositivo 

jurídico constitui-se, segunda minha apreensão, como a Lei específica a qual a CDC alude nos 

países partícipes; bem como a Lei que ordena as diretrizes afirmadas na Constituição Federal 

Brasileira de 1988, a qual fora considerada como a “Constituição Cidadã”. 

Assim, o ECA rompeu com a lógica de se atender as necessidades das famílias que se 

propunham a acolher infantes desvalidos, tendo se voltado para a afirmação dos infantes 

como sujeitos de direito. Não caberiam mais tratamentos jurídicos diversos em detrimento do 

contexto socioeconômico dos infantes na relação com as instâncias estatais. Deste modo, 

instaurou-se, do ponto de vista jurídico, a premissa da proteção integral, para toda 

criança/adolescente no Brasil. 

 

 

1.3.1 Criança & adolescente: sujeito de direitos 

 

 

A partir do ECA, rompe-se com a ideia de adoção simples e adoção plena
34

. Essa 

legislação qualifica a adoção como sendo uma possibilidade de filiação, em igualdade de 

condições para todos os filhos, independente da linhagem genética. Deste modo, não mais 

cabe, por exemplo, a noção de filhos bastardos, mas sim, a condição de filho em sua inteireza, 

independente dos meandros de sua origem. A colocação em família substituta passou a ser 

operacionalizada a partir de três institutos jurídicos: a guarda, a tutela e a adoção. 

A guarda não pressupõe a ruptura dos vínculos jurídicos da criança/adolescente com 

sua família de origem; a tutela faz sentido quando não há, pelo menos, um dos genitores vivos 

e que não tenha sido destituído do poder familiar. Ao passo que na adoção, necessariamente, 

não há mais vínculos jurídicos entre o infante e sua família de origem: os genitores 

consentiram com a adoção, são mortos ou foram destituídos do poder familiar. 

A Destituição do Poder Familiar justifica-se quando os genitores ou pais adotivos não 

cumprem com os deveres inerentes à parentalidade. A legislação afirma, de modo 

contundente, que a pobreza, em si, não justificaria a retirada de infantes de seus familiares de 

origem. Todavia, há de se ponderar que, em sua esmagadora maioria, situações que justificam 

a Destituição do Poder Familiar têm a pobreza extrema como sendo um atravessador que 
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No ECA, Lei 8.086/1999 & 12.010/2009 a adoção é tratada nos Artigos 39 a 52. 
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desencadeia a ruptura dos vínculos parentais originais, ou seja, as desigualdades 

sociais/econômicas são produtoras daquilo que se convencionou nomear por negligência 

familiar (AYRES, 2002). 

O ECA foi alterado pela Lei 12.010 de 2009, a qual ficou conhecida como a Lei 

Nacional da Adoção. Faz-se necessário ponderar que a aludida lei refere-se, de modo enfático, 

sobre a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes no Brasil, não somente 

sobre a adoção em uma dimensão estritamente jurídica. 

No entanto, ao focar os vínculos familiares de crianças/adolescentes em situação de 

acolhimento institucional/familiar
35

, acaba por afirmar a adoção. Uma vez que convoca os 

familiares nucleares, extensos ou ampliados a tomarem para si o cuidado dos infantes, sob 

pena de que os mesmos sejam destinados a famílias substitutas, através da adoção judicial, o 

que romperia com os vínculos jurídicos dos infantes com seus genitores e demais familiares 

de origem. 

Assim, a aludida lei diz de uma dimensão adotiva, mesmo que com vínculos jurídicos 

diversos (guarda ou tutela), de crianças/adolescentes em situação de acolhimento familiar ou 

abrigados
36

, por suas parentelas de origem
37

. Afinal, toda relação parental diz de uma 

dimensão adotiva, uma vez que, caso os genitores não adotem seus rebentos, não passaram de 

genitores, sendo impossível alçar o lugar de mãe/pai de sua prole. Premente ponderar que não 

se tornar mãe/pai do rebento não diz de uma desqualificação dos genitores, mas de uma 

(im)possiblidade do exercício parental em relação a uma dada criança/adolescente em um 

tempo específico. 

Considero que o ECA, mesmo antes das alterações legais referidas, afirmava ser o 

abrigamento uma medida breve e excepcional, constituindo-se, deste modo, instrumento legal 

suficiente para atender aos direitos humanos de infantes, o que, do ponto de vista legal, 

segundo minha apreensão, seria suficiente para a garantia da convivência familiar e 

comunitária. Contudo, os instituídos (LOURAU, 1993) referentes ao cuidado com a infância 

acabavam por condenar, por vezes, crianças abrigadas em tenra idade a permanecerem 
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A lei 12.010 de 2009 instituiu o termo acolhimento institucional em substituição a abrigo; bem como afirma a 

prevalência do acolhimento familiar em detrimento ao acolhimento institucional. Na Comarca onde trabalho 

desde 1999, crianças com até seis anos de idade são, preferencialmente, inseridas em acolhimento familiar. As 

famílias acolhedoras não são remuneradas, apenas recebem auxilio, em espécie, para atender as necessidades 

dos acolhidos. Ressalta-se que os acolhedores não são autorizados, salvo raríssimas exceções, a adotarem os 

acolhidos. 

 
36

Faço a escolha política por utilizar o termo abrigo, quando referir a acolhimento em equipamento, públicos ou 

conveniados, reservarei acolhimento para inserção de infantes em famílias acolhedoras. 

 
37

Não perder de vistas o contexto socioeconômico que incide sobre o afastamento de infantes de suas origens. 
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institucionalizadas até o final de suas adolescências. Assim, penso que não deveríamos 

apostar em dispositivos legais, sem engajamento político, como instrumento para 

transformações sociais libertárias. 

Deste modo, por força de lei, desde 2009, crianças e adolescentes não poderiam mais 

permanecer em situação de abrigamento ou em acolhimento familiar, por período superior a 

dois anos. Há situações em que o tempo de abrigamento pode ser estendido, desde que tenha 

parecer técnico fundamentado das ETI dos programas de acolhimento familiar ou 

abrigamento e das equipes das VIJI, bem como de promoções do Ministério Público e 

decisões da Magistratura, as quais também têm de expressar os motivos da continuidade do 

acolhimento/abrigamento. 

Assim, passados mais de duas décadas, o Congresso Nacional, provocado por 

movimentos da sociedade civil, produziu alterações no ECA, no tocante à convivência 

familiar e comunitária. No entanto, a prática profissional baliza-me dizer que o quadro não se 

alterou, efetivamente, visto que políticas públicas consistentes ainda estão por acontecer... 

Frente à impossibilidade de infantes serem inseridos junto aos genitores ou demais 

membros da parentela de origem (nuclear, extensa ou ampliada), através da guarda ou tutela, a 

adoção judicial constitui-se um potente caminho para se filiar crianças/adolescentes 

vulnerabilizados. Trata-se de dispositivo através do qual, adultos instauram-se, do ponto de 

vista legal, como mães/pais de crianças/adolescentes com os quais não têm, necessariamente, 

laços de consanguinidade
38

. Deste modo, a adoção judicial constitui-se um meio possível de 

propiciar filiação a infantes que não puderam, por motivos diversos, conviver com seus 

genitores, familiares extensos ou ampliados, de modo protetivo e potente. 

Não obstante as diversas dificuldades que existem no sistema de garantias de direitos 

de crianças e adolescentes no Brasil, considero que a partir do ECA, consistentes 

transformações ocorreram em que pese à possibilidade de se adotar, judicialmente, filhos no 

Brasil. Podem adotar, segundo os dispositivos legais, quaisquer pessoas, acima de dezoito 

anos de idade, vivendo ou não conjugalidade. 

Destarte, diferente do período em que vigorava o Código de Menores de 1979 e 

também as legislações anteriores que versavam sobre o tema, a adoção monoparental, 

independente da orientação sexual e identidade de gênero dos postulantes, formalmente, 

tornou-se possível. Adoção por casais heterossexuais constitui-se, desde sempre, consenso. 

Necessário ponderar que poucos são os casos de adoções judiciais por travestis, o que parece 

                                                 
38

 À exceção de avós e irmãos, os demais membros da parentela podem adotar judicialmente. 
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ter relação com o fato de serem essas
39

, dentre tod@s aqueles que constituem a ruptura com a 

heteronormatividade, as mais atingidas pela homofobia (CASSAL, 2012)
40

. Premente ainda 

trazer a lume a pesquisa de doutorado de Beatriz Adura Martins, onde se coloca em análise os 

assassinatos, quase que diários, de travestis no Brasil (MARTINS, 2015). 

 

 

1.4 Díades homoconjugais & suas adoções: enfrentamentos 

 

 

Quanto à adoção por casais homossexuais, há de se considerar o terreno movediço que 

permeia tal possibilidade, posto que a interpretação do texto constitucional sobre a 

necessidade de haver a diferença de sexo para se considerar a formação de uma união estável 

constituiu-se em premissa para magistrados e promotores públicos, Brasil afora, 

posicionarem-se contrários a pleitos homoconjugais (DIAS, 2009). 

Ao iniciar a pesquisa, era recente a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 

prolatada em 05 de maio de 2011, a qual afirmou a constitucionalidade das uniões estáveis 

homoconjugais. Vejamos o desfecho do voto do ministro Carlos Ayres Brito: 

 

37. Dando por suficiente a presente análise da Constituição, julgo, em caráter 

preliminar, parcialmente prejudicada a ADPF nº 132-RJ, e, na parte remanescente, 

dela conheço como ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, julgo 

procedentes as duas ações em causa. Pelo que dou ao art. 1.723 do 49 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 esta como sinônimo perfeito de 

“família”. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as 

mesmas conseqüências da união estável heteroafetiva. É como voto
41

. 

 

Assim, naquela época, apreendia ser importante considerar os possíveis efeitos nas 

vidas dos casais homossexuais, dada a novidade, do ponto de vista legal, daquele 

reconhecimento, posto que a população LGBTTIQ sempre esteve adaptada a viver à margem 

da legitimidade estatal. Fato esse que produzia escapes, através de linhas de fugas capazes de 

possibilitar a realização de desejos/projetos parentais, minimamente protegidos pelos 

                                                 
39

 Faço uma aposta ético-política em utilizar travesti no feminino, em consonância com a identidade de gênero 

que as constitui, o que está de acordo com as premissas defendidas pelos grupos de afirmação LGBTTIQ. 

 
40

Considero o termo Homofobia e suas derivações (lesbofobia e transfobia dentre outros) problemáticos, pois 

remete à noção de doença, o que acaba por não enfrentar a questão da produção social dos preconceitos. 
41

 Fragmento do voto do Ministro Carlos Ayres Brito, p. 48-49. Grafia em conformidade com o original. 

<http://s.conjur.com.br/dl/voto-ministro-ayres-britto-julgamento.pdf> - Acesso em: 14/02/2016. 
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instituídos do Estado, à semelhança da adoção judicial de filhos, ainda que por apenas um dos 

membros da díade conjugal. Há de se considerar que o voto do ministro Carlos Ayres Brito 

ressaltou que o: “Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as 

mesmas conseqüências da união estável heteroafetiva. É como voto”. Logo, a conversão em 

casamento e também o direito a dupla homoparentalidade estava ali também legitimado. 

Vejamos o item anterior ao desfecho do voto: 

 

36. Por último, anoto que a Constituição Federal remete à lei a incumbência de 

dispor sobre a assistência do Poder Público à adoção, inclusive pelo estabelecimento 

de casos e condições da sua (dela, adoção) efetivação por parte de estrangeiros (§5º 

do art. 227); e também nessa parte do seu estoque normativo não abre distinção 

entre adotante “homo” ou “heteroafetivo”. E como possibilita a adoção por uma só 

pessoa adulta, também sem distinguir entre o adotante solteiro e o adotante casado, 

ou então em regime de união estável, penso aplicar-se ao tema o mesmo raciocínio 

de proibição do preconceito e da regra do inciso II do art. 5º da CF, combinadamente 

com o inciso IV do art. 3º e o §1º do art. 5º da Constituição. Mas é óbvio que o 

mencionado regime legal há de observar, entre outras medidas de defesa e proteção 

do adotando, todo o conteúdo do art. 227, cabeça, da nossa Lei Fundamental
42

.  

 

Dessarte, a normatização estaria dada, não apenas a conversão da união estável em 

casamento, como o próprio, como movimento direto, sem ter a necessidade de antes vivenciar 

união estável, a semelhança do que acontece com os casais heterossexuais, que tem a 

possibilidade de viverem os chamados “proclames para o casamento”. Desse modo, cabe 

interrogarmos: quais seriam as balizas da promoção ministerial de Norma dos Deuses, que 

consta do início desta escrita? Podemos observar, como se segue, que as discussões seguiram, 

do ponto de vista de teorias do Direito... 

Segundo Figueiredo (2005; 2014), a adoção de filhos por homossexuais seria viável, 

desde que na modalidade monoparental, posto que em sua perspectiva, não haveria 

sustentação jurídica para que um casal do mesmo sexo biológico adotasse em conjunto uma 

mesma criança/adolescente, no que se ancorava no texto constitucional brasileiro
43

. 

Figueiredo questiona, do ponto de vista teórico, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), anterior a decisão do STF, em seu texto datado de 2014. Argumentou o autor que seria 

necessário alterar o texto constitucional. Situou ainda que uma constituição diz de um pacto 

social. Assim, por vezes, pressões e lutas de certos grupos minoritários, por mais que sejam 
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 Fragmento do voto do Ministro Carlos Ayres Brito, p. 48. Grafia em conformidade com o original. 

<http://s.conjur.com.br/dl/voto-ministro-ayres-britto-julgamento.pdf> - Acesso em: 14/02/2016. 
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O artigo 226 da Constituição Federal de 1988 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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justas, carecem de sustentação política: 

 

Ainda que se admita que a interpretação emprestada pelo STJ esteja consoante à lei 

federal, o que me parece exagerado ante as omissões legislativas referenciadas, estou 

convencido de que não há suporte constitucional para ela e que, fatalmente, será o 

posicionamento revisto quando o Supremo se defrontar com a questão em um 

recurso extraordinário que apresente bom nível de pré-questionamento. (...). 

Enquanto tal não se providencia, além dos imperativos de boa exegese da norma 

constitucional antes apontada, salta aos olhos que a proposta carece do respaldo do 

pacto político que a legitime no atual momento histórico de nossa sociedade, e que 

não consubstancie meros interesses de grupos de pressão, por mais legítima e justa 

que seja a proposição (FIGUEIREDO, 2014, p. 397-398).  

 

Moreira (2014) apresenta posicionamento divergente do defendido por Figueiredo, seu 

companheiro na militância em prol da infância. Para a autora, a família, no curso da história, 

apresenta-se de modo diverso. Logo, não há que se falar de família, como sendo um universal 

do humano. Já no início do texto Moreira diz de diversos modos de arranjos familiares:  

 

(...) convive-se com várias formas de família
44

, dentre elas: matrimonial, informal, 

monoparental, anaparental, pluriparental, paralela, eudemonista e homoparental. (...) 

fundando-se mais fortemente nos pilares do cuidado, do afeto, do carinho. (...) 

enfocar-se-á a família homoparental formada por pares do mesmo sexo com prole 

pela via adotiva (MOREIRA, 2014, p. 577). 

 

A autora situa ainda que quando se trata de filiação biológica, o Estado não tem de 

interferir quando alguém decide ter filhos. A orientação sexual ou identidade de gênero não se 

constitui uma questão problemática do ponto de vista das intervenções a que os sujeitos 

possam ser submetidos. Isso não aconteceria, ainda que se tratasse de reprodução assistida. 

Assim, porque um casal LGBTTIQ teria de ser submetido à interdição estatal quando a via de 

filiação for a adoção judicial de infantes? Vamos à fonte: 

 

A parentalidade biológica homoafetiva não é claramente rechaçada, não conta com a 

demonstração pública de homofobia por advir da constituição tradicional de família 

(...) não se pode negar a uma mulher, tenha ela a orientação hetero
45

 ou 

homoafetiva, o direito de engravidar e gerar filhos, assim como não se pode retirar 

do homem o direito à procriação natural. Tais fatos independem de leis, 

interpretações, jurisprudências. Já a parentalidade que surge com a adoção depende 

da interpretação da lei, da atuação de equipes técnicas, de julgadores e fiscais da lei, 

abrindo, portanto, espaço para o exercício da discriminação e do preconceito 

(MOREIRA, 2014, p. 578). 

 

Após digressões sobre a legislação, Moreira fundamenta-se na decisão do STF, já 
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 A autora faz referência a Maria Berenice Dias. Texto: Manual de direito das famílias (DIAS, 2008). 
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 Grafia em conformidade com o original. 
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referida, para afirmar a constitucionalidade das adoções por casais homossexuais. Por fim, 

posiciona-se sobre o constante enfrentamento à discriminação e preconceito à diferença, o que 

teríamos ainda muito que caminhar. Porém, talvez, diferente de mim, a autora acredita em um 

tempo, ainda esperado, em que não mais haverá tacanhos embates: 

 

A questão da aceitação da união homoafetiva como entidade familiar já foi superada 

por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) (...) onde houve o reconhecimento 

da união estável de pessoas do mesmo sexo. O relator das ações (...) asseverou que 

(...) a Constituição Federal veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, 

cor, e que, nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função 

de sua preferência sexual. “O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se 

presta para desigualação jurídica”, observou o ministro, concluindo que qualquer 

depreciação da união homoafetiva colide; portanto, com o inciso IV do Art. 3º da 

Carta Magna. (...). As adoções concedidas a pares homoafetivos atendem aos bens 

jurídicos tutelados pela lei, ou seja, dentre outros, a vida, a integridade pessoal, a 

dignidade, a saúde, a segurança, o desenvolvimento saudável e todos os demais 

direitos necessários à concretização do conceito legal de superior interesse da 

criança. Esse interesse, por natureza, será sempre aberto e indefinido, englobando o 

maior número possível de direitos que sejam entendidos como fundamentais para o 

desenvolvimento integral das crianças. (...). Um cenário com famílias 

homoparentais, heterossexuais e monoparentais – simplesmente famílias -, 

convivendo com tolerância, respeito às individualidades, de forma igualitária, justa e 

ética, parece estar longe da realidade deste jovem século XXI. Entretanto, se os 

guardiões dessa batalha não deixarem suas armas e não sucumbirem ao preconceito, 

não tardará a brotar um mundo de iguais que se apreciam e se respeitam em suas 

diferenças (MOREIRA, 2014, p. 581-582 e 588). 

 

Penso que a terra prometida seja apenas uma utopia que tem por função apenas ser o 

sinalizador de que precisamos, sempre caminhar, no embate das diferenças, em um constante 

jogo de forças, na busca de fazer valer verdades, sempre em transição. Assim, faz-se 

necessário sempre estarmos de “armas em punho”, para fazermos valer a igualdade que há de 

prevalecer na relação da diferença. 

Não se pode perder de vista que heteronormatividade e heterossexualidades não 

signos linguísticos equivalentes, posto que dizem de questões distintas. Posto que 

heteronormatividade refere-se a uma padronização de modos de desejar, em uma 

desqualificação e hierarquização da diferença. Assim, posiciona as heterossexualidades como 

se fossem una, sendo um default universal de heterossexualidade. Logo, inquestionável ao 

ponto de sequer vislumbrar outros modos de expressão da erótica. Dessa feita, a 

heteronormatividade atravessa todas as possibilidades do existir humano, tendo densos e 

delicados efeitos nos modos de ser no mundo. As heterossexualidades, são apenas expressões 

da erótica humana. (SANTOS, 2014; BENTO, 2016; BUTLER, 2003). 

Por ora, voltemos aos posicionamentos de Figueiredo, notadamente quando atuava na 

VIJ de Recife, como juiz titular da infância e juventude. Ele, não obstante, afirmar-se 
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contrário a qualquer tipo de discriminação, tendo em sua trajetória, concedido adoções 

monoparentais a homossexuais. No entanto, haveria uma hierarquia a ser considerada no 

momento da colocação de crianças/adolescentes em famílias adotivas. Dever-se-ia, segundo o 

aludido autor/magistrado, priorizar casais heterossexuais, sem filhos; seguidos daqueles com 

filhos. Mulheres e homens heterossexuais solteiros, também. Na sequência, poderiam adotar 

mulheres lésbicas. Após estas, poderiam adotar os homossexuais masculinos. Nessa ordem, os 

sem filhos teriam prioridade em relação àqueles que já seriam mãe/pai (FIGUEIREDO, 2005). 

Assim, evidencia-se o padrão heteronormativo como critério de elegibilidade para o 

exercício da parentalidade, na ótica do referido magistrado. Portanto, ao que parece, para 

Figueiredo (2005), a adoção por arranjos familiares não hegemônicos, seria menos prejudicial 

aos infantes que a institucionalização, mas não o que atenderia ao “melhor interesse” de 

crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidades. 

Segundo penso, com este posicionamento, Figueiredo (2005) propiciaria o encontro 

dos restos: o encontro de infantes indesejados com adotantes homossexuais masculinos, 

também pais improváveis... O encontro daquilo que sobra no Cadastro Nacional de Adoção 

(CNA), com o nefando que se insurge e diz querer ser pai, na afirmação de um lugar outro 

que não aquele a que fora relegado (COSTA, 1979). 

Faz-se necessário considerar que o reconhecimento da constitucionalidade das uniões 

estáveis homoconjugais pelo STF já produziu efeitos concretos. No contexto em que 

apresento a sentença judicial que habilitou o casal Bruno & Edilson, fica explícito que o juiz 

citou em sua decisão o reconhecimento das uniões estáveis da população LGBTTIQ. Assim, 

como a decisão do STF, a decisão do juiz se ateve apenas a homossexuais, masculinos e 

femininos. 

Houve ainda, como efeito da decisão do STF, a edição da Resolução número 175, de 

14 de maio de 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em que se regulamentou o 

casamento homoconjugal, sem que os casais tivessem de estar vivenciando uniões estáveis. A 

resolução em epígrafe diz que a recusa por parte de autoridades cartorárias estaria sujeita a 

sanções disciplinares. Vejamos a íntegra da resolução: 

 

Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de 

união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 

constitucionais e regimentais, CONSIDERANDO a decisão do plenário do 

Conselho Nacional de Justiça, tomada no julgamento do Ato Normativo no 

0002626-65.2013.2.00.0000, na 169ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de maio de 

2013; CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos 

prolatados em julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, reconheceu a 

inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas 
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por pessoas de mesmo sexo; CONSIDERANDO que as referidas decisões foram 

proferidas com eficácia vinculante à administração pública e aos demais órgãos do 

Poder Judiciário; CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento do RESP 1.183.378/RS, decidiu inexistir óbices legais à celebração de 

casamento entre pessoas de mesmo sexo; CONSIDERANDO a competência do 

Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 103-B, da Constituição Federal de 

1988; RESOLVE: Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de 

habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em 

casamento entre pessoas de mesmo sexo. Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º 

implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências 

cabíveis. Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ministro 

Joaquim Barbosa
46

. 

 

Essa resolução imprime alterações no campo de forças entre os casais LGBTTIQ que 

desejam se casar e as autoridades cartorárias. Os tabeliães não podem mais se negarem à 

realização do casamento civil entre díades conjugais, visto que, conforme se pode observar, o 

órgão de deliberação administrativa do sistema de justiça normatizou o modo como se deveria 

compreender a decisão do STF que declarou ser constitucional as relações estáveis 

homoconjugais. 

Era também 2013 e os embates de forças libertárias e conservadoras segue seus fluxos 

e retenções. Fora apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 6583/2013
47

. Esse 

tem por premissa restringir a compreensão legal do conceito família. Família, para esse 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, seria apenas a união de um homem, uma mulher e 

seus descendentes. Têm-se, segundo nossa análise, a pretensão primeira de proibir que 

arranjos familiares que rompem com a dimensão heteronormativa continuem a adotar, 

judicialmente, filhos. 

2013 também fora o ano que o Senado Brasileiro iniciou o debate sobre o conceito de 

família. O teor do Projeto de Lei número 470/2103
48

 que tramita no Senado tem uma 

perspectiva diametralmente oposta àquela defendida pela Câmara dos Deputados, que tem por 

premissa afirmar a pluralidade do conceito de família. O Projeto de Lei do senado sustenta 

que não seria possível dizer de família que não no plural, devido à diversidade de seus 

arranjos possíveis. Trocando em miúdos, mostra-se antenado com a decisão do STF, ao dizer 

da constitucionalidade das homoconjugalidades. 
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Tempos difíceis! Quando foi fácil a afirmação das diferenças? O ano era 2015 e, o 

Congresso Nacional Brasileiro continuava a discutir o conceito de Família. Vivemos um 

tempo histórico que nos autoriza afirmar que estamos diante de muito conservadorismo na 

Câmara dos Deputados e não estamos muito melhor quando o assunto é o Senado. Todavia, 

tem-se a impressão que nessa casa parlamentar, o cenário seria menos sombrio que naquela. 

A Câmara encontra-se presidida
49

 por um deputado considerado fundamentalista 

religioso, que fora indiciado por evasão de divisas e corrupção passiva
50

, tem aprovado alguns 

projetos de leis que ferem a laicidade do Estado. O Projeto de Lei do Estatuto da Família (PL 

6583/2013)
51

, que desqualifica a pluralidade dos modos de ser família, fora aprovado em uma 

comissão especial. Até a última consulta realizada no site, em fevereiro de 2016, não havia 

alterações no andamento do Projeto de Lei. 

Quando ao Projeto de Lei do Senado (PL 470/2013)
52

, no último acesso por mim 

realizado, também em fevereiro de 2016, deparei-me com uma antiga informação: encontra-se 

a tramitar. Fora aprovado, em 24 de setembro de 2015, a necessidade de se realizar audiências 

públicas. A última movimentação aconteceu em novembro daquele ano. Esse projeto traz uma 

série de inovações ao Direito, em matéria de relações familiares. As maiores resistências a 

esse projeto de lei, ao que parece, têm relação com o fim da monogamia como previsão legal, 

com o reconhecimento das homoconjugalidades e também da mulher passar a ter a mesma 

prerrogativa do homem quando do registro civil de nascimento dos filhos, em declarar a 

paternidade do rebento. 

 

 

1.4.1 Habilitaçãoes para adoção & homoconjugalidade: percursos 

 

 

Nos processos de habilitação para adoção, conforme já sinalizado anteriormente, não 

era comum que casais homoconjugais entrassem com o pleito em conjunto. Apenas um dos 

cônjuges costumava figurar como postulante, em que pese ser um projeto homoparental do 
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casal, não um projeto monoparental. No percurso da pesquisa, pude observar que essa 

realidade tem se transformado com muita rapidez. Porém, considerando ser ainda muito 

recente o reconhecimento das uniões estáveis LGBTTIQ, penso que ainda caiba interrogar: 

seria plausível acolher demandas formais de pleitos de habilitação ou adoção monoparentais 

quando de fato tratar-se de casais homoconjugais? 

Apreendo que, em que pese à decisão do STF ter força vinculante, o que deveria 

nortear as decisões dos juízes de primeiro grau, desembargadores na segunda instância e 

também do STJ, estamos, como já sinalizado, em um campo de forças, em constante 

confronto. Tanto que, em 2013, conforme se pode notar com a promoção de Norma dos 

Deuses, houve posicionamento contrário ao casal Bruno & Elias. Assim, sempre, faz-se 

necessário colocar em análise a noção de cuidado com a infância, em um constante repensar a 

apreensão que temos sobre configurações familiares e as perspectivas de 

(homo)parentalidade. 

Os efeitos da decisão do STF em 2011, concernente as homoconjugalidades, ao que 

parece, fora pacifica a partir do momento em que o Supremo negou provimento ao recurso 

perpetrado pelo Ministério Público estadual do Paraná em processo de habilitação para 

adoção de um casal de homens. 

Trata-se da história, amplamente divulgada na mídia, de um casal de homens que, após 

ter sua habilitação deferida pelo Juízo da Infância e Juventude de Curitiba, teve de resistir a 

várias investidas contrárias do Ministério Público do Paraná. Os recursos impetrados pelo 

Ministério Público foram tantos que o casal acabou por realizar três adoções tardias, através 

de busca ativa, no percurso da peregrinação judicial pelo direito à adoção
53

. 

Para o Ministério Público do Paraná, o casal de homens, até poderia adotar, desde que 

fosse uma menina, a partir dos doze anos de idade. O argumento fora que na idade referida, a 

adolescente poderia decidir se desejava ou não ter por pais dois homens. Porém, considerando 

o condicionante de ser uma menina, podemos derivar que haveria no posicionamento do 

representante do Ministério Público a suspeita de que caso se inserisse um menino naquele 

núcleo familiar, esse tenderia a sofrer violência sexual devido à orientação sexual dos 

habilitandos? 

Há de se ponderar que homossexualidades e pedofilia não são, necessariamente, 

coincidentes. Para além dos enfrentamentos ético-políticos, resta-nos lamentar a rasa 
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 Na vigência dos recursos, mesmo não estando no Cadastro Nacional de Adoção, através de busca ativa, 

conseguiram adotar os filhos, posto que os dois pais são militantes e transitam nos espaços LGBTTIQ e 

também nos grupos de apoio à adoção e foram acionados por uma VIJI da Comarca da Capital. Em contexto 

próprio há a conceituação de busca ativa. 
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formação de um tão bem pago fiscal da lei. Oportuno situar que no II Congresso da ABEH, 

em Brasília, em 2004, apresentei uma pesquisa referente às denúncias de violência sexual 

perpetrada contra crianças/adolescentes na VIJI de São Gonçalo. Naquela amostra fora 

demonstrado que 1,67% das denúncias tivera por autor uma única pessoa da população 

LGBTTIQ. No mais, todos os atos de violência foram praticados por homens heterossexuais, 

pertencentes a parentela nuclear, extensa ou ampliada dos infantes violentados (PACHECO; 

MAIA; SILVA
54

, 2004). 

A partir do voto da ministra do STF, podemos considerar que o sofrimento e desgaste 

do casal em relevo fora coroado com a conquista, pelo menos, no atual momento histórico, da 

adoção por casais homossexuais. A ministra Cármen Lúcia embasou-se no voto do ministro 

Carlos Ayres Brito, no tocante à constitucionalidade das homoconjugalidades, para 

fundamentar seu voto. Vejamos a conclusão da ministra: 

 

O acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento jurisprudencial. Nada há, 

pois, a prover quanto às alegações do Recorrente. 5. Pelo exposto, nego seguimento 

a este recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, 

§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 5 

de março de 2015. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora
55

. 

 

Que argumentos terão a partir deste momento as Normas dos Deuses? Parece evidente 

que novas resistências à diferença, no caso específico, às homoconjugalidades que almejam o 

exercício homoparental através da adoção judicial de filhos, persistirão. Pois, como bem-

posto por Moreira (2014), não acontece maiores enfrentamentos àqueles que em díades 

homoconjugais buscam a reprodução assistida para ser tornarem mães/pais. Afinal, não têm 

que se submeterem aos pareceres das ETI das VIJI, de posicionamentos de promotores de 

justiça, tampouco de sentenças judiciais. Eis que os enfrentamentos seguem. 
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 À época do congresso eu não assinava ainda o nome Darós. 
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 Fragmento do voto da ministra Cármen Lúcia no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 846.102 (722) - 

ORIGEM: AC - 529976101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ PROCED. :PARANÁ - 

RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA - RECTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ RECDO.(A/S):A L 

M DOS R. - http://www.uniaohomoafetiva.com.br/2015/03/stf-ministra-carmen-lucia-reconhece.html - Acesso 

em: 15/02/2016. 
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1.4.2 A legislação e seus paradoxos 

 

 

Neste ponto, faz-se necessário atentar para os paradoxos da legislação brasileira. 

Afinal, o ECA diz ser a adoção um ato jurídico irrevogável
56

, ao passo que o CCB
57

 prevê 

que, a qualquer tempo, um homem pode contestar a paternidade dos filhos nascido de sua 

mulher, viabilizando, na falta deste, em tendo ele iniciado ação de negatória de paternidade, 

que seus herdeiros deem seguimento ao pleito. 

Villela (2002) brindou-nos com texto de rara beleza e sensibilidade para nos fazer 

pensar sobre os efeitos que dispositivos legais podem produzir nas vidas das pessoas. O autor 

em referência, ainda em 2001, um ano antes da aprovação do novo CCB cria uma história
58

 

com personagens fictícios, “sem deixarem de ser reais” (VILLELA, 2002, p. 72). 

Trata-se de uma trama familiar na qual Diogo & Mafalda vivenciam o drama dela 

engravidar no momento em que se encontram imersos em uma crise conjugal
59

. Diogo não 

obtivera sucesso no tratamento em reprodução assistida, no qual se encontrava. Assim, “Não 

havia espaço para dúvidas. Mafalda trazia no ventre um filho gerado por Miguel (...). Serei o 

pai de seu filho” (VILLELA, 2002, p.80), disse Diogo à mulher que amava. O genitor sequer 

soube da gravidez. Nasceu Marcelo... Tempos depois, não muito, nasceu também Helena, 

filha genética de Diogo & Mafalda. 

Diogo, já no adentrar da velhice e tendo se passado mais de trinta anos do nascimento 

do filho primogênito, depara-se com uma severa doença renal. O transplante constitui-se o 

único meio de Diogo escapar da morte. Marcelo é compatível e, sem pestanejar, doa um de 

seus rins ao pai... 

Porém, tempos depois, a partir de orientações jurídicas e, atravessado por crise de 

consciência, em busca de uma suposta verdade genética, Diogo, respaldado no Artigo 1601
60

, 

contesta judicialmente a paternidade de seu filho primogênito. A culpa leva o pai ao suicídio. 
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Artigo 39 § 1º: A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando se 

esgotado os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do 

parágrafo único do Artigo 25 desta Lei (acrescentado pela Lei 12.010 de 2009). 
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Código Civil Brasileiro - Lei 10.406 de 2002 - Artigo 1601: Cabe ao marido o direito de contestar a 

paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo Único: Contestada a 

filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. 
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 Por uma aposta ético-política, não diferencio história e estória. 
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 Considero oportuno trazer, resumidamente, o teor da história ficcional produzida por Vilela. 

 
60

 Título do texto. 
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Helena, conforme previsto no CCB, dá segmento a ação judicial movida pelo pai. Afinal, 

porque herdar pela metade, podendo herdar sozinha? O dispositivo legal em relevo atravessou 

a vida familiar destes protagonistas, tendo produzido sofrimento a tod@s: 

 

Súmula dos resultados: Marcelo é excluído da herança. Helena torna-se herdeira 

única. O estado emocional de Marcelo está em frangalhos. Passa também a conviver 

com a idéia
61

 do suicídio. Já não fala com a irmã, sem, contudo ter perdido o afeto 

que sempre lhe devotou e que tinha sido cunhado em longos anos de convivência. 

Comendo à mesma mesa. Dormindo sob o mesmo teto. Praticando as mesmas 

travessuras. Seus sentimentos são contraditórios. ‘Como pode’, pensa ele, uma 

pessoa ser minha irmã inteira, por tantos anos, e de uma hora para outra passar a ser 

apenas meia-irmã? Pode alguém adormecer vinte, trinta, quarenta anos como filho e, 

um dia qualquer, despertar como estranho? (...) Helena, a irmã, agora convertida em 

meia-irmã, também está aturdida. Sente-se culpada, mesquinha, desprezível. (...) 

Quanto a Mafalda, já não gosta mais de sair à rua. Quando vai às compras, por 

imposição da necessidade, percebe que todos a olham com um misto de desdém e 

curiosidade malsã. Ou não passará tudo de imaginação sua? Está assustada, insegura 

e, coisa estranha, sente vergonha, mas não se reconhece culpada. Certo dia, ao 

cruzar com uma antiga colega de ginásio, faz um gesto de abraçá-la. Mas a colega se 

esquiva e segue seu trajeto. Não sem antes deixar que lhe escape, entre os dentes, 

um cruel ‘vagabunda’ (VILLELA, 2002, p. 84). 

 

“Vagabunda”!!! Palavra que encerra o texto. Evidente que fui sucinto... Penso que a 

história de Diogo, Mafalda, Miguel, Marcelo e Helena pode nos ajudar a pensar nos 

paradoxos existentes na legislação brasileira, notadamente, no que tange aos efeitos que o 

ECA, CCB e CPB podem produzir nas vidas das pessoas. A negatória de paternidade, 

segundo penso, mais atrapalha que ajuda a vida em família. 

Considero que as leis sejam balizas daquilo que o Estado aponta aos sujeitos como o 

único caminho a ser seguido. Porém, conforme vimos, o CPB tipifica por crime adoções 

fraudulentas, o ECA diz da irrevogabilidade da adoção e o CCB diz ser legítimo, a qualquer 

tempo, um pai contestar a paternidade de um filho... 

Assim, que caminhos seguir no tocante à parentalidade e os cuidados com os filhos? 

Constitui-se potente à vida a possibilidade jurídica de negar uma paternidade assumida? Por 

onde andará o melhor interesse da criança, preconizado na Convenção dos Direitos da Criança 

(CDC) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)? 

“Verdade”, o ordenamento jurídico constitui-se uma ficção que produz realidades, a 

serviço das hegemonias instituídas. Porém, há um princípio jurídico de que leis mais novas 

revogam leis anteriores naquilo que divergem. 

Assim sendo, há de se pensar que o CPB data dos anos quarenta do século XX, o ECA 

dos anos noventa, sendo também do século XX, o CCB fora aprovado no início da primeira 
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 A citação preserva a ortografia da época que o texto original foi publicado. 
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década deste século, enquanto o ECA fora reformulado no final da mesma década que o CCB. 

Deste modo, o que estaria a valer? 

Não se pode perder de vista que há diversas ações judiciais de negatória de 

paternidade, as quais têm decisões favoráveis ao “pai” que passa a negar o vínculo jurídico 

parental com o filho. Volto a interrogar, que efeitos essa possibilidade tende a produzir na 

vida de um (ex)filho? Vínculo parental seria sinônimo de vínculo genético? Alguns países 

delimitam prazos para a possibilidade de negar uma parentalidade assumida, no Brasil não... 

A serviço de que está a previsão legal de se negar um filho que fora, em algum momento, 

tomado para si? 

Partindo de uma fala histórica de Mahatma Gandhi de que “nem todas as leis são 

justas”, caberia questionar: seria pertinente, em uma dimensão ética, poder um homem negar 

um filho, fundado em uma “verdade” genética? Deveria o Estado colocar os vínculos 

genéticos acima dos afetos que são forjados na história das tramas familiares? Que 

subjetividades são produzidas a partir do posicionamento estatal que viabiliza ações de 

negatórias de paternidade? Não deveriam as alterações do ECA, datadas de 2009 suplantarem 

a possibilidade de negatória de paternidade, instituída em 2002? 

Assim, faz-se necessário colocar em análise os atravessamentos presentes na relação 

dos profissionais das VIJI com o paradoxal engendramento das leis brasileiras que dizem 

respeito à parentalidade. Afinal, isto tenderia a viabilizar análises mais acuradas com os 

jurisdicionados que buscam a adoção judicial de filhos. Ressalto que o foco deste trabalho diz 

da homoparentalidade. Porém, não se pode perder de vista a relação que o ordenamento 

jurídico tende a produzir na vida de qualquer usuário da justiça, independentemente de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero. 

A partir destas análises preliminares sobre parentalidade, de modo mais amplo, faz-se 

necessário, devido ao foco da presente pesquisa, retomarmos as questões referentes à 

homoparentalidade, sem se perder de vista todo o contexto. 

Deste modo, considero ser necessário pensar com os técnicos das VIJI as relações que 

travam com os usuários do Poder Judiciário, no tocante à 

homoparentalidade/homoconjugalidade. Afinal, as intervenções podem ser pautadas em uma 

pretensa neutralidade técnica, em que se busca classificar os sujeitos, conforme problematiza 

Foucault (2002), o que corrobora as desigualdades constitutivas do Estado capitalista e 

concentrador de riquezas. 

Há, no entanto, a possibilidade de intervenções que apostem na ruptura com os 

instituídos, na afirmação da potência instituinte, constitutiva dos encontros com a diversidade, 
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o que poderia fazer com que os acontecimentos, em uma dimensão micropolítica, produzam 

transformações. 

Parto da perspectiva de que o sujeito falante não seja um mero enunciador de frases 

desprovidas de sentido, mas de uma trama de frases justificáveis, em tempos sócio-históricos 

específicos, expressos, formalmente em textos, em discursos que afirmam e modelam modos 

de ser e estar no mundo. Deste modo, compartilho com Foucault (2003, p. 136) que todo 

discurso é um discurso político: “... o discurso aparece como um bem que coloca, por 

conseguinte desde a sua existência (...) a questão do poder, um bem que é, por natureza, o 

objeto de uma luta, e de uma luta política...” 

A partir da perspectiva foucaultiana, pode-se perceber que o discurso é uma prática 

social. Segundo Rocha-Coutinho (1998), o discurso é situado socialmente. Assim, para se 

compreender os discursos produzidos na e pela academia com relação à habilitação de casais 

homoconjugais à adoção de crianças/adolescentes, independente de identidade de gênero, faz-

se necessário contextualizar e cartografar algumas das múltiplas instituições que os 

atravessam, assim como os próprios profissionais. 

Foucault (1979), ao discutir a emergência das ciências humanas e suas práticas, afirma 

que o lugar de saber-poder ocupado pelos especialistas tem a habilidade de instituir verdades 

eternas, descontextualizando-as dos processos históricos que as forjaram. Saber este que age 

nos indivíduos a partir da observação, da rotulação, do registro, da análise de seus 

comportamentos, da comparação entre desiguais e da posterior desqualificação. 

Assim, na análise do saber acadêmico que está sendo instituído sobre a prática de 

abrigamento de infantes e da destituição do poder familiar de seus respectivos genitores, neste 

trabalho, funda-se na perspectiva foucaultiana de história, em suas análises sobre a relação 

saber-poder (VEYNE, 2011). Na referida ótica, o conceito de homem é datado, sendo 

constituído de infinita variedade de práticas sociais. Essa forma de analisar a história faz com 

que nos defrontemos com as práticas vigentes que podem estar instituindo modelos de 

existência, tendo como um de seus agentes os especialistas, armados de seus saberes-poderes 

específicos. 

As análises sobre verdade e história frente aos acontecimentos propostas por Schaff 

(1986) e por Fontes (2001) também servem de sustentação à dimensão ético-política no 

trabalho aqui desenvolvido, visto que as histórias das famílias enredadas em processos 

judiciais podem ser avaliadas a partir de múltiplos ângulos, o que viabiliza a produção de 

verdades diversas sobre um mesmo acontecimento. 

Também guia esta pesquisa, a noção de produção de subjetividade, formulada por 
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Guattari (1986), a qual atravessa nossos discursos e análises. Pensamos os processos de 

subjetivação como produção, existencial e social. Deste modo, os processos de subjetivação 

são sempre coletivos. Uma multiplicidade que fala e age, mesmo que seja numa só pessoa, ou 

seja, há um entrecruzamento de determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, 

mas econômicas, tecnológicas & políticas, dentre outras. 

Atos e falas que escapam do registro da história oficial emergem no cotidiano, 

produzindo e possibilitando análises. Essas rupturas, que chamamos de situações 

analisadoras, produzem fissuras no que estavam até então instituídas e decompunham o que se 

apresentava como totalidade, natureza e verdade. 

Situo que compreendo instituição não como estabelecimentos, mas práticas que 

atravessam, constituem e desenham formas instituídas de pensar e agir, as quais 

historicamente são produzidas na sociedade. No entanto, em determinados momentos se 

estabelecem, passando a ser consideradas como verdades absolutas. Assim, leva-nos a 

esquecermos de que são, como outros possíveis, apenas mais um modo de ser da existência. 

Outra ferramenta teórica/conceitual presente na análise dos temas pesquisados é a 

noção de cartografia, a qual Guattari (1986) nos apresenta. A cartografia nos diz da 

possibilidade de estarmos junto com os movimentos, de podermos passear por eles, assim 

como a partir desse encontro produzir tantas outras movimentações. Segundo Mairesse (2003, 

p. 261), a cartografia é “uma ferramenta facilitadora para desencadear novos percursos 

científicos em favor de uma compreensão e de uma maior apropriação [...] do acontecimento”  

 

 

1.5 Conjugalidade, família, parentalidade & cultura 

 

 

Vanderley e Odilon são muito unidos e vão pro Maracanã todo 

domingo, criticando o casamento e o papo mostra que o casamento 

anda uma bosta... Yolanda e Adelina são muito unidas e se fazem 

companhia todo domingo que os maridos vão pro jogo. Yolanda 

aposta que assim a nível de proposta o casamento anda uma bosta e a 

Adelina não discorda. Estruturou-se um troca-troca e os quatro: hum-

hum... oquei... tá bom... é... Só que Odilon, não pegando bem a coisa, 

agarrou o Vanderley e a Yolanda ó na Adelina. Vanderley e Odilon 

bem mais unidos empataram capital e estão montando restaurante 
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natural cuja proposta é cada um come o que gosta. Yolanda e Adelina 

bem mais unidas acham viver um barato e pra provar tão fazendo 

artesanato e pela amostra Yolanda aposta na resposta. E Adelina não 

discorda que pinta e borda com o que gosta. É positiva essa proposta, 

de quatro: hum-hum... oquei... tá bom... é... Só que Odilon ensopapa o 

Vanderley com ciúme e Adelina dá na cara de Yoyô... Vanderley e 

Odilon Yolanda e Adelina cada um faz o que gosta e o 

relacionamento... continua a mesma bosta!
62

 

 

Os modos como ocorrem às organizações familiares, a vida sexual, o parentesco e a 

parentalidade não apenas são diversos no tempo, mas há, concomitantemente, singulares 

modos de se ser família, em seus desdobramentos, dependendo do contexto cultural. 

Necessário para nossa análise, apontarmos diferentes modos de se ser família. Há no sudoeste 

da China uma comunidade nomeada por “Na”
63

, na qual não existem equivalentes para as 

palavras “pai” e “marido” (PEIXOTO; BOZON, 2003). 

Os Na, segundo os autores referidos, se organizam a partir de um sistema de 

matrilinearidade e matrilocalidade, no qual a organização do parentesco se dá a partir da 

linhagem materna. Assim, a organização das moradias ocorre através dos grupos domésticos, 

com todos morando no mesmo espaço. 

Os cuidados com a prole são de responsabilidade do grupo doméstico, sendo todos os 

ascendentes e bilaterais daquele grupo doméstico corresponsáveis pelo sustento das crianças 

que nascem de suas mulheres. Deste modo, entre os Na, os filhos são legitimados apenas 

pelas mães. Não há casamentos, sendo o exercício da sexualidade desvinculado de qualquer 

compromisso e exclusividade entre os parceiros. Os encontros sexuais ocorrem através de 

“visitas furtivas”: 

 

Os homens e mulheres não consanguíneos
64

 se relacionam sexualmente por meio das 

visitas sexuais noturnas, sendo a mais praticada a “visita furtiva”. Ela designa um 

encontro discreto e secreto, que os homens adultos do grupo doméstico da mulher 

devem ignorar. Não há nenhum controle da geração mais velha sobre as gerações 
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A Nível De... Música da dupla João Bosco e Aldir Blanc, composta no curso de uma longa parceria. Pode ser 

ouvida no disco a arte de João Bosco – 2005. A grafia respeita a o registro musical. Também no Youtube: 

<https://youtu.be/37bJVWSD5zo> - Acesso em: 03/04/2016. 

 
63

Trata-se de uma sociedade camponesa sediada no sudoeste da China, próxima à Birmânia e ao Tibet, no alto 

das montanhas da província de Yunnan, composta por cerca de trinta mil habilitantes. 
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A consanguinidade é marcada apenas pelo grupo doméstico, ou seja, pela linhagem materna. 
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mais jovens, e as mães podem até mesmo favorecer ou não uma relação da filha, 

mas jamais impedir. Assim, também se dá com os homens: seus consanguíneos não 

podem interferir em suas visitas. (...) A visita pode não ser anunciada. Sem avisar, o 

homem corre o risco de encontrar um outro em seu lugar, nesse caso, deve sair em 

silêncio, sem protestar. (...) Entrando pela janela, ele evita ser visto por 

consanguíneos dela (...) ele deve sair antes do amanhecer. Mas, tudo depende do 

desejo da mulher: se ela não quiser, não há visita e ninguém pode forçá-la. As 

mulheres, por sua vez, jamais visitam os homens (PEIXOTO; BOZON, 2003, p. 

177). 

 

Há ainda “visitas ostensivas ou abertas”, situação na qual o homem não mais precisa 

esconder-se da parentela da mulher a quem visita. Porém, a passagem das visitas furtivas às 

visitas ostensivas não pressupõe exclusividades dos amantes, visto que a monogamia
65

 não 

constitui um valor social entre os Na: 

 

(...) se o parceiro da visita aberta monopoliza a sua parceira, ele é bastante criticado 

e ridicularizado pelo grupo, o que vem a ser uma forma de sanção social. (...) o 

ciúme é considerado ridículo, e a idéia
66

 de fidelidade é uma vergonha, dado que 

ninguém pode ser dono (a) de outra pessoa. (PEIXOTO; BOZON, 2003, p. 178). 

 

Peixoto e Bozon (2003) nos brindam com uma bela e necessária reflexão sobre os 

efeitos nefastos que ingerências estatais podem produzir em organizações sociais singulares. 

Os autores situam que a partir da Revolução Chinesa, em 1949, os Na, passaram a sofrer os 

efeitos da administração estatal. 

Houve quatro tentativas de se eliminar a organização de parentesco dos Na. 

Considerou-se que o sistema de visitas era um modo de organização primitivo e indesejável, 

quando comparado à conjugalidade monogâmica. 

Assim, as três primeiras reformas matrimoniais deram-se entre 1958 e 1976 e, 

primavam pela “educação”, onde se dizia da supremacia do modelo nuclear de organização 

familiar. Frente ao fracasso das tentativas iniciais, passou-se a obrigar as mulheres a 

informarem os nomes dos genitores de seus filhos, ao menos, os de seus visitantes: 

 

(...) criou medidas administrativas autoritárias para obrigar as mulheres a declarar o 

nome dos genitores ou a indicar os nomes dos visitantes. (...) as rações só eram 

distribuídas às crianças cujos pais estivessem casados ou coabitassem. (...) A 

obrigatoriedade da coabitação entre parceiros (entre genitores
67

) foi uma proposta 

catastrófica, na medida em que não viabilizou a construção de moradias neo-locais 

para os novos casais e, principalmente, porque não correspondia ao desejo dos 
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 Diferente dos autores em relevo, considero que monogamia e fidelidade não sejam sinônimos. Isto será 

abordado ao longo deste trabalho. 
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A publicação do texto é anterior à reforma ortográfica da Língua Portuguesa. 
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Possíveis genitores, considerando a tradição dos Na. 
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homens nem das mulheres. A maioria dos arranjos de coabitação foi assim, 

uxorilocal
68

, gerando muitos conflitos entre o marido, considerado um estranho e, 

portanto, tratado como criança, e a família dos consanguíneos da mulher 

(PEIXOTO; BOZON, 2003, p. 179). 

 

Peixoto e Bozon (2003) apontam ainda que a regulamentação sobre a distribuição de 

alimentos fora abolida a partir de 1981, momento no qual se deu muitos divórcios. O governo 

local mostra-se ambíguo em relação aos filhos “ilegítimos”, uma vez que, por vezes ignora as 

situações, noutras aplica a multa prevista, a qual é deveras pesada. 

Porém, há todo um processo de produção de subjetividade que desqualifica o sistema 

de parentesco Na. Esse processo de desqualificação dá-se a partir do cinema e da televisão, 

dispositivos que invadem os Na em sua cotidianidade, momento no qual apresenta o modelo 

hegemônico da família nuclear e monogâmica, como sendo universal. O Estado também 

utiliza a escolarização como dispositivo para afirmar o lugar do pai: 

 

O modo de vida dos Na é muito influenciado pela cultura Han, majoritária, que é 

disseminada amplamente através da educação e que produz uma “sinalização” das 

crianças. Assim, ao longo da escolarização, as crianças ouvem falar, o tempo todo, 

na figura do “pai”, o que produz aos poucos uma desvalorização de seu sistema de 

parentesco; o ensino da biologia também contribui para isso... (PEIXOTO; BOZON, 

2003, p. 179). 

 

Há que considerar que para os Na, a masculinidade não se constitui a partir da 

paternidade. O homem não almeja ser pai, não obstante desejar que suas irmãs e sobrinhas 

tenham filhos, para que seu grupo doméstico seja perpetuado. 

Apreendo que a organização das relações afetivo-sexuais dos Na não diz, 

necessariamente, de relações igualitárias entre homens e mulheres. Tampouco, diz de uma 

sociedade melhor ou pior que outras, mas de uma singularidade que há de ser afirmada, 

podendo se transformar, mas a partir de suas próprias demandas, não de serializações de 

modo de ser família, imposto pelo Estado. 

Digno de nota que os Na veem os homens como coadjuvantes necessários no tocante à 

perpetuação da sociedade, através do nascimento de filhos, sendo as mulheres apreendidas 

como o eixo central do processo: 

 

A reprodução biológica do grupo é matrilateral, e a fecundação da mulher pelo 

homem é assimilada à chuva que rega a terra para que cresçam os cereais. Diz um 

provérbio local que “brincar [no sentido de transar] é um favor que o homem faz 

para a linhagem da mulher”, pois contribui para o crescimento do seu grupo 

doméstico. A mulher e seus consanguíneos – sua avó, sua mãe, seus irmãos e irmãs, 
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seus tios e tias – são todos responsáveis conjuntamente por todos os filhos e filhas 

da linhagem. (...) as crianças são, assim, consideradas “filhas(os)” de todos os 

membros da linhagem (...) Assim, todos os membros de uma unidade matrilocal 

vivem sempre juntos, desde o nascimento até a morte, e todos os seus bens 

pertencem à matrilinhagem (...) (PEIXOTO; BOZON, 2003, p. 175). 

 

Assim, considerando os meandros da cultura Na, em princípio, não há lugar para se 

pensar a adoção judicial de filhos, visto que toda criança encontra-se amparada no sistema de 

parentesco, pois há de permanecer em seu grupo doméstico do nascimento à morte, visto que 

a troca de grupo doméstico é apreendida pelo coletivo maior da sociedade como demérito 

para aquele que deixa seu grupo doméstico de origem: 

 

Reza a tradição que é a filha mais velha quem dirige a casa, e pode-se dizer que os 

Na nunca saem da casa materna, tampouco seus irmãos e irmãs, e que nenhuma 

pessoa estranha ao grupo de consanguíneos
69

 se incorpora ao grupo doméstico. Mais 

do que isso, eles consideram vergonhoso trocar a família de origem por um outro 

grupo doméstico (PEIXOTO; BOZON, 2003, p. 175). 

 

Há ainda que considerar modos de se organizar em relação ao parentesco diferente dos 

modelos hegemônico, mas que não têm a radicalidade dos Na, embora sinalizem para 

diferentes modos de cuidados com a infância, a exemplo da comunidade Capuxu, apresentada 

por Sousa (2009), na qual todos se corresponsabilizam pelos filhos de todos, não obstante, se 

organizarem a partir do modelo nuclear de família, fundado em uma suposta monogamia. 

Há de se considerar contextos culturais que apreendem o processo de geração de 

crianças de modo singular, os quais, não se atêm a lógica da cientificidade ocidental, 

tampouco aos valores judaico-cristãos que nos constituem, visto que rompem com a ideia 

patriarcal de monogamia e afirma a sexualidade livre em concomitância com conjugalidades 

instituídas, enquanto potência para o processo gestacional da criança por nascer, 

corresponsabilizando o coletivo pelo sucesso da gravidez. Deste modo, não apreendem a 

mulher e a prole como propriedades do homem... Trago a lume o exemplo da tribo indígena 

Maxakali
70

: 

 

Todos os homens que mantiverem relações sexuais com a mulher durante a gravidez 

serão considerados como participantes da fabricação do corpo da criança, com a 

proporção de sêmen com que contribuíram para o processo, e serão considerados 

também pais da criança. Porém, o pai social será aquele com quem a mãe estiver 

casada por ocasião do nascimento. Nos últimos meses, só o sangue participará da 

fabricação do corpo da criança, “apenas para engordar o bebê”, que é considerado 

como já estando formado. (...) nas separações entre casais e famílias, as crianças são 
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o elo que reconstrói as relações rompidas. Uma mulher envia primeiro seus filhos à 

casa do pai e, somente após alguns dias, ela retornará “para cuidar dos pequenos”. 

Dois chefes de famílias extensas, que estejam com as relações estremecidas, 

sinalizam sua boa vontade através das visitas mútuas dos netos. (...) quando há 

conflito entre aldeias, o fluxo de crianças entre elas é imediatamente interrompido. É 

o sinal visível dessa situação de conflito. A livre circulação de crianças significa 

harmonia entre os grupos, sua ausência significa hostilidade e estranhamento 

(ALVARES, 2012, p. 80, 85 e 88). 

 

Não se pode ainda perder de vista a lógica de cuidados e o sistema de parentesco 

vivido por diversas tribos indígenas, em que as crianças não são responsabilidade exclusiva, 

de seus genitores, mas de todos, visto que são filhos da tribo, não apenas daqueles que as 

geraram: 

 

(...) a educação e a socialização das crianças xavante ocorrem de modo gradual e 

contínuo em diversos espaços comunitários. As crianças acompanham os mais 

velhos nos afazeres domésticos, sem uma existência de uma clara diferenciação 

entre o que seriam atividades infantis ou de adultos (...). De modo fluido e pouco 

estruturado acontece a educação das crianças xavante. (...) essa situação de extrema 

liberdade será modificada quando os meninos passam a integrar o hö, ‘a casa dos 

meninos’, onde viverão com seus padrinhos, responsáveis por sua formação 

(RUSSO, 2009, p. 80). 

 

Para além dos diversos modos de organização familiar existentes nos diversos 

contextos culturais, constitui-se precisa a análise levada a termo por Maria Rita Kehl (2003) 

no tocante à crise da família nuclear burguesa e sua possível relação com problemas sociais 

que colocam em xeque o modo de produção capitalista que forjou, há aproximadamente dois 

séculos, este modo de instituição familiar: 

 

Como se acreditassem que a família é o núcleo de transmissão de poder que pode e 

deve arcar, sozinha, com todo o edifício da moralidade e da ordem nacionais. Como 

se a crise social que afeta o País não tivesse nenhuma relação com a degradação dos 

espaços públicos que vem ocorrendo sistematicamente no Brasil, afetando 

particularmente as camadas mais pobres (...) como se ignorassem (...) que a família 

nuclear ‘normal’ monogâmica, patriarcal e endogâmica, que predominou entre o 

início do século XIX e meados do XX no ocidente (tão pouco tempo? Pois é: tão 

pouco tempo) foi grande o laboratório das neuroses, tal como a psicanálise, bem 

naquele período, veio a conhecer (KEHL, 2003, p. 164). 

 

A autora aponta a relação da ruptura com o modelo oitocentista com as transformações 

inerentes a própria reprodução do capital, visto que aquele homem, chefe de família e 

mantenedor da mulher e prole já não mais conseguirá garantir o orçamento familiar. Assim, a 

“mulher de família” passa a ser convocada ao mercado de trabalho. Outra decisiva 

contribuição, diz a autora, foi à possibilidade de se desvincular sexualidade e procriação; bem 

como o fato de as mulheres passarem a associar conjugalidade com satisfação sexual, não 
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mais com exercício parental de modo estrito. Deste modo, novas possibilidades surgem com 

os descaminhos do desejo, forjando o que Kehl (2003) nomeia por “familiar tentacular”: 

 

A família tentacular contemporânea, menos endogâmica e mais arejada que a família 

estável no padrão oitocentista, traz em seu desenho irregular as marcas dos sonhos 

frustrados, projetos abandonados e retomados, esperanças de felicidade das quais os 

filhos, se tiverem sorte, continuam a ser portadores. (KEHL, 2003, p. 169). 

 

Segundo Kehl (2003) a aposta na família tentacular, sustentada nas relações 

horizontais, aponta para saídas mais potentes, visto que rompe com a centralidade do poder 

soberano do pai e afirma a fratria como o alicerce, produzindo, no lugar da função paterna, a 

função fraterna, mais condizente com ideários democráticos e republicanos. Há relação entre 

a queda do monarca absolutista, com a instauração do absoluto poder patriarcal, afirma a 

autora. 

Porém, mais recentemente, aqueles que contestaram a centralidade da família nuclear 

burguesa, nos anos sessenta do século XX, em nome de uma maior liberdade sexual e 

horizontalidade das relações familiares, acabaram por reivindicar serem inseridos à norma. 

Assim, temos o seguinte cenário: 

 

Pares homossexuais reivindicam o casamento institucional; solteiros de ambos os 

sexos lutam pelo direito de adotar crianças e constituir uma família ‘normal’. A 

família mudou, mudaram os papéis familiares, mas não foi substituída por outra 

forma de organização molecular (KEHL, 2003, p. 172). 

 

Necessário pontuar que também os homossexuais, para além de reivindicarem a 

adoção de filhos, na condição de casais, pois já podiam na modalidade monoparental, 

conforme já sinalizada anteriormente, reivindicam o casamento, ou seja, reconhecimento dos 

direitos patrimoniais, garantidos pela constitucionalidade das uniões estáveis homossexuais. 

Assim, a adoção de filhos, neste momento, para o movimento social, há de ser em conjunto. 

Resta-nos pensar se essa demanda diz de uma modulação nos processos de subjetivação e 

atendem a uma necessidade serializada de modos de ser, ou se seria uma estetização, a qual 

atende a processos autônomos de singularização da existência: 

 

Da subjetivação, essa espécie de socialização, é preciso, a meu ver, distinguir um 

processo diferente, que Foucault chamava de estetização, entendendo por isso não 

mais a constituição do sujeito nem algum estetismo de dândi, mas a iniciativa de 

uma ‘transformação de si por si próprio’ (VEYNE, 2011, p. 180). 

 

Penso, portanto, que se faz necessário colocarmos em análise os possíveis efeitos que 
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as produções midiáticas/televisivas têm no processo de subjetivação dos LGBTTIQ, 

notadamente no que concerne às homoconjugalidades e homoparentalidades. Estaríamos a 

reproduzir modelos, simulacros, heteronormativos no ser família homoconjugal, no exercer da 

parentalidade? 

 

 

1.6 Mídia & produção desejante – telenovelas, homoconjugalidade, homoparentalidade 

& adoção 

 

 

Todo objeto de pesquisa e/ou investigação, conforme já mencionado, é histórico e 

como tal deve ser analisado (FOUCAULT, 2000). Destarte, penso ser importante colocarmos 

em análise o lugar das telenovelas na produção desejante e normativa do exercício 

homoparental, considerando tanto processos de filiação biológica quanto de adoção judicial 

de filhos. 

A modulação de modos de ser e mídia fora, brevemente, tratada no contexto em que 

apresentei a sociedade “Na”. Naquele contexto cultural, a mídia televisiva fora apontada 

como sendo um dispositivo utilizado pelo governo chinês para desqualificar o modo de 

organização familiar daquela cultura. 

Desta feita, considerando o recorte desta pesquisa, apreendo ser potente trazermos à 

cena narrativas apresentadas em algumas telenovelas brasileiras sobre modos de se ser família 

e o exercício homoparental. Destacarei, de modo sucinto, cinco telenovelas, a saber: Senhora 

do Destino
71

, Duas Caras
72

, Amor à Vida
73

, Império
74

 e Babilônia
75

. 

Situo que tenho levado a termo discussões com diversos parceiros que militam no 

campo da defesa dos Direitos Humanos de crianças/adolescentes profícuos debates sobre os 

                                                 
71

 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Senhora_do_Destino> - exibida entre junho de 2005 e março de 2006, pela 

Rede Globo de Televisão, tendo por autor Agnaldo Silva. Acesso em: 22/01/2016. 

 
72

 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Elenco_de_Duas_Caras> - exibida entre outubro de 2007 e maio de 2008, pela 

Rede Globo de Televisão, tendo por autor Agnaldo Silva. Acesso em: 22/01/2016. 

 
73

 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Amor_%C3%A0_Vida> - exibida pela Rede Globo no horário nobre, entre 

maio de 2013 e janeiro de 2014, tendo por autor Walcyr Carrasco. Acesso em: 22/01/2016. 

 
74

 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_(telenovela)> exibida entre julho de 2014 e março de 2015, 

tendo por autor Agnaldo Silva. Acesso em: 22/01/2016. 

 
75

 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia_(telenovela)> – exibida entre março e agosto de 2015, tendo 

por autor Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Acesso em: 22/01//2016. 



58 

discursos/práticas propostos e veiculados em telenovelas sobre adoção. Recentemente 

publiquei com Lygia Santa Maria Ayres um texto tomando por base “a telenovela Amor à 

Vida, sobre uma forma especifica de se ‘adotar’ crianças: adoção fraudulenta, também 

conhecida, no Brasil, como ‘adoção à brasileira’” (DARÓS; AYRES, 2016, p. 137). 

Tendo a homoconjugalidade, homoparentalidade e a adoção por lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e queers (LGBTTIQ) como o palco das 

análises, elegemos as práticas discursivas veiculadas nas/pelas telenovelas referidas “como o 

corpus das problematizações”. 

A questão merece um olhar crítico na medida em que pautados em contribuições 

teóricas de Foucault (2000), Deleuze (1998), Guattari e Rolnik (1996), Derrida (2002), dentre 

outros, discurso é prática. 

Dessarte, sendo o discurso prática, produção, a possibilidade de fala é inscrita em 

condições historicamente determinadas. No ato de fala, oral ou escrita, reeditam-se verdades e 

produzem-se brechas e rupturas, bem como se exercitam os enfrentamentos dos jogos de 

poder. Assim sendo, discurso é ato. 

Para Foucault (2000), discursos são práticas que obedecem a regras determinadas de 

emergência e produzem efeitos concretos no mundo. O referido autor convida-nos ainda a 

pensar o discurso como um jogo estratégico e polissêmico, como luta de forças. Ou ainda, 

como o espaço no qual saber e poder se articulam. 

Derrida (2002), autor da teoria da desconstrução também não diferencia fala e ação, 

nos afirmando que ao dizer algo a ação já se realiza. Ao desconstruirmos, estamos 

construindo um novo sentido, em outro contexto. 

Desconstrução é comumente entendida como uma corrente teórica que pretendia minar 

as correntes hierárquicas sustentadoras do pensamento ocidental, tais como, dentro/fora; 

corpo/mente; fala/escrita; presença/ausência; natureza/cultura; forma/sentido. 

Podemos recorrer a Derrida, novamente, quando, ao refletir acerca das relações 

hierárquicas do pensamento metafísico ocidental, registra-se a necessidade de se “inverter” 

essas mesmas hierarquias. 

 Cabe salientar que ao tomarmos o discurso da homoconjugalidade, homoparentalidade 

e adoção por LGBTTIQ na teledramaturgia como objeto de análise, significa dizer que utilizo 

outras lentes, diferentes das usadas pelos autores e que minha interpretação é apenas uma 

dentre inúmeras outras possibilidades de leitura. Nesse sentido, não busco verdades, nem 

mesmo o sentido desses acontecimentos, mas sim os efeitos que esses produzem na vida das 

pessoas. 
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 O universo midiático, e em especial o das telenovelas, interessa-me particularmente, 

pois essas adentram cotidianamente os lares brasileiros, afirmando verdades e produzindo 

desejos. Nessa linha de pensamento, segundo Bourdieu (1997) com a televisão, estamos 

diante de um instrumento que, teoricamente, possibilita atingir todo mundo. Afirma-nos o 

autor: 

 

(...) há uma proporção muito grande de pessoas que não lêem nenhum jornal; que estão 

devotadas de corpo e alma à televisão como fonte única de informações. A televisão é 

uma espécie de monopólio de faro sobre a formação das cabeças de uma parcela muito 

importante da população (BOURDIEU, 1997, p. 23)
76

. 

 

A mídia, segundo penso, é como um instrumento de poder, capaz de influenciar 

significativamente e das formas mais diversificadas o cotidiano das pessoas e a atuação 

política das mesmas. Isto é, a forma como agem, sentem, desejam, lembram, convivem e 

resistem; por conseguinte, a mídia produz subjetividades. Tomo esse conceito, produção de 

subjetividades, como proposto por Guattari e Rolnik (1996). Afirmam-nos os autores: 

 

(...) quando vivemos nossa própria existência, nós a vivemos com as palavras de uma 

língua que pertence a cem milhões de pessoas; nós a vivemos com um sistema de trocas 

econômicas que pertence a todo um campo social; nós a vivemos com representações de 

modos de produção totalmente serializados (GUATTARI; ROLNIK, 1996, P. 69). 

 

Desse modo, a mídia, particularmente a televisiva, torna-se um importante veículo de 

produção de sujeitos e de desejos, direcionando verdades e modos de ser das existências, o 

que acaba por produzir efeitos no cotidiano das pessoas, imprimindo modelos de certo e 

errado, com nuanças universalizantes: 

 

Retomando nossa concepção de que a mídia produz desejos e subjetividades, podemos 

supor que a veiculação das narrativas pró-adoção na teledramaturgia visa, dentre 

outras possibilidades, desconstruir mitos acerca da prática adotiva bem como 

funcionar como um dispositivo capaz de diminuir o número de crianças 

institucionalizadas. Nessa direção, a modalidade fertilização assistida não se constitui 

enquanto uma solução à população infanto-juvenil abrigada em nosso país e, portanto, 

não disseminada como possibilidade concreta de filiação. Assim sendo, é na trama 

associada a conflitos, desarranjos e perdas. Continuando a história outras narrativas de 

parentalidade foram ganhando visibilidade na novela nos discursos do casal 

homoafetivo (Niko e Eron) e seus desejos de paternidade. Como já visto o processo de 

fertilização assistida emergiu como uma primeira opção do casal, no entanto, frente às 

dificuldades e às frustrações que atravessam esse procedimento o casal foi incentivado 

a considerar argumentos pró-adoção (AYRES, 2015, p. 16-17). 
 

Há de se considerar que, em Arqueologia do Saber, Foucault (2000a) nos pontua que o 
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sujeito ocupa um determinado lugar na ordem do discurso. Dessa feita, há de se considerar 

que o sujeito fala de um lugar. Portanto, não se pode perder de vista que o sujeito não é dono 

livre de seus atos discursivos. Ou seja, 

 

(...) a função-autor está vinculada ao sistema jurídico e institucional que encerra, 

determina, articula o universo dos discursos, ela não se exerce uniformemente e do 

mesmo modo sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de 

civilização, não é definida pela atribuição espontânea do discurso a seu produtor, 

mas por uma série de operações especificas e complexas; não reconduz pura e 

simplesmente a um indivíduo real, podendo dar lugar a diversos egos... 

(FOUCAULT, 1994, p.803). 

 

Uma primeira análise centra-se na constatação de que os dispositivos da 

homoconjugalidade, homoparentalidade e adoção vêm ganhando expressão nas políticas de 

proteção à infância e juventude. Visto que os documentos oficiais, notadamente, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e suas alterações ocorridas em 2009 sobre a adoção apontam a 

convivência familiar e comunitária como condição essencial e prioritária para o pleno 

desenvolvimento infanto-juvenil. 

Digno de nota que esses textos afirmam ainda o acolhimento institucional prolongado 

como uma forma de violação de direitos, no que concordo. Partindo dessa premissa, vem se 

alargando e fortalecendo a rede de incentivo e estímulo à adoção. Assim, inúmeras 

telenovelas da Rede Globo
77

 trataram direta ou indiretamente da temática da adoção, 

veiculando o ato de adotar associado à realização e satisfação pessoal. 

Todavia, essas produções televisivas deixam de considerar o que pesquisas 

acadêmicas na área da garantia de direitos da criança e do adolescente em estado de 

vulnerabilidade apontam, ou seja, que a miserabilidade e a pobreza das famílias, conforme já 

situado em outro contexto dessa escrita, levam-nas a condições de abrigamento de seus filhos, 

o que desemboca, por vezes, na destituição do poder familiar (ARANTES, 1995; COIMBRA; 

AYRES, 2009; RIZZINI, 2007; SANTOS, 2011; AYRES, 2002; AYRES; CARVALHO; 

SILVA, 2002). 

As aludidas pesquisas revelam ainda o alto percentual de meninos e meninas 

institucionalizados e com poucas chances de recolocação familiar, seja na família de origem 

(nuclear, extensa ou ampliada), seja em família adotiva, através da intervenção estatal, via 

Poder Judiciário. Considerando as poucas chances de inserção familiar de 
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crianças/adolescentes mais velhos, algumas das telenovelas falam sobre adoção tardia por 

famílias homoconjugais, notadamente, Amor à Vida e Império. 

Visando minimizar a condição de desamparo da população infanto-juvenil desassistida 

por suas famílias, foi criado o Cadastro Nacional de Adoção (CNA). Ora, se há um cadastro 

nacional de adoção, com a finalidade de democratizar e horizontalizar as demandas por filhos; 

há de se promover essas adoções pela via do judiciário, equipamento sócio-político que 

controla as medidas protetivas. Essa foi a norma instituída. 

Assim, ao que parece, segundo a perspectiva instituída pelo Estado, haveria, portanto, 

que se disciplinar a sociedade quanto às formas de se comportar no tocante à adoção judicial 

de filhos. Eis um dos fios apontados pelas telenovelas que também apresentaram essa 

modalidade de parentalidade: adoção judicial através do CNA. 

Essa ótica nos leva a um segundo argumento, o princípio da disciplinarização e da 

normatização pensado por Foucault (2003), pois segundo o autor, é por meio da disciplina que 

se estabelece o poder da norma. Assim, para o autor em epígrafe, o normal se estabelece em 

vários campos, como princípio da coerção, tomando como base discursos/práticas operados 

por um corpo de especialistas que fazem funcionar normas gerais de comportamento e 

sentimento. 

Ora, no nosso caso especifico, a adoção definida como medida protetiva e de 

regulação da vida em família segue normas e padrões pré-estabelecidos na Lei. Tais diretrizes 

são operadas por juristas (advogados/defensores, promotores de justiça e juízes), subsidiados 

por pareceres técnicos de especialista: psicólogos e assistentes sociais, dentre outros. 

Trabalhar a motivação dos adotantes, suas expectativas, afetos e a interação 

adotante/adotado; bem como as condições para o ato de entrega e/ou retirada da criança de 

sua família de origem para destiná-la à adoção, a partir da premissa de um suposto melhor 

interesse da criança e do adolescente são algumas verdades produzidas pelas disciplinas e 

pelos especialistas. 

Fugir a essas determinações é escapar ao instituído como verdade e, portanto, 

enquadrado no não normal. Trocando em miúdos, a norma oficial para a adoção passa pelo 

CNA, pelo judiciário, pelas mãos e olhos dos técnicos, dos promotores de justiça, dos 

advogados/defensores e dos juízes. Aqueles que a burlam são considerados transgressores e, 

portanto, passíveis de penalidades. Porém, precisamos nos ater as singularidades de cada 

história, sem um julgamento prévio de valores, pois há pessoas que fazem outros caminhos e 

isso não as desqualificam como mães/pais. 

Apesar da mídia na contemporaneidade assumir uma espécie de lugar de 
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superposições de “verdades”, justamente, por ter-se transformado em um local privilegiado de 

produção, veiculação e circulação de enunciados de múltiplas fontes, não nos esqueçamos, 

trata-se apenas de uma produção de verdade e poder. Outras narrativas podem ser construídas. 

Na mesma direção, Derrida (2006) nos lembra de que no caso específico da fala e 

escrita, trata-se da “arquiescritura” em que o significado é produto das relações que se 

estabelecem entre ambos e não de alguma essência ou origem subjacente a que devemos 

resgatar; mesmo por que: “A linguagem é uma estrutura – um sistema de oposições de lugares 

e de valores – e uma estrutura orientada” (DERRIDA, 2006, p. 264). 

Nessa vertente, faz-se necessário colocarmos em análise, em uma perspectiva ético-

política, as tomadas de decisões daqueles que protagonizaram a trama ficcional que serve de 

motivador para pensarmos o cuidado com a infância, notadamente, a adoção, em uma 

articulação com homoconjugalidades e homoparentalidades, no contexto nacional. 

Para tanto, discutimos algumas narrativas com o intuito de realçar alguns discursos de 

poder que atravessam e constituem as tramas das telenovelas no que diz respeito à 

homoconjugalidade, homoparentalidade e adoção. 

Desconstruir a ideia de essências de homoconjugalidades, homoparentalidades e de 

adoção de filhos de origens outras que não daqueles que se tornam mães/pais se faz 

necessário, na medida em que aposto na perspectiva que os objetos não existem naturalmente. 

Ou seja, o que os torna reais é a ilusão de um objeto natural que cria a impressão de uma 

unidade, é essa ilusão do objeto natural que dissimula o caráter heterogêneo das práticas. 

Necessário realçar que na perspectiva foucaultiana não há qualquer objeto dado 

naturalmente a partir do qual certa prática reage, mas que cada prática engendra o objeto que 

lhe corresponde. Veyne (2011), com base nessa perspectiva, ressalta que o objeto se explica 

pelo que foi o fazer em cada momento da história, engana-se quando se pensa que a prática, se 

explica a partir do que é feito. 

A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações em 2009, conforme 

já sinalizado, a convivência familiar seja a biológica, seja a adotiva, passou a ser decretada 

como um direito de crianças e adolescentes, regulado pelo judiciário que passou a 

intermediar, dentre outras medidas, a adoção. Assim sendo, sob o discurso do melhor 

interesse da criança/adolescente a adoção deslocou-se do desejo de casais para o atendimento 

à garantia de direitos adquiridos, constitucionalmente, pelos infantes. 
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1.6.1 Senhora do destino78
 

 

 

Eleonora & Jennifer
79

, personagens de uma trama secundária da telenovela Senhora do 

Destino iniciam uma história de enamoramento a partir de situações envolvendo o namoro de 

seus respectivos irmãos Regininha & João Manoel
80

. As recém-amigas tentavam evitar que 

Sebastião
81

, um pai conservador, descobrisse que Regininha seria rainha de bateria da escola 

de samba da comunidade Vila São Miguel, na cidade de Duque de Caxias, Baixada 

Fluminense. 

Léo, modo como Eleonora preferia ser nomeada, era uma bem-sucedida médica 

ortopedista e Jennifer uma estudante, pós-adolescente, que se preparava para o vestibular, pois 

almejava ingressar na faculdade de Fisioterapia... 

A orientação sexual de Léo & Jeniffer começa a aparecer na trama em decorrência das 

trocas de olhares entre ambas... 

A marcação de Regininha de que nunca se metera na vida da irmã, mesmo 

estranhando a irmã, sendo a mesmo uma mulher madura e realizada na vida, nunca ter 

apresentado um namorado à família, funcionou como uma sinalização de que Léo seria 

lésbica... 

Eis que um beijo! Melhor, uma bitoca, acidental acontece quando Léo & Jennifer se 

despedem... Ambas gargalham levemente... Necessitavam romper com o constrangimento que 

o mútuo desejo lhes impunha... 

Trocas constantes de telefonemas... Novo encontro na sorveteria de sempre... Agora, o 

“selinho” acontece sem o mútuo estranhamento... 

Há estranhamento do entorno... Um grupo de rapazes frente ao “selinho” faz 

comentários depreciativos... Um dentre os membros chama a atenção para as “tradicionais” 

famílias das moças, o que lhes garantiria, “agarrarem-se em público”. 

Na despedida daquele encontro, após “apaixonadas” trocas de elogios e da afirmação 

do mútuo prazer que sentiam por estarem juntas... 
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<https://www.youtube.com/watch?v=KVZ7Iay5cz8&index=66&list=PL2442664F5B33C28F> – sequência das 

cenas do casal. Acesso em: 23/01//2016. 

 
79

 Personagens interpretadas, respectivamente, pelas atrizes Mylla Cristie e Bárbara Borges. Léo era apelidada 

carinho da respeitável médica Eleonora. 

 
80

 Personagens interpretadas por Maria Maya e Carlos Heitor Martinez. 

 
81

 Personagem interpretada por Nelson Xavier. 
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Léo & Jennifer trocam outro “selinho” no portão da casa de Jennifer, o que fora 

presenciado por seu irmão João Manoel, que ficou aturdido... 

Novos encontros entre as duas famílias devido ao namoro de Regininha & João 

Manoel... Trocas de olhares entre as duas mulheres, visivelmente apaixonadas... João Manoel 

faz insinuações na presença dos familiares. 

João Manoel implica com a presença constante de Léo, que o enfrenta. Vozeia o rapaz 

que não se importaria com sua presença. Mas, pensa em voz alta que o pai não suportaria 

saber do teor dos afetos entre Léo & Jennifer... 

Parece que o autor, utiliza um enamoramento pueril e inocente, como estratégia de 

evitar a recusa do público frente à homoconjugalidade que deseja desenvolver na trama... Não 

se pode perder de vista que outras tramas envolvendo a temática homoerótica foram recusadas 

no passado, a exemplo da telenovela Torre de Babel que trazia um rico e bem-sucedido casal 

de mulheres
82

. 

Léo & Jennifer caíram nas graças do público... 

Cena de discriminação do mesmo grupo de rapazes que já se manifestara 

anteriormente... 

Cena de troca de afetos entre Léo & Jennifer... Venâncio presencia e estimula a irmã 

Léo a investir em sua felicidade, que seja a concretude do amor por Jennifer... Venâncio 

estava hospitalizado devido a um acidente e sendo cuidado pela irmã médica... 

Jennifer foi quem ajudou no socorro a Venâncio... Forte abraço entre Léo & Jennifer... 

Abraço que, mesmo frente ao ainda não dito, denunciava o amor que já estava instaurado 

entre ambas... 

Janice
83

, mãe de Léo, Sebastião e Regininha presenciam a calorosa despedida... 

Fica evidente que a mãe de Léo deu-se conta dos afetos existentes entre o casal por se 

formar... 

Há diversos acontecimentos que marcam o amor a se instaurar. Léo tenta falar com a 

mãe... Janice esquiva-se em escutar a filha... 

Fica evidente que aquela mãe sofre frente ao possível e “necessário” sofrer da filha... 

Giovanni
84

, pai de Jennifer a chama para conversar. Ele deseja compreender o teor da 

relação de “amizade” existente entre Jennifer & Léo... O pai, presidente da escola de samba, 

ficara impactado, após chegar a casa e encontrar Léo & Jennifer a dormir no chão da sala, 
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<http://www.purepeople.com.br/noticia/marcello-melo-jr-vai-ser-gay-em-babilonia-relembre-homossexuais-

nas-novelas_a43892/23> - Torre de Babel tem como autor Sílvio de Abreu e foi exibida em 1998. Christiane 

Torloni interpretou Rafaela e Silvia Pfeifer interpretou Leila. Era um casal de mulheres que, devido a rejeição 

do público morreu na explosão de um shopping center. – Acesso em: 10/02/2016. 

 
83

 Personagem interpretada por Mara Manzan. 

 
84

 Personagem interpretada por José Wilker. 
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rodeadas de livros sobre patologias... 

O cenário insinuava que Léo estaria a ajudar Jennifer, madrugada adentro, a estudar 

para o vestibular... 

Jennifer surpreende-se com as suspeitas do pai... Ao ser confrontada pelo irmão João 

Manoel sobre a conversa que tivera com o pai, Jennifer pergunta ao irmão sobre o que ele 

pensa de sua “amizade” com Léo... 

A jovem é convocada a confrontar-se com os acontecimentos... Jennifer procura por 

Léo no hospital... 

Jennifer pede para que Léo diga que todos mentem sobre os afetos que as unem... 

A jovem sente-se ofendida e “enganada” diante do amor que lhe fora declarado por 

Léo... 

Eis a introjeção da norma heterossexista como interdição ao amor erótico entre 

“iguais”... 

As recusas de Jennifer frente às tentativas de aproximação de Léo possibilitam um 

belo encontro entre mãe e filha... 

Janice afirma o seu amor à filha e diz da generosidade de Léo, desde a infância... 

Janice diz que Léo seria o ideário de filho para qualquer mãe... 

Flaviana
85

, avó materna que cuidou dos netos desde a morte de sua filha, acolhe 

Jennifer em seu sofrimento, à semelhança de Janice em relação à filha Léo... 

Jennifer não suporta ouvir o termo “sapatão” referindo a si... rompe a “amizade” com 

Léo... Mergulha na (im)possibilidade de viver sem estar com a amada, ainda que não 

conseguisse nomear seu desejo... 

Janice, Venâncio e Giovanni atuam como Cupido do casal em potencial... Desses, 

apenas o irmão de Léo não tinha questões com a diferença. Mas, os três queriam ver Léo & 

Jennifer bem... 

O reencontro acontece... Há a entrega ao desejo... Jennifer fica sabendo que Léo viveu 

alguns amores... Também encontros outros, sem maiores consequências, sempre com outras 

mulheres... 

Léo diz a amada do desejo de ter filhos... Fala que já estava na fila de adoção... 

O pai de Jennifer, Giovanni, em que pese suas dificuldades, mostra-se aberto a acolher 

a filha e a nora, na diferença... Sebastião, o pai de Léo, expulsa à filha de casa e diz que em 

sua família não cabe uma “sapatão”!!! 

Janice, sempre submissa ao marido, enfrenta o marido e diz que não abrirá mão da 
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 Personagem interpretada por Yoná Magalhães. 
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filha... Giovanni e Sebastião se “enfrentam”, com a irmã de Sebastião, Maria do Carmo
86

, 

tendo se posicionado em defesa da sobrinha e da diferença... 

Sebastião vai encontrar à filha no hospital, pois acontecera um grave acidente na 

cidade e a médica fora chamada a trabalhar, não obstante estar de folga... O pai chega ao 

hospital e, em uma cena pouco verossímil, presencia Léo salvando a vida de um homem... 

Reconciliação! Também inverossímil... 

Réveillon!!! Léo está de plantão no hospital e Jennifer vai ao encontro da amada... Na 

sequência, Jennifer vai ao encontro da família após despedir-se da médica... Tão logo Jennifer 

entra no carro, Léo ouve o choro de um bebê!!! Procura e se depara com um menino negro... 

O bebê é cuidado pelo corpo de saúde do hospital... Vaza a notícia de que a médica 

Eleonora teria encontrado um bebê na lixeira do hospital... Comoção. Todos querem o “bebê 

da lixeira”! Léo “batiza” o bebê por Renato
87

 e diz que seria aquele que renasce... 

O Carnaval se aproxima, sinalizando que teria se passado quase dois meses e o bebê 

ainda no hospital, onde todos dizem que Renato é o bebe da “doutora” Eleonora... 

Toda a família fica sabendo que Léo deseja adotar Renato... 

Giovanni vibra com a possibilidade de ser avô! Sebastião questiona a filha e a nora 

sobre os efeitos na vida de Renato, por não estar inserido dentre dos padrões convencionais de 

família e os preconceitos que sofreriam em decorrência disso... Janice questiona a adoção 

“judicial” enquanto dispositivo para o exercício parental, trazendo à tona a importância da 

consanguinidade... 

Argumenta-se a potência dos afetos, o que superaria as origens... 

Falou-se ainda que um filho de duas mulheres seria preparado para enfrentar o 

preconceito e discriminação em decorrência da orientação sexual de suas mães... 

A assistente social da VIJI, nomeada como profissional do Juizado de Menores
88

, 

visita a criança e conversa com os profissionais de saúde
89

... 

Léo diz que gostaria de conversar sobre a adoção de Renato. A profissional da VIJI 

pontua que tão logo o juiz determine o encaminhamento para adoção, se for o caso, há 

pessoas interessadas no cadastro de adoção
90

... 

Léo verbaliza seu desejo em adotar Renato e diz que, mesmo não sendo a primeira da 

                                                 
86

 Protagonista da telenovela, personagem interpretada por Suzana Vieira. 

 
87

 Não consegui localizar o nome do ator-bebê que “interpretou” Renato. 

 
88

 Importante atentar que era 2005, quinze anos após a promulgação do ECA e as nomeações midiáticas ainda se 

pautam no Código de Menores. 

 
89

 Apenas as médicas?! Enfermagem, Serviço Social e Psicologia do hospital sequer são referidos na trama. 

 
90

 O Cadastro Nacional de Adoção (CNA) foi instaurado apenas em 2009. À época da novela havia apenas os 

cadastros por comarcas. 
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fila, no cadastro, seria quem teria direito em adotar o infante, visto que o encontrou e lhe 

dedicou afetos... 

Aqui cabe uma interrogação fundamental! Qualquer pessoa que encontrasse um bebê 

naquelas condições, não deveria encaminhá-lo para receber os devidos cuidados? Mais 

questões se impõem do ponto de vista ético-político: uma profissional de saúde, 

independentemente da formação, nos limites de um hospital, não teria um compromisso ainda 

maior?! 

Preterir as pessoas que foram inseridas no cadastro antes de Léo não seria 

desconsiderar as premissas que regem um Estado Republicano, onde as pessoas deveriam ser 

tratadas de modo equânime? Afinal, porque Léo deveria ser beneficiada se o que fez em favor 

de Renato seria o esperado de qualquer pessoa, notadamente de uma profissional de saúde, em 

um plantão, durante seu expediente? 

Dedicar afetos a um bebê, internado em uma unidade hospitalar, seria salvo-conduto 

para “furar” uma concorrida espera por filh@s? 

Ao que parece, na busca de enfrentar o preconceito atinente à orientação sexual, o 

autor se autoriza a romper, de modo ambíguo a importantes balizas ético-políticas e jurídicas. 

Retomando a trama, outros equívocos referentes a critérios para se entregar um infante 

a uma família adotiva se impõem. Questões que, caso fossem razoáveis, teriam sido 

observadas durante a habilitação para adoção de Léo. Por exemplo, que ela não poderia morar 

com sua família de origem... 

O bebê Renato é encaminhado para um abrigo
91

, visto que passou a constituir uma lide 

o desejo de Léo em adotar o infante. Afinal, foi-se questionado o “lugar” na fila de adoção... 

Por fim, o juiz concede a adoção a Léo, tendo considerado o vínculo que havia se instaurado 

entre ela e o bebê. 

Assim, reifica-se que o lugar que ocupamos na estrutura do Estado nos autoriza ao 

exercício de privilégios frente aos demais cidadãos... 

Há sequências de diálogos que questionam se seria melhor uma criança ser filiada por 

Léo & Jennifer ou viver pelas ruas, abandonada... 

Não se pontua que Renato, considerando sua tenra idade, seria adotado imediatamente, 

sem precisar seguir para um abrigo, caso Léo não tivesse requerido sua adoção. 

Afirma-se a família tradicional, normatizando o relacionamento homoconjugal a partir 

das balizas heteronormativas: díade, monogamia, contrato de união estável e filho... 
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 Na trama, o equipamento é nomeado por casa de custódia e orfanato. Pontuo que, a partir das alterações do 

ECA em 2009, passou-se a nomear, na lei, não mais por abrigo, mas por instituição de acolhimento. 
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Viados, Sapatões e toda e qualquer identidade de gênero que não se enquadra nos 

parâmetros heteronormativos seriam outra coisa... Não caberiam na estrutura das respeitáveis 

famílias tradicionais... 

 

 

1.6.2 Duas caras
92

 

 

 

Bernardinho, Dália, Heraldo e Carlão
93

 constituem um núcleo secundário da trama da 

telenovela Duas Caras que apontam para outras possibilidades de estar no mundo enquanto 

expressões da erótica... 

A trama acontece na fictícia favela da “Portelinha”... Bernardinho, gay, vive com o 

pai, dois irmãos e a madrasta... 

O jovem gay é ridicularizado e explorado nos serviços doméstico pela madrasta. 

Bernardo, o pai omisso, é quem sustenta a casa, tendo por “parasitas
94

” Amara, João Batista e 

Benoliel
95

, respectivamente, a madrasta e os dois irmãos... 

Dália chega à favela em companhia do marido Ronildo
96

... A jovem é dependente de 

drogas ilícitas
97

, ao passo que o marido é traficante. O rapaz é expulso da favela por Juvenal 

Antena
98

 assim que o “dono” da favela descobre seu ofício... 

Dália é internada, por Juvenal, em uma clínica para tratamento de sua dependência... 

Desconsidera-se, na trama televisiva, as críticas ao tratamento compulsório e sequer é 

problematizado a redução de danos... 

Assim, binariza-se a questão e afirma-se a internação como o caminho para o 
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<https://pt.wikipedia.org/wiki/Duas_Caras_(telenovela)> – <https://www.youtube.com/watch?v= 

mOnEp6yZlns&list=PLqEcPsWKdBwTQwqqGwdkIZut_cmueRgKV&index=11> - acesso em 24/01/2016. 
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 Respectivamente, interpretados por Thiago Mendonça, Leona Cavalli, Alexandre Slavieiro e Lugui Palhares. 

 
94

 Termo utilizado pelas personagens Bernardo e Bernardinho na trama. 

 
95

 Bernardo, Amara, João Batista e Benoliel, são respectivamente interpretad@s por Nuno Leal Maia, Mara 

Manzan, Júlio Rocha e Armando Babaioff. 

 
96

 Personagem interpretada por Rodrigo Hilbert. 

 
97

 Utilizo de modo crítico o termo “ilícitas”, pois apreendo que todas as drogas deveriam ter o uso regulamento, 

com a liberação tanto da produção quanto da comercialização. Penso ser esse um caminho possível para o 

enfrentamento à violência produzida pelo tráfico de drogas, bem como uma maior possibilidade de 

enfrentamento do adoecimento daqueles que se tornam dependentes. 

 
98

 Personagem interpretada por Antônio Fagundes 
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tratamento... 

Heraldo, após ser expulso de casa por Bárbara
99

, sua mãe, por não se recusar a estudar 

e trabalhar, consegue um emprego no Castelo de São Jorge, restaurante de Bernardinho, na 

Favela Portelinha... Heraldo passa a viver em um pequeno e desconfortável cômodo nos 

limites do restaurante/casa de Bernardinho... 

Carlão é um michê que foi contratado por Amara para seduzir Bernardinho. A 

madrasta conseguiu seu intento. Bernardo flagrou o filho Bernardinho na cama com Carlão. 

Isso fez com que o pai tivesse que se confrontar com a homossexualidade do filho 

Bernardinho... 

Carlão humilha e abandona Bernardinho... Bernardinho deixa a casa paterna... 

Os acasos da vida viabilizaram o encontro de Bernardinho & Dália... O rapaz se 

transforma em seu “melhor amigo”... 

Bernardinho, com a ajuda de Juvenal abre o restaurante Castelo de São Jorge na 

Portelinha... O rapaz torna-se um renomado cozinheiro. O Castelo de São Jorge se torna uma 

referência culinária, passando a receber celebridades televisivas e turistas... 

Dália, após sair da clínica, transforma-se na carnavalesca da escola de samba da 

Favela Portelinha... Dália ganha o carnaval. 

Bernardinho é convidado por Dália a morar consigo... Bernadinho & Dália vivenciam 

uma dinâmica familiar insólita, permeada por sexo e afetividade, não obstante ser ele 

homossexual e ela heterossexual... 

Heraldo emprega-se no Restaurante Castelo São Jorge... 

Bernardinho se encanta por Heraldo, que se encanta por Dália. 

Dália seduz Heraldo no intuito de chamar a atenção de Bernardinho... 

Idas e vindas... 

Sofrimento, encontros e desencontros... 

Assim, forma-se uma tríade amorosa, sem disputa, pois os três vivenciam uma insólita 

e delicada história de amor, sendo que Dália era o efetivo objeto de desejo de Heraldo & 

Bernardinho... As narrativas apontam que apenas Bernardinho desejava Heraldo... 

Dália engravida e não sabe quem é o genitor do bebê... 

Para o trio não importa quem seria o genitor, o filho por nascer teria uma mãe e dois 

pais... 

Carlão, após tempos desaparecido, retorna à favela... 
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 Personagem Interpretada por Betty Faria. 
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Tão logo chega, Carlão escuta na rádio comunitária que Bernardinho se tornara dono 

do restaurante São Jorge... 

O michê intui que poderia tirar proveito da situação, seduzindo, novamente, 

Bernardinho... 

Bernardinho tem dificuldades em resistir às investidas de Carlão... Dália & Heraldo se 

unem para afastar Carlão... Bernardinho sucumbe ao desejo e volta a entrega-se a Carlão... 

A fanática Edivânia
100

 afirma ter presenciado Bernardinho & Carlão aos beijos pelos 

becos da favela... A ousadia do casal “autoriza” Edivânia a convocar membros de sua igreja, à 

revelia do pastor, para livrar a comunidade do demônio que estaria a se manifestar através de 

Dália, Bernardinho, Heraldo & Carlão... 

Bernardinho & Heraldo tentam proteger Dália... Carlão, ao perceber a gravidade, tenta 

fugir e se afirma como “espada”... O grupo de fanáticos organizado por Edivânia acertam uma 

pedra em Dália... 

Bernardinho clama para que parem e informa que estariam a atacar uma mulher 

grávida... Dizer da gravidez produz um efeito diverso do pensado por Bernardinho, pois 

Edivânia considera que seria um filho do demônio... 

Dália, com a ajuda de Heraldo, consegue fugir sem sofrer violência ainda maior... 

Bernardinho, Heraldo & Carlão ficam muito feridos com o ataque... Juvenal chega a tempo de 

dispersar o grupo de fanáticos e salvar os perseguidos... 

Nasce Ana Rosa Maria, quando Dália, em fuga, entra em trabalho de parto em um 

matagal, nos arredores da Favela Portelinha... Bernardinho e Heraldo, com a ajuda dos 

capangas de Juvenal encontram mãe e filha... 

Carlão ficou ferido e fora encontrado no restaurante Castelo de São Jorge... O michê 

acaba por ser acolhido pelo trio, não obstante as ponderações de Dália & Heraldo... 

O trio parental tem dificuldades em registrar a filha, pois o cartório não aceita 

proceder ao registro civil de nascimento de uma criança com dois pais e uma mãe... 

Carlão reconquista a confiança de Bernardinho, para desespero de Dália & Heraldo... 

Carlão abusa da confiança do amante e aplica um golpe no Restaurante... Tão logo consegue 

enganar, mais uma vez Bernardinho, Carlão volta a rejeitá-lo, com a afirmação de que gosta 

de mulher... 

Carlão sofre um acidente de moto e fica hospitalizado em decorrência dos 

ferimentos... Bernardinho, devido ao desfalque de Carlão, fica em via de perder o 
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restaurante... 

Em que pese o desfalque e o clamor de Dália & Heraldo, Bernardinho faz frequentes 

visitas a Carlão no hospital, oportunidades em que deixa vazar a ambuiguidade dos afetos, ao 

passo que Carlão começa a se dar conta do amor que sente por Bernardinho e sempre tentou 

negar, como forma de recusa ao homoerotismo que o constitui... 

Após a alta hospitalar, Carlão é, novamente, acolhido pelo trio, sob os protestos de 

Dália & Heraldo... Carlão se dá conta das dificuldades econômicas que provocou nas vidas da 

tríade conjugal... Ele passa a trabalhar no restaurante, na tentativa de contribuir para a 

superação da crise que produziu. Porém, compreende que todo o esforço dos quatro não será 

suficiente para quitar as dívidas. 

Naquele contexto ficcional, o noticiário anuncia um esquema de corrupção em 

Brasília. Carlão reconhece o acusado. Era um homem com quem Carlão fazia programa desde 

a adolescência... Carlão procura pelo acusado de corrupção, aplica um “Boa noite, Cinderela”, 

rouba dólares desviados e entrega-os a Bernardinho... 

Por determinação judicial, Ana Rosa Maria, foi registrada como filha do trio 

Bernardinho, Dália & Heraldo
101

... Carlão entra naquela dinâmica familiar como um tio da 

infante... 

Carlão pede Bernardinho em casamento... Carlão & Bernardinho, na presença de todos 

os amigos, selam a homoconjugalidade com o registro da união em cartório, o que não 

acontece sem uma fala preconceituosa do escrevente do cartório. 

Não há na história de Dália, Heraldo, Bernardinho & Carlão adoção judicial... Porém, 

a telenovela Duas Caras afirma um modo de organização familiar que rompe com os padrões 

hegemônicos e diz da pluriparentalidade como um caminho possível de cuidado com a 

infância. Bernardinho & Heraldo tomaram Ana Rosa Maria por filha... Assim, houve nessa 

trama uma adoção de alguém de uma origem genética outra. 

O fato de Carlão haver sido submetido à prostituição quando adolescente surge apenas 

quando ele se reencontro com o antigo cliente, antes de aplicar o “Boa noite, Cinderela”, 

momento em que diz para o homem corrupto, não mais haver problema com aquele encontro, 

pois já se encontrava com mais de dezoito anos... Isso não fora problematizado no curso da 

telenovela e acabou por funcionar como justificativa plausível para o “Boa noite, Cinderela”... 

Importante ainda pensar que Bernardinho, a personagem gay, vem a ser aquele que a 
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todos redime: Dália, Heraldo e o próprio Carlão... Dessarte, pode-se depreender que o gay 

vem a ser uma pessoa que beira a perfeição, inclusive, seus erros dizem de um excesso de 

amor e cuidados... 

 

 

1.6.3 Amor à vida 

 

 

Amor à Vida tem como trama central a adoção fraudulenta/à brasileira (DARÓS; 

AYRES, 2016) e a vilania de Félix
102

, cuja homossexualidade vai sendo apresentada a partir 

de sutilezas da interpretação do ator. Félix contém-se no que tange à homossexualidade, não à 

vilania, um dos fios condutores da trama... 

Niko
103

 & Eron
104

 surgem na trama em torno do capítulo dezessete, sendo apresentado 

como um casal de homens bem-sucedido. O casal personifica o ideário de 

homoconjugalidade, alicerçada na monogamia como premissa de felicidade. Falta apenas um 

filho, desejado por ambos, notadamente por Niko... 

Niko é chef de um badalado restaurante de comida japonesa... Eron é um conceituado 

advogado. O casal vive numa aconchegante e sofisticada casa, fruto do trabalho de Niko e 

Eron... 

Amarilys
105

 e Paloma
106

, amigas dos tempos da faculdade de Medicina, se 

reencontram. As amigas, por coincidência, foram almoçar no restaurante de Niko, amigo de 

infância de Amarilys. Os dois não se viam há muitos anos. O acaso marca a reaproximação 

entre os amigos de infância e a trama secundária do casal gay começa a intercruzar-se com a 

trama central da telenovela. 

Niko & Eron conversam sobre os caminhos para se tornarem pais. A reprodução 

assistida mostra-se um caminho a ser seguido. A adoção judicial de filho também figura entre 

as possibilidades de exercício parental. Mas, naquele momento, ao que parece, a 

consanguinidade se apresenta como um valor... 
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Eron passa a trabalhar no Hospital San Magno
107

, onde também trabalham Amarilys, 

Paloma e Félix. Félix aplica um golpe em Amarilys e acaba por lhe furtar todas as economias, 

tendo a enganado com um falso investimento bancário. 

Niko & Eron aprofundam as discussões sobre a reprodução assistida como caminho 

para o exercício parental... Amarilys, amiga de infância de Niko, participa das discussões. O 

casal se envereda por discussões sobre o legal no campo da reprodução assistida, posto que no 

Brasil é proibido o procedimento de “barriga de aluguel”. Sendo apenas permitido por lei o 

que se entende por “barriga solidária”. 

Aquele casal de homens deseja encontrar uma “barriga solidária”. Dessarte, passam a 

tentar selecionar uma mulher para que venha a ser o útero hospedeiro do tão desejado filho. O 

útero seria apenas hospedeiro, uma vez que o óvulo seria adquirido, porque não dizer 

comprado, em um banco de óvulo para fins de reprodução assistida. 

Niko & Eron desejam encontrar uma mulher, até então desconhecida, que se 

proponha, solidariamente, a gestar o filho. A mulher em questão, para o casal, deveria de ser 

abnegada no tocante ao retorno financeiro, em que pese se propuserem a recompensá-la do 

ponto de vista pecuniário... Eis alguns paradoxos que carecem ser enfrentados no campo da 

reprodução assistida... 

Tem-se início à seleção do útero hospedeiro... Frustração!!! Todas as candidatas 

demonstram, sem maiores constrangimentos, que objetivam apenas o ganho pecuniário 

proveniente daquele processo. Cabe interrogar qual a contradição das candidatas! Não seria 

equivocado Eron & Niko desejarem alguém que fosse abnegada do ponto de vista financeiro 

se o que demandavam era um serviço específico?! 

Niko & Eron confidenciam com a amiga Amarilys sobre as frustrações que têm 

vivenciado no processo de seleção e, acabam por sinalizar que teriam de encontrar uma 

mulher que fosse amiga, não uma desconhecida... Afinal, apenas uma amiga seria capaz de 

um gesto nobre e abnegado de gestar uma criança para ser filha de outrem... 

Eron & Niko sabiam da situação econômica da amiga Amarilys, desde a perda de todo 

o seu patrimônio em uma aplicação malsucedida... 

Niko diz para a amiga que adoraria que ela pudesse gestar o filho que tanto desejavam. 

Pontuou que durante a gestação, a amiga poderia morar com o casal. Assim, economizaria o 

dinheiro do aluguel e, também seria remunerada pelo casal... 

Eron censura a proposta de Niko, pois não gostaria de constranger Amarilys. Amarilys 
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conversa com Paloma, que pondera com a amiga sobre os riscos que a situação poderia 

produzir, notadamente, frente ao fato de Amarilys desejar ser mãe... Por fim, Amarilys aceita 

a proposta do casal de amigos... A tríade passa a viver na casa do casal... 

Amarilys convence Laerte
108

, médico geneticista e seu amigo desde os tempos de 

faculdade, para utilizar seus óvulos, no lugar dos óvulos de uma doadora anônima. O médico 

ponderou com a amiga sobre a impropriedade daquele ato. Porém, Amarilys o sensibilizou 

frente à argumentação de que gostaria de dar um presente aos amigos Niko & Eron. Ela, no 

entanto, assegurou ainda que aquele seria um segredo dos dois... 

A proposta para a fecundação seria o óvulo de uma desconhecida com o sêmen de um 

dos pais... Niko & Eron colheram sêmen e deixaram explicitado que não desejavam saber de 

quem seria o material genético, pois o filho seria de ambos... 

Niko faz questão de assistir a primeira implantação de óvulos fertilizados em 

Amarilys... Emoção a flor da pele! Aborto espontâneo! Os três sofrem! Niko fica muito mal... 

Nova tentativa... Novo fracasso. Niko diz que não suportaria mais uma perda. Todos sofrem... 

Niko quer desistir do filho biológico e convence Eron a dar entrada na habilitação para 

adoção... 

Cena de Niko & Eron no balcão de um cartório dando entrada no pedido de 

habilitação. Sem maiores reflexões, a atendente diz para o casal que, caso eles ampliem a 

faixa etária da criança a ser adotada, a chegada do filho será mais rápida... O casal se dispõe a 

uma adoção tardia e também inter-racial. 

Amarilys sofre frente ao anúncio da desistência da reprodução assistida... Frente à dor 

de Amarilys, o casal topa tentar mais uma vez, não obstante estar no Cadastro de Adoção. 

Nova tentativa realizada. Amarilys dá sinais de estar se apaixonando por Eron... Niko 

sai para o trabalho... 

Semelhante ao que acontecera nas tentativas anteriores, Amarilys sangra... 

Amarilys & Eron sofrem frente à possibilidade de novo aborto... Amarilys & Eron 

transam, permeados por culpa e pela promessa de Amarilys que, talvez por vias naturais, os 

dois dariam o tão desejado filho de Niko... 

Amarilys está grávida. Ela tem “certeza” que a gravidez é fruto do encontro vivido 

com Eron e diz isso para o marido do amigo. Eron fica apreensivo, no que é acalentado por 

Amarilys, com a promessa que aquilo seria um segredo entre eles, para fazer Niko feliz com o 

tão desejado filho... 
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Durante a gravidez, Niko & Eron são chamados pela Vara de Infância para 

conhecerem Jayminho
109

, um menino preto, em torno dos sete anos de vida. Nasce o bebê. 

Primeiro embate, Niko deseja nomear o filho por Felipe, mas Eron acaba por registrar o filho 

por Fabrício, atendendo ao desejo expresso por Amarilys. 

Amarilys demonstra, dia-a-dia, um forte apego ao bebê, fato que começa a assustar 

Niko, o qual cobra um posicionamento de Eron que se mostra ambíguo; pois teme que 

Amarilys revele para Niko que o bebê não seria resultado da fertilização in vitro, mas de um 

encontro sexual entre ele e aquela mulher que passou a estar entre o casal. 

A relação triangular, notadamente, no tocante à parentalidade em relação ao pequeno 

Fabrício vai se consolidando... Amarilys começa a disputar o lugar parental com o amigo de 

infância. Ademais, cobra de Eron que compre a parte da casa que pertencia a Niko, na 

esperança de que o “amigo” siga a vida com Jayminho, o infante em adoção, e deixe o espaço 

livre para que ela, Eron & Fabrício sejam uma família feliz... 

Amarilys que, inicialmente, era uma mulher imbricada com o desejo do outro e que se 

envolveu no projeto parental do casal de amigos, ganha contornos de vilania. Ela arma para 

que Jayminho retorne para o abrigo e cada vez mais boicota o casamento de Niko & Eron. 

Revelação! Amarilys diz para Niko que ela e Eron eram os “verdadeiros” pai/mãe 

(genitores) de Fabrício! Niko pede ao novo casal que deixem a casa, sem Fabrício, a quem 

tem por filho, à semelhança dos afetos que foram construídos na relação com Jayminho. O 

menino já reconhecia o bebê por irmão. 

Amarilys & Eron se assumem como casal. Niko compra a parte de Eron na casa. 

Amarilys tenta convencer o corretor de imóveis a superfaturar o valor da casa. Nesse 

momento da trama, Félix encontra-se em processo de ressignificação de sua própria história e 

é quem ajuda Niko a se dar conta da situação abusiva em relação à compra do imóvel. 

Niko dá um prazo para que o novo casal deixe sua casa. Amarilys, na busca por um 

novo lugar para morar, sofre um acidente de carro e acaba por ser cuidada pelo próprio Niko; 

retardando, assim, a saída do casal. 

O Serviço Social do abrigo, não da VIJ
110

, como aconteceria em casos de adoção no 

Brasil, telefona para agendar uma visita domiciliar. Amarilys é quem atende o telefonema e 

agenda um horário que Niko & Eron não estariam em casa. Ela informa ao Serviço Social que 

Niko & Eron haviam se separado e que Eron agora estaria consigo. Dessa feita, explicita que 
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a situação familiar havia se transformado e que Niko pretendia omitir a informação, por receio 

de perder o filho. 

Jayminho retorna para o abrigo, apenas com o argumento da alteração de configuração 

familiar... Niko tenta reverter o abrigamento do filho Jayminho. Amarilys & Eron saem de 

casa e levam Fabrício, às escondidas, à revelia do chef. 

Niko retorna para casa e se vê sozinho, sem nenhum dos filhos que já tanto amava... 

Niko & Félix começam a se aproximar, dando a trama paralela status de trama central, 

visto que Félix era o grande antagonista daquela história. “Carneirinho” é o modo como Félix 

passa a nomear, carinhosamente, Niko... 

A vilania de Félix começa a se desfazer, à medida que a vilania de Amarilys vai se 

configurando... 

Félix ajuda Niko a recuperar Jayminho e lhe dá a ideia de requerer um teste de DNA, 

pois poderia ser um caminho para colocar em discussão a maternidade/paternidade biológica 

argumentada por Amarilys. 

Amarilys fica muito tranquila, pois tem certeza que, mesmo que a fertilização tenha 

acontecido, o óvulo seria seu, garantido, desse modo, o lugar da maternidade... Surpresa! O 

teste de DNA revela que Niko é o genitor de Fabrício e o óvulo não era de Amarilys, mas de 

uma doadora anônima. 

Amarilys se desespera e vai cobrar de Laerte uma explicação... Laerte, no dia da 

inseminação, por problemas pessoais, fora substituído por um amigo que se recusara a usar os 

óvulos da mulher que seria a “barriga solidária”... 

Niko recupera o filho e Eron cai em si e tenta retomar a relação com Niko... O 

desespero de Amarilys cresce a partir do abandono de Eron... Amarilys sequestra o bebê e 

tenta fugir do país... 

Félix entra em cena, com status de herói e, junto com Niko, recuperam o bebê... Niko 

& Félix, formam o novo casal e Niko assume, sozinho, a paternidade de Fabrício e 

Jayminho... 

Amarilys se aproxima de um novo casal de homens e se oferece para ser “barriga 

solidária”... Niko é amigo do casal e conta a história que vivera com Amarilys... Assim, 

Amarilys passa a ser vista como aquela que tem por alvo interpor-se entre casais de homens, 

na tentativa de ter filhos desses e separá-los... 

Eron, após várias investidas na retomada do casamento com Niko, acaba por iniciar 

namoro com outro homem... 

Niko & Félix passam a viver em uma casa no litoral, um pouco afastada da Terra da 
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Garoa, em companhia de Jayminho & Fabrício... César
111

, o pai de Félix, após um acidente 

vascular encefálico, passa a ficar sob os cuidados do filho e do companheiro. Importante 

ressalvar que César tinha uma difícil relação com o filho e o discriminava por ser 

homossexual... Pai & filho se reconciliam... 

Niko & Félix protagonizam o primeiro beijo entre homens na televisão brasileira
112

. 

Assim, Carneirinho & Félix seguem felizes, com os filhos em uma organização 

familiar permeada pelas balizas heteronormativas, homonormatizando modos para famílias 

homoconjugais no exercício da homoparentalidade... 

Penso que outros caminhos seriam possíveis na trama, sem necessariamente vilanizar 

Amarilys. Afinal, as escolhas do casal Niko & Eron viabilizaram a produção de afetos. 

Fabrício, segundo minha análise, deixou de ser filho de um dos três, pois foi fruto de uma 

produção desejante envolvendo uma triangulação, trocando em miúdos, aquela criança fora 

fruto de uma pluriparentalidade... 

Importante ainda situar que houve várias informações equivocadas no tocante à 

habilitação do casal Niko & Eron. Sequer mencionou-se que os habilitandos passam por uma 

série de intervenções técnicas para que possam colocar em análise o projeto parental. 

Penso que o maior equívoco da trama tenha sido o reabrigamento de Jayminho, sob a 

alegação de que o casal demandante havia se separado. Pior, o reabrigamento fora uma 

decisão da equipe do abrigo, sem que o juiz decidisse sobre a questão. Mais grave, privaram a 

criança do contato com o pai adotivo, produzindo sofrimento a todos, notadamente ao 

pequeno Jayminho... 

 

 

1.6.4 Império 

 

 

Xana Sammer
113

 vive no Bairro de Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro... Trata-

se de uma travesti
114

 preta, dona de um salão de beleza anexo a sua casa. Xana tem por hábito 
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alugar quartos em sua casa e também acolher quem necessita de cuidados. Ela é quase uma 

“justiceira”, sempre pronta a enfrentar a violência destinada aos desvalidos. Pode-se dizer que 

seria uma versão atualizada e amenizada de Madame Satã
115

. 

Digo amenizada porque Xana, diferentemente de Madame Satã, era extremamente 

inserida na normalidade. Outra diferença de relevo é que Xana fora assexuada em toda a 

trajetória da telenovela, ao passo que Madame Satã deixava fluir seu desejo de modo intenso, 

entregando-se a prática do sexo sem pudores. Isso fica bastante evidente no filme
116

 que 

retrata a história dessa heroína. 

Naná
117

 é uma fiel amiga de Xana... Naná praticamente vive na casa de Xana, sob o 

pretexto de morar longe. Assim, fica mais fácil para chegar ao trabalho, visto que é manicura 

no salão da amiga. Não obstante, a casa de Xana ser grande, ela e Naná dormem sempre 

juntas. 

A vida segue na movimentada Santa Teresa. 

Eis que Teresa
118

 encontra-se hospitalizada, em estado terminal... Xana vai visitar a 

amiga no leito de morte, momento em que Teresa lhe cobra cumprir a promessa que fizera no 

passado de cuidar de Luciano
119

, caso ela viesse a faltar antes que o menino se tornasse 

adulto... 

Xana argumenta com a amiga que teria dificuldades em dar conta de um adolescente... 

Mas, frente a insistência de Teresa, diz que cuidara do menino, por quem nutre afetos 

positivos desde o nascimento... Fica evidente que Xana temia ser recusada pela VIJI em 

decorrência de ser uma travesti. 

Teresa morre! Xana descumpre a promessa e entrega Luciano à VIJI... Naná mostra-se 

contrária à amiga e diz que ela deveria sim assumir Luciano, pois seria um ótimo “pai” para o 

menino... 

Luciano é abrigado e, diferentemente do que aconteceria em uma história fática, as 

ETI da VIJI e do abrigo não procuram pelas referências de familiares extensos e ampliados do 

adolescente. Pelo contrário, Luciano é encaminhado para adoção, à revelia do seu desejo, pois 

segundo as narrativas apresentadas, aquele adolescente sabia com quem desejava estar... 
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Luciano foge da casa da família adotiva e procura por Xana & Naná em Santa 

Teresa... Xana, por medo, devolve o menino. As sequências das cenas insinuam que a família 

adotiva seria hostil. 

No curso da trama é afirmado que Xana não poderia adotar Luciano por ser solteira. O 

mesmo valeria para Naná. Havia uma forte vinculação entre Naná & Xana. Vinculação essa 

que não passava pela via do desejo sexual. Naná estava enamorada de Antônio
120

, o qual a 

pediu em casamento, com vistas a viverem juntos e adotarem Luciano... 

O abrigo agenda uma visita à casa de Xana para conhecer Naná e o noivo Antônio. 

Esse não consegue chegar a tempo e Xana se traveste de homem e passa pelo noivo de Naná. 

Desse modo, Xana acaba por se casar oficialmente com Naná para viabilizar a adoção de 

Luciano. Afinal, ser casado, na trama televisiva, constitui-se requisito fundante para uma 

adoção. 

Xana, Naná, Luciano, Antônio e outras pessoas que se agregam aquela família e vivem 

felizes... 

Necessário situar que “Império” abusou do direito de desinformar sobre cuidados com 

a infância na rede de proteção e sobre questões básicas atinentes à adoção... Desde a morte de 

Teresa, a ETI da VIJI teria escutado Luciano e trabalhado os anseios de Xana, viabilizando 

que ela pudesse assumir a tutela de Luciano... 

Premente se questionar a (im)pertinência da adoção judicial de Luciano. Trata-se de 

um adolescente que conviveu com a mãe até o momento em que se tornou órfão. O genitor 

não é citado na trama. Xana é apresentada como amiga de Teresa. Dessa feita, porque adotar, 

no lugar de assumir a tutela e afirmar o lugar parental daquela amiga/mãe que morreu? 

 

 

1.6.5 Babilônia 

 

Teresa & Estela
121

 vivenciam uma madura história de amor... Há quarenta anos 

romperam as conjugalidades com seus respectivos maridos para se entregarem ao amor que as 

mantêm juntas desde então. As duas tinham filh@s. O filho de Teresa ficou sem falar com ela 

desde que houve a separação dos pais. Voltaram a se falar apenas quando o casal Teresa & 

Estela oficializaram o casamento... 

                                                 
120

 Interpretação de Lucci Ferreira. 

 
121

 Interpretações de Fernanda Montenegro e Nathália Timberg. 
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A história de amor do casal de mulheres atravessa a trama central, visto que Beatriz
122

, 

a grande vilã é uma das filhas de Estela. Estela tivera outra filha: Elisabete
123

, que morreu no 

parto de Rafael
124

. O genitor sumiu no mundo, sem deixar rastro, desde o nascimento do 

rebento. 

Trata-se não de uma adoção judicial, mas de cuidados para com um infante por uma 

avó materna e sua companheira... Rafael, desde que começou a falar nomeia Estela & Teresa 

por mães, tendo consciência de suas origens, o jovem reconhece o casal de mulheres no lugar 

da parentalidade. 

Oportuno situar que a novela sofreu forte boicote de lideranças fundamentalistas 

religiosas. O boicote se sustentava na argumentação de que Teresa & Estela seriam uma 

afronta à família brasileira. 

Digno de nota que o assassinato de um homem a sangue frio pela vilã Beatriz, com o 

fito de esconder suas estratégias e conseguir casar-se com um milionário e as violentas 

artimanhas de Inês
125

, que chegou a provocar um acidente para conseguir um ingresso para 

uma festa, não se constituíram argumentos para se desqualificar a trama televisiva. Sendo a 

homossexualidade o único elemento de “afronta à sociedade”, produzido no folhetim 

televisivo.  

 

 

1.6.6 Pontos de contato entre as cinco tramas televisivas 

 

 

Os pontos de contato entre as tramas, ao que parece, dizem de uma ode à adoção. 

Ainda que não seja uma adoção judicial, conforme acontece na trama de Babilônia e Duas 

Caras. Evidente que essas duas tramas trazem sutilezas, uma vez que a segundo diz dos 

cuidados parentais em relação a um bebê, fruto de uma relação que extrapola os limites de 

uma díade conjugal, ao passo que a primeira se refere aos cuidados que uma avó e sua 

companheira dedicam a um neto. 

                                                 
122

 Interpretação de Glória Pires. 

 
123

 Não localizei referência de quem teria interpretado a personagem, tampouco tenho lembranças de cenas 

envolvendo a personagem Elisabete, a qual, até onde sei, apenas fora referida na trama. Também não há 

maiores referências ao genitor de Rafael. 

 
124

 Interpretação de Chay Sued. 

 
125

 Interpretação de Adriana Esteves. 
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Senhora do Destino, Amor à Vida e Império excedem em informações equivocadas no 

tocante aos procedimentos de habilitação e de adoção. Considerando, conforme já situado, 

que muitas pessoas se apropriam dos textos televisivos como único meio de informação, há de 

se pensar nos efeitos dessas produções televisivas no imaginário social. Isso não significa que 

estou a defender qualquer tipo de censura a liberdade de criação dos autores. Pelo contrário, 

penso que tais produções precisam ser postas em debate, para que possa haver maiores 

possibilidades de afetações em todos: autores e telespectadores. Mesmo porque, a telenovela 

sendo uma vertente de texto literário ela é um elemento que causa efeitos tanto nos leitores 

quanto nos autores. Portanto, tal dicotomia deve ser relevada, pois os leitores também são 

autores do texto acessado conforme aponta Candido (2006). 

Importante aqui resgatarmos as narrativas referentes ao destino do bebê Renato: seria 

melhor aquele bebê ser “adotado” por duas mães ou viver pelas ruas? Já fora pontuado que 

dificilmente, quase impossível, um bebê saudável, disponibilizado para adoção não ter núcleo 

familiar desejoso em adotá-lo. Porém, para além de equívoco, há que se pensar os 

atravessamentos que produzem a ideia que ser inserido em uma filiação homoparental, em 

uma homoconjugalidade ser menos ruim que o abandono. Assim, uma díade homossexual 

seria algo suportável em uma adoção, frente a inexistência de famílias alicerçadas nas 

premissas heteronormativas; não algo simplesmente possível. Uma família como outra 

qualquer. Pressupostos linguísticos que afirmam nas entrelinhas do discurso uma pesada 

carga de preconceito destinada ao direito homoparental de díades LGBTTIQ. 

O que, efetivamente, há de comum nas cinco tramas televisivas é a colagem dos 

personagens homossexuais como sinônimo de “perfeição” do humano, quase que redentores 

daqueles que se encontram ao redor. Sim, Félix inicia a trama como o arquivilão. Porém, a 

partir de bons encontros, dentre os quais está o encontro com o Carneirinho/Niko, quase que 

se torna um “justiceiro”. Carlão era vigarista e se redime no momento em que se reconhece 

apaixonado por Bernardinho. Desenvolvendo uma tecitura narrativa de uma quase “salvadora 

graça da homossexualidade”, em um movimento diverso daquele contido na obra de Jean 

Genet (SARTRE, 2002; SILVA
126

; VALE, 2002). 

Teresa era a defensora d@s oprimid@s, desde a ditadura civil-militar e, continuou a 

enfrentar o mal, na defesa de tod@s @s injustiçad@s devido ao preconceito e discriminação 

que vivem ao seu redor... 

Mas que outros caminhos seguir, frente ao preconceito e a colagem dos LGBTTIQ, 

                                                 
126

 Publicação anterior a inserção do Darós em meu nome. 
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desde sempre, no lugar do equívoco, do nefando, do abjeto? Penso que o modo de narrar os 

LGBTTIQ existente na literatura genetiana (SARTRE, 2002; SILVA; VALE, 2002) tenha 

possibilitado óticas múltiplas da erótica e do exercício dos modos de ser da existência, sem 

maniqueísmos simplistas, (des)construindo caminhos outros de acepção social dos 

significados do ser LGBTTIQ... 
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2 A INTERFACE ENTRE A ACADEMIA E O CAMPO PROFISSIONAL 

 

 

2.1 Da prática profissional à pesquisa acadêmica 

 

 

Passo a descrever situações específicas do meu exercício profissional que me 

instigaram a aprofundar as questões que problematizo nesta pesquisa. Situo que a partir das 

histórias em relevo, minhas intervenções nos processos de habilitação para adoção foram 

afetadas. Afinal, algumas questões no modo como alguns destes adultos exerceram a 

homoparentalidade produziu deletérios efeitos nas vidas de seus filhos. 

O sofrimento das crianças/adolescentes em questão também me afetou sobremaneira, 

o que me fez pensar, conforme já sinalizado, a produção de desejo dos adultos em exercerem 

a homoparentalidade: seria o voltar-se para o exercício homoparental uma produção singular 

de desejo ou uma modulação serializada, com vistas ao enquadramento à norma? 

Quatro, dentre as cinco histórias agora em análise, foram apresentadas no III 

Congresso da ABEH
127

, em 2006, na UFMG
128

. Essas histórias têm em comum o fato de 

pessoas ou casais homoeróticos terem se instaurado enquanto referências parentais nas vidas 

de crianças, as quais chegaram a suas vidas ainda bebês. 

Foi-me possível avaliar que, aquelas situações nas quais houve severos prejuízos no 

transitar pelo tecido social dos infantes, têm em comum as dificuldades existenciais dos 

adultos em transitarem com desenvoltura a partir das questões sociais que atravessam as 

existências daqueles que se constituem no mundo a partir da ruptura com a 

heteronormatividade. 

Pontuo que os nomes das pessoas que constituem as tramas nesse capítulo da tese 

foram alterados, com vistas a se preservar o sigilo e a intimidade dos usuários, em 

consonância com a dimensão ético-política que norteia esta pesquisa. Os processos foram 

arquivados em datas anteriores a primeira apresentação. 

Situo que não travei novos contatos com os protagonistas das histórias, à exceção da 6ª 

História que alguns anos depois retornou com outra demanda, conforme será explicitado em 

contexto próprio. A demanda já fora equacionada e o novo processo também se encontra 

arquivado. 
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Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. 
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Universidade Federal de Minas Gerais. 
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2.1.1 2ª História – mães & filha: rupturas por falsa denúncia de violência sexual - Diva, Rita 

& Luana 

 

 

Amaram o amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas 

lanhadas pela tempestade naquela cidade distante do mar. Amaram o 

amor serenado das noturnas praias, levantavam as saias e se 

enluaravam de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amavam o 

amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que uma andava 

tonta, grávida de lua e outra andava nua, ávida de mar. E foram 

ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios, olhando pro rio 

tão cheio de lua e que continua correndo pro mar. E foram correnteza 

abaixo, rolando no leito, engolindo água, boiando com as algas, 

arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar. E foram 

virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, 

prateada areia, com lua cheia e à beira-mar
129

. 

 

 

O ano era 2000... Tudo ainda muito novo para mim quando o assunto é pensar a 

homoparentalidade e suas articulações com as engrenagens do poder judiciário na relação 

com os usuários... Aquela fora a minha primeira experiência/vivência na condição de 

psicólogo a ter que dizer do lugar de um suposto saber do especialista sobre uma trama 

daquela monta, o que dizer? “Amaram o amor urgente, as bocas salgadas pela maresia. As 

costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade, distante do mar (...)”
130

. 

Tratava-se de um processo de adoção cumulado com a destituição do poder familiar 

que fora movido por Renata, irmã de Rita. A infante que protagoniza a trama era Luana, uma 

menina com, aproximadamente, três anos de vida... 

Luana, logo após o nascimento passou a viver com suas duas mães, a saber: Rita & 

Diva. Era um casal de mulheres negras e pobres que vivenciavam homoconjugalidade... Rita 

era a genitora de Luana, que fora convidada pela companheira Diva a formar um novo núcleo 

familiar, não obstante a resistência de toda a fratria de Rita. 

                                                 
129

 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_(%C3%A1lbum_de_Chico_Buarque)>. Música Mar & Lua do Álbum 

Vida, Chico Buarque, 1980. Acesso em: 15/02/2016. 

 
130

 Idem. 
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Amaram o amor serenado, das noturnas praias, levantavam as saias e se enluaravam 

de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amavam o amor proibido, pois hoje é 

sabido, todo mundo conta, que uma andava tonta, grávida de lua e outra andava nua, 

ávida de mar (...)
131

. 

 

A moradia daquelas mulheres era uma modesta casa, sediada em um terreno, onde, em casas 

distintas, viviam dois irmãos de Rita: Renato e Reny... 

O condomínio familiar onde moravam o casal Diva & Rita com a filha Luana localizava-se 

em um bairro periférico e pobre da cidade da Luz... 

Renata, irmã primogênita de Rita, vivia com o marido Adalberto e a sobrinha Luana em 

uma cidade do interior do estado. Renata & Adalberto não haviam conseguido ter filhos, apesar de 

muitas tentativas. 

O pedido de adoção cumulado com destituição do poder familiar em relação à sobrinha 

Luana fora derivado de uma denúncia, devido à suposta violência sexual que Diva teria impetrado à 

filha/enteada Luana... Afinal, porque não duvidar daquela que chega à família sem uma prévia 

autorização? 

A denúncia, de “boa fé” fora perpetrada por Reny, a qual considerava à relação 

homoconjugal estabelecida entre Rita & Diva uma afronta à honra familiar, o que somente teria 

acontecido após a morte de Idalina & Jorge, respectivamente, mãe e pai de Renata, Renato, Reny e 

Rita... 

Reny e Renato sentiam-se aliviados por Idalina & Jorge não terem vivido para presenciar a 

afronta e vergonha que Rita impunha aos irmãos, devido à presença ostensiva da relação 

homoconjugal que vivenciava. Diva era vista como uma impostora... 

Rita fazia questão de gritar para o mundo o orgulho de ter Diva como mulher e poder 

compartilhar com essa a maternidade na relação com a filha Luana... 

Em que pese ser Rita a genitora de Luana, era Diva quem se dedicava aos cuidados 

cotidianos com a infante. 

Sim, Rita era afetiva com a filha, mas não era dada à maternagem. 

Luana fora fruto de um relacionamento furtuito, sendo a criança a única consequência 

consistente daquele breve encontro. Rita sequer sabia dizer o nome do genitor da filha. 

Assim, Luana era uma filha sem pai, posto que aquele homem, desconhecido, apenas 

contribuiu com o material genético. 

No lugar de um pai, Luana tinha duas mães. O enamoramento entre Diva & Rita tivera 

início logo após o início da gravidez de Rita... 

                                                 
131

 Ibidem. 
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Diva ansiava pelo nascimento da filha que sua companheira trazia no ventre e “abençoara” o 

breve encontro que Rita tivera com aquele desconhecido, posto que fora o caminho para que ambas 

pudessem ser mãe de uma mesma filha... 

Tod@s @s personagens da trama eram muito pobres... O Ensino Médio era a escolaridade 

dos irmãos Renata, Renato, Reny e Rita; o que não fez significativas diferenças para as inserções no 

desigual mundo do trabalho, no Brasil, pois todos exerciam atividades com precários vínculos 

laborais e baixa remuneração, reificando os efeitos da escravidão negra no Brasil... 

Diva era a única “estrangeira” daquela constelação familiar. “Estrangeira” e analfabeta, 

também com precários vínculos laborais e baixa remuneração... 

Diva era órfã de mãe desde tenra idade e sem registro paterno. 

Diva, nossa heroína, tivera passagem por diversas casas de familiares extensos e ampliados, 

incluindo aí curtos episódios de vivência de rua... “(...) e foram correnteza abaixo, rolando no leito, 

engolindo água, boiando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar 

(...)”
132

. 

Aquela mulher viveu precoce trabalho infantil e sequer conseguiu estudar... Contudo, a 

baixa remuneração era “suficiente” para custear o sustento da companheira Rita e da filha em 

comum: Luana. 

O fato da infante não ter habitado seu ventre, não fazia de Diva menos mãe que Rita, visto 

que as três se reconheciam como mães e filha... 

Todavia, a tia Reny incomodava-se com as demonstrações de afetos vividos entre Diva e 

sua irmã Rita... 

Incômodo maior ainda residia nas demonstrações de afetos que Diva destinava àquela 

criança... Reny, em que pese a concretude dos fatos, recusava-se a ver em Diva uma das mães de 

Luana. 

Aquilo, na apreensão de mundo de Reny, constituía-se uma aberração... 

Diva, aquela “estranha mulher”, frente ao olhar de Reny, seria apenas alguém que desviara 

Rita do caminho, tirando-a do destino seguro e correto, traçado pela heteronormatividade... 

 

Amaram o amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela 

tempestade, naquela cidade distante do mar. Amaram o amor serenado das noturnas 

praias, levantavam as saias e se enluaravam de felicidade naquela cidade que não 

tem luar. Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que uma 

andava tonta, grávida de lua e outra andava nua, ávida de mar (...) 
133

. 
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 Fragmento da Música Mar & Lua do Álbum Vida, Chico Buarque, 1980. 
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 Ibidem. 
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As casas daquele condomínio doméstico eram simples, com reduzido número de 

cômodos e, dada às circunstâncias, a pequena Luana dormia junto às mães, na mesma cama... 

Isso era fonte de “inconfessáveis” suspeitas por parte de Reny... 

O modo de habitar de Diva, Rita & Luana, devido às questões socioeconômicas, não 

fora muito diferente do modo como Idalina & Jorge cuidaram dos filhos Renata, Renato, 

Reny e Rita. Eles também viveram em uma casa com estrutura similar à casa do casal Diva & 

Rita. 

Reny estava sempre à espreita!!! Estava sempre a vigiar os passos daquela “estranha 

mulher”! Diva, segundo Reny, era quase um homem! Reny estranhava o fato de ser Diva, 

apesar de trabalhar fora, quem, no mais das vezes, se dedicava aos cuidados cotidianos da 

pequena Luana. 

Quem suspeita e vive na busca certeira de encontrar indícios, acaba por vê-los nos 

menores e insuspeitáveis detalhes! Afinal, utiliza-se de antolhos e vê-se apenas o que seus 

olhos podem/querem ver! E o que poderiam ver os olhos “atentos” de Reny? 

Assim, através da janela, entreaberta, com Diva a cuidar da “filha”, em cima da cama, 

naquele quarto que também era sala, Reny teve a “certeza” que sua cunhada estava a violar 

sexualmente a infante... 

Reny viu violência em singelos atos de cuidado com uma criança. Por certo, 

considerando a racionalidade que há tempos tem se instaurando no Brasil, esse modo de olhar 

e dar sentido aos cuidados com a infância não se constitui uma prerrogativa de Reny, mas tem 

sido a tônica do (des)cuidado com a infância. 

Reny, investida das obrigações morais de uma “protetora” tia, após conversar com 

Renato, procura o único Conselho Tutelar que havia na cidade da Luz à época. Reny diz que 

suspeitava que a sapatão Diva estivesse a violentar sexualmente sua sobrinha Luana, uma 

criança em torno de seus dois anos de vida... 

Eis que, em nome da proteção da infância, produz-se uma brusca ruptura... 

Luana foi arrancada de suas duas mães, a partir da intervenção do Conselho Tutelar e 

entregue a Renata & Adalberto.Renata & Adalberto haviam estado com Luana poucas vezes... 

Isso, não apenas devido ao preconceito que esses tios tinham frente à 

homoconjugalidade e homoparentalidade... Os tios Renata & Adalberto viviam em uma 

cidade distante. 

Diva foi denunciada não apenas no Conselho Tutelar, mas houve ainda a intervenção 

da Delegacia de Polícia... 

Antes de ser entregue ao casal de tios, Luana fora exposta ao vexatório exame de 
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corpo delito. Afinal, a Rede de Proteção funda-se na premissa de que a criança deveria ser 

protegida. Protegida de quem? Eis uma pergunta que não pode calar!!! 

Não fora encontrado vestígios de violência sexual. Fato este que não teve peso frente a 

açodada decisão de separar à filha de suas duas mães! Afinal, como de praxe, fora 

argumentado que o ato de bolinar uma criança dificilmente deixaria vestígios mesmo! 

Tratando-se de um casal de mulheres e sendo Diva “tão fanchona”, possivelmente a 

denúncia teria fundamento... 

Assim, a suspeita Diva passa a ser investigada pela polícia... 

Renata & Adalberto entram com o pedido de adoção, cumulado com a destituição do 

poder familiar, junto a VIJI da Luz... 

Quanto aos estudos social e psicológico, quando o processo chega a ETI, já havia se 

passado, aproximadamente, um ano. Tempo esse que Luana ficou sem ter contato com suas 

mães Diva & Rita... 

Diva & Rita atenderam ao chamado da ETI e compareceram para a entrevista. A 

tônica do atendimento foi o sofrimento do casal, notadamente de Diva. Aquela mãe 

deslegitimada chorou o encontro inteiro. 

O casal continuava a viver no condomínio familiar, tendo como vizinhos de porta os 

irmãos Renato & Reny... 

Reny não tinha dúvidas de sua “boa ação” na defesa da integridade física de sua 

sobrinha Luana. 

Renato, adepto do Candomblé e homossexual assumido, considerava que sua irmã 

Reny salvara Luana, não apenas em termos da proteção física, mas certamente teria livrado a 

sobrinha daquele ambiente moralmente impróprio a uma criança... 

Houve estranheza da equipe frente ao posicionamento de Renato, considerando ser ele 

pertencente a uma religião de matriz africana que não se articula a partir da noção de pecado e 

da condenação moral das homossexualidades. Estranheza ainda por ele próprio ser 

homossexual e assumido. 

Assim, problematizamos com Renato as questões relativas à religiosidade e a sua 

orientação sexual, no que ele nos respondeu, de modo ácido, o seguinte: “ao menos eu não 

constranjo minha família com a presença de um companheiro, vivo minha homossexualidade 

de modo discreto”! No tocante à dimensão afro-religiosa, calou-se!? “(...) As bocas salgadas 

pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade naquela cidade distante do mar (...)”
134

. 
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 Fragmento da Música Mar & Lua do Álbum Vida, Chico Buarque, 1980. 
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Considerando a distância de moradia, os estudos técnicos com o núcleo familiar de 

Renata, Adalberto e a pequena Luana seriam realizados pelos profissionais da cidade onde 

viviam, distante mais de duzentos quilômetros da cidade da Luz... 

No entanto, Renata e Luana visitaram a cidade da Luz, porque a referida senhora 

necessitava resolver algumas questões de ordem outra que não referente ao processo que ela e 

o marido estavam a mover contra a irmã Rita, junto à VIJI da Luz. 

Reny, convicta da procedência de sua denúncia e, tendo a apreensão que os 

profissionais da VIJI da Luz não estariam a dar crédito aos “fatos” por ela narrados, levou, 

espontaneamente, a irmã e a sobrinha para um atendimento. 

Reny desejava que Luana fosse avaliada, dissecada em seus afetos, pois tinha a certeza 

que a verdade por ela afirmada seria ali desvelada, no encontro da infante com o especialista 

da subjetividade humana... 

Renata, a tia adotante, verbalizou não ter certeza sobre as acusações que sua irmã 

Reny imputara a Diva e, por derivação a sua irmã Rita. A postulante tinha pouco contato com 

Rita e Diva. Talvez o afastamento, para além da distância física tivesse relação com o fato de 

que Renata & Adalberto fossem membros de uma igreja neopentecostal. “(...) levantavam as 

saias e se enluaravam de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amavam o amor 

proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta (...)”
135

. 

Disse-nos Renata que ela e Adalberto deram entrada no pedido de adoção a partir de 

orientações do Conselho Tutelar e da Defensoria Pública
136

. Pontuou que gostava muito de 

Luana, mas não teria maiores problemas em devolvê-la a Rita & Diva se a justiça avaliasse 

que a sobrinha não se encontrava em risco. 

Nosso encontro com a pequena Luana, em torno dos três anos de vida, fora permeado 

por atividades lúdicas, com brincadeiras diversas e atividades de desenhar, o que muito 

agradara a infante. 

No curso do atendimento, Luana desenhou-se de mãos dadas com duas mulheres... 

Disse-nos ser Diva & Rita. Como resposta a quem seriam: “as minhas duas mães de verdade”! 

“(...) e foram correnteza abaixo rolando no leito, engolindo água, boiando com as algas e 

arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar e foram virando peixes, virando 

conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia e à beira-mar”
137

. 

Eis a potência da enunciação daquela criança que fora arrancada de suas mães, a partir 
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de uma denúncia sem consistência. Mas sustentada no preconceito e na discriminação da 

diferença de modos de ser família que não atenda ao prescrito pela heteronormatividade. 

A partir daquele momento, houve uma séria de intervenções da ETI no sentido de 

reverter à violenta separação produzida por aquela infundada denúncia de violência sexual. 

Contudo, Rita, a única mãe aos olhos do instituído, mostrava-se ambivalente, com 

avanços e retrocessos, no tocante a reivindicar a guarda da filha... 

Diva, a mãe por inteiro, a mãe de fato, genuinamente mãe, era aquela que, para o 

mundo jurídico, não se configurava como tendo qualquer relevância para Luana... Mas era a 

única dentre as duas “mães de verdade”
138

 que reivindicava, com veemência, a guarda da 

“filha”. 

Era, como já mencionado, início do século XXI! Talvez tenha nos faltado ousadia 

técnica! Triste, mas conseguimos reverter apenas o desfecho, já dado, devido à ficção jurídica, 

da destituição do poder familiar contra Rita! 

Síntese dos fatos: Luana ficou com os tios, sob termo de guarda! As “duas mães de 

verdade”, dentro dos limites possíveis, passaram a ter o direito de visitar a filha, não mais que 

isso. Como saber se as visitas foram garantidas? Pessoas pobres, cidades distantes, como 

viabilizar o direito a convivência? 

Ah, o processo criminal contra Diva fora arquivado por falta de provas. “(...) amavam 

o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que uma andava tonta grávida de lua e 

outra andava nua ávida de mar (...)”
139

. 

Hoje, em 2016, Luana é uma mulher em torno dos vinte anos de vida. Suas duas 

“mães de verdade”, tios e tias em torno dos cinquenta anos de idade... Vontade de ter notícias 

suas, de saber se superaram as dificuldades vividas, notadamente, por Luana. Dificuldades 

produzidas por pessoas que a queriam bem, que a amavam, mas que se perderam frente às 

certezas produzidas em duvidosos jogos de verdade e que a todos fizeram sofrer. 

 

Amaram o amor urgente (...) as costas lanhadas pela tempestade naquela cidade 

distante do mar (...) amavam o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta 

(...) e que continua correndo pro mar e foram correnteza abaixo, rolando no leito, 

engolindo água, boiando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se 

desmanchar (...)
140

. 
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2.1.2 3ª História – Marina, a travesti que se prostituía, seu companheiro Henrique & o filho 

José Tadeu 

 

 

Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres, que só dizem sim, por 

uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E, se 

tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim, como uma 

pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim. E eu te farei as 

vontades, direi meias verdades, sempre à meia luz. E te farei, vaidoso, 

ao supor, que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, 

não conta até vinte, te afasta de mim, pois já não vales nada, és página 

virada, descartada do meu folhetim
141

. 

 

 

Marina e José Tadeu foram encaminhados a VIJI pelo Conselho Tutelar. O motivo do 

encaminhamento fora uma suposta negligência no exercício da parentalidade por Marina, 

visto que José Tadeu, com apenas nove anos de idade, vivia pelas ruas e retornava a casa de 

madrugada. O infante também não seria assíduo e frequente na escola. “(...) direi meias 

verdades, sempre à meia luz (...)”
142

. 

Marina era uma travesti, sendo seu nome oficial Eteovaldo. Ela era profissional do 

sexo. A negligência de Marina consistiria, para além do comportamento do filho, no fato de 

ela levar os clientes para atendê-los em casa, no mesmo local onde dormia seu filho José 

Tadeu. A jurisdicionada justificava que não teria outro lugar para trabalhar que não a própria 

casa, visto que atender em motéis reduziria enormemente seus rendimentos. “(...) se tiveres 

renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim, como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou 

um corte de cetim (...)” 
143

. 

A sequência dos atendimentos deu conta de que Marina era HIV positivo. Ela tinha 

por hábito manter relações sexuais com os seus clientes sem o uso de preservativos, sob a 

argumentação de que pagariam mais por “sexo sem camisinha”. Procedemos às orientações, 

no que tange a recontaminação de si e o contagio de seus clientes. 
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No que concerne a sua vinculação com José Tadeu, Marina demonstrava-se 

inconstante e ambígua, posto que ora desejava entregar-lhe na VIJI, para que o 

“internássemos em um colégio interno
144

”, ora declarava ser o filho a razão maior de sua 

existência.  “(...) te farei, vaidoso, ao supor, que és o maior e que me possuis. Mas na manhã 

seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim, pois já não vales nada, és página virada (...)” 

145
. 

A jurisdicionada verbalizava, de modo veemente, ser o genitor de José Tadeu. Disse 

haver decidido ter um filho em comum com Adelaide, sua amiga. A genitora teria procurado 

por Marina e lhe entregue José Tadeu, ainda recém-nato, tendo afirmado que já que ela 

(Marina) teria insistido para terem o filho, que, então, Marina cuidasse do mesmo. A partir 

daí, Marina não mais teria sabido do paradeiro da genitora de seu filho. “(...) como uma pedra 

falsa, um sonho de valsa (...)”
146

. 

A partir do acompanhamento de outras crianças abrigadas ficou evidenciado que José 

Tadeu seria filho biológico de Alfredo e Adelaide. Alfredo nunca chegou a estabelecer 

relação filial com José Tadeu, tampouco com os demais filhos biológicos. Os irmãos de José 

Tadeu ficaram abrigados desde tenra infância até o fim da adolescência. O referido quadro 

levou-nos a avaliar que, apesar da negligência de Marina, José Tadeu conseguiu vincular-se 

com o mundo a partir de convivência familiar e comunitária, o que fora vedado a seus irmãos. 

O modo como Marina se enunciou a José Tadeu, ao que parece, seria incongruente 

com aquilo que ela disse-nos sentir em relação ao filho. Ela enuncia-se ao filho como seu pai, 

sendo que se percebe como sua mãe: “eu sempre me senti a mãe dele, mas não podia dizer 

que era a mãe dele, porque não sou mulher (...) eu também não sou um homem (...) eu sou 

uma travesti”. José Tadeu por sua vez, apreende Marina como sendo o seu pai: “o meu pai é a 

Marina”. 

Todavia, José Tadeu vivenciava um profundo sofrimento, uma vez que amava a 

Marina, reconhecendo-a como pai, ao mesmo tempo em que se sentia envergonhado diante 

das ofensas que os colegas, na rua e na comunidade escolar, lhe impunham. As demais 

crianças viviam a lhe dizer que o seu pai era um “viadinho” e, que “filho de peixe, peixinho 

é”. José Tadeu tinha muita resistência ao seu próprio nome: “eu não gosto que me chamem de 

Tadeu, porque todo mundo fala assim: o Zé já deu. Eu gosto mais que me chamem de Zé, não 
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de Tadeu”. 

Marina vivenciava conjugalidade com Abelardo quando José Tadeu passou a viver sob 

seus cuidados. No início do acompanhamento pela VIJI, Abelardo era paciente em fase 

terminal, devido ao HIV/AIDS. Quando iniciamos os atendimentos Abelardo havia morrido e 

Marina encontrava-se vivendo em união estável com Henrique. Ele se mostrava preocupado 

com o infante e tentava conduzir sua educação, sendo um contraponto à total permissividade 

de sua companheira na relação com o filho. 

Diante das dificuldades de José Tadeu, não obstante a inserção de Henrique naquele 

núcleo familiar, em acolher os limites inerentes a sua proteção, fez-se necessário, após um ano 

de acompanhamento, inserir o infante em medida socioprotetiva de abrigo. Na tentativa de 

manter os vínculos familiares, a opção foi por um programa de acolhimento que condicionava 

a estada da criança com os familiares nos finais de semana, férias e feriados. 

Marina teve muita dificuldade em constituir-se como figura parental, de modo a 

marcar os limites constitutivos à convivência do filho na relação com o social. Não se pode 

perder de vista que a própria Marina não era dada a acolher limites. Ela migrou para Europa, 

onde continuou a trabalhar como profissional do sexo por muitos anos... “(...) E, se tiveres 

renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim, como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou 

um corte de cetim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre à meia luz (...)”
147

. 

Assim, Marina deixou o filho abrigado, sem responsável legal para assisti-lo, a 

despeito das orientações da VIJI. Henrique manteve-se como companheiro de Marina e, 

informalmente, atendia às necessidades da criança, sendo que jamais requereu a guarda oficial 

do infante. 

Marina, devido a uma crise de ciúmes de seu companheiro, telefonou para a VIJI e 

solicitou o desligamento de José Tadeu, no intuito de que Henrique não permanecesse sozinho 

durante toda a semana, mantendo-o, assim, ocupado com a criança. Dessarte, Marina 

acreditava que poderia utilizar o filho para monitorar seu companheiro. O menino foi, 

portanto, convencido por Marina a sair do programa de abrigamento à revelia do juízo. “Mas 

na manhã seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim, pois já não vales nada, és página 

virada, descartada do meu folhetim (...)”
148

. 

Tempos depois, após muitos desencontros, Henrique morreu, devido a complicações 

relacionadas ao HIV/AIDS, pouco antes de José Tadeu tornar-se adulto, sendo que ele sofreu 
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diversos revezes dada às interferências de Marina no trato com o filho, mesmo que à 

distância. Marina, pela última notícia fornecida por José Tadeu, continuaria a trabalhar na 

Europa... 

 

E, se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim, como uma pedra falsa, 

um sonho de valsa, ou um corte de cetim. E eu te farei as vontades, direi meias 

verdades, sempre à meia luz. E te farei, vaidoso, ao supor, que és o maior e que me 

possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim, pois já não 

vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim (...)
149

. 
 

 

2.1.3 4ª História - quando o “casamento” acaba, como ficam as filhas? o trio Fernanda, 

Helena & Inês e as crianças Aline, Beatriz & Andressa 

 

 

Quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro 

que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e 

duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no 

teu peito (nos teus pelos), teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama, sem 

carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Dei 

pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a 

qualquer preço, te adorando pelo avesso, Pra mostrar que inda sou tua, 

só pra provar que inda sou tua...
150

. 

 

 

Helena deu entrada em um pedido de guarda em relação às infantes Aline e Beatriz, 

duas crianças que contavam, aproximadamente, quatro e dois anos de idade. Durante as 

entrevistas Fernanda fez-se presente em companhia de Helena, bem como das pupilas. As 

duas mulheres afirmaram ser primas e amigas que dividiam a casa há muitos anos. “Quando 

olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te 

estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei”
151

. 

As referidas senhoras, quando lhes foi perguntado se seriam companheiras, negaram, 
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peremptoriamente, que tivessem um relacionamento conjugal. Refletimos sobre a 

possibilidade de nossas pontuações terem-nas deixado constrangidas. As jurisdicionadas 

afirmaram que não, posto que estavam acostumadas a serem identificadas como sendo um 

casal de sapatões, apenas porque moravam juntas. 

A chegada de Aline e Beatriz nas vidas de Helena e Fernanda teria se dado em função 

de Fernanda ser proprietária de um trailer sediado em um ponto turístico da Cidade 

Maravilhosa e os genitores das crianças serem moradores de rua. Os referidos genitores 

dormiam nas proximidades do estabelecimento comercial de Fernanda, o qual funciona vinte 

e quatro horas. A jurisdicionada procurava ser atenciosa com aquelas pessoas. Portanto, os 

genitores das infantes convidaram Fernanda para ser madrinha de Aline. Fernanda conversou 

com Helena sobre o convite. 

Fernanda e Helena aceitaram o convite, condicionado a que os genitores deixassem 

Aline morar com elas, uma vez que Fernanda se negaria a ter uma afilhada a dormir pelas 

ruas. Os genitores permitiram, sendo que Beatriz também acabou ficando em companhia da 

irmã. O pedido de guarda foi em nome de Helena, visto que ela era detentora de um vínculo 

formal de emprego, o qual lhe destinava um plano de saúde que poderia ser utilizado pelas 

pupilas, caso fosse a guardiã de direito das meninas. 

Os genitores tiveram uma terceira filha, Andressa. Essa, a partir de intervenção da 

VIJI, foi retirada da família de origem. A situação de vulnerabilidade, o delicado estado de 

saúde da infante e a violência paterna foram os motivadores da retirada da criança da 

companhia dos genitores. Deste modo, as três irmãs acabaram por ficar sob a guarda formal 

de Helena, sendo que os cuidados inerentes à guarda eram exercidos também por Fernanda. 

Helena e Fernanda, aproximadamente, três anos após a conclusão do procedimento de 

guarda, romperam a conjugalidade, ficando Fernanda sem nenhum direito ou dever legal em 

relação às irmãs Aline, Beatriz e Andressa. Helena não se opunha a que Fernanda tivesse 

acesso às crianças. “(...) nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete 

atrás da porta, reclamei baixinho”
152

. 

No entanto, Fernanda muito ressentida com o fato de Helena haver iniciado 

conjugalidade com Inês, ex-empregada doméstica do ex-casal, tentou minar a vida amorosa 

da ex-companheira. “Dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me 

vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, Pra mostrar que inda sou tua (...)”
153

. 
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A triangulação conjugal vivida por Fernanda, Helena e Inês produziu delicados 

conflitos, semelhante aos casos que são atendidos em Varas de Famílias, quando da separação 

de casais heterossexuais... 

 

Quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. 

Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me 

agarrei nos teus cabelos, no teu peito (nos teus pelos), teu pijama, nos teus pés, ao pé da 

cama, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho
154

. 
 

Digno de nota que o drama vivido a partir da ruptura da conjugalidade entre Helena e 

Fernanda produziu sofrimento a todos os protagonistas da trama familiar, notadamente para as 

três infantes. 

Assim, trabalhamos as questões com o núcleo familiar, mesmo não mais havendo 

processo em tramitação na VIJI. Helena, Fernanda e Inês conseguiram, não sem dificuldades, 

superar suas diferenças e acordaram sobre a convivência com as três crianças. As três irmãs 

nomeavam Helena e Fernanda por mãe e Inês por tia... 

Quanto aos genitores das três irmãs, não eram interditados no acesso às filhas... 

Porém, o contato fora se esvanecendo e, quando de nossas últimas intervenções, praticante 

não mais buscavam pela prole... 

A despeito de se referir a um processo judicial de guarda, os vínculos estabelecidos 

entre Helena, Fernanda e as três irmãs Aline, Beatriz & Andressa constituem, efetivamente, 

em uma adoção fática... 

 

(...) juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E 

me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito (nos teus pelos), 

teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da 

porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te 

humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que 

inda sou tua (...)
155

. 

 

 

2.1.4 5ª História – o presente de Rosana a Carmem: Estéfano. segura, Adélia! 

 

 

Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que 

falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e 
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dourado no dente e minha mãe se entregou a esse homem 

perdidamente (laiá, laiá, laiá, laiá). Ele assim como veio partiu não se 

sabe prá onde e deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe, 

esperando, parada, pregada na pedra do porto, com seu único velho 

vestido, cada dia mais curto (laiá, laiá, laiá, laiá). Quando enfim eu 

nasci, minha mãe embrulhou-me num manto, me vestiu como se eu 

fosse assim uma espécie de santo. Mas por não se lembrar de 

acalantos, a pobre mulher, me ninava cantando cantigas de cabaré 

(laiá, laiá, laiá, laiá). Minha mãe não tardou alertar toda a vizinhança, 

a mostrar que ali estava bem mais que uma simples criança. E não sei 

bem se por ironia ou se por amor, resolveu me chamar com o nome do 

Nosso Senhor (laiá, laiá, laiá, laiá). Minha história e esse nome que 

ainda hoje carrego comigo, quando vou bar em bar, viro a mesa, berro, 

bebo e brigo. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de 

cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus (laiá, laiá). Os 

ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem 

só pelo meu nome de menino Jesus (laiá, laiá, laiá, laiá)
156

. 

 

Carmem e seu filho Estéfano foram encaminhados à VIJI pelo Conselho Tutelar em 

função de ele, um adolescente que contava aproximadamente quinze anos, estar vivenciando 

sérios problemas na relação com a família e o entorno. O adolescente se recusava a frequentar 

a comunidade escolar, bem como cometia pequenos furtos, tanto de pertences dos familiares 

quanto da vizinhança. “(...) quando vou bar em bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo. Os 

ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de 

menino Jesus (laiá, laiá)”
157

. 

Os atendimentos deram conta de ser Carmem uma mulher de aproximadamente 

cinquenta anos, analfabeta e que vivia uma conjugalidade com Adélia. A companheira de 

Carmem tinha uma idade semelhante a sua. Porém, Adélia não era analfabeta... “(...) assim 

como veio partiu não se sabe prá onde e deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe 

(...)”
158

. 

Carmem e Adélia tinham em comum o fato de serem mães e terem vivido 

relacionamentos heterossexuais duradouros na juventude, amores esses que não as fizeram 

                                                 
156

 Música Minha história, de Chico Buarque. <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/minha-

historia.html#ixzz3zgy2MuG5> – Acesso em: 09/02/2016. 

 
157

 Fragmento da música Minha História, Chico Buarque. 

 
158

 Idem. 



98 

felizes, segundo verbalizavam. Era comum também o fato de que as duas haviam vivido 

conjugalidades homoeróticas anteriores. “(...) esperando, parada, pregada na pedra do porto, 

com seu único velho vestido, cada dia mais curto (...)”
159

. 

A chegada de Estéfano na vida de Carmem deu-se em um momento cujo ela acabara 

de ter o segundo filho biológico. O bebê morrera dois dias após o nascimento, ainda no 

hospital... “Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me num manto, me vestiu como se 

eu fosse assim uma espécie de santo”
160

. 

Quando Carmem pariu o referido rebento vivenciava conjugalidade com Rosana, uma 

mulher um pouco mais jovem do que ela. Rosana, diante da morte do filho biológico de sua 

então companheira, vendo-a em profunda depressão, colocou em seus braços Estéfano, 

recém-nato. Bebê vindo ninguém sabe de onde... 

Carmem, orientada por Rosana, registrou o bebê como se seu filho biológico fosse. 

Aquele menino foi “convidado” a substituir a filha biológica que Carmem entregara à adoção, 

ainda em sua adolescência, uma vez que o bebê falecido, segundo sua própria narrativa, teria 

essa função. “Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher, me ninava cantando 

cantigas de cabaré (laiá, laiá, laiá, laiá)”
161

. 

A entrega da filha primogênita à adoção não foi devidamente elaborada por Carmem, 

situação que sempre lhe acompanhara, como um fantasma. A inserção de Estéfano deu-se em 

um momento no qual o núcleo familiar vivenciava uma situação econômica estável. Rosana é 

detentora de uma escolaridade de nível médio e detinha um emprego que possibilitava à 

família uma vida confortável. Rosana satisfazia todas as vontades de Estéfano, dando-lhe 

todos os brinquedos que ele solicitava. 

A conjugalidade entre Rosana e Carmem rompeu-se quando Estéfano contava, 

aproximadamente, dez anos de idade. Após a separação, Rosana abandonou Estéfano, tanto 

do ponto de vista material quanto emocional. 

Carmem não se sentia responsável pelo “filho”, na medida em que ele teria surgido em 

função de um movimento de Rosana, não seu, segundo sua narrativa; não obstante, haver 

afirmado que desejava reparar a entrega da filha primogênita a adoção. Assim, Estéfano se 

sentia duplamente abandonado, por Carmem e Rosana. 

Rosana, apenas após muita insistência, compareceu a algumas entrevistas junto à 
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equipe técnica interprofissional da VIJI. No entanto, a referida senhora tinha conhecimento de 

que nenhuma responsabilidade legal lhe poderia ser imposta, visto que ela não tinha nenhuma 

vinculação formal com Estéfano. 

Adélia, a atual companheira de Carmem, procurava ajudar “mãe” e “filho” a saírem 

das dificuldades econômicas e jurídicas nas quais vinham se enredando em decorrência dos 

frequentes furtos, roubos cometidos por Estéfano. 

 

Minha história e esse nome que ainda hoje carrego comigo, quando vou bar em bar, 

viro a mesa, berro, bebo e brigo. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de 

cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus (laiá, laiá)
162

. 

 

Estéfano, além dos furtos, passou a trabalhar como profissional do sexo, tendo por 

clientes, notadamente homossexuais masculinos, a quem roubava e espancava. O adolescente 

acabou por responder a vários processos por autoria de atos infracionais, os quais culminaram 

em sua privação de liberdade, visto que fora, por reiteradas vezes, internado em entidades do 

Sistema Socioeducativo. 

 

(...) vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e 

gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente e minha mãe se 

entregou a esse homem perdidamente (...) assim como veio partiu não se sabe prá 

onde e deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe, esperando, parada, 

pregada na pedra do porto, com seu único velho vestido, cada dia mais curto (...) 

nasci, minha mãe embrulhou-me num manto, me vestiu como se eu fosse assim uma 

espécie de santo. (...) a pobre mulher, me ninava cantando cantigas de cabaré (...) 

não tardou alertar toda a vizinhança, a mostrar que ali estava bem mais que uma 

simples criança. (...) não sei bem se por ironia ou se por amor, resolveu me chamar 

com o nome do Nosso Senhor (...)
163

. 

 

Rosana foi quem decidiu “presentear” Carmem com um bebê. Mas, coube a Adélia 

sustentar o sofrimento de Carmem frente ao abandono de Rosana. Fora ainda Adélia quem 

teve que segurar a situação, estando sempre à frente das questões que envolviam Estéfano, 

dada a extremada fragilidade de Carmem em transitar no mundo. 

 

Minha história e esse nome que ainda hoje carrego comigo, quando vou bar em bar, 

viro a mesa, berro, bebo e brigo. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de 

cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus (...) me conhecem só pelo 

meu nome de menino Jesus (laiá, laiá, laiá, laiá)
164

. 
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2.1.5 6ª História – desde que Suzana chegou, entendidos não mais entraram em nossa casa: a 

interdição de Eliana & Rosário – uma adoção malsucedida 

 

 

Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde 

estás? Meu amor, vem me buscar. O meu destino é caminhar assim, 

desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. Deixa eu te 

proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu 

leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde 

estou? Onde estás? Meu amor vem me buscar. Vamos ceder enfim à 

tentação, das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós 

duas. Vamos viver agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e 

transbordante, como uma hemorragia. Bárbara, Bárbara, nunca é 

tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás? Meu amor vem me 

buscar, Bárbara
165

... 

 

 

Eliana & Rosário compareceram a VIJI, em companhia da adolescente Suzana. 

Tratava-se de um casal. As referidas senhoras foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar, o 

qual, após um longo acompanhamento, acabou por abrigar à adolescente Suzana, a qual 

contava, aproximadamente, quatorze anos de idade. “Vamos viver agonizando uma paixão 

vadia, maravilhosa e transbordante, como uma hemorragia”
166

. 

A adolescente fora acolhida por Rosário & Eliana quando ainda era bebê, posto que 

sua genitora não teria conseguido assumi-la em função de problemas de ordens diversas. 

O relacionamento do casal com Suzana teria seguido sem maiores entraves até o início 

da adolescência da pupila, momento no qual Suzana passou a apresentar um comportamento 

hostil em relação à “mãe”, e a “tia”, como respectivamente se referia a Rosário e Eliana. “O 

meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. 

Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de 

viúva”
167

. 

A hostilidade de Suzana era maior em relação a Eliana, componente do casal que 

apresentava um modo de ser mais masculinizado que Rosário... Suzana, até os sete anos de 
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vida, aproximadamente, nomeava Eliana por “pai”, posto que a identificava como um homem. 

A partir do momento em que tomou consciência de ser Eliana uma mulher, a pupila 

passou a nomeá-la de “tia”. Assim, ao que parece, Suzana passou a vivenciar problemas na 

relação com suas figuras parentais, quando se depara com desencontros em seu modo de 

nomear seu pai/tia, o que fora potencializado no início da adolescência. 

Rosário e Eliana, segundo nos relataram, jamais conversaram com a “filha” sobre a 

relação amorosa que vivenciavam. No entanto, dormiam no mesmo quarto, semelhante ao que 

ocorre com a maioria daqueles que vivenciam conjugalidades. 

As dificuldades em lidar com suas orientações sexuais pareciam ser grandes, tanto que 

Eliana, durante um atendimento, chegou a afirmar que não conseguia compreender o porquê 

daquela revolta, uma vez que ela sempre respeitara a filha, tendo verbalizado que: “desde que 

nós a levamos para viver com a gente, ‘entendidos’
168

 não entraram mais em nossa casa”. 

A partir da narrativa de Eliana, foi-lhe, perguntado onde ela e a companheira ficariam 

diante da interdição a “entendidos” em sua própria casa. O relacionamento entre as mães e a 

filha Suzana continuou permeado por hostilidades e desencontros até a (in)conclusão das 

intervenções. 

Talvez as dificuldades tenham relação com o fato de que, àquelas que deveriam atuar 

como porto seguro à infante, em seu processo de desenvolvimento, continuaram aprisionadas 

a representações que as impossibilitaram nomear a própria forma de amar. “Vamos viver 

agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante, como uma hemorragia. Bárbara, 

Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás? Meu amor vem me buscar 

(...)” 
169

. 

Diante das ambiguidades de suas mães em relação à própria orientação sexual, como 

poderia a adolescente orgulhar-se daquelas que não conseguiam afirmar como legítimo o 

próprio núcleo familiar? “O meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que 

no fim da noite serei tua”
170

. Suzana ganhou o mundo! Aquela casa não a sustentava... 

Passaram-se alguns anos... 

Eis que fui chamado à sala de audiências para conversar sobre um pedido de adoção. 

Lafaiete era um menino de aproximadamente sete anos de vida. A postulante à adoção era 

Eliana, acompanhada de Rosário. De pronto, não as reconheci. 
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Apenas no curso do atendimento, com o narrar da história por Eliana & Rosário, dei-

me conta que me encontrava diante do filho primogênito de Suzana. Lafaiete nomeava as duas 

avós por mãe... 

Eliana & Rosário pouco sabiam dizer de Suzana. Disseram que não tinham contato 

com a filha há mais de um ano. Durante o último contato Suzana tinha outros três filhos, 

todos em situações precárias de cuidados, pois, diferentemente do que acontecera com 

Lafaiete, a genitora não entregou os demais rebentos aos cuidados das avós. 

Problematizamos com Eliana & Rosário que elas estavam a pleitear a adoção de um 

neto, pois mesmo que elas não tenham adotado, em termos formais, Suzana, em que pese os 

(des)encontros havidos entre as três, as duas a tinham por filha. Não se pode perder de vista 

que o ECA veda a adoção por avós
171

. Aquelas mulheres compreenderam que deveriam tentar 

regularizar a adoção de Suzana, pois assim, poderiam mais facilmente ocupar o lugar de 

responsáveis por tod@s @s net@s... 

O processo de adoção de Lafaiete fora convolado em guarda e aquelas mães passaram 

a se empenhar em encontrar a filha Suzana e os demais netos, com vistas a viabilizar cuidados 

e proteção a todos... Porém, até o findar das intervenções técnicas no processo referente a 

Lafaiete, ainda não haviam encontrado ou mesmo tido notícias da filha e d@s demais net@s... 

Na relação com Lafaiete, a homoconjugalidade de Eliana & Rosário não se constituía 

em segredo, como fora nos tempos de Suzana... 

Talvez, outros caminhos possam ser construídos, visto que não mais há segredos sobre 

aquela organização familiar para a criança que ali está a viver, na condição de neto; pois 

Lafaiete sabe que suas duas avós vivenciam uma conjugalidade. 

 

(...) nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás? Meu amor, vem me 

buscar. O meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da 

noite serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de 

prazeres teu leito de viúva. Bárbara (...). Vamos ceder enfim à tentação, das nossas 

bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós duas. Vamos viver agonizando uma 

paixão vadia, maravilhosa e transbordante, como uma hemorragia (...)
172

. 
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2.1.6 Cinco histórias, muitas vidas, desejos, dores & amores – trajetórias (im)possíveis 

 

 

As cinco histórias contidas nesta sessão constituem-se de acontecimentos que 

contribuíram sobremaneira para um constante recolar em análise modos de estar com os 

usuários. Essas e tantas outras histórias de homoconjugalidades, também 

heteroconjugalidades para além de me fazerem pensar a prática cotidiana, foram fundamentais 

para o projeto de pesquisa que levei a termo. Ajudaram-me, inicialmente, a pensar algumas 

importantes instituições que precisam ser problematizadas com aqueles que almejam o 

exercício da (homo)parentalidade através da adoção judicial de filhos. 

Penso que as cinco histórias dizem por si, não demandam uma análise mais acurada, 

pois possibilita a quem ler ter infinitas apreensões. Luana, José Tadeu, Aline, Beatriz, 

Andressa, Estéfano e Suzana nos possibilitam pensar os efeitos que as escolhas dos adultos 

podem produzir nas vidas de crianças/adolescentes. 

O sofrimento de Luana e suas “duas mães de verdade”, narrado em nossa segunda 

história, nos ajuda a pensar o quanto temos produzido delicadas e preocupantes “verdades”, 

em nome das quais nos levam a interferir de modo catastrófico nas vidas das pessoas. 

Importante não demonizarmos @s irmã@s/ti@s/cunhad@s Reny & Renato, posto que 

os dois, notadamente Reny, atuaram a partir de balizas produzidas socialmente. O exercício 

da erótica há de ser afirmado em sua pluralidade. 

Na história de Luana, não foram suas “mães de verdade” que tiveram vergonha de si, 

pelo contrário, a coragem de se afirmarem, como lésbicas, foi que tanto incômodo causou ao 

entorno. Afinal, como se atreveram a afirmar uma relação homoerótica, cumulada com o 

exercício da maternidade, melhor/pior, uma dupla maternidade? 

Mais grave que o comportamento de Reny que fez uma denúncia infundada, foi a 

condução do Conselho Tutelar, que abruptamente separou uma menina de apenas dois anos de 

suas “duas mães de verdade”. Pior, orientou a tia Renata a pedir a adoção judicial, cumulada 

com a destituição do poder familiar de Rita, em relação a sua filha Luana. 

Não nos foi possível saber os efeitos que a denúncia infundada de violência sexual e o 

consequente afastamento de Luana de suas “duas mães de verdade” produziram em sua vida. 

Única coisa que nos foi possível ver, com nitidez, é que não apenas ela, como também suas 

“duas mães de verdade” e os três tios sofreram. 

A narrativa de Renato, homossexual “assumido”, que diz ser homossexual, mas pelo 

menos não constrange sua família com um “casamento”, ao que parece, diz de uma pessoa 
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que se conforma com um lugar secundário no mundo, demarcado pelas premissas 

heteronormativas. 

Renato nos deixa pistas de que é grato pelo mundo o deixar existir, ainda que em uma 

condição de subserviência. Você até pode ser LGBTTIQ, desde que se recolha aos “lugares” 

que a heteronormatividade lhe reserva no mundo. 

O pedido de adoção movido por Renata e o marido Adalberto não diz de uma situação 

isolada. Constitui-se uma prática comum a tios requerem a adoção de sobrinhos, tendo os 

mais variados motivos. 

Cabe refletir sobre o que leva tios a solicitarem tais adoções. No caso específico de 

Renata, ela e Adalberto não tinham filhos. Ter filhos é uma condição necessária ou uma 

possibilidade? Por que ser tio, por vezes, é visto como um lugar secundário? Não seria 

possível cuidar de um sobrinho sem ter que necessariamente desqualificar quem os gerou? 

O contexto da história de Luana nos faz pensar que a adoção de sobrinhos é uma 

constituição de direção subjetiva produzida e reforçada socialmente. Não podemos perder de 

vista que o Conselho Tutelar e a Defensoria aconselharam Renata & Adalberto a adotarem 

Luana. 

O que sustentou essas entidades da estrutura do Estado a orientarem dessa forma, ao 

que parece, foi a “certeza” de que Luana teria sido violentada por Diva e sua genitora/mãe 

nada fizera para protegê-la, ao contrário, defendia e continuava a coabitar com a “agressora” 

da infante. 

José Tadeu tornou-se filho de Marina, que movida pelo desejo de ser mãe procedeu a 

uma adoção à brasileira/fraudulenta, sem abrir mão de nada. Verdade que Marina vivia em 

um contexto bastante difícil. Mas ela não fez concessão alguma ao desejo. O filho sempre fora 

colocado no lugar de objeto, de modo pleno, de suas realizações. 

Não podemos deixar de considerar que Marina seguiu para a Europa, na busca de 

realizar o “sonho dourado” de se tornar milionária com seu ofício. O filho ficou com 

Henrique, o companheiro da hora. E, para ter o controle sobre os passos de Henrique, não 

titubeou em, como de hábito, lançar mão do filho, afinal ele sempre esteve a serviço de suas 

realizações, não importasse a que preço. 

Marina vivera um misto de transgressão à norma, ao mesmo tempo em que se 

submetia a mesma. Verdade, todos nós vivemos esse paradoxo de ruptura e submissão ao 

instituído. Mas, nos interessa, no momento, pensar as especificidades da história de Marina, 

Henrique e José Tadeu e os efeitos que as inconsequências de Marina produzira na vida do 

filho. 
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Marina conseguiu romper com os padrões heteronormativos ao afirmar o corpo em um 

lugar outro que não a perspectiva de que sexo biológico e identidade de gênero coincidem 

necessariamente. Porém, por mais que tivesse desejado ser mãe, não conseguiu legitimar-se 

neste lugar, uma vez que, segundo sua apreensão, uma travesti não poderia enunciar-se no 

lugar “sagrado” da maternidade. Assim, aquietou-se enquanto um “pai” pela metade. Isto não 

seria problemático, caso não falasse de uma subserviência, uma colagem à desqualificação 

das travestis como mães possíveis. 

Aline, Beatriz & Alessandra não chegaram a ser prejudicadas de modo intenso. Porém, 

sofreram frente à ansiedade das duas mães e da madrasta. O que aconteceu com as três 

infantes não difere muito de situações cotidianas nas Varas de Família, em que as crianças 

acabam por ser colocadas a serviço da lide entre seus pais/mães. 

A diferença está no fato de Fernanda ter conseguido superar a dor de haver sido 

deixada por Helena. Penso que a superação aconteceu porque Fernanda conseguiu suspender a 

dor na busca do melhor interesse das três filhas. Helena não se utilizou das filhas de modo 

instrumental, tendo conseguido ser acolhedora a dor de sua ex-mulher, no que contou com a 

compreensão de Inês. 

Importante pontuar que, não obstante tratar-se de uma situação de guarda, não adoção 

judicial stricto sensu, em termos fáticos, as três irmãs foram adotadas por Fernanda e Helena. 

Elas eram, genuinamente, as mães dessas três crianças e Inês se tornou uma madrasta 

acolhedora. 

Trocando em miúdos, dentre as cinco histórias ora em análise, essa foi a única que as 

infantes foram poupadas, posto que as adultas, em que pese a densidade dos conflitos, 

colocaram as crianças no lugar do efetivo cuidado, mesmo Fernanda no início haver se 

excedido em alguns momentos. 

O destino de Estéfano nos faz pensar o que seria o exercício (homo)parental. A serviço 

de que estão os filhos? O bebê poderia ser entregue como um presente, para substituir outro 

filho, sem que isso produzisse graves prejuízos a tod@s, notadamente ao infante? A origem 

de Estéfano deveria ser uma pergunta da qual Rosana não poderia ter se esquivado de 

responder. 

Há na história de Carmem um excesso de faltas, a começar pela impossibilidade de 

haver se alfabetizado. Que Estado faltante é esse que ainda produz tantos analfabetos? A 

gravidez que teve na adolescência, com a bebê encaminhada à adoção deveria ter sido 

devidamente avaliada, no momento da entrega. 

Carmem trazia em sua narrativa uma culpa da qual não conseguia se desvencilhar 
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devido à entrega da bebê. Talvez, sempre no campo de uma mera possibilidade, caso ela 

tivesse recebido as orientações necessárias, mesmo que tivesse entregado a bebê em adoção, 

pudesse sentir-se livre para seguir sua vida, na construção de outros possíveis que não o 

exercício parental. A parentalidade há de ser uma escolha, não uma condenação. O prazer do 

sexo não deveria ser associado ao “castigo” de ser mãe/pai. 

Carmem não demonstrava haver desejado Estéfano. As narrativas davam a entender 

que Rosana estava ansiosa pelo nascimento do bebê que Carmem estava a gestar. A morte do 

bebê por nascer produzira ainda mais culpa em Carmem. Ficara deprimida. Mas foi Rosana 

que não suportou a perda. Ninguém pode afirmar que Carmem não sairia do quadro 

depressivo. Rosana que, do lugar daquela que decide sobre o outro, traz um bebê “sem 

origens”. 

O que restou a Estéfano frente ao abandono de Rosana e ao escasso engajamento de 

Carmem no lugar da maternidade? O que fora “roubado” de Estéfano, quando Rosana decidiu 

seu destino? O que sempre fora vedado a Estéfano saber? Por que seus genitores não ficaram 

consigo? No mínimo, essas respostas Rosana, com a conivência de Carmem, roubou-lhe. 

Coube a Adélia ter de dar conta das decisões autoritárias de Rosana, legitimadas pela 

subserviência de Carmem, sempre passiva diante do mundo que a cerca. Difícil saber os 

agenciamentos que levaram Carmem a se constituir de modo (im)potente frente a questões 

importantes de sua vida: a entrega de uma “filha” na adolescência e o acolher a decisão de 

Rosana em fazer uma adoção fraudulenta quando da morte de seu segundo filho. 

Estéfano, ainda menino, “encontrou” na prostituição um caminho. Roubava e 

espancava os seus clientes, majoritariamente, homossexuais masculinos. A violência 

constitui-se grave, verdade! Mas contratar serviços sexuais de um adolescente também não 

seria violência? O que o mercado de “carne humana” ensina a tantas crianças/adolescentes 

prostituídos? A predileção por ser “algoz” de homossexuais teria alguma relação com o fato 

de sua vida ter sido duramente prejudicada por Rosana e Carmem, suas “mães”, duas 

mulheres lésbicas? Como saber todas as respostas? 

Algumas dessas interrogações, segundo penso, trazem as próprias respostas. Sim, 

contratar serviços sexuais de criança/adolescente é uma brutal violência. O mercado de “carne 

humana” de crianças e adolescentes tende a ensinar-lhes que são meros objetos, descartáveis; 

sendo violentados, por que não violentar também? Sempre perguntas... 

O que nós sociedade fizemos de Estéfano? Talvez o narrar sua história tenha nos dado 

algumas pistas, sempre insuficientes, mas o bastante para termos a certeza que não foram 

poucos os prejuízos que teve, o maior foi não ter podido viver uma “filiação” que lhe 
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“garantisse” o pertencimento, na condição filho de alguém. Triste demais! 

Suzana vivenciou muitos dissabores. Eliana & Rosário, suas “mães adotivas”, 

imbuídas das melhores intenções possíveis, a tomaram por filha quando a genitora disse que 

não teria como cuidar da bebê que nascera. A partir daquele momento, em que pese darem 

seguimento a história de amor que as unia, passaram a tratar a questão como um grande tabu. 

Assim, a filha Suzana precisaria ser “preservada”, a qualquer custo, do contato com a 

população LGBTTIQ. Parece que havia aí a subserviência aos ditames da 

heteronormatividade. A negação da condição de lésbicas era tanto que a pupila nomeava 

Eliana por pai. Delicado o fato delas não problematizarem a questão com a filha. 

Faz-se necessário pensarmos os atravessamentos que produzem esse estado de coisas. 

Eliane se reconhece, enquanto identidade de gênero, como mulher. Dessa feita, que produções 

de subjetividade a levou, junto com Rosário, a pensar que seria razoável a negação de suas 

histórias para a filha? 

O que fez com que Eliana & Rosário considerassem que interditar a filha ao contato 

com os LGBTTIQ seria benéfico para a menina? Penso que a produção heteronormativa da 

colagem das homossexualidades ao nefando tenha estreita relação com isso. 

A recusa de Suzana às mães, ao que parece, refere-se à recusa de ambas em 

compartilhar com a filha a dimensão de seus afetos. De afirmarem para a filha as 

possibilidades múltiplas da erótica humana. Dessarte, o medo de fazer sofrer produziu 

sofrimento ainda maior. A pergunta que fica é: como exercer a (homo)parentalidade sem 

assumir-se, por inteiro, na relação com @s filh@s. 

Suzana não conseguiu segurar a relação com as mães. Ficou desaparecida por alguns 

anos. Porém, recorreu a Eliana & Rosário quando do nascimento de Lafaiete, seu primeiro 

filho, para que cuidassem dele, o que sinaliza que afetos positivos foram construídos. No 

entanto, não fez o mesmo com @s demais filh@s tivera. 

Lafaiete, diferente de sua genitora, sabe que as avós são companheiras. Há sinais de 

abertura. Agora, entendidos voltaram a ter acesso à casa de Eliana & Rosário. Lafaiete 

apresenta algumas questões, quem não as tem? Mas distintas das vividas por sua 

genitora/mãe. 
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3 AS EQUIPES TÉCNICAS INTERPROFISSIONAIS E SEUS MODOS DE 

INTERVIR NO QUE TANGE À HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO 

 

 

3.1 Habilitação para pretendentes à adoção & a organização judiciária no estado do rio 

de janeiro 

 

 

Àqueles que pretendem se habilitar à adoção e que são domiciliados no Brasil têm de 

peticionar junto ao Juízo competente em matéria de Infância e Juventude, em seus respectivos 

locais de moradia, devidamente qualificados com as cópias da documentação e originais de 

Certidão de Antecedentes Criminais e Certidão de Distribuição Cível, conforme estabelecido 

no Estatuto da Criança e do Adolescente
173

. 

No âmbito do estado do Rio de Janeiro, os procedimentos de habilitações para adoção 

são processados junto às Varas de Infância e Juventude e Idoso (VIJI); isto nas Comarcas de 

Entrância Especial, onde há Juízos especializados em matéria de Infância e Juventude. Nas 

Comarcas de Entrância Comum, em que não há Juízos especializados nesta matéria, compete 

às Varas de Família ou Varas Únicas processarem os aludidos feitos
174

. 

O recorte desta pesquisa, conforme situado em contexto próprio, fora circunscrito as 

VIJI
175

. Assim, estive com todas as Equipe Técnicas Interprofissionais (ETI) das VIJI, o que 

aconteceu entre junho de 2014 e agosto de 2015. Digno de nota que, quando iniciei o trabalho 

de campo a Comarca da Capital ainda não havia reordenado as VIJI. 

Deste modo, naquela época, dezembro de 2014, ainda não havia acontecido o 

desmembramento da VIJI da Praça Onze; bem como a redesignação das outras duas Varas já 

existentes: Madureira e Campo Grande que eram designadas, respectivamente, por 1ª e 2ª 

                                                 
173

 Lei Federal 8-069 de 1990, Artigo 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão 

petição inicial na qual conste: I - qualificação completa; II - dados familiares; III - cópias autenticadas de 

certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável; IV - cópias da cédula 

de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas; V - comprovante de renda e domicílio; VI - atestados 

de sanidade física e mental; VII - certidão de antecedentes criminais; VIII - certidão negativa de distribuição 

cível (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). 
 
174

 A prestação jurisdicional no estado do Rio de Janeiro é regulamentada através do Código de Organização e 

Divisão Judiciária (CODJERD), Lei estadual número 6956, atualizada em 13 de janeiro de 2015. As 

especificidades não normatizadas por resoluções aprovadas pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de 

Janeiro. 

 
175

 Em que pese eu haver feito um recorte para a pesquisa, segue link com todas as serventias com competência 

para matéria de infância e juventude no estado do Rio de Janeiro: <http://infanciaejuventude.tjrj.jus.br/ 

informacoes/relacao-varas.html> Acesso em: 16/11/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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Vara Regional de Infância Juventude e Idoso. Assim, encontrei-me com técnicos que hoje 

pertencem tanto a 1ª quanto a 2ª VIJI da Comarca da Capital. 

No momento, o Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro tem em sua organização 

e divisão judiciária quatorze VIJI
176

, a saber: 

 

a) 1ª VIJI da Capital – Praça Onze; 

b) 2ª VIJI da Capital – Olaria
177

; 

c) 3ª VIJI da Capital – Madureira; 

d) 4ª VIJI da Capital – Campo Grande; 

e) VIJI de Niterói; 

f) VIJI de São Gonçalo; 

g) VIJI de Petrópolis; 

h) VIJI de Teresópolis; 

i) VIJI de São João de Meriti; 

j) VIJI de Nova Iguaçu; 

k) VIJI de Duque de Caxias; 

l) VIJI de Belford Roxo; 

m) VIJI de Volta Redonda; 

n) VIJI de Campos. 

 

Nomeei todas as VIJI no intuito de apontar o modo como cada uma delas sistematiza o 

trabalho das ETI no tocante aos procedimentos de Habilitação para Adoção. Deste modo, a 

presente pesquisa também poderá servir para orientar a tod@s @s usuári@s do Poder 

Judiciário Fluminense no tocante aos procedimentos de Habilitação para Adoção, no encontro 

com suas equipes. Afinal, conforme preconiza o artigo 151 do ECA: 

 

Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem 

reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou 

                                                 
176

 Na cidade do Rio de Janeiro, a Capital Fluminense, os autos referentes a possível prática de atos infracionais 

por adolescentes são de competência da Vara de Infância e Juventude (VIJ), em serventia separada das VIJI, 

que têm competência para todas as demandas de criança e adolescente que não sejam infracionais. Não 

considero esta uma boa prática, visto que segrega ainda mais os adolescentes em conflito com a lei. Esses, não 

raro, têm processos tanto na VIJ quanto na VIJI. Nas demais Comarcas, os adolescentes, por vezes têm 

processos infracionais e de “carentes”, sob responsabilidade de Promotorias Públicas de Infância e Juventude 

diversas. Assim, caberia a seguinte interrogação: uma protege (carente) e a outra acusa (infracional)? 

 
177

 A 2ª VIJI, em que pese ter competência jurisdicional na Região de Olaria, funciona no mesmo prédio que a 1ª 

VIJI, na Praça Onze, situação que requer pensar por onde andariam os reais interesses dos jurisdicionad@s? 
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verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, 

orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação 

à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. 

 

Pontuo que no contexto em que discutirei o conteúdo de nossos encontros utilizarei 

nomes fictícios para as VIJI, à semelhança da Comarca de Prazeres com sua promotora de 

justiça Norma dos Deuses. Afinal, conforme já situei, não pretendo apontar pessoas, mas 

colocar em análise nossas práticas, buscando pensar as instituições que orientam nossos 

fazeres. Neste momento, designo as VIJI com seus respectivos nomes com vistas a dar 

publicidade sobre a sistematização dos trabalhos no tocante à habilitação para adoção. 

Importante destacar que a sistematização aqui apresentada diz do momento histórico 

em que a pesquisa foi realizada. Os processos de trabalho de cada ETI tendem a se 

transformar. Os encontros com as ETI explicitaram a dimensão processual como o trabalho 

tem se organizado ao logo de suas histórias. 

Para se pensar o trabalho desenvolvido pelas VIJI, há que se compreender a distinção 

entre os Grupos de Apoio à Adoção (GAA) e os Grupos Institucionais de Apoio à Adoção 

(GIAA). Os GAA têm um histórico de militância da sociedade civil organizada no que tange à 

adoção. Trata-se de uma longa trajetória, tendo o Primeiro Encontro Nacional dos GAA 

(ENAPA) acontecido em 1996, na cidade de Rio Claro, em São Paulo
178

. 

Os GIAA surgem como normativa, a partir de uma determinação do TJRJ, através do 

Ato Executivo número 4.065 de 2009
179

, em função de uma “necessidade” da entidade estatal 

em levar a termo o “Plano Mater”. Esse também é mencionado no Ato Executivo referido. 

O “Plano Mater” e os GIAA teriam por premissa minimizar o tempo de duração de 

abrigamento de crianças/adolescentes. A finalidade da obrigatoriedade dos GIAA tinha como 

norte transformar os perfis hegemônicos dos habilitados à adoção, os quais não contemplavam 

a maioria das crianças/adolescentes institucionalizados. 

A partir de consecutivos Encontros Nacionais de Adoção (ENAPA), criou-se a 

Associação Brasileira dos Grupos de Apoio a Adoção (ANGAAD)
180

. Ela tem por finalidade 

representar institucionalmente todos os GAA, os quais somam mais de cento e vinte. A 

ANGAAD se propõe a representar os GAA em discussões, em âmbito nacional, em temas 

atinentes ao cuidado com a infância, com foco na convivência familiar e comunitária de todas 

                                                 
178

 <http://angaad.org.br/Enapas.html> Acesso em: 14/11/2015. 

 
179

<http://www.tjrj.jus.br/institucional/ceja/atosexecutivos/ceja_ato_executivo_4065_2009.pdf> Acesso em: 

14/11/2015. 

 
180

<http://angaad.org.br/index.html> Acesso em: 14/11/2015. 
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as crianças/adolescentes, inclusive através da adoção judicial de filhos. 

Assim, para efeitos desta tese, não obstante a diversidade de compreensões pelas ETI 

das VIJI do estado do Rio de Janeiro, considero GIAA apenas os grupos que têm em suas 

organizações administrativas também profissionais do TJRJ e que têm um funcionamento 

similar aos GAA, ou seja, que não se restringem aos procedimentos de Habilitação para 

Adoção daqueles jurisdicionados que desejam ser inseridos no CNA. Mas que atendem 

qualquer pessoa interessada em discutir a temática da adoção judicial de 

crianças/adolescentes. 

Deste modo, os grupos de habilitação coordenados exclusivamente pelas ETI VIJI, 

apenas com a finalidade de pensar as habilitações, como parte das intervenções técnicas que 

subsidiam os pareceres técnicos a serem anexados aos autos, seriam apenas parte dos 

procedimentos metodológicos de intervenção, não GIAA. Afinal, têm uma dimensão restrita 

aos processos judiciais. 

Dessarte, considero que, por ora, existam apenas três GIAA, os quais foram fundados 

antes da edição do Ato Executivo 4.065 de 2009, por iniciativa as ETI, dos juízes titulares das 

respectivas VIJI
181

 e alguns habilitad@s e/ou mães pais adotivos, a saber: o GIAA Café com 

Adoção, o GIAA Dedo de Deus na Adoção e o GIAA Adoçando Vidas. 

Há ainda uma diferença conceitual referente a procedimentos metodológicos de 

intervenção em habilitação para adoção importante de ser situado: grupo de 

recepção/informativo/orientação e grupo reflexivo. Isto aparecerá na dinâmica de trabalho de 

várias ETI das VIJI do estado do Rio de janeiro. Por ora, aponto que muitos trabalhadores 

nomeiam os grupos reflexivos de habilitação, como GIAA, no que divirjo, posto que os 

aludidos grupos destinam-se exclusivamente a habilitand@s, ao passo que os GIAA têm a 

mesma dinâmica dos GAA. Difere apenas no fato de que os GIAA têm em sua estrutura 

organizativa também profissionais das ETI das VIJI. 

O grupo de recepção/informativo/orientação destina-se a fornecer as informações 

necessárias para se dar entrada no Processo de Habilitação para Adoção; ao passo que o grupo 

reflexivo destina-se a pensar com os habilitandos os meandros que perpassam o exercício 

parental através da adoção judicial de filhos e contribui para a elaboração dos estudos 

                                                 
181

 O GIAA Café com Adoção foi criado em 2002 por iniciativa da ETI e do então juiz titular Siro Darlan de 

Oliveira. Esse GIAA funciona nos limites das 1ª e 2ª VIJI da Capital. 

O GIAA Dedo de Deus na Adoção funciona nos limites da VIJI de Teresópolis. Inês Joaquina Coutinho (juíza) 

já aposentada, Cátia Regina da Silva Aguiar & Eliana Bayer Knopman foram as fundadoras desse GIAA. A 

assistente social e psicóloga continuam em efetivo exercício na VIJI de Teresópolis e coordenam o GIAA. 

O GIAA Adoçando Vidas funciona nos limites da 4ª VIJI e foi fundado em 04/09/2008, por iniciativa de 

Cristiana Farias Cordeiro (então juíza titular) daquela serventia e a ETI. 

<http://adocandovidaszonaoesterj.blogspot.com/> Acesso em: 27/12/2015. 
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técnicos, uma vez que compõe os procedimentos técnicos de intervenção de várias ETI das 

VIJI. 

Técnicos de várias ETI situaram que o grupo recepção/informativo/orientação tem 

uma dimensão que ultrapassa a mera recepção, informação e orientação, posto que sempre 

haveria uma dimensão reflexiva. Talvez, a diferença seja o nível de aprofundamento existente 

nos dois dispositivos grupais. Algumas VIJI, como veremos, delegam aos GAA a realização 

dos grupos reflexivos. Isso teria estreita relação com a sobrecarga de trabalho. Isso sinaliza 

uma utilização dos GAA, como substitutivos do trabalho da ETI, não como parceiros. 

 

 

3.1.1 1ª E 2ª VIJI da capital – Praça Onze e Olaria 

 

 

A 1ª VIJI da Capital – Praça Onze e a 2ª VIJI da Capital - Olaria fazem um grupo de 

recepção/informativo/orientação com aqueles que almejam se habilitar à adoção. Durante o 

grupo de recepção/informativo/orientação, que é previamente agendado, os técnicos procedem 

às orientações referentes aos procedimentos técnicos e burocráticos atinentes aos processos de 

Habilitação para Adoção e encaminham os presentes aos GAA ou ao GIAA Café com 

Adoção. Durante o Grupo de recepção/informativo/orientação, além das orientações sobre 

procedimentos técnicos e burocráticos atinentes aos processos de habilitação para adoção, 

também são realizadas ainda reflexões sobre a temática de adoção. Atualmente a ETI utiliza 

vídeos com depoimentos e reflexões. 

A participação nos GAA ou GIAA constitui-se pré-requisito para que os 

jurisdicionados deem entrada nos processos judiciais de habilitação para adoção. Os futuros 

habilitados têm que ter pelos menos três participações nas reuniões realizadas pelos GAA e/ou 

GIAA. Ao final de cada encontro os presentes recebem certificados de participação. 

Os postulantes, de posse dos certificados de participação nos GAA ou no GIAA e de 

toda a documentação já referida, dão entrada no processo de Habilitação para Adoção nos 

Cartórios das referidas VIJI. Após a remessa, pelo Cartório da VIJI, às respectivas Equipes de 

Psicologia e Serviço Social, os profissionais, por distribuição processual, realizam as 

entrevistas, as quais podem ser conduzidas pela dupla de técnic@s ou em separado, pelo 

profissional de Psicologia e de Serviço Social. 

Uma vez realizada as entrevistas, o Serviço Social procede à visita domiciliar. Os 

profissionais elaboram relatórios distintos, por compreenderem que assim orienta o Conselho 
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Federal de Serviço Social (CFESS)
182

. Após vistas ao Ministério Público, a Autoridade 

Judicial sentencia. 

Passado o trânsito em julgado, na 1ª VIJI o processo segue para o Serviço Social, a fim 

de que se viabilize a inserção d@s nov@s habilitad@s no Cadastro Nacional de Adoção 

(CNA). Neste ponto, após o desdobramento das VIJI, passou a haver uma diferença, visto que 

na 2ª VIJI não cabe mais ao Serviço Social proceder à inserção no CNA, mas ao 

Comissariado. 

Por fim, a ETI convoca @s nov@s habilitad@s, já inserid@s no CNA para receberem, 

em grupo, os Certificados de Habilitados à Adoção, oportunidade na qual se realiza reflexões 

e orientações atinentes ao manejo do CNA. Orienta-se ainda sobre o processo de indicação, 

acompanhamento e aproximação entre a criança/adolescente e seus futuros mães/pais. 

 

 

3.1.2 3ª VIJI da capital - Madureira 

 

 

Na 3ª VIJI da Capital – Madureira, @s jurisdicionad@s preenchem um formulário 

obtido junto ao Cartório da VIJI, anexam a documentação necessária e entregam ao Cartório, 

o mesmo onde pegaram o formulário. Os autos dos processos de Habilitação para Adoção são 

encaminhados, para o Setor de Serviço Social ou para o Setor de Psicologia. As duas 

coordenações técnicas indicam a dupla que realizará o trabalho de habilitação, a partir de uma 

escala dos respectivos setores. 

Há ainda, na VIJI de Madureira, a obrigatoriedade de que @s postulantes à 

Habilitação para Adoção participem de reuniões nos GAA. Inicialmente, havia a exigência de 

três participações, com emissão de certificados. Porém, em meados de 2015, a autoridade 

judicial baixou uma nova portaria, aumentando para cinco o número de participações nos 

GAA. 

A dupla de assistente social e psicólog@ realizam duas ou três sessões de grupo, 

sempre a depender da demanda d@s habilitand@s. Premente compreender que as 

intervenções em grupo na VIJI não se confundem com as participações d@s habilitand@s nos 

GAA, visto que se constituem parte dos procedimentos metodológicos da equipe para a 

realização das habilitações. Os grupos de habilitação são formados, em média, por vinte 

                                                 
182

 CFESS, Resolução 557/2009 - <http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_557-2009.pdf.>. 
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participantes. Após as sessões de grupo, a dupla de profissionais, em conjunto ou 

separadamente, realiza quantas entrevistas considerarem pertinentes. 

Há também a visita domiciliar, que, no mais das vezes, é realizada pelo Serviço Social, 

sendo que alguns psicólog@s têm começado a participar das visitas domiciliares, por 

apreenderem que tende a contribuir no processo de elaboração do estudo técnico. Os 

relatórios são elaborados em separado, devido à compreensão que os assistentes sociais têm 

da Resolução CFESS, supracitada. 

@s habilitand@s à adoção fazem visitas a entidades de acolhimento de crianças e 

adolescentes, as quais são coordenadas pelo GAA Ana Gonzaga II
183

. Essas visitas visam 

propiciar aos jurisdicionados o contato com a realidade de crianças adolescentes em situação 

de abrigamento, viabilizando, deste modo, maior compreensão dos “perfis” daqueles infantes 

que, potencialmente, teriam como destino a adoção judicial. 

A partir da entrega dos relatórios de estudos social e psicológico e do anexar da 

comprovação de cinco participações nos Grupos de Apoio à Adoção, abre-se vistas dos autos 

dos processos de Habilitação para Adoção ao Ministério Público. Subsequentemente, os autos 

são sentenciados. Após o trânsito em julgado, os habilitados são inseridos no Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA). 

 

 

3.1.3 4ª VIJI da capital – Campo Grande 

 

 

Na 4ª VIJI da Capital – Campo Grande há, incialmente, uma reunião onde @s 

pretens@s habilitand@s participam e são orientad@s sobre a petição e a documentação 

necessária para darem entrada, formalmente, no Processo de Habilitação para Adoção. Após a 

chegada dos processos à ETI, organiza-se a agenda para quatro encontros de grupo. Caso 

alguém falte a uma sessão de grupo, poderá compensá-la no grupo seguinte. 

Findo o grupo, há visita coordenada pela equipe da VIJI, em unidade de acolhimento, 

com a finalidade de que @s habilitand@s tenham contato com a realidade de infantes 

potencialmente destinados à adoção judicial. Dessa feita, busca-se propiciar a@s nov@s 

habilitad@s uma maior compreensão sobre @s crianças e adolescentes que poderiam ser 

inserid@s em novas famílias, através da adoção judicial de filh@s. 
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 Grupo coordenado por Silvana Do Monte Moreira, advogada e mãe adotiva. 
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A equipe realiza tantas entrevistas individuais quantas considerar necessárias. 

Saliente-se que as entrevistas acontecem em separado, com a Psicologia e o Serviço Social. 

Realiza-se ainda visita domiciliar e se elabora os relatórios de estudo, também em separado, à 

semelhança do que acontece com as intervenções individuais. 

A ETI salientou que o trabalho técnico acontece individualmente, não porque a 

resolução do CFESS, já referida anteriormente, assim determinaria. Mas por uma 

compreensão das próprias profissionais que apreendem que assim têm maior autonomia 

técnica no campo de suas respectivas formações. 

A ETI da VIJI de Campo Grande compõe a coordenação do GIAA Adoçando Vidas. 

O encontro mensal do aludido Grupo de Apoio à Adoção acontece no auditório do Fórum de 

Campo Grande. 

Digno de nota que o GIAA Adoçando Vidas, tem uma coordenação mista, pois é 

formada não apenas por profissionais da ETI da VIJI, mas ainda por mães/pais adotiv@s e 

habilitad@s. Isso, segundo avaliação da equipe, possibilita potentes intervenções, visto que 

em muito as aproxima de tod@s @s habilitad@s. 

As sessões destinadas ao grupo de habilitação para Adoção (GHA) acontecem em 

separado das reuniões mensais do GIAA, que são abertas a todos aqueles que desejam pensar 

a adoção judicial de filh@s como possibilidade para o exercício parental. 

Há ainda um grupo específico para se discutir adoções tardias
184

, almejando dar 

suporte às famílias, que já se encontram com filhos, cujas faixas etárias extrapolam o ideário 

hegemônico dos perfis que constam do CNA, bem como para aqueles habilitados que se 

encontram em processo de aproximação com crianças maiores e adolescentes. 

A partir do término das intervenções técnicas da equipe, com a entrega dos relatórios, 

com seus respectivos pareceres técnicos, o juiz abre vistas ao Ministério Público. Após 

promoção ministerial, a Autoridade Judicial sentencia. Passado o trânsito em julgado, há a 

inserção dos habilitados à adoção no CNA. 

O trabalho do GIAA Adoçando Vidas viabiliza uma aproximação constante entre @s 

habilitad@s a adoção e as profissionais da VIJI. Isso viabiliza que @s jurisdicionad@s, a todo 

tempo, possam estar aquecid@s com a possibilidade da chegada d@ filh@, bem como os 

ajudam a melhor lidar com o tempo de espera. 

 

                                                 
184

 Não há um consenso sobre o marco etário para se considerar uma adoção tardia. Para efeitos desta tese, 

considero a partir dos seis anos de idade, visto que majoritariamente, no CNA, @s habilitad@s a adotar 

desejam crianças até cinco anos de idade. 
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3.1.4 VIJI de niterói 

 

 

Na VIJI de Niterói, há uma reunião informativa destinada a cientificar @s futur@s 

postulantes à habilitação para adoção sobre os procedimentos necessários para darem entrada 

no processo. A reunião acontece uma vez ao mês e @s jurisdicionad@s têm que agendar 

previamente. Durante a reunião informativa, @s usuári@s são orientad@s sobre os 

procedimentos necessários à habilitação, inclusive no tocante à documentação necessária. 

Finda aquela reunião, @s futur@s mães/pais adotiv@s têm de procurar o GAA Quintal da 

Casa de Ana
185

, onde é realizado o trabalho de grupo. 

O GAA Quintal da Casa de Ana realiza cinco encontros com os futuros postulantes à 

habilitação, sendo que desses, três são fechados. O primeiro e último encontro são abertos e 

destinam-se a receber os nov@s participantes e a entregar o certificado de participação para 

aqueles que cumpriram esta etapa precedente e obrigatória, à entrada do pleito de habilitação 

para adoção junto à VIJI de Niterói. 

@s pretendentes a figurar o Cadastro Nacional de Adoção, de posse do certificado de 

conclusão do chamado “curso preparatório de habilitandos à adoção” e com a documentação 

necessária, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, entram com o 

pedido junto ao Cartório da VIJI de Niterói. 

Os autos são remetidos à ETI e, uma dupla de assistente social e psicólog@ realizam, 

conjuntamente, as entrevistas que avaliarem necessárias, individualmente, por postulantes e 

com o casal, sendo que há um mínimo de quatro encontros destinados às entrevistas. A 

depender da dupla, para além das entrevistas conduzidas em conjunto, pode haver entrevistas 

sem separado com o Serviço Social e com a Psicologia. 

Há ainda visita domiciliar realizada pela dupla, seguida da elaboração de relatório, 

com pareceres em separado, em conformidade com a resolução do CFESS
186

. Vistas ao 

Ministério Público. Após sentença judicial e inserção no CNA. 

Pontuo que a ETI de Niterói, após receber a escrita ainda em ensaio, convidou-me para 

nova conversa e situou que se tem discutido alterações na metodologia de trabalho nos 
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 O GAA Quintal da Casa de Ana é quem faz o trabalho de grupo em habilitação para adoção de todas as 

Comarcas do 2º Núcleo Regional da Corregedoria de Justiça (NURC) do TJRJ, à exceção de São Gonçalo. 

Assim, aqueles que residem em Itaboraí, Maricá e Rio Bonito também precisam procurar o GAA Quintal da 

Casa de Ana participar das atividades de habilitação, para depois darem entrada nas Varas com competência 

em Matéria de Infância e Juventude de suas Comarcas. 

 
186

 A Equipe de Niterói tem a mesma compreensão que a Equipe da 4ª VIJI da Capital – Campo Grande. 
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processos de habilitação para adoção. Fora dito que o trabalho em grupo é delegado para o 

GAA Quintal da Casa de Ana em decorrência da enorme demanda processual e número 

escasso de trabalhador@s na equipe para darem conta. Disseram que há uma articulação entre 

o GAA e a ETI da VIJI. Entretanto, A ETI considera que seria interessante que pudesse haver 

trabalho em grupo no GAA e na ETI da VIJI. 

 

 

3.1.5 VIJI DE São Gonçalo187 

 

 

Na Comarca de São Gonçalo, @s jurisdicionad@s devem procurar a ETI da VIJI, 

onde são orientad@s sobre todos os procedimentos referentes à habilitação para adoção. A 

recepção d@ jurisdicionad@ é feita por um técnic@ de plantão: assistente social ou 

psicólog@. Durante o atendimento se explicita para o pretenso habilitando a metodologia a 

ser utilizada na habilitação: entrevista preliminar, cinco sessões de grupo, visita domiciliar e 

entrevistas. @s futur@s postulantes deixam a ETI de posse de um modelo da petição de 

Habilitação para Adoção, o qual pode ser preenchido a mão. Consta da nota de rodapé do 

modelo de petição, toda a documentação exigida em lei. 

Os jurisdicionados, de posse de toda a documentação exigida e o modelo de petição 

preenchido, protocolam o pleito. Segue-se toda a tramitação cartorária, despacho da 

Magistratura, vistas ao Ministério Público para a análise, retorno ao Cartório, vistas à 

Magistratura. A autoridade judicial determina a realização dos estudos social e psicológico. 

Retorno ao Cartório que remetera o processo à ETI. A habilitação para adoção em São 

Gonçalo é realizada em grupo desde 2005, ou seja, quatro antes do ato executivo número 

4065/2009 que determinou que as habilitações fossem trabalhadas em grupo. Salienta-se que a 

ETI compreende o grupo de habilitação como sendo parte efetiva dos procedimentos de 

habilitação. 

A distribuição dos processos na ETI é feita através de escala, sendo designada uma 

dupla (um assistente social e um psicólog@) que levará a termo as intervenções com o grupo 

de habilitação (DARÓS, 2014) o qual tem, em média, dezesseis participantes. As intervenções 

técnicas têm início com as entrevistas preliminares, por processos, as quais são agendadas por 

telefone. 
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 Faço parte desta ETI, desde minha inserção no TJRJ, em maio de 1999, conforme já situado nesta tese. 
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Durante o telefonema, quando se trata de um pleito monoparental, pergunta-se, de 

pronto, se o postulante vivencia conjugalidade, hétero ou homossexual. Caso positivo, pede-

se que @ cônjuge participe da entrevista preliminar, com vistas a inseri-l@ em todas as etapas 

da habilitação. Não é comum que haja pleitos em nome de apenas um membro da díade 

conjugal em se tratando de casais heterossexuais. Era comum, antes da decisão do STF que 

reconheceu a constitucionalidade das uniões estáveis homoconjugais que apenas um membro 

da díade homossexual peticionasse. 

A entrevista Preliminar destina-se a conhecer um pouco da demanda daqueles que se 

propõem a adotar e, procura-se adequar o calendário dos cinco encontros, a depender das 

possibilidades laborais d@s postulantes à adoção. Diz-se de pronto que, caso percam uma 

sessão de grupo, serão inserid@s em outro grupo e, possivelmente, haverá a necessidade de 

participarem de nova entrevista preliminar, pois não necessariamente será com a mesma dupla 

de profissionais. 

É oportuno salientar que as sessões têm uma relação de continuidade, vivenciais ou 

não. Dessa maneira, a relação entre @s membros do grupo de habilitação tende a produzir 

trocas construídas naquela grupalidade, motivo pelo qual se prima pela processualidade dos 

encontros. Assim, não faz sentido repor apenas aquela sessão perdida em outro grupo, pois 

@s habilitand@s deixariam de vivenciar essa potente relação construída no grupo. Não se 

trata de um curso, sim de encontros vivenciais que produzem co-aprendizado. 

Durante as sessões de grupo buscamos produzir reflexões atinentes ao exercício da 

parentalidade, notadamente, no que concerne à adoção jurídica de filhos, uma vez que diz de 

produção de vínculos materno-paterno-filiais, nos quais se faz premente considerar a história 

daquele que é convocado ao lugar de filh@, em um contexto estranho a suas origens. Os 

seguintes temas são postos em relevo: motivação para a adoção, @ filh@ idealizad@, @ 

filh@ real, a família de origem da criança a ser adotada, grupos de irmã@s disponibilizad@s 

à adoção, a “revelação” das origens da criança
188

, os projetos d@s mães/pais para @s filh@s 

e, as escolhas existenciais d@s filh@s. Os grupos são coordenados por uma dupla de 

assistentes sociais e psicólog@s, tendo a díade profissional liberdade técnica no manejo 

grupal. 

Quando componho a dupla, utilizamos o psicodrama, no intuito de possibilitar que @s 

habilitand@s possam travar contato com os temas propostos, a partir da inversão de papéis 

(MORENO, 1975) com personagens que tendem a ser esquecid@s quando se pretende 
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 Há de se considerar que Convenção dos Direitos da Criança (CDC) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) afirmam o direito do adotado a conhecer suas origens. 
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exercer a parentalidade através da adoção jurídica, ou seja, a família de origem d@ 

adotand@. Porém, a escolha das técnicas a serem utilizadas fica a cargo da dupla, a qual o faz 

com absoluta autonomia, conforme já sinalizado. 

Premente pontuar que a diversidade de apreensão por parte dos postulantes não se 

constitui motivadora para a inabilitação de um pleito de habilitação ou mesmo de adoção 

stricto sensu. As sessões de grupo têm o objetivo de propiciar que os postulantes se apropriem 

do projeto parental em sua relação com o coletivo. O desejo em ser mãe/pai constitui-se o 

critério de elegibilidade por excelência. 

Dessarte, não se estariam em análise o que seriam boas ou más mães/pais, mas que a 

parentalidade há de se fundar no desejo em exercê-la e, que o exercício da parentalidade, via 

adoção judicial, não se constitui possível sem a existência de genitores que, por motivações 

diversas, não desejaram ou puderam ser mãe/pai do próprio rebento. 

Ressalte-se que todo o trabalho é conduzido em uma perspectiva transdisciplinar. 

Findas as sessões em grupo, há a visita domiciliar e entrevistas, quantas se fizerem 

necessárias, realizadas pela dupla. Há ainda a elaboração de relatório, com pareceres técnicos 

em separado, em observação a Resolução do CEFSS
189

: 

 

No atendimento multiprofissional a avaliação e discussão da situação poderá ser 

multiprofissional, respeitando a conclusão manifestada por escrito pelo assistente 

social, que tem seu âmbito de intervenção nas suas atribuições privativas. 

 

Após a entrega dos relatórios, a autoridade judicial abre vistas dos autos à promotoria 

pública. Após o parecer ministerial, os processos seguem para sentença judicial. Cumprido o 

trânsito em julgado, os processos são enviados para a ETI que procede a inserção d@s nov@s 

habilitad@s no CNA. 

A entrega do certificado de habilitação para adoção, assinado pela autoridade judicial, 

acontece, dependendo da dupla de técnicos, em sexto encontro em grupo, oportunidade na 

qual há a participação do GAA do Pontes do Afeto
190

 e de pelo menos uma pessoa ou casal 

que já se encontra com @ filh@. 

Quando eu faço parte da dupla de técnicos, priorizo convidar configurações familiares 
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<http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_557-2009.pdf.> Porém, esta equipe, considerando o 

Artigo 4º - Parágrafo terceiro, compreende que o contar a história d@s usuári@s e as intervenções pode ser 

feito em conjunto: Parágrafo terceiro. 
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 O GAA Pontes do Afeto teve sua primeira reunião presencial em 17/08/2015. Os primeiros palestrantes foram 

a juíza titular da VIJI Juliane Mósso Beyruth de Freitas Guimarães & o Advogado do GAA Quintal da Casa de 

Ana Felipe Fernandes. 



120 

adotivas que escapam do padrão hegemônico heteronormativo, com vistas a possibilitar o 

encontro com a diferença. Ressalte-se que a maioria dos colegas convidam mães/pais adotivos 

que têm forte engajamento com os cuidados com a infância. 

A VIJI de São Gonçalo não cobra a participação dos habilitandos em reuniões nos 

GAA. Porém, em todos os encontros, a saber: entrevistas individuais, sessões de grupo de 

habilitação e visitas domiciliares, orientam-se aos jurisdicionad@s sobre a importância da 

participação nos GAA. A ETI valoriza a participação nos GAA fundada na aposta de que o 

encontro com pessoas que vivenciam momentos distintos do caminhar na busca por um filh@ 

adotiv@ judicialmente, tende-se a potencializar aquel@s que almejam adotar filh@s. 

 

 

3.1.6 VIJI de Petrópolis 

 

 

Àquel@s que vivem em Petrópolis e desejam se habilitar à adoção, têm a necessidade 

de dirigir-se ao Cartório da VIJI, oportunidade na qual recebem um modelo de petição, 

através do qual requerem a habilitação. 

@s jurisdicionad@s, após o levantamento de toda a documentação necessária e com o 

formulário de petição devidamente preenchido, retornam ao Cartório da VIJI, com toda a 

documentação anexada à petição. Nessa oportunidade, é entregue pelo Cartório uma 

convocação para comparecimento ao próximo grupo de habilitação programado, assinada pelo 

juiz da VIJI. 

Os processos são encaminhados para a ETI. Acontecem, em média, de três a quatro de 

grupos de habilitação para Adoção ao ano na VIJI de Petrópolis, isto em decorrência do fluxo 

da demanda. Há três sessões de grupo, todas conduzidas por pelo menos uma dupla composta 

de um psicólog@ e um assistente social. As sessões do grupo de habilitação buscam 

contemplar o teor do ato executivo
191

, já referido anteriormente. 

Assim, durante a primeira sessão, busca-se tirar as dúvidas d@s postulantes referentes 

à legislação sobre adoção, procedimentos para adotar e mecanismo de acionamento do 

cadastro de adoção. Também são divulgadas informações sobre o perfil dos postulantes à 

adoção e das crianças e adolescentes disponíveis para adoção, tanto na Comarca de Petrópolis 

quanto em âmbito nacional, sendo estas últimas provenientes de dados coletados no CNA. 
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 Número 4065/2009. 
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Nessa primeira sessão, a dupla de técnic@s explicita para @s habilitand@s sobre as 

crianças/adolescentes que se encontram em condições de serem adotadas judicialmente em 

Petrópolis, ou seja, o perfil das crianças e adolescentes cujos genitores já foram destituídos do 

poder familiar. 

Por fim, ainda na primeira sessão são apresentados os procedimentos para adoção 

adotados na Comarca e definidos por regulamentações e legislação específicas. Essa sessão 

caracteriza-se por ser essencialmente informativa, na qual se busca tirar as dúvidas dos 

postulantes e apresentar dados de realidade do cenário de adoção local e nacional. 

A segunda sessão de grupo é conduzida por outra dupla de assistente social e 

psicólog@. Aborda-se nessa sessão aspectos atinentes a parentalidade adotiva e biológica. 

Conversa-se ainda sobre a idealização que se costuma ter em relação ao filh@, situando que 

um filh@ real, concret@, dificilmente atende as fantasias daqueles que desejam adotar. 

Discute-se, também, durante a segunda sessão sobre os mitos, preconceitos, 

estereótipos e expectativas referentes à adoção. A família de origem do filho adotivo é 

também tematizada. Fala-se ainda sobre algumas características e necessidades de 

crianças/adolescentes nas diversas faixas etárias. 

A segunda sessão é ainda destinada a se trabalhar temas relativos às ditas adoções 

necessárias: adoção de crianças maiores e adolescente, adoção de grupos de irmã@s, adoções 

multirracial e de crianças/adolescentes portador@s de necessidades especiais. A ETI, devido à 

grande abrangência de temas, tem considerado a possibilidade/necessidade de desmembrar 

essa sessão em duas, com vistas a melhor trabalhar as questões com os habilitand@s. 

A terceira e última sessão de grupo, passou a ser realizada em parceria com o 

GAFAP
192

, no espaço próprio do GAA, na qual se procura trabalhar o impacto da adoção na 

família. Há depoimentos de famílias que já se encontram com filhos adotados judicialmente. 

Aqueles que ainda se encontram à espera da criança/adolescente que almejam ter por filho 

também têm a possibilidade de dizer de sua condição. 

Assim, nessa sessão, tem-se a possibilidade de problematizar o tempo de espera; bem 

como ajudar @s futur@s mães/pais adotiv@s a pensarem as delicadezas que constituem o 

exercício parental, através da adoção judicial de filh@s. 

Os processos de habilitação são distribuídos para uma dupla de assistente social e 

psicólog@, não necessariamente aquel@s trabalharam na coordenação das sessões de grupo. 

Essa distribuição dos autos na ETI pode acontecer ainda durante as sessões de grupo, sempre 
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 Grupo de Apoio à Família e à Adoção de Petrópolis (GAFAP). 
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a depender da demanda de trabalho. O número de entrevista é variável, pois depende do 

manejo da dupla de técnicos e das singularidades de cada postulante à habilitação para 

adoção. 

Há ainda visita domiciliar, realizada apenas pelo Serviço Social. A partir da entrega 

dos relatórios do Serviço Social e da Psicologia, a autoridade judicial abre vistas a@ 

promotor@ públic@, após a manifestação dess@, segue para sentença judicial. Aguarda-se o 

trânsito em julgado da sentença, após, procede-se à inserção d@s nov@s habilitad@s no 

CNA. 

 

 

3.1.7 VIJI de Teresópolis 

 

 

@s pretendentes à habilitação para adoção que residem na Comarca de Teresópolis 

contam com o GIAA Dedo de Deus na Adoção
193

, fundado e coordenado pela assistente 

social e a psicóloga da serventia, por orientação da juíza titular da VIJI à época. O grupo foi 

fundado na primeira década do presente século. O GIAA funciona nos limites do Fórum. 

É valido ressaltar que o GIAA Dedo de Deus na Adoção tem uma dinâmica de 

funcionamento bastante semelhante aos GAA da Sociedade Civil Organizada, uma vez que 

suas reuniões são abertas e com frequência mensal. Durante os encontros trabalham-se as 

questões que atravessam a parentalidade adotiva e as orientações sobre os procedimentos para 

se habitar a adoção acontecem a todo tempo. 

Participam do GIAA Dedo de Deus na Adoção as famílias com filh@s adotiv@s, as 

que ainda se encontram no CNA, aquelas que pensam em se habilitar, as que já deram entrada 

no processo judicial de Habilitação para Adoção e, qualquer pessoa que tenha interesse em 

pensar o exercício parental através da adoção judicial de filh@s e o cuidado com infantes de 

um modo geral. 

A partir da entrada dos processos de Habilitação para Adoção, há entrevistas, em 

número a ser definido a partir das singularidades de cada postulante e visitas domiciliares. As 

intervenções técnicas acontecem de modo interdisciplinar e, têm por finalidade pensar com 

@s postulantes o projeto parental, através da adoção judicial de filh@s. 

Tod@ habilitand@ a adoção, durante as intervenções técnicas no processo, tem de 
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 Conforme mencionado anteriormente, trata-se, segundo minha apreensão, do único GIAA que existe no TJRJ 

e, é anterior ao Ato Executivo 4.065 de 2009. 
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participar das reuniões mensais do GIAA Dedo de Deus na Adoção. Após a entrega dos 

relatórios técnicos abre-se vistas ao Ministério Público; na sequência, há a sentença judicial e, 

após o trânsito em julgado, procede-se à inserção d@s nov@s habilitad@s no CNA. 

 

 

3.1.8 VIJI de São João de Meriti 

 

 

Àquel@s que residem na Comarca de São João de Meriti que pretendem habilitar-se à 

adoção necessitam, inicialmente, ir à ETI da VIJI, onde serão devidamente orientados acerca 

de todos os procedimentos para formalizarem o pedido de Habilitação para Adoção. A ETI 

fornece um formulário do pedido e a relação da documentação necessária à instrução 

processual. 

A partir da entrega do pedido de Habilitação para Adoção, devidamente instruído com 

a documentação necessária, tombamento dos autos processuais, conclusão à autoridade 

judicial, vistas ao Ministério Público, os processos são encaminhados à ETI, a qual, após o 

quantitativo necessário de pessoas, forma o grupo de habilitação. Há, no mínimo, três sessões 

grupais. Há a possibilidade de um número maior de sessões, sempre a depender da dinâmica 

que se instaura em cada grupo. 

As sessões de grupo e as entrevistas por processos sempre são conduzidas por uma 

dupla de técnic@s, assistente social e psicólog@. Após finalizar as sessões de grupo e as 

entrevistas, a dupla de técnicos realiza visita domiciliar e elabora o relatório técnico. 

Novamente, abre-se vistas ao Ministério Público, para o parecer ministerial e conclusão para a 

Magistratura, a fim de que seja postulada a sentença. Cumprido os prazos processuais, os 

autos retornam à ETI para inserção no CNA. 

O GAA “Famílias Contemporâneas”
194

 abriu um núcleo em São João de Meriti, em 

2015. A ETI da Comarca em epígrafe verbalizou que ficou muito empolgada com a 

possibilidade de poder encaminhar os habilitados à adoção para participarem do GAA. Porém, 

em São João de Meriti, a participação no GAA não se constitui pré-requisito para a postulação 

do pedido. Há apenas uma aposta na parceria, tanto do GAA “Famílias Contemporâneas”, 

quanto da ETI. 
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 Dália Tayguara é quem coordena este GAA, vindo a ser um desdobramento do GAA que funciona em 

Madureira, na sede da Igreja Contemporânea. A 17ª e a 19ª histórias, respectivamente, referem-se as famílias 

de Dália e dos dois pastores. 
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3.1.9 VIJI de Nova Iguaçu 

 

@s habitantes de Nova Iguaçu que almejam se habilitar à adoção têm de procurar a 

ETI da VIJI para um Grupo Informativo que acontece a cada dois meses. Durante a reunião 

bimestral, uma dupla de técnic@s, assistente social e psicólog@ orientam @s presentes sobre 

os procedimentos, tanto burocráticos quanto no que se refere às intervenções técnicas a serem 

desenvolvidas pela ETI. 

Ao fim de cada reunião bimestral realizada, a ETI fornece para @s pretens@s 

postulantes à habilitação para adoção a relação de documentos necessários para darem entrada 

no pleito junto ao Cartório da VIJI. Autuando-se o feito, abre-se conclusão para a 

Magistratura, vistas ao Ministério e carga à ETI. 

Há uma parceria entre a ETI com um GAA de Nova Iguaçu
195

, ainda embrionária, o 

qual é coordenado por uma professora de Psicologia que atua em uma universidade da Rede 

Privada de Ensino, sediada em Nova Iguaçu. A referida senhora seria mãe adotiva, o que a 

motivou a realizar o GAA, em uma articulação de seus afetos pessoais com sua vida laboral. 

@s profissionais da VIJI, sempre que há situações mais delicadas, encaminham @s 

usuári@s para participarem das reuniões mensais do aludido GAA. A coordenadora do GAA, 

quando considera que seria potente para @s habilitand@s participarem de um processo 

psicoterapêutico, orienta-@s nesse sentido e, havendo concordância, @s encaminha para o 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da unidade de ensino. 

A ETI realiza cinco grupos por ano, os quais têm, sempre, três sessões, oportunidade 

em que se trabalham questões afetas ao exercício da parentalidade através da adoção judicial 

de filh@s. Cada grupo de habilitação para adoção é coordenado por uma dupla de 

profissionais, à semelhança do que acontece no Grupo Informativo. Os grupos de habilitação 

para adoção são formados com dez processos, independente, de ser pleito por casal ou 

monoparental. 

Findas as sessões de grupo, procede-se as entrevistas, as quais não têm um número 

pré-determinado, pois vai depender da singularidade de cada caso. Há ainda visita domiciliar 

realizada pela dupla de técnic@s. Há a elaboração de relatório de estudo psicológico e de 

estudo social. A partir deste momento, o processo é enviado ao Ministério Público, após o 

parecer ministerial, abre-se conclusão à Magistratura, para sentença. Aguarda-se o trânsito em 

julgado para proceder à inserção d@s nov@s habilitad@s à adoção no CNA. 
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 Trata-se de um GAA que tem suas reuniões no Campus da Universidade Estácio de Sá (UNESA) de Nova 

Iguaçu. O GAA é coordenado por uma mãe adotiva que é professora na universidade referida. 
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3.1.10 VIJI de Duque de Caxias 

 

 

@s morador@s de Duque de Caxias que têm a intenção de se habilitar à adoção 

necessitam dar entrada no pedido, formalmente, junto à VIJI. As informações iniciais podem 

ser acessadas no Cartório da VIJI ou mesmo junto à ETI. Há uma peculiaridade em 

comparação com as demais VIJI, pois houve uma ruptura abrupta, visto que tod@s @s 

técnic@s que atuavam há anos deixaram a serventia e nov@s profissionais chegaram para 

remontar o trabalho. 

Portanto, os profissionais que constituem a nova equipe, formada há aproximadamente 

um ano, trouxeram suas experiências de outras comarcas e têm estruturado todo o trabalho 

técnico da VIJI, inclusive as habilitações para adoção. A ETI da VIJI de Duque de Caxias faz 

o trabalho de habilitação para adoção em uma estreita articulação com o Setor de 

Comissariado, o qual tem participação nos grupos de habilitação para adoção, assim como faz 

a gestão do CNA. 

A partir da entrada dos processos de habilitação na ETI, uma dupla de técnic@s, 

assistente social e psicólog@, fazem as entrevistas necessárias e a visita domiciliar para 

subsidiar a elaboração do relatório, com os pareceres técnicos, psicológico e social em 

separado, em observância à Resolução do CFESS, já mencionada. Após a entrega dos 

relatórios, procede-se a abertura de vistas ao Ministério Público, para o parecer ministerial e, 

na sequência, conclusão à autoridade judicial para sentença. 

O trabalho de grupo com @s habilitand@s acontece após a realização das entrevistas, 

com participação do Comissariado. Há três sessões de grupo, oportunidade na qual se procura 

pensar os atravessamentos que constituem o exercício da parentalidade através da adoção 

judicial de filh@s. 

Há um GAA em Duque de Caxias, o qual funciona na sede da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), seccional de Duque de Caxias. A nova ETI da VIJI e o Comissariado, 

também novo, ainda estão articulando uma parceria com o GAA. 

A partir do trânsito em julgado da sentença de Habilitação para Adoção, os autos 

seguem para o Comissariado, Setor responsável por proceder à inserção d@s nov@s 

habilitad@s à adoção no CNA. 
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3.1.11 VIJI de Belford Roxo 

 

 

A Equipe Técnica da VIJI de Belford Roxo tem um histórico de realizar o trabalho de 

Grupo de Habilitação para Adoção anterior à fundação da própria VIJI
196

, quando a matéria 

de Infância e Juventude ainda era de competência da 1ª Vara de Família, Infância, Juventude e 

Idoso da Comarca de Belford Roxo. Essa prática também é anterior ao Ato Executivo que 

instituiu sua obrigatoriedade. 

O grupo de habilitação para adoção sempre fora coordenado por uma dupla de 

profissionais, assistente social e psicólog@. Porém, com o advento das ETIC
197

, o Serviço 

Social deixou de participar do grupo e, fazia suas intervenções técnicas antes da Psicologia, 

oportunidade na qual o grupo era realizado em parceria com o Comissariado. 

A partir da criação da VIJI, a ETI foi formada com prejuízo de suas funções, visto que, 

tanto @s assistentes sociais quantos @s psicólog@s lotadas na VIJI prestavam auxílio à 

ETIC. No momento do encontro, apenas as psicólogas continuavam em prestação de auxílio. 

As assistentes sociais haviam sido liberadas do auxílio há menos de um mês por questões de 

ordem administrativas do TJRJ
198

. No momento, o grupo é realizado pelo Comissariado, 

Psicologia e Serviço Social, em uma perspectiva interdisciplinar. 

Os habitantes de Belford Roxo que desejam se habilitar à adoção, têm de se dirigir à 

ETI da VIJI, onde serão atendidos pelo plantão. Os futuros habilitados à adoção recebem 

todas as informações necessárias para darem entrada no pleito, oportunidade que lhes são 

disponibilizados um formulário de petição e a relação da documentação necessária. Após o 

levantamento da documentação e preenchimento da petição dão entrada no processo de 

habilitação junto aos Cartório da VIJI. 

A partir da entrada do pedido de Habilitação para Adoção e tomadas todas as medidas 

de praxe junto à Magistratura e ao Ministério Público, o processo segue para a ETI. Faz-se a 

distribuição para uma dupla de assistente social e psicólogo, a qual realiza as entrevistas, a 

visita domiciliar e elabora o relatório. Novamente os autos são encaminhados ao Ministério 

Público e à Magistratura. Após o trânsito em julgado da sentença de habilitação, procede-se à 

                                                 
196

 A VIJI de Belford Roxo desmembrou-se da 1ª Vara de Família, Infância, Juventude e Idoso em março de 

2015. 

 
197

 Equipes Técnicas Interprofissionais Cíveis. Para uma melhor compreensão do que vem a ser as ETIC e de 

seus efeitos tanto nas condições de trabalho quanto na atenção ao jurisdicionado, ver Darós & Santos (2016). 

 
198

 O encontro para a pesquisa aconteceu no mês de julho de 2015. 
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inserção dos novos habilitados à adoção no CNA. 

O grupo de habilitação para adoção constitui-se parte dos procedimentos 

metodológicos. Há três sessões de grupo. O grupo de habilitação tem em média, vinte 

jurisdicionad@s. Caso um usuário necessite faltar uma sessão de seu grupo de origem, pode 

compensá-la no grupo seguinte, visto que as sessões são temáticas e pautadas em discussões, 

não em vivências que têm relação de continuidade. 

 

 

3.1.12 VIJI de Volta Redonda 

 

 

Àquel@s que desejam se tornar mães/pais através da adoção judicial de filh@ e 

residem em Volta Redonda necessitam procurar a VIJI daquela Comarca para participarem de 

uma reunião que acontece toda primeira quarta-feira do mês, oportunidade na qual uma dupla 

de assistente social e psicólog@ tiram todas as dúvidas referentes aos procedimentos de 

habilitação para adoção. 

@s jurisdicionad@s deixam a reunião de posse de um modelo de petição e a relação 

de documentos necessários à instrução do processo. Após os procedimentos de praxe, os autos 

são encaminhados ao Serviço Social. @s habilitand@s são convocad@s para as entrevistas 

necessárias à realização do estudo social. @ assistente social realiza ainda visita domiciliar e 

elabora o relatório de estudo social. 

Posteriormente, os autos são encaminhados ao Setor de Psicologia, oportunidade na 

qual o grupo de habilitação para adoção acontece em três sessões. Não há um número pré-

determinado de participantes. Há ainda as entrevistas psicológicas, as quais podem acontecer 

ou não no mesmo período que o grupo de habilitação está acontecendo. À época do encontro 

realizado para a feitura desta tese ainda não havia GAA em Volta Redonda. 

A partir da entrega do processo no Cartório da VIJI, com todos os relatórios social e 

psicológico, abre-se vistas ao Ministério Público, na sequência o processo é sentenciado pela 

autoridade judicial. Após o trânsito em julgado, @s nov@s habilitad@s à adoção são 

inserid@s no CNA. 
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3.1.13 VIJI de Campos dos Goytacazes 

 

 

@s morador@s de Campos dos Goytacazes que têm planos de se tornar mães/pais 

através da adoção judicial de filh@s devem se dirigir à ETI da VIJI, oportunidade em que são 

cientificados sobre a data em que acontecerá o próximo grupo de orientação. Este se destina a 

munir @s pretens@s habilitand@s de todas as informações necessárias à instrução 

processual. 

Petição preenchida e instruída com toda a documentação necessária, em conformidade 

com as informações recebidas no grupo informativo, @s usuári@s precisam se dirigir ao 

Cartório da VIJI para dar entrada no pedido de Habilitação para Adoção. Após os movimentos 

processuais de praxe, os autos seguem para a ETI. 

A partir da chegada dos autos, a equipe monta um grupo reflexivo, em média com 

vinte participantes, o qual terá três sessões, as quais se destinam a trabalhar as questões legais, 

psicológicas e sociais que perpassam a adoção judicial de filh@s. 

Cada sessão é coordenada por um@ técnic@, sendo a dinâmica de funcionamento 

multidisciplinar, visto que cabe a@ comissári@, com formação em Direito as questões legais, 

a@ profissional formad@ em Psicologia as questões psicológicas e a@ profissional com 

formação em Serviço Social as questões sociais. 

@s jurisdicionad@s, ao fim de cada sessão de grupo, recebem certificados de 

participação, o qual deverá ser anexado aos autos processuais. Quando o pleito é formalizado 

por casal, a presença de ambos é exigida nas três sessões. No entanto, exige-se a presença de 

apenas um no grupo de orientação. 

As intervenções técnicas por autos processuais também acontecem a partir de uma 

perspectiva multidisciplinar, uma vez que cada profissional faz o seu trabalho 

individualmente, não obstante haver trocas e discussões constantes. Assim, @ assistente 

social realiza as entrevistas que avaliar necessárias para a elaboração do estudo. Após as 

entrevistas, @ assistente social realiza a visita domiciliar, sozinh@. 

As intervenções psicológicas acontecem individualmente e @s profissionais procedem 

a quantas entrevistas considerar cabíveis para a elaboração de seu posicionamento técnico. 

Quando considera necessário, @ psicólog@ efetiva a visita domiciliar, o que não é comum, 

notadamente em procedimentos de Habilitação para Adoção. 

As intervenções do Comissariado se restringem aos grupos de orientação/reflexão. É 

oportuno salientar que não necessariamente @s profissionais de Psicologia e Serviço Social 



129 

que atuam nas sessões grupais serão aquel@s que levarão a termo os estudos psicológicos e 

sociais com @s jurisdicionad@s. 

A partir da entrega dos relatórios técnicos os processos seguem o fluxo de vistas ao 

Ministério Público, para manifestação, à Magistratura para sentença e inserção no CNA após 

o trânsito em julgado. Nesta Comarca não há entrega de certificado, visto que a cópia da 

sentença tem o valor de certificado. Há na sentença a informação que a validade daquela 

habilitação é por dois anos, sendo de responsabilidade d@s jurisdicionad@s buscarem à VIJI 

para renovação, quando for o caso. @s usuários têm de solicitar a renovação no Cartório da 

VIJI com seis meses de antecedência. 

Há em Campos dos Goytacazes o GAA do Norte Fluminense, grupo cuja ETI ainda 

está em fase de construir uma articulação. Há mais de dois anos não tem contato, sequer tem 

conseguido participar das reuniões mensais, devido a cancelamentos inopinados. Contudo, no 

Encontro Estadual de Adoção do Rio de Janeiro em 2015 foi deliberado que o próximo 

encontro, em 2016, será sediado pelo GAA do Norte Fluminense, em Campos dos 

Goytacazes. 

 

 

3.1.14 Pensando sobre os fazeres: o que há de semelhante e divergente nas práticas das eti das 

VIJI do estado do rio de janeiro 

 

 

O prazeroso passeio por todas as VIJI do estado do Rio de Janeiro possibilitou-me 

apreender que há consistentes trabalhos em todas as comarcas. No entanto, algo se ressaltou 

de modo inquestionável: a queixa do excesso de trabalho, considerando a demanda processual 

e o número de trabalhadores. 

É importante considerar que, dentre todas as VIJI, apenas a de Belford Roxo há 

histórico de profissionais da Psicologia e do Serviço das VIJI em prestação de auxílio, desde 

que as ETIC
199

 foram implementadas. Ainda assim, todas as equipes queixam-se do excesso 

de trabalho. 

No que concerne ao modo pelo qual @s usuári@s acessam o conhecimento necessário 

para se iniciar processo de Habitação para Adoção, em oito VIJI @s jurisdicionad@s têm 

                                                 
199

 Equipes Técnicas Interdisciplinares Cíveis, criadas em 2008. As ETIC provocaram um grave prejuízo a@s 

trabalhador@s assistentes sociais e psicólog@s e também a@s usuári@s. Para maior aprofundamento, ver 

Darós & Santos (2016). 
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atendimento de pronto e individualmente, para as devidas informações, a saber: Belford Roxo, 

Duque de Caxias, Madureira, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti e Teresópolis. 

Deste modo, em seis VIJI as informações sobre o caminho a ser percorrido para se dar 

entrada em processos de Habilitação para Adoção são sistematizadas e fornecidas apenas nos 

grupos de recepção/informação/orientação, a saber: Campo Grande, Campos dos Goytacazes, 

Niterói, Nova Iguaçu, Praça Onze, Olaria e Volta Redonda. Dentre essas, apenas Nova Iguaçu 

realiza os grupos de recepção/orientação/informação com frequência bimestral, nas demais 

VIJI as reuniões para fins de orientação acontecem ao menos uma vez ao mês. 

Cabe ainda ponderar que, dentre as quatorze VIJI, apenas três não realizam os grupos 

de habilitação para adoção, a saber: Niterói, Olaria e Praça Onze
200

. Penso que seja importante 

problematizar se a delegação do trabalho de grupo de habilitação para adoção aos GAA teria 

relação com a sobrecarga, ou se, de fato seria uma compreensão de que as alterações do ECA 

assim teriam determinado? 

Apreendo que a articulação entre as ETI das VIJI e os GAA têm uma contribuição 

incontestável no tocante à habilitação para adoção, de modo complementar, não substitutivo. 

Aposto no grupo como dispositivo importante nos processos de habilitação para adoção. 

Consequentemente, segundo minha análise, não haveria que se substituir; mas pensar em 

caminhos para produzir uma genuína aproximação entre @s habilitand@s/habilitad@s e os 

GAA. Visto que a experiência tem mostrado que aqueles que participam dos GAA tendem a 

vivenciar adoções judiciais de filhos de modo mais potente, com menos riscos de fracassos. 

O encontro que tive com alguns representantes de GAA do estado do Rio de Janeiro, 

no ENAPA de Belo Horizonte em 2015, possibilitou-me apreender que apenas o GAA 

Quintal da Casa de Ana tem um trabalho de grupo específico em habilitação para adoção, fora 

das atividades cotidianas, dentre os GAA que têm convênios com Varas de Infância, 

Juventude e Idoso. 

Nos demais GAA a “preparação” para a adoção acontece nos encontros mensais 

ordinários, com potentes palestras, sempre seguidas de debates, mas não há uma organização 

sistematizada que garanta, minimamente, que os habilitandos consigam se aproximar de todos 

os temas a serem problematizados, metodologicamente, em procedimentos de habilitação para 

adoção. 

                                                 
200

 A ETI da Praça Onze, no processo de crítica sobre a escrita, ponderou que o grupo de 

recepção/informativo/orientação teria um aspecto para além das informações atinentes aos procedimentos 

burocráticos, tendo uma dimensão formativa no processo de habilitação para adoção. Procedi às alterações no 

contexto referente à Praça Onze/Olaria. 
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Há uma ressalva ao trabalho desenvolvido pelo GAA ADOTE de Rio das Ostras
201

 

que tem um trabalho sistematizado de preparação para adoção. Porém, esse GAA não trabalha 

com VIJI, mas com as Varas de Família, Infância, Juventude e Idoso de Rio das Ostras e 

Cabo Frio. O GAA ADOTE faz dois grupos de preparação por ano. Os grupos preparatórios 

acontecem em dois sábados no ano e duram o dia inteiro. 

Observa-se, com a sistematização dos trabalhos referentes à habilitação para adoção 

que, dentre as VIJI, apenas a 1ª VIJI da Capital – Praça Onze, a 2ª VIJI da Capital – Olaria e a 

VIJI de Niterói não realizam o trabalho de grupo reflexivo. Essas apenas procederiam à 

realização do grupo de recepção/informativo/orientação. O aludido grupo objetiva que os 

interessados tenham as orientações devidas para o ingresso da ação judicial de habilitação 

para adoção. Niterói conta com o trabalho sistematizado do GAA Quintal da Casa de Ana; 

Praça Onze e Olaria, não. 

Penso que os GAA, mesmo com trabalho sistematizado, como ocorre no caso do 

Quintal da Casa de Ana, deveriam ser complementares, não substitutivos aos grupos de 

habilitação para adoção das VIJI. Igualmente, penso que os GIAA fazem sentido apenas 

quando surgem de modo espontâneo, como é o caso do Café com Adoção, do Dedo de Deus 

na Adoção e do Adoçando Vidas, os únicos que, segundo minha análise, se constituem como 

GIAA. Existem, ainda, os grupos que são realizados pelas ETI, destinados apenas aos 

habilitandos. Esses grupos destinam-se a elaboração de relatórios técnicos que subsidiarão os 

processos judiciais de habilitação para adoção, os quais opto por nomeá-los por grupos de 

habilitação para adoção (GHA). 

A criação de um GIAA, mediante Ato Executivo do TJRJ, segundo penso, constitui-se 

uma tentativa de interferir de modo autoritário em um movimento que tem se estruturado 

enquanto sociedade civil organizada há mais de vinte anos, de modo muito potente. Há que se 

atentar para as diferenças entre GIAA e grupos reflexivos destinados exclusivamente a 

habilitand@s, conforme já situado anteriormente. Preocupa-me uma “aparente” tentativa do 

Estado, a partir de um de seus poderes, no caso o Judiciário, tentar tomar para si um 

protagonismo que há de ser dos movimentos sociais. O Judiciário há de ser um parceiro, não 

ditar normas ao movimento nacional de adoção judicial de filh@s. 

Premente situar que uma das maiores riquezas do trabalho das VIJI do Poder 

Judiciário do estado do Rio de Janeiro é, segundo penso, a diversidade de modos de 
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 Tânia Maria Saldanha Pereira é uma das Coordenadoras do GAA ADOTE. - 

<http://www.padrinhonota10.com.br/default.asp?Pag=21&Tipo=2&Cidade=RIO%20DAS%20OSTRAS&Esta

do=RJ&Grupo=Apoio-a-Adocao> – Acesso em: 28/12/2015. 
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intervenção. O único questionamento que tenho refere-se ao intervalo existente entre os 

grupos de recepção/informação/orientação, uma vez que @s pretendentes podem ter que 

aguardar até dois meses para iniciarem o levantamento da documentação necessária para 

entrarem com o pleito habilitação para adoção. No mais, qualquer tentativa de uniformização 

dos procedimentos tenderia a empobrecer os modos de intervenção técnica, o que não 

considero plausível. 
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4 PESQUISADOR E EQUIPES TÉCNICAS INTERPROFISSIONAIS: BONS 

ENCONTROS 

 

 

4.1 Ditos para uma escrita sobre adoção, (homo)conjugalidade & (homo)parentalidade: 

contribuições daquel@s que trabalham com a questão... 

 

 

O adotante falou assim: “eu sei que @s meus filh@s vão enfrentar 

dificuldades, seja quando descerem para o play, seja quando forem 

para escola; então, já aconteceu até... Mas, antes que acontecesse eu já 

falei para eles: olha só, se alguém disser: seus pais são viados”. Ele 

usou esse termo mesmo. Eu vi os olhares, das pessoas, umas para as 

outras, entendeu? Ele falou assim: “é isso mesmo que eu falei para 

eles, eu tenho que falar esse termo, porque lá, @s amiguinh@s não 

vão falar: seu pai é gay, seu pai é homo; el@s vão dizer, seu pai é 

viado mesmo”!!! Ele disse ainda: “dia desses, um del@s chegou em 

casa e falou assim para mim: “papai, @ colega falou para mim que 

meus pais são viados. Disse que quem tem dois pais, é porque é filh@ 

de viado. Aí papai, eu virei para el@ falei assim: eles são viados 

mesmo. Mas eles cuidam da gente com muito carinho. Eles amam a 

gente”!!! @ adotante foi falando mil coisas. Ele respondeu para o 

filho: “é isso mesmo, meu filho”!!! Considero que a maneira como @ 

adotante estava lidando com o preconceito era muito apropriada. Eu 

quis colocar isso aqui, por quê? O grupo de adoção tardia ainda não 

está muito habituado, então quando ele colocou muito claramente, 

você via as pessoas se olharem. Ficou uma certa tensão. Mas, foi 

muito bacana ele se colocar de maneira muito clara (ETI da VIJI da 

Posse)
202

. 
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 A profissional referia-se a um encontro com usuários em um grupo destinado a dar suporte em casos de 

adoção tardia. Versava sobre um casal de homens que estavam a adotar e o modo como se posicionavam diante 

do grupo e o espanto dos demais participantes do grupo. 
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A partir deste momento passo a nomear as VIJI do estado do Rio de Janeiro por nomes 

fictícios. Afinal, conforme já situei, não tenho a pretensão de apontar e julgar pessoas, 

simplesmente, quero colocar em análise nossas práticas, pois aposto na possibilidade de 

transformação coletiva dos fazeres, em um constante problematizar as naturalizações do 

instituído. Pontuo ainda que não identificarei as falas, tampouco sinalizarei se foram emitidas 

por assistentes sociais, comissári@s de justiça ou psicólog@s, talvez devido a minha 

perspectiva transversal das práticas profissionais. 

Deste modo, as Varas de Infância, Juventude e Idoso do estado do Rio de Janeiro 

passam, neste texto, a ter as seguintes nomeações
203

: 

 

1) VIJI da Figueira; 

2) VIJI das Fronteiras; 

3) VIJI da Luz; 

4) VIJI das Origens; 

5) VIJI da Posse; 

6) VIJI da Quinta; 

7) VIJI da Viagem; 

8) VIJI dos Cafezais; 

9) VIJI dos Laranjais; 

10) VIJI dos Navegantes; 

11) VIJI de Parque; 

12) VIJI de Prazeres; 

13) VIJI Púrpura; 

14) VIJI Refúgio da Águias. 

 

Pontuo que a VIJI da Quinta se constitui um desdobramento da VIJI das Origens. 

Considerando que à época do encontro, 19 de dezembro de 2014, ainda era uma única Vara, 

nomearei VIJI das Origens/Quinta. 

Situo que as apreensões e posicionamentos ético-políticos de Grupos de Apoio à 

Adoção (GAA) também foram inseridas, posto que no estado do Rio de Janeiro esses atuam 

no processo de preparação de futuros habilitados. Participação essa que, é obrigatória, a 
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 Durante os encontros eu pedi às equipes que escolhessem nomes fictícios para suas respectivas 

varas/comarcas; como não houve sugestões, escolhi a partir de referências que eu construí no percurso. A 

relação das VIJI ficou em ordem alfabética, por nomes ficcionais, não seguindo a organização judiciária por 

NURC, tampouco a cronologia de suas instaurações. 



135 

depender do modo diverso como cada VIJI sistematiza os trabalhos
204

. 

Passo a pensar os nossos encontros, explicitando as questões atinentes a nossa prática 

profissional no tocante à temática da adoção, com foco especial nos procedimentos de 

processos de habilitação
205

 e também em processos de adoção, notadamente quando se 

referem a homoparentalidades/homoconjugais. Pensamos ainda, alguns modos de ser família 

que rompem com os limites de díades conjugais. 

O movimento de ruptura com a racionalidade heteronormativa de configuração 

familiar, como sendo a única possibilidade de cuidados e proteção da infância em processos 

judiciais de habilitação e adoção, no estado do Rio de Janeiro fora iniciado, timidamente, na 

VIJI das Origens/Quinta, em um tempo que havia uma única Vara, em toda a Cidade do Rio 

de Janeiro com competência institucional para tratar dessas matérias, nos limites territoriais 

daquela Comarca. 

Segundo @s profissionais que atuam nestas serventias, notadamente @s assistentes 

sociais, nos idos da última década do século XX, o juiz titular que ali permaneceu até meados 

da primeira década do século XXI orientava que apenas um dos membros da díade 

homoconjugal postulasse a habilitação/adoção. Isso teria relação com sua compreensão dos 

possíveis do ordenamento jurídico brasileiro, semelhante às argumentações de Figueredo 

(2014; 2005). 

Porém, há que se ressaltar que o juiz da VIJI das Origens/Quinta, diferentemente de 

Figueredo (2014; 2005) que procedia à colocação de infantes, não a partir da ordem 

cronológica das habilitações, mas considerando uma escala valorativa dos modos de ser 

família
206

. Para o juiz supracitado, não havia hierarquia entre a diversidade de configurações 

familiares. Visto que, as famílias devidamente habilitadas, eram convocadas, considerando 

apenas o “perfil” da criança/adolescente e a data de sentença no processo de habilitação. 

Assim, todos os modos de ser família concorriam em igualdade de condições, sem 

discriminações. 
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 Ver o item referente a “habilitação para pretendentes à adoção & a organização judiciária no estado do Rio e 

Janeiro”. 
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processos de adoção propriamente ditos, ou seja, quando já existente uma criança ou adolescente sendo 

adotada. Isso, a meu ver, para dar uma melhor fluidez à leitura. 
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 Já referido em contexto próprio. 
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A partir da troca de titularidade na VIJI das Origens/Quinta, em meados da primeira 

década do século XXI, segundo as narrativas dos profissionais dessa ETI, houve a primeira 

decisão judicial favorável à adoção postulada por um casal homossexual, no estado do Rio de 

Janeiro. A partir daquele acontecimento, os jurisdicionados homossexuais passaram a ser 

orientados a peticionarem habilitação/adoção em conjunto, afirmando-se a 

homoconjugalidade, sem maiores questões. 

Faz-se necessário situar que as narrativas apresentadas nos encontros com as ETI de 

todas as VIJI caminharam no sentido de se afirmar a diferença, em uma ruptura com a 

premissa de que haveria universais no modo de ser do humano. Assim, busca-se avaliar os 

modos de cuidado e proteção à infância, não tendo relevo, para esses grupos de trabalhadores, 

os arranjos familiares que chegam ao Poder Judiciário. 

A perspectiva de se afirmar a diversidade de modos de ser família constitui-se o 

norteador das intervenções nos processos de habilitação e de adoção, ainda que as adoções 

não aconteçam a partir do Cadastro Nacional de Adoção. Tem-se ainda o mesmo cuidado 

frente a denúncias por supostas práticas de violências contra crianças/adolescentes, em suas 

diversas modalidades, as quais são formuladas contra genitor/genitor, mãe/pai ou outros 

responsáveis. 

 

(...) eu fiz o estudo. Era uma mãe que estava sendo acusada de negligência pelo o 

pai. Ele estava querendo a guarda do filho, porque a mãe foi morar numa 

cidadezinha do interior, onde a vida era meio alternativa. Era uma mulher meio 

riponga (...). O fato de uma pessoa ter um estilo de vida que é diferenciado do meu, 

não é um pressuposto para eu falar que aquilo é errado (...). Existia uma fala sobre o 

uso de maconha. Eu falei com ela para ter cuidado com essa situação. Não vi nada 

que impedia que ela vivesse com o filho naquela cidade. Eu acho que temos que 

pensar e ponderar nos nossos estudos. Afinal, quem sou eu para dizer que a sua vida 

não é certa? Cada um tem a sua vida e tem o direito de lidar com ela, desde que ele 

não interfira nos direitos do outro (ETI da VIJI de Prazeres). 

 

Considerando a importância do se afirmar a diferença, trago a lume a intervenção de 

uma ETI, frente ao questionamento de um pastor protestante, com uma narrativa 

fundamentalista, que estava a se habilitar para a adoção, com sua esposa. @s habilitand@s, o 

pastor e sua mulher, diziam, em entrevista individual, da estranheza que vivenciaram nas 

sessões do grupo de habilitação, quando se depararam com um casal de homens. Aqueles 

habilitandos questionavam se a equipe não tentava mudar o “equivocado” modo de ser 

daqueles homens, convocando-os a heteronormatividade: 

 

Não, a gente teve agora nesse grupo, um casal de homossexuais, dois homens. Eles 

são supertranquilos. Mas, engraçado que eu reparei que houve um certo incômodo 
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de alguns casais que estavam presentes. Porque a gente tem aqui um grande número 

de casais evangélicos. Eu nem sabia que aquele rapaz era pastor. No final, ele falou: 

“não, eu sou pastor. Ah, como é que vocês fazem no caso de casais homossexuais? 

Vocês não tentam mudar o comportamento deles?” Eu respondi: “hã?!! Espera aí!! 

Vamos analisar a situação: em que Vara nós estamos? Bom! A gente tem casos aqui 

de representações por maus tratos, e por violência sexual. Situações de crianças com 

mãos queimadas. São ess@s @s crianças que, muitas vezes, vão ser disponibilizadas 

para adoção, se não tiver uma família extensa. E, quem fez isso são homens e 

mulheres. Lembram das primeiras reuniões?” Quem viola os direitos dess@s 

crianças são majoritariamente, homens e mulheres heterossexuais. Para nós, aqui da 

VIJI, o que importa é quem pode cuidar melhor dessa criança: avó, madrinha, 

alguém, enfim. A gente começou a refletir com esse casal, para que eles tentassem 

mudar o olhar em relação aos homossexuais (ETI da VIJI das Fronteiras). 

 

Digno de nota que o questionamento/cobrança para que as profissionais que 

coordenavam aquele grupo mudassem a orientação sexual do casal de homens deram-se 

individualmente, não nas sessões de grupo, o que oportunizaria que o próprio casal de homens 

pudesse se afirmar. Talvez, em um debate coletivo, transformações pudessem ser disparadas 

de modo potente, em tod@s os participantes daquele grupo. 

Frente ao movimento individualizante dos referidos jurisdicionados, coube às técnicas 

da ETI, apropriadas das balizas éticas que sustentam seus fazeres profissionais, afirmarem a 

diversidade e situarem que orientações sexuais e identidades de gênero não se constituem 

salvo conduto para ninguém. 

Aquelas profissionais tiveram que reiterar aquilo que haviam tentado dizer a todos os 

habilitandos durante as sessões de grupo, ou seja, que violências contra infantes acontecem, 

majoritariamente em famílias tradicionais, constituídas a partir de configurações 

heteronormativas. 

Não obstante o posicionamento quase que unânime d@s profissionais das ETI, faz-se 

premente situar que houve duas situações delicadas, de dissensos, as quais precisam de ser 

postas em análise. Afinal, dizem de modos de atuar que deveriam nos convocar a pensar sobre 

os atravessamos ético-políticos que sustentam nossos fazeres profissionais. 

 

 

4.1.1 Primeiro dissenso – só me posiciono na frente do juiz 

 

 

O encontro com a ETI da VIJI de Navegantes, conforme ocorrera com todas as demais 

VIJI, foi deveras prazeroso e cordial, pautado na troca de nossas práticas profissionais. Foi-

me relatado que a VIJI teve como titular um juiz deveras conservador e sem disponibilidade 
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para discutir as questões com a equipe, por mais de dez anos. A referida autoridade judicial 

deixava explicitado que não concedia habilitação e adoções em pleitos homoconjugais. 

Quando se tratava de uniões homoconjugais, apenas um d@s membros da díade 

poderia requerer a habilitação ou a adoção. Disse-me a ETI que nos momentos em que 

orientavam os casais, nos grupos informativos, procuravam orientar que era um direito 

pleitearem a habilitação para adoção em conjunto. 

@s técnicos sabiam que os jurisdicionad@s conseguiriam se habilitar, ainda que 

através de recursos judiciais. Porém, os casais formados por pessoas do mesmo sexo que 

batiam as portas da VIJI de Navegantes recuavam frente ao confronto, posto que não queriam 

se expor. Tampouco prolongar o tempo de espera. Aqueles casais desejam apenas ser 

mães/pais, não levantar bandeiras reivindicatórias, uma vez que isto implicaria em retardar a 

realização do projeto existencial de exercer a parentalidade: 

 

@s pessoas chegavam aqui em casais e declaravam, inclusive nas reuniões, de forma 

tranquila. Mas, aqui em Navegantes tinha uma questão específica, porque mesmo 

depois de várias Comarcas já aceitarem os pedidos de casais, inclusive depois do 

Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a constitucionalidade das uniões estáveis 

de pessoas do mesmo sexo, o juiz entendia que não cabia a habilitação ou adoção 

para o casal homossexual. Ele colocava que não deferiria uma habilitação ou adoção 

homoconjugal. Claro que @s pessoas poderiam recorrer, iriam acabar ganhando. Ele 

mesmo colocava isso, que @ jurisdicionad@ iria acabar conseguindo. Mas ele, de 

antemão, dizia que não concordava. A própria sociedade já sabia disso. As pessoas 

quando chegavam aqui, elas já sabiam que teriam esse problema. As pessoas, em 

geral, não querem se expor a isso. As pessoas chegam aqui querendo adotar, 

querendo fazer tudo certinho. Eu percebi isso em várias falas. As pessoas não 

queriam um embate, não queriam um recurso. Elas preferiam abrir mão de um 

direito que elas sabiam que tinham, naquele momento, para não se expor. Eu acho 

que a questão de Navegantes tinha muito a ver com o juiz que abertamente se 

recusava a habilitar casais do mesmo sexo. A gente até incentivava: “mas, por que 

vocês não são os primeiros? Por que vocês não tentam?” A gente até colocava: “aqui 

na equipe vamos encarar vocês como um casal, independente se vocês vão pleitear 

juntos ou não. A gente vai encarar o estudo como um casal. Vai ser assim que a 

habilitação vai ser conduzida, mesmo que apenas um requeira”. Então, isso a gente 

sempre deixou claro: a gente não excluiria a outra pessoa do estudo (ETI da VIJI de 

Navegantes). 

 

A narrativa de uma profissional que atua em uma das VIJI diz de uma experiência 

vivenciada com um juiz que fora titular em uma Vara com competência em matéria de 

adoção, o qual se recusava a julgar processos que versassem sobre habilitação ou adoção por 

homossexuais. Problematizei com a colega que talvez fosse melhor julgar-se impedido que 

fazer atrocidades. No que a colega ponderou que sim. Sendo que buscou pensar que 



139 

acontecimentos teriam sido necessários até que aquele juiz pudesse ver-se impedido de julgar 

tais feitos judiciais: 

 

Eu já trabalhei com um juiz, que eu não falo quem é nem sob tortura, que ele se 

declarava impedido quando eram processos de habilitação ou de adoção cujos 

postulantes eram homossexuais, casais ou pleitos individuais. Ele não julgava. É!! 

Sabe-se Deus o percurso que ele fez para ter chegado a esse nível ético de 

consciência e posicionamento! O fato é que ele não julgava. Enfim... (ETI da VIJI 

das Origens/Quinta). 

 

Essa narrativa nos ajuda a pensar que a orientação sexual e identidade de gênero 

constitui-se uma temática de delicados contornos. Assim, faz-se necessário aprofundarmos o 

debate, com vista a produzirmos transformações na estrutura do trabalho no Poder Judiciário 

Fluminense, posto que o preconceito e a discriminação podem ser revistos a todo momento, o 

que tende a minimizar o sofrimento de usuários frente a autoridades que se negam colocarem-

se em questão. 

Agora, retomando a situação de Navegantes, houve troca de titularidade naquela VIJI. 

O juiz que chegou mostrou-se, inicialmente, aberto ao diálogo. No entanto, após um casal de 

mulheres fracassar em um projeto adotivo de um adolescente, as coisas se reconfiguraram. 

Durante a audiência, o adolescente disse que se sentia constrangido com o fato em estar sendo 

adotado por duas mulheres. Naquele instante, o juiz interrompeu a audiência e convocou, 

imediatamente, a ETI para uma reunião. O juiz determinou, verbalmente, que não mais se 

apresentassem crianças/adolescentes a casais homossexuais. Disse que apenas poderia chamar 

casais do mesmo sexo para infantes quando não houvesse outra possibilidade de adoção no 

CNA, conforme se pode observar no fragmento de narrativas abaixo: 

 

Era um adolescente de doze ou treze anos, por aí (...). Tem uma questão que foi a 

seguinte, a gente tem que falar um pouco da característica desse juiz, porque ele era 

uma pessoa que se mostrava engajada nas questões que se apresentavam para ele. 

Mas ele era muito impulsivo. Quando o menino falou que a homossexualidade das 

duas mulheres que o estavam adotando era uma questão para ele, o juiz, 

imediatamente, mandou nos convocar para uma reunião e nos disse: “eu não quero 

mais isso, porque esse menino colocou que isso, para ele é uma questão. Ess@s 

crianças precisam de um modelo de família. Eu estou determinando. Não quero 

discussão! Não apresentem crianças a casais homossexuais, a não ser que não haja 

outras possibilidades” (ETI da VIJI de Navegantes). 

 

Em que pese à recusa do juiz em discutir a questão da adoção de filh@s por famílias 

homoconjugais, a ETI apresentou resistência àquela determinação verbal. Frente ao “eu não 

quero discussão”, houve enunciações que não permitiram que a questão se encerrasse daquele 

modo. Questionou-se a racionalidade de se propiciar o “encontro dos restos”: 
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Ah! Eu lembro de um detalhe interessante daquela reunião. Olha o preconceito do 

juiz! Olha o que ele colocou para nós: “a gente deixa para os casais homossexuais 

aquelas crianças mais velhas”. Aí, eu coloquei para ele: “ah, então o resto fica com 

as famílias de menor valor?” Ele ficou nervoso, porque ele viu que aquilo poderia 

dar merda. Tipo assim, eu estava desmascarando o preconceito dele ali!!! (ETI da 

VIJI de Navegantes). 

 

O “encontro dos restos” constitui-se uma questão recorrente no curso desta pesquisa, 

conforme situado em outros contextos. Afinal, diz da mesma racionalidade que norteava o 

modo de atuar do então juiz da Vara de Infância de Recife, o qual afirmava uma 

hierarquização dos modos de ser família, quando da apresentação de crianças/adolescentes 

disponibilizadas à adoção, ficando para as famílias homoconjugais apenas os infantes 

recusados por todos os demais habilitados. Essa questão será retomada no contexto da adoção 

internacional. 

Grave a determinação verbal do juiz. Tão grave quanto foi o fato de uma profissional 

da ETI, no auge da argumentação com o juiz, ter se posicionado a seu lado, tendo se recusado 

a escutar os argumentos técnicos e ético-políticos dos demais membros da equipe; em uma 

afronta as balizas éticas afirmadas nos códigos de ética de psicólogos e assistentes sociais
207

. 

A referida trabalhadora, desde sua inserção na ETI de Navegantes, havia de modo não 

oficial, com a anuência das colegas de trabalho, conseguido não atuar em processos em que as 

temáticas da orientação sexual e identidade gênero estivessem presentes. Desse modo, houve 

uma recusa tácita em trabalhar com os aludidos temas. Cabe interrogar se a recusa fosse em 

relação a negr@s, deficientes físicos, estrangeir@s, dentre tantas outras minorias, isso seria 

tolerado pela equipe. 

A ETI avaliou que ao posicionar-se ao lado das argumentações preconceituosas do 

juiz, aquela técnica acabou por fragilizar, naquele momento, os fundamentos técnico-teóricos 

sustentados pela equipe. Evidente que a fragilização era de ordem meramente política, visto 

que não havia sustentação de natureza técnica, teórica e ética naquilo que o juiz e a referida 

técnica sustentavam: 

 

Na própria reunião, uma colega que eu gosto muito, ficou do lado dele. E, nas 

discussões com a equipe ela nunca havia se posicionado abertamente. A gente sabia 

que ela tinha uma questão, por conta de princípios religiosos. Ela tinha pedido para 

não fazer processos com homossexuais. A gente tinha que fazer essa discussão em 

equipe. Mas essa pessoa não se posicionava. E aí, quando ela se posicionou naquela 

reunião com o juiz, foi muito ruim. Eu coloquei na reunião com o juiz e depois eu 

trouxe para nossa reunião o seguinte: eu acho incrível, fiquei muito “P” da vida, 
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assistente social. 
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porque as pessoas se posicionam perante o juiz. Mas perante a equipe não faz essa 

discussão. Foi aí que o juiz falou: “então coloquem em votação na equipe”. A 

determinação dele foi motivada por essa fala da colega, que concordou com ele. A 

gente resolveu não colocar em votação, porque a gente achou que isso não era 

votável, pois era um direito alheio, o que nos inviabilizava votar (ETI da VIJI de 

Navegantes). 

 

Quando alguém que pertence ao corpo técnico, que deveria pautar suas intervenções a 

partir de referenciais legitimados em postulações teóricas que sustentam fazeres profissionais, 

apoia tentativas de impor limites ao exercício do direito alheio, há que se pensar a serviço de 

quem exercemos nossas profissões. Assim, há que se questionar que fundamentação teórico-

técnica teria um assistente social ou psicólog@ quando se posiciona ao lado de uma 

determinação judicial, “verbal”, durante uma reunião em que toda a equipe dizia o contrário? 

O debate, em nosso encontro, fora muito potente, tendo sido afirmado à importância 

de que os profissionais atuassem a partir das balizas ético-políticas que norteiam as práticas 

profissionais de assistentes sociais e psicólogos. Balizas essas firmadas em seus respectivos 

códigos de ética profissional
208

, os quais sustentam fazeres laicos, não submetidos a premissas 

religiosas, quaisquer que sejam elas, eis os argumentos da equipe: 

 

Falo do ponto de vista profissional! Porque, eu não quero saber como as pessoas 

pensam determinadas questões do ponto de vista religioso e moral. Agora, quero 

discutir do ponto de vista ético, pois uma pessoa que se posiciona dessa maneira está 

infringindo o nosso código de ética profissional! Isso é grave!! E, a gente não fazer 

essa discussão também é grave!! Por que a pessoa não se posicionou na equipe? A 

gente não quer ferir. Mas essa discussão vai ter que ser feita. Porque, a priori, ela já 

está julgando, sim. Julgando que aquela pessoa, por sua orientação sexual, é incapaz 

de exercer o papel materno e paterno. Isso é muito grave!!! (ETI da VIJI de 

Navegantes). 

 

@ profissional que apresentou narrativa na temática de identidade de gênero e 

orientação em adoções por LGBTTIQ, cunhada em dogmas religiosos, estava presente em 

nosso encontro. Lamentavelmente, à semelhança de seus posicionamentos anteriores com a 

equipe com quem trabalha, ficou em silêncio durante todo o tempo em que estivemos juntos. 

Soube de sua presença apenas após o término do encontro. Pois, deixei a VIJI em companhia 

de uma colega, oportunidade em que pudemos dar sequência ao rico debate que fizemos em 

grupo. 

Há de se pensar o que fazer frente a esse modo de atuar no tocante ao encontro com a 

diferença, pois posicionamentos como o da referida profissional, no entremeio do 

enfrentamento com o juiz, em uma questão de tamanho relevo, produz efeitos nocivos aos 
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serviços e aos usuários dos serviços, visto que legitima a profunda violência a que são 

submetidas às minorias sociais. Constitui-se razoável utilizar a estrutura do Estado para 

afirmar dogmas religiosos? Isto não violaria princípios constitucionais? Penso que sim, posto 

que o Estado Brasileiro é laico, não teocrático. 

Talvez, esse fato tenha sido o motivador para que uma das técnicas, nos momentos 

finais de nosso encontro, tenha feito a seguinte ponderação, sobre o caminhar desta pesquisa, 

em uma aposta que, no futuro, teremos não apenas equipes, mas também uma sociedade mais 

aberta à diversidade: 

 

Ah, tenho uma questão a dizer. Eu acho que seria legal nas equipes técnicas que 

você vai entrevistando, que você poderia incluir na sua pesquisa, ver se aparece essa 

outra fala, como aqui na equipe técnica de Navegantes, que tem uma fala contrária, 

que percebe negativamente esse modo de ser família, como família possível aos 

cuidados de um filho. Não, eu fico pensando como é que vai ficar a sociedade daqui 

a uns dez anos, quinze anos, quando eu tiver me aposentando. Eu acredito que a 

gente vai ver um resultado positivo. Eu acho que a gente vai ter uma sociedade 

muito mais aberta, eu acredito nisso (ETI da VIJI de Navegantes). 

 

Eis uma aposta bacana, necessária. Também aposto no explicitar do preconceito como 

caminho possível para a transformação. Isto poderia sim, significar, como afirmou @ otimista 

colega, em um mundo, a curto prazo, que valorize a pluralidade de modos de ser da 

existência. Um mundo em que o cuidado com a infância seja mais importante que os arranjos 

familiares que destoam das premissas heteronormativas. 

 

 

4.1.2 Segundo dissenso – é difícil, mas vamos conversar a respeito 

 

 

Quanto à segunda situação de dissenso, refere-se à VIJI de Prazeres. Faz-se necessário 

reiterar que remeti a todas as ETI a transcrição dos áudios de nossos encontros. Isto, para que 

@s profissionais pudessem solicitar alterações no conteúdo de suas narrativas. Não houve 

nenhuma solicitação neste sentido. Assim, apreendo que as falas dizem daquilo que, 

realmente, pensam @s técnic@s. 

No entanto, de plano, faz-se necessário situar que a ETI da VIJI de Prazeres mostrou-

se atenta às balizas éticas que norteiam as práticas dos profissionais de Psicologia & Serviço 

Social, à semelhança das demais equipes. Logo, demonstraram-se aberta, com um firme 

posicionamento afirmativo, no que tange ao exercício da homoparentalidade e 
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homoconjugalidades: 

 

Essa questão da adoção por casais homoafetivos é uma questão que a gente já vem 

trabalhando há algum tempo. Eu acho que a equipe, de modo geral, não percebe essa 

situação de forma preconceituosa, tanto que nós todas trabalhamos, já tivemos 

vários casos aqui. Algumas adoções já até começaram a se efetivar, embora não em 

grande número. A equipe toda, acho que caminha no mesmo sentido, de procurar se 

isentar de qualquer tipo de preconceito e ver a questão, em particular, da criança, a 

necessidade de uma família para uma criança. E aí, avaliar se ess@s pessoas, se 

esses pretendentes, realmente, estão habilitad@s para adotar um@ criança e 

proporcionar a ela tudo que ela necessita. Esse eu acho que é o foco principal da 

equipe. Quando a gente vai avaliar, não existe diferença da avaliação, se é um casal 

homoafetivo ou se é um casal heterossexual. Isso não é o mais importante. O mais 

importante é a estrutura enquanto família, as condições de proporcionar um 

desenvolvimento positivo para criança, de atender as necessidades del@. Que ess@ 

criança possa sair da instituição de acolhimento e ser integrada na família. Nesse 

sentido, a equipe toda trabalha com a mesma proposta: busca avaliar esse sentido em 

primeiro lugar (ETI da VIJI de Prazeres). 

 

No entanto, houve algumas afirmações, de uma única técnica, de Prazeres, que 

sinalizam para uma desconfiança da possibilidade de um exercício potente das 

homoparentalidades, em uniões homoconjugais. Importante destacar que durante o encontro 

isto não ficou evidente sequer para mim. Apenas depois de reiteradas escutas da gravação e 

leituras da transcrição do áudio que essa questão se evidenciou a mim. Talvez, esta 

desconfiança não seja muito evidente sequer para a própria profissional em relevo: 

 

Não é questão de discriminação, questão de preconceito. Mas é algo que agora está 

legalizado. A gente vai vivenciar um maior quantitativo. Então, vai ter um retorno. 

Eu acho que esse retorno precisa de três, quatro, cinco, seis anos para ver como que 

isso aí vai estar voltando. Eu quero viver esse tempo de poder estar analisando isso 

no meu trabalho. (...) a questão de como que essas crianças, essa nova questão da 

família, essa nova constituição, a gente precisa ver essa nova geração, como que a 

coisa vai acontecer. Não sei como que isso vai ser. Como é algo novo, eu acho que 

precisa de um tempo para se analisar. Não é questão de discriminação nem de 

preconceito. É o novo: dois homens educando uma criança, duas mulheres. É novo, 

é novo isso! A gente vai estar vivenciando essa situação, eu acho que a gente precisa 

estar analisando. É uma coisa nova, para mim é algo que a gente vai ter uma 

resposta. Porque vai estar legalizado. Eu vejo assim, entendeu? Eu ainda preciso de 

um tempo para que isso volte como resposta (ETI da VIJI de Prazeres). 

 

Necessário refletir sobre o que a profissional em epígrafe está a chamar de novo? 

Talvez seja o “agora está legalizado”. Sim, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal 

que, no mês de maio de 2011, afirmou ser constitucional as uniões estáveis homoconjugais, 

essas famílias passaram a ser legitimadas. Desta feita, passam a ter algumas garantias estatais. 

Agora, para além disso, o que haveria de novo em termos de homoconjugalidades e exercício 

homoparental? 

Será que a referida colega de trabalho desconsidera que a vida ultrapassa os limites 
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legais e que as configurações familiares e o cuidado com a infância têm se afirmado em 

modos diversos desde sempre? Ela tentou refutar ponderações dos demais presente ao 

encontro, fazendo a seguinte argumentação: “As realidades são distintas, também podem 

trazer para cá uma coisa que está fora da nossa cultura”. Acontece que não estávamos a 

defender importações culturais simplistas de culturas outras. Apenas assinalamos para o 

equívoco de se tentar compreender as práticas humanas a partir de analisadores 

universalizantes e essencialistas. 

Assim, a equipe, como um todo, situou a diversidade de modos de cuidar da infância, 

considerando culturas outras e também variantes na própria realidade brasileira
209

, momento 

no qual veio à baila o parecer da promotora Norma dos Deuses
210

. Afinal, estávamos na 

Comarca de Prazeres, palco e cenário do enfretamento vivenciado por Bruno Elias & Edilson 

Gondra, cuja história constará em contexto próprio, em que serão narradas histórias de 

exercício homoparental, em homoconjugalidades, através da adoção judicial de filhos
211

. 

Destarte, pontuei minha crítica ao posicionamento do Ministério Público, através 

daquela promotora pública. Na oportunidade, a profissional da ETI da VIJI de Prazeres 

defendeu o ponto de vista de Norma dos Deuses, tendo assinalado que eu não poderia tirar 

conclusões precipitadas, apenas a partir da leitura daquela promoção ministerial. Disse-me 

que eu deveria ouvir Normas dos Deuses, à semelhança do que fazemos quando estamos a 

realizar estudos técnicos, em nossas práticas profissionais cotidianas: 

 

Eu acho que valeria a pena você tentar conversar com a promotora. Eu acho que ia te 

ajudar, porque eu acho que a gente também deve ouvir. Eu acho que seria bom. 

Porque, de repente, vem com aquela frieza do papel. É isso aí. É isso mesmo, com a 

frieza do papel. E, você já tem um posicionamento que não vem de encontro com 

aquilo que você deseja. Então, você já dá um corte e já entende que é aquilo ali, que 

ouviu, que aconteceu que por si só basta. Eu acho que não. É igual quando a gente 

faz as nossas intervenções. Pensa nisso, por que ela fez a promoção?
212

 Só para 

refletir um pouco, ela fez a promoção que, não necessariamente, cabe ao juiz acatar. 

E, se o juiz não acatou, então você tem que colocar os dois. A promotora de justiça 

do caso é superprofissional, impecável, comprometida. A gente precisa ter muito 

cuidado na hora de dizer algo, para não desconsiderar todo um trabalho. A 

promotora é muito responsável, é muito profissional, é muito capaz. Eu acho que a 

gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação do outro, a partir de algo que 

aconteceu (ETI da VIJI de Prazeres). 
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 A diversidade de modos de cuidar da infância é tratada de modo mais aprofundado em contexto próprio. 
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 Promoção do Ministério Público que consta nas páginas iniciais desta tese. 
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 7ª história. 
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 Posicionamento da promotoria no processo. 
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A defesa que a colega fez em relação à promotora de justiça e sua promoção 

ministerial nos possibilita algumas análises: será que na condução desta pesquisa, de fato, eu 

teria a “obrigação ética” de buscar um contato pessoal e presencial com Normas dos Deuses? 

O documento que ela produziu não falaria por si? A promotora de justiça preocupou-se com 

os efeitos que aquele documento produziria nas vidas de Bruno Elias & Edilson Gondra? 

Considero que a produção de um documento desta monta (promoção ministerial) 

requer um tempo de reflexão, não se constitui um posicionamento açodado, espera-se. Fora 

elaborado a partir da leitura dos relatórios técnicos (estudo social e estudo psicológico), os 

quais diziam do desejo daquele casal e da pertinência do casal ser habilitado, posto que 

demonstrava desejo e possibilidade de exercerem, em conjunto, a parentalidade. 

Assim, salvo melhor juízo, penso que na produção desta tese, posso sim, seguir sem 

parar para escutar, presencialmente, Norma dos Deuses no tocante a seu posicionamento neste 

processo judicial. Afinal, ela teve seu espaço de fala e escrita. Norma dos Deuses não deixou 

de se posicionar, na contramão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso, mais de dois 

anos após o reconhecimento da constitucionalidade das homoconjugalidades. Há, ainda, de 

relembrar que sua conduta naquele processo de habilitação não se constitui como norte do 

Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, que majoritariamente tem se posicionado 

favorável a adoções por casais homossexuais. 

A técnica em tela, ao que parece, não sabia que o juiz não acompanhou o 

posicionamento apontado pelo Ministério Público. Pelo contrário, habilitou o casal. Tendo, 

deste modo, decido a partir das sinalizações dos pareceres técnicos do Serviço Social e da 

Psicologia. 

Não obstante, haver sido informada que o casal fora habilitado pelo juiz, a defesa do 

posicionamento de Norma dos Deuses seguiu. Ela elucubrou o porquê o juiz não teria negado 

a habilitação
213

 e ainda situou que não se deveria ser tão radical nos posicionamentos, mas 

buscar o equilíbrio: 

 

A gente fica pensando assim, até que ponto um juiz está bancando isso? É só para 

que a sentença dele não venha a ser anulada, entendeu? Eu acho assim, de repente o 

juiz veio e se posicionou daquele modo, porque, caso contrário, a sentença dele ia 

ser reformada. Qual juiz quer ter sua sentença reformada? Então eu acho assim, são 

casos e casos, eu acho que a gente tem que ouvir, entendeu? Eu não sei o que se 

passa, eu não sei o que ele avaliou. Eu sei que o radicalismo, no mundo de hoje, não 

temos que ser radical. Eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio. Eu penso 

assim, eu não aceito, mas eu respeito e não me fecho (ETI da VIJI de Prazeres). 
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 A sentença do juiz de Prazeres no Processo de habilitação para adoção de Bruno & Edilson será discutida em 

contexto próprio. Ver sentença de Têmis - juiz de Prazeres. 
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Faz-se necessário assumirmos as implicações que nossas intervenções técnicas têm nas 

vidas daqueles que atendemos, não podemos nos dar o salvo conduto da ingenuidade. A 

crença na neutralidade tende a produzir deletérios efeitos nas vidas dos usuários. Precisamos, 

sempre, nos posicionarmos nos espaços coletivos de discussão. Mais que técnica, a 

problemática é ético-política e a aposta em um mundo outro, onde a diversidade seja o 

destino, não podemos nos calar. 

 

 

4.1.3 O que têm a nos dizer esses dois dissensos? 

 

 

Apreendo que estes dois acontecimentos que se constituíram dissensos nos modos de 

intervenção profissional nos limites das ETI das VIJI do estado do Rio de Janeiro dizem o 

quanto ainda precisamos caminhar no enfrentamento a todas as formas de preconceito, os 

quais se fundam nos pequenos fascismos (FOUCAULT, 1993) que constituem nosso 

cotidiano e fazem sofrer a todos, preconceituosos e preconceituados, possivelmente, mais a 

estes que aqueles. 

Grave quando esses fascismos (FOUCAULT, 1993) acabam por interferir em nossas 

práticas cotidianas, notadamente, quando ditam modos de conduzir o exercício profissional de 

funcionários públicos, o que tende a segregar a diferença, tratando-a como menor e 

desprovida de direitos, na estrutura de um suposto Estado Democrático de Direito. Premente 

questionar se no lugar da população LGBTTIQ, estivéssemos a falar de preconceito racial ou 

de classe social, qual seria a tolerância com profissionais com práticas preconceituosas? 

Dessarte, isso acabou por acontecer, nas duas situações. Porém, em Navegantes e 

Prazeres, o exercício autoritário de poder não se constituiu a regra, uma vez que os 

movimentos de resistência conseguiram explicitar as faces do autoritarismo. 

Há ainda que marcar que em Prazeres o maior embate
214

 não ocorrera nos limites da 

ETI, mas no Ministério Público. A questão na ETI fora apenas no campo das ideias, sem 

produzir, em princípio, dano algum a partir do manejo técnico da Psicologia & do Serviço 

Social. 

Faz-se, ainda, necessário ponderar os modos diversos das duas profissionais das ETI 

atuarem, pois aquela que trabalha em Prazeres se fez presente e posicionou-se, em um debate 
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franco com seus pares, e possibilitou que seu modo de apreender pudesse ser posto em 

análise. 

Àquela que trabalha em Navegantes, ao que parece, tem um modo de intervir que 

busca ficar protegida. Aparentemente, apenas se mostraria quando se percebe em possíveis 

alianças que tenderiam a legitimar suas apostas em uma dimensão técnica cunhada princípios 

religiosos. Grave será se esses princípios também orientarem seus fazeres técnicos. Dentre 

esses dois modos de agir, a profissional de Prazeres parece posiciona-se mais abertamente, 

sem supostamente buscar proteger-se em alianças com quem ocupa lugares hierárquicos. Essa 

profissional, embora, a meu ver, se posicionando de maneira mais conservadora, não se negou 

a discutir seus posicionamentos e dúvidas com seus pares, em um momento de encontro desta 

pesquisa. 

No entanto, dentre os dois modos de se posicionar na vida frente à diversidade, aposto 

em uma terceira possibilidade. Digo da fala de uma profissional que atua em outra VIJI, com 

quem tive o prazer de estar junto, não apenas para esta pesquisa. Trata-se de alguém que 

também professa fé religiosa, mas que afirma a laicidade do Estado, em sua prática 

profissional
215

. 

Essa terceira via de possibilidade de atuação profissional, não se impõe como verdade 

ao outro. Melhor, consegue dizer de suas dificuldades e superações. Isso diz de uma aposta 

ética diversa das duas anteriores, pois se propõe a estar junto ao coletivo com quem trabalha, 

de modo potente e potencializador da diferença, o que produz diferença em si e no outro: 

 

Eu acho que não é uma coisa assim que a gente fala: ah, para mim é igual. Para mim 

não é igual. Mas tento que não seja tão diferente, que não possa receber um parecer 

favorável, que não possa ter um filho. Mas não acho que é igual, se não, eu não seria 

sincera. Eu ainda tenho dificuldades de ver. É verdade que a gente vai evoluindo. A 

gente está vendo que a sociedade está construindo esse caminho. Mas, achar que é 

uma coisa, totalmente igual a um casal que tem pai e mãe, não é. Eu ainda tenho 

algumas dificuldades. Hoje as escolas estão evoluindo, já não tem aquele negócio do 

dia dos pais, do dia das mães. Agora é o dia da família. Isto até para introduzir uma 

melhor compreensão para a criança que vive em arranjos familiares diversos, para 

que não seja discriminada pelos demais. Mas falar que é igualzinho, igualzinho, a 

família tradicional, não é. A gente tenta trabalhar isso dentro da gente, porque é uma 

construção (ETI da VIJI da Luz). 

 

Penso que este fragmento diz de uma aposta ética na vida, demonstra uma diferença 

daqueles fazeres que se norteiam a partir de premissas universalizantes, que buscam 

homogeneizar modos de ser no mundo. Penso ser grave demais em um Estado laico, quando 

profissionais norteiam suas intervenções técnicas a partir de uma apreensão fundamentalista 
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do mundo. Isso implica em uma triste aposta de transformar o mundo em uma serialização de 

identidades, com monolíticas cores, sem a possibilidade de torções, fissuras, brechas... 

 

 

4.1.4 Assumir-se: condição ao exercício homoparental na adoção judicial de filh@s? 

 

 

Retomo, neste momento, a enunciação, apresentada anteriormente, havida em um dos 

encontros vividos para esta pesquisa. Premente não desconsiderar que essa fala diz da 

importância de se atentar, para a possibilidade de LGBTTIQ dizerem de seus desejos, 

orientações sexuais e identidades de gênero nos processos. Isto, independente das naturezas 

processuais, a saber: habilitação ou adoção. Bem como, se nas modalidades monoparental ou 

biparental. Afinal, isso tende a fazer diferença, de modo potente, em possíveis tentativas de 

constrangimento de seus futur@s filh@s: 

 

@ adotante falou assim: “eu sei que @s meus filh@s vão enfrentar dificuldades (...) 

antes que acontecesse eu já falei para eles: olha só, se alguém disser: seus pais são 

viados”. (...) ele falou assim: “é isso mesmo que eu falei para eles, eu tenho que falar 

esse termo, porque lá, @s amiguinh@s não vão falar: seu pai é gay, seu pai é homo; 

eles vão dizer, seu pai é viado mesmo!!!” (...) @ adotante foi falando mil coisas. (...) 

considero que a maneira como @ adotante estava lidando com o preconceito era 

muito apropriada. Eu quis colocar isso aqui, por quê? O grupo de adoção tardia 

ainda não está muito habituado. Então, quando el@ colocou muito claramente, você 

via as pessoas se olharem, ficou uma certa tensão. Mas foi muito bacana el@ ter se 

colocado de maneira muito clara (ETI da VIJI da Posse). 
 

Pode-se observar que para além de minimizar o sofrimento d@s filh@s frente às 

demonstrações de preconceito e possíveis discriminações, apresentarem-se de modo potente e 

aberto no grupo também contribui para produzir torções, fissuras ou brechas em apreensões 

de mundo cristalizadas. Afinal, “(...) eu quis colocar isso aqui, por quê? O grupo de adoção 

tardia ainda não está muito habituado, então quando ele colocou muito claramente, você via 

as pessoas se olharem. Ficou uma certa tensão (...)” (ETI da VIJI da Posse). 

Dessa feita, ao que parece, o positivar, em sua radicalidade, termos considerados 

abjetos, em lugares instituídos, porque não dizer conservadores, ao mesmo tempo que 

constrange aqueles resguardados pela heteronormatividade, convoca-os a deixar as 

confortáveis certezas cotidianas. Nesse caso específico, as certezas atinentes ao exercício 

(homo)parental e as noções referente ao casamento, como por exemplo a possibilidade de 

homoconjugalidades. 
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Conforme apontado em contexto próprio, não se pode confundir heteronormatividade 

com heterossexualidades
216

. A primeira diz de uma padronização de modos de desejar, em 

que se desqualifica e hierarquiza os diversos modos de existir. A heteronormatividade 

estabelece as heterossexualidades como se ambas fossem uma só, existindo como um default 

universal de heterossexualidade, tão imperante que sequer vislumbra outros modos de 

expressão da erótica. Assim, a heteronormatividade atravessa todas as esferas das relações 

humanas, tendo efeitos nos modos de existir. Quanto às heterossexualidades, são meras 

expressões da erótica. 

Portanto, há de se cuidar para não se reproduzir a mesma racionalidade que impera nos 

padrões heteronormativos às homoconjugalidades, pois não se estaria afirmando a diferença. 

Pelo contrário, continuaria com o mesmo padrão heterossexista, fazendo com que os casais 

homossexuais fossem recepcionados, pela norma, como um simulacro, logo, ainda em um 

patamar inferior ao ideal de normalidade familiar. 

Premente situar que o apropriar-se pel@s homossexuais do dizer de si, sem medos e 

constrangimentos, esteve presente nas narrativas de todas as ETI das VIJI do estado. Contudo, 

de modo unânime, para estas equipes, isto não seria um critério determinante para se habilitar 

ou não um postulante. 

Frente a possíveis dificuldades em lidar de modo transparente, firme e seguro com a 

orientação sexual e identidade de gênero, há de se trabalhar a questão, viabilizando que @ 

usuári@ consiga enfrentar o preconceito. Afinal, conforme já situado, isso poderia fazer 

diferença para @s filh@s, frente a enfrentamentos que tenderiam a ter em decorrência das 

singularidades de sua família: 

 

Eu tenho uma preocupação, sempre. Assim, esse casal, ou mulher ou homem, está 

assumido quanto a sua posição homossexual? Eu acho que o que me preocupa é só 

isso. O meu foco é só nisto: essa é uma questão clara para você? Está assumido? Se 

é um casal, vocês se assumem enquanto casal? A única questão diferencial é essa. 

Porque, quando vem um casal hétero, eu acho que a gente não tem muito essa 

preocupação, se eles se assumem enquanto casal, porque aquilo já é uma coisa que 

chega. Agora, quando é um casal homo, eu tenho essa preocupação, eu acho que o 

diferencial é esse. É o que vem agora, no momento (ETI VIJI da Luz). 

 

A especificidade do dizer de si em relação aos habilitandos homoconjugais ou mesmo 

em pleitos que figurem individualmente homossexuais não seria um critério a mais a ser 

considerado, posto que qualquer dificuldade, por quem quer que se proponha a adotar seria 

trabalhada. Isso esteve presente, de algum modo, nas narrativas de todas as ETI. Fora situado, 
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por exemplo, a adoção inter-racial, quando os envolvidos têm dificuldades com diferenças 

étnicas. Disseram ainda da delicadeza da adoção ser tratada como um segredo familiar pelos 

postulantes. Desse modo, o não conseguir falar de si, de sua condição homossexual ou 

transexual, estaria no bojo das demais dificuldades vivenciadas por qualquer habilitando ou 

adotante: 

 

A gente parte do princípio de que a pessoa tem que estar bem resolvida para adoção. 

Ponto! Mas não pelo fato de ser homossexual. Isso não seria a questão. (...) O que eu 

acho importante é a forma como o casal, seja de mulheres, seja de homens, vai lidar 

com isso junto à criança. Eu já acompanhei, com um@ colega, um casal. Eram duas 

mulheres, elas tinham dificuldade de lidar com essa questão junto à criança. Mas, eu 

acredito que seja similar a uma adoção inter-racial. É a forma como você vai lidar 

com o fato de ter uma cor e o outro ter outra cor, na relação com a criança. Assim, é 

uma questão que eu vou estar trabalhando numa adoção inter-racial. Se a pessoa tem 

questões, ela se envergonha daquilo, ela esconde aquilo, ela não lida bem consigo, 

não está confortável na pele dela. Como é que el@ vai lidar com a criança, 

entendeu? É o que eu estou dizendo, isso não significa que você não tenha questões, 

não é mesmo? Porque não somos plenamente resolvidos? Quem é plenamente 

resolvido? Nesse bojo, entra a própria questão da homossexualidade. Você falou que 

acha que é algo a mais. Eu não acho que é algo a mais. Porque a gente vai ver 

qualquer que seja a questão que a pessoa tenha. Eu acho que a orientação sexual e a 

identidade de gênero precisam ser trabalhadas, até para que o habilitando consiga 

dizer para a família. Não permaneça como um segredo (ETI da VIJI de Viagem). 

 

Houve um amadurecimento no pensar o manejo técnico. Já fora afirmado um pouco do 

histórico das adoções por homossexuais no estado do Rio de Janeiro. Penso ser necessário 

trazer a lume uma experiência vivenciada na Comarca de Viagem. O acontecimento deu-se 

nos primeiros anos deste século
217

, quando houve o primeiro processo de habilitação e adoção 

por homossexuais naquela VIJI. Era um casal de homens, mas o pleito tivera apenas um dos 

membros da díade homoconjugal como postulante. 

Na Comarca de Viagem havia uma advogada, mãe adotiva que fazia questão de 

representar todos os adotantes da cidade. Porém, a profissional do Direito, sempre tão 

“solícita”, recusou-se a representar aquele jovem homossexual, unicamente em decorrência de 

sua orientação sexual. Deste modo, a partir de orientações da ETI o jurisdicionado conseguiu 

formalizar o processo de adoção, através da Defensoria Pública: 

 

Eu tive uma situação. Foi de habilitação. (...) naquela época, não se falava em 

adoções por homossexuais, entendeu? Eu lembro que aqui em Viagem tinha uma 

advogada particular que tem um filho adotivo e, por questões pessoais, ela resolveu 

se dedicar ao ideal de adoção. Então, ela fazia os processos, não de habilitação. Mas, 

de adoção, gratuitamente. Afinal, não precisa de advogado para processos de 

habilitação. Fato é que, a tal advogada, naquela época, se recusou a pegar o caso 

desse rapaz. Era um cabeleireiro. Ele tinha uma união homoafetiva com um rapaz 
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que trabalhava com ele, num salão. E aí, o processo veio para a habilitação. Foi 

assim, realmente, não era uma situação ainda falada. Não era discutido. Causava um 

estranhamento, aquela coisa toda (ETI da VIJI de Viagem). 

 

@ profissional da ETI que atuara naquela história, não obstante a novidade da 

situação, debruçou-se sobre o pleito e realizou o estudo, sem desqualificar a diferença. Desta 

feita, houve parecer técnico favorável à habilitação. Porém, há que se situar que o 

companheiro do postulante não fora instado pela técnica a estar presente nas intervenções 

referentes ao estudo técnico. Foi dito ainda da insegura que sentira frente ao novo e das 

cobranças subliminares por parte do Ministério Público: 

 

Não, eu não incluí o companheiro dele nas intervenções. Conversava apenas com @ 

habilitand@. Fiz vários atendimentos, inclusive visita domiciliar. Hoje, por certo o 

companheiro seria convocado à cena. Naquela ocasião, eu habilitei. Mas, insegura, 

preocupada, porque aquilo era novo para mim. A promotora chegou a minha sala e 

falou assim: “olha, ô doutora, eu só estou dando aqui um parecer favorável porque a 

senhora está habilitando, mas olha a responsabilidade” (ETI da VIJI de Viagem). 

 

Na Comarca de Laranjais também houve uma adoção por um casal, em que apenas um 

dos membros da díade homoconjugal figurou como postulante, desde a habilitação, até a 

finalização da adoção d@ filh@. No entanto, aqui @ companheir@ fora chamado à cena e 

participou ativamente de todo o processo de habilitação e adoção: 

 

Não, mas eu tive uma experiência de uma renovação de habilitação de um casal 

homossexual, na verdade quem entrou foi só um d@s companheir@s, o Ademar
218

. 

Ele é anterior a 2011
219

. Ele adotou um menino, acho que tinha uns nove ou dez 

anos. Hoje, já tem quase dezoito, eu acho, é um rapaz. Só que assim, ele peticionou 

sozinho. Para o atendimento, ele trouxe @ companheir@. Só que ele não quis entrar 

com o companheiro. Ele já renovou a habilitação um monte de vezes, sempre 

sozinho, formalmente. Mas @ companheir@ se faz sempre presente, tanto nas 

intervenções técnicas quanto nos cuidados com @ filh@ (...) (ETI da VIJI de 

Laranjais). 

 

Ademais, é importante trazermos os desdobramentos das reflexões travadas em 

Laranjais, referente ao casal que se recusou a adotar em conjunto. Aquela ETI pensou que 

talvez seja necessário problematizar com o casal sobre a chegada d@ nov@ filh@. Afinal, 

esta nova adoção dar-se-á em contexto histórico diverso daquele da chegada d@ primeir@ 

filh@: 
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 Nome fictício. 
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 Data referente à decisão do STF, já referida em vários contextos desta tese. 
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No caso do Ademar
220

, por exemplo, um é pai e outro é tio. A gente nunca tentou 

intervir nessa forma de funcionamento da família. Eu não sei nem como que o 

menino lida com isso. O menino já está grande. Eles são ótimos, o menino está 

muito bem cuidado. Isso é o que importa! Eles têm esse funcionamento: eu sou seu 

pai e fulano é seu tio. Eles querem mais um menino. Parece que para essa próxima 

criança o funcionamento vai ser esse. (...). Mas esse é um funcionamento que a 

gente discute, por exemplo, em outros tipos de arranjos familiares. Em adoção 

unilateral, às vezes vem: “ah, mas ele vai adotar porque ele está como pai. Mas ele 

não é o pai. E, a criança chama ele de tio e reconhece que não tem pai”. A gente 

trabalha tudo isso. Agora, nesses casos de famílias homossexuais, a gente teria que 

estar trabalhando isso também. Eu acho que essa criança que vai chegar hoje, a 

gente vai ter que trabalhar essa história com eles. Esse menino, de nove anos atrás, 

isso não era uma discussão que estava colocada. Não tinha a questão do nome na 

certidão, não tinha. O juiz perguntou porque, a adoção levou séculos para acontecer. 

Então, aconteceu quando isso já era possível em termos de momento histórico. 

Talvez a criança que vai chegar hoje, a gente tenha que trabalhar isso com eles. E, 

talvez, esse trabalho, recoloque inclusive questões em relação ao primeiro filho. 

Sim, o que @ primeir@ filh@ pensa, sente, como é que ele lida com isso hoje? (ETI 

da VIJI de Laranjais). 

 

Esses acontecimentos nos ajudam a pensar os modos de manejo, ajudam-nos a 

problematizar intervenções técnicas possíveis. Sim, ajudam-nos a problematizar as certezas 

atinentes aos modos de intervir. Refletimos a partir do lugar de coletivo de profissionais e, 

assim, produzirmos potentes diferenças na relação com os usuários de nossos serviços. Isto é, 

com os habilitandos, com @s adotantes e com os adotandos, caminhos que se tornem 

potencializadores de vidas inventivas, vidas experimentantes, não meros reprodutores de 

instituídos heteronormatizadores. 

A ETI situou que, no momento da sentença de adoção, o juiz titular, durante a 

audiência falou para os adotantes da possibilidade deles adotarem o filho em conjunto, visto 

que ele compreendia, tanto pelos estudos técnicos, quanto pelas falas em audiência, que 

ambos exerciam a parentalidade na relação com aquele adolescente. Importante situar que 

devido aos trâmites judiciais de destituição do poder familiar a adoção saíra apenas 

recentemente. Digno de nota que o casal não aceitou adotar na condição de casal, sob o 

argumento de que não desejavam criar constrangimentos ao filho, com os nomes de dois 

homens no Registro Civil de Nascimento: 

 

(...) quando a adoção saiu, o juiz, que era o juiz titular da VIJI de Laranjais, 

perguntou a el@ se ele queria que colocasse o nome d@ companheir@, para entrar 

na certidão de nascimento d@ menin@. Ele disse que não. Argumentou que @ 

menin@ já estava grande, já tinha catorze ou quinze anos, e ele achava que era 

melhor não colocar. O que o juiz fez? Pegou um sobrenome d@ companheir@ 

Del@ e juntou. @ menin@ ficou com o sobrenome do companheiro. Mas não tem a 

filiação, que é só d@ postulante. Isso foi uma escolha del@. Eu me lembro que o 

juiz insistiu na dupla parentalidade. Mas @ adotante falou: “não vamos fazer. Ele 

disse que não!” (ETI da VIJI de Laranjais). 
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 Nome fictícios, conforme já referido anteriormente. 
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A VIJI da Posse trouxe uma situação que diz da processualidade de um casal de 

mulheres: Ana Cristina & Ana Angélica. Há ainda a história de um casal formado por uma 

travesti e seu companheiro. A história do casal de mulheres será contada, a partir de suas 

próprias narrativas, em contexto próprio. Por isso, não aprofundarei neste momento. Apenas 

friso o cuidado da ETI em caminhar no tempo daquelas duas mulheres. Quanto à travesti e seu 

companheiro, não consegui acessá-los para dizer a partir de suas narrativas. Assim, procurarei 

dizer desta família recorrendo aos efeitos produzidos na ETI, através das narrativas dessa. 

Penso ser necessário situar que essa travesti e seu companheiro constituem-se na única 

história protagonizada por uma travesti, que eu tenho conhecimento, que chegou a cena 

judicial, não a partir de denúncias, mas para reivindicar o exercício parental. Digno de nota 

que se trata de um pleito de casal, não monoparental. Por esse motivo, quis tanto conseguir 

ouvi-los, o que infelizmente, não fora possível, devido à dificuldade de contato e os limites 

inerentes ao percurso da pesquisa. 

Trata-se de um casal que, inicialmente, atuava como família acolhedora
221

. 

Posteriormente, peticionou em processo de habilitação e foram inseridos no CNA. O casal 

tinha abertura para adotar crianças mais velhas, ou seja, fora do perfil desejado pela maioria 

das famílias habilitadas à adoção. Assim, o casal não tardou em receber três filhos em adoção. 

Ainda no curso do pleito de adoção, a família mudou para Laranjais. Porém, o processo de 

adoção continuou a correr pela VIJI da Posse. Ocorre que na audiência para concessão da 

adoção, a travesti compareceu “travestida” de homem. Isso teria acontecido em virtude de 

possíveis constrangimentos vivenciados pelos filhos na comunidade escolar: 

 

Ela destravestiu! Vamos falar da travesti que você queria falar? A gente acabou 

perdendo o assunto. Eles eram acolhedores e se habilitaram para adoção aqui na 

VIJI. Eles receberam logo as crianças, porque tinham abertura para crianças 

maiores. Eles receberam três crianças, três meninos. A família mudou-se para 

Laranjais. Ainda assim, continuaram tendo acompanhamento aqui pela VIJI da 

Posse. Depois, eu soube que a travesti resolveu, digamos assim, assumir a 

masculinidade. A gente não acompanhou mais esse caso. Posteriormente, eu fiquei 

um pouco preocupada, porque eu não sei como é que estavam ess@s menin@s. 

Porque, o que o juiz colocou na entrevista que deu em um programa de televisão, foi 

que as crianças estavam sofrendo bullying na escola. Eu, realmente, não sei se é isso. 

O que sei é que ela parou de se vestir como mulher (ETI da VIJI da Posse). 
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 Família Acolhedora é uma política pública, prevista no ECA, devendo ter primazia em detrimento ao 

acolhimento institucional, sempre que possível. – “Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado 

e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar 

e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.  § 1
o
  Toda 

criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 

situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base 

em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 

possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 

previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) - Vigência”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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Sim, a preocupação da colega, ao que parece, constitui-se plausível, pois há que se 

interrogar os meandros de uma relação filial-parental que requer de uma travesti que abra mão 

de sua identidade de gênero para conseguir se afirmar de modo protetivo na relação com @s 

filh@s. Não parece razoável que uma mãe/pai se autorize, por mais que isso ocorra, a querer 

determinar a orientação sexual e identidade de um@ filh@. Tampouco se constitui plausível 

que @s filh@s interfiram, de modo a determinar como suas mães/pais se portem, 

desconsiderando seus desejos e identificações. 

Há ainda que se pensar sobre os destinos da homoconjugalidade desse casal adotante, 

visto que, em tese, homens que se voltam sexualmente para travestis, no mais das vezes, não 

teriam interesse sexual em homens gays. O desejo residiria justamente na construção, na 

transformação performática de um corpo que nascera menino, mas se fez mulher em sua 

trajetória de vida, em uma junção do que seria tipicamente macho & fêmea, sem concessões a 

identidades cisgêneros
222

. 

Assim, faz-se necessário pensar se esta homoconjugalidade se sustentaria em nome 

dos cuidados e proteção d@s três filh@s que esse casal decidiu ter. Necessário ainda se 

pensar como estariam os três irmãos, na relação com a mãe/pai adotivos, com a escola e com 

o mundo... 

Afinal, que produções de desejo e sentido têm vivenciado esses infantes? O casal em 

questão teria de abrir mão do desejo e identidades de gênero como um preço a ser pago, como 

um salvo conduto a terra prometida do exercício parental? Penso que não!!! Mas que 

caminhos seriam possíveis no caso específico? Importante atentar que a ETI não voltou a 

atuar no caso. 

O passeio/pesquisa segue e bons encontros continuam a acontecer. Noutra ETI de 

VIJI, uma colega diz, inicialmente, que sempre se posicionava favorável a pleitos por 

homossexuais, na modalidade individual ou casal, visto que apreende que essas pessoas, no 

vis-à-vis, vivem como quaisquer outras famílias, inclusive no tocante ao erotismo, exercício 

da vida sexual: 

 

Bom, desde o início a gente trabalha com adoção e nós tivemos vários casais 

homoafetivos que adotaram crianças aqui na Comarca. Eu vou te falar como que eu 

olho essas pessoas: como pessoas, comuns, que têm suas vidas, seu trabalho e sua 

vontade de serem pais ou de serem mães. Eu penso o seguinte: quando essas pessoas 
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 Participei de vários debates no XII Congresso da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, no ano 

de 2014, na Universidade Federal de Rio Grande, sobre a definição conceitual de cisgênero, que seriam tod@s 

que forjam identidade de gênero “compatível” ao esperado para o seu sexo biológico. Isso para se afirmar que 

toda identidade de gênero é construída. <https://mbasic.facebook.com/abehcongresso2014> - Acesso em: 

12/02/2016. 
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têm relacionamento sexual, elas fazem como eu, fecho a porta, e vou ter meu 

relacionamento sexual normal e com tudo que a gente quiser. Mas com a porta 

fechada. Eles fazem da mesma forma (ETI da VIJI de Parque). 

 

Porém, disse-me que ficava preocupada quando inseria crianças muito pequenas, uma 

vez que essas não tiveram a possibilidade de escolherem sua família adotiva. Pontuou que no 

futuro, quando crescidas, as crianças poderiam não se sentir confortáveis por estarem naquela 

configuração familiar que não atende aos padrões prescritos pela heteronormativa e 

queixarem-se de não terem podido escolher. Assim, temia recair sobre si a responsabilidade 

por ter decidido sobre a vida do outro: 

 

Eu vou te falar uma preocupação que eu tenho, que eu gostaria até de ter esse 

feedback. Porque nós aqui trabalhamos procurando não ter esse preconceito. Eu 

costumo não ter realmente esse preconceito. Mas eu fico preocupada, porque a 

sociedade muitas vezes é preconceituosa. Qual é o meu medo? Às vezes, de colocar 

uma criança muito pequena, que não fez essa escolha, e quando ela crescer, dizer: 

“eu não queria isso para mim”. O meu medo é esse. Mas isso não é critério, se um 

casal homoafetivo quiser uma criança pequena, isso não é critério, eu não corto 

ninguém por causa disso. Mas isso é algo que no meu trabalho, passa pela minha 

cabeça. Embora, eu não corte esse casal homoafetivo por causa disso. Mas eu tenho 

essa preocupação (ETI da VIJI de Parque). 

 

@ profissional referida, no curso da discussão propiciada pelo encontro pode fazer 

uma bela reflexão e compreender que já possuía a resposta para a sua preocupação 

profissional. Isso aconteceu à medida que as experiências profissionais daquela ETI foram se 

descortinando, a partir de uma série de histórias vividas por diversos casais homossexuais e 

seus filhos, alguns destes já crescidos, inclusive adulto-jovens: 

 

Nós temos alguns casais homossexuais que adotaram e que as crianças são 

extremamente felizes. A gente tem aquele casal de Recantos
223

 que adotou. E, um 

dos meninos era pequenininho. Ele é vereador e o outro acho que é dirigente de uma 

escola. Foram três meninos para essa adoção. O casal adotou em conjunto, @s três 

filh@s têm na Certidão de Nascimento os nomes dos dois pais. (...) só 

complementando @ colega, a adoção dess@s menin@s, foi uma solução ótima para 

gente. Foi ótimo que eles tivessem sido adotados por esse casal, porque eles saíram 

daqui de Parque. Algumas crianças, a gente prefere que saiam de Parque, que é uma 

cidade pequena e no caso desses meninos, os pais biológicos eram população de rua, 

viviam dormindo na rua. Os adotantes mudaram os nomes dos filhos. (...) eles 

botaram outro nome forte, que é Esteban
224

. E, o mais velho passou a se chamar 

Josué. Eles saíram da cidade e foi ótimo. A gente, tem esse feedback que você se 

preocupa colega. A gente começou a ter esse retorno com as crianças que estão mais 

velhas agora. Elas muito integradas à família. Essas crianças já devem ter, o quê? O 

Josué tem uns dez anos (ETI da VIJI de Parque). 
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 O nome da cidade é fictício. 
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 Os nomes das crianças foram alterados, pois não busquei contato com os pais das crianças, apenas os referi a 

partir do encontro com a ETI de Parque. 
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As ponderações possibilitaram que aquel@ profissional se recordasse de outras 

histórias com as quais trabalhou na VIJI. Histórias de adoções bem-sucedidas, realizadas por 

configurações familiares homoconjugais. Disse que por ser Parque uma cidade pequena, por 

vezes, é parada por alguns jovens que a ela se apresentam e agradecem pela possibilidade de 

estarem naquelas famílias, singularmente configuradas, em uma ruptura com os padrões 

heteronormativos. Disse @ profissional do prazer que estes encontros lhes proporcionam: 

 

Isso é verdade. A minha preocupação já tem um feedback que é positivo! Aquele 

meu receio passou. Por quê? Porque eu já tenho crianças que foram adotadas ainda 

bebês e que me encontram na rua. Já têm dezoito anos e dizem assim: “a senhora 

não se lembra de mim”? Digo: “eu não, você é quem?” Aí falam assim: “eu sou 

adotado”. Eu falo: “é verdade? Você é feliz”? Sempre ouço a seguinte resposta: “Ah, 

eu sou muito feliz!”. Digo: “então, está bom!” (ETI da VIJI de Parque). 

 

Aquele encontrou na cidade de Parque nos ajudou a pensar um pouco sobre a delicada 

questão de se pensar os processos de vida que viabilizam a construção de histórias materno-

paterno-filiais, via adoções da própria prole, adoções fáticas ou adoções judiciais. Que nível 

de escolha tem um filho em seu processo de filiação, notadamente quando se trata de adoções 

da própria prole, adoções fáticas ou mesmo em adoções judiciais de crianças pequenas? Essas 

crianças teriam possibilidade de escolha que não aquelas que dizem dos encontros, que 

passam por caminhos outros que não da razão? Com a palavra uma das participantes deste 

processo de reflexão: 

 

Pois é, eu penso assim, por que essa criança foi para esta família e não para outra? 

Na verdade, é meio que uma loteria, porque consiste no encontro possibilitado pelo 

momento em que a criança é disponibilizada com a família a ser contatada em 

função da ordem cronológica do CNA. Então, se as crianças foram adotadas, elas 

poderiam ter sido adotadas pela família “A”, “B” ou “C”, tudo a depender da hora, 

do momento em que foram disponibilizadas para adoção. Por que uma criança foi 

para uma família monoparental? Outra foi para uma família gay? Outra foi para uma 

família evangélica? Outra foi para uma família rica? Outro foi para uma família 

pobre? Outra para uma família remediada? Quer dizer, são as loterias da vida! A 

gente faz as habilitações pensando na capacidade que as pessoas têm de ser bons 

pais, de desejarem ter filhos. Agora, @s filh@s podem achar que foi uma injustiça 

no futuro: “porque eu caí nessa família se eu podia ter caído em qualquer outra”? É, 

são perguntas sem resposta, não sabemos, não sabemos o que responder nesses 

casos. Mas é uma aposta no futuro, é uma aposta bacana. A gente tem muito prazer 

de fazer esses processos (ETI da VIJI do Parque). 

 

Laranjais trouxe uma situação de um pleito de habilitação monoparental que tivera por 

postulante um rapaz homossexual e o parecer da ETI fora desfavorável, em virtude de 

algumas questões deveras importante. Primeiro porque o jovem rapaz se propunha a adotar e 

sua mãe, aquela que seria avó do menino, atuaria como mãe do neto. Havia ainda a delicada 
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situação de que o postulante não conseguia dizer de sua orientação sexual para os familiares e 

ainda assim, pretendia continuar a viver na casa dos pais, com o filho; o pai sequer sabia do 

projeto adotivo. Assim, não teria condições de cuidar da criança sem uma interferência direta 

de sua família: 

 

A gente está discutindo a questão da adoção homoafetiva. Eu já inabilitei um rapaz 

homossexual. Mas inabilitamos não por conta da homossexualidade. Tinham várias 

questões que não estavam trabalhadas para ele. A questão da homossexualidade dele 

estava dentro do armário, escondidinha, camuflada. Não estava trabalhada, 

discutida. Se não está para ele, estará para a criança? Não vai estar! Era alguém que 

queria adotar com a própria mãe. Assim, para você ter ideia. Aí, a adoção foi 

elaborada junto com a mãe. A gente falou assim: “mas a sua mãe não é a mãe da 

criança. A sua mãe vai ser a avó. E, que lugar você tem aí”? Porque o lugar dele 

também não estava definido na família. A ideia dele era que a mãe dele ia ser a mãe 

do filho dele. Então, não era essa a proposta (ETI da VIJI de Laranjais). 

 

O processo fora interrompido e o jovem orientado a buscar uma psicoterapia. Quando 

do retorno para reavaliação, a ETI continuo a se posicionar contrária, no que pese ter avaliado 

várias transformações positivas na vida do habilitando, tanto que a equipe considerou que o 

processo de habilitação funcionou como um potencializador na vida daquele rapaz. Afinal, 

aquele jovem havia conseguido se reposicionar na relação com a família, notadamente na 

relação com o pai, para quem conseguiu dizer ser homossexual. 

A partir do início do processo psicoterápico, aquele jovem conseguiu, inclusive 

assumir o relacionamento com o namorado. No entanto, fora percebido que ainda seria 

precoce habilitá-lo à adoção, notadamente devido à relação com a mãe, a qual ainda 

continuava a figurar como aquela que seria mãe do neto: 

 

Depois ele trouxe um retorno. A gente continuou inabilitando. Pedimos para ele 

continuar no processo de terapia. Olha, ele conseguiu se colocar na família. Isso ele 

trouxe depois, ele conseguiu conversar com o pai dele sobre isso. Ele conseguiu um 

companheiro. Conseguiu fazer uma série de coisas que antes eram impensáveis. Eu 

falei, “nossa, que bacana para você”. A gente permaneceu inabilitando. Demos um 

tempo maior para ele se encontrar. Disse: “ó, você pode entrar com outro processo. 

Você entra, daqui a algum tempo, quando você achar o teu lugar e o dessa criança na 

relação com a sua mãe”. Porque a gente avaliou que a relação dele com a mãe 

continuava sendo de muita dependência. Mas eu acho que para vida dele foi um 

ganho, sabe? (ETI da VIJI de Laranjais). 

 

Agora, Cafezais apresentou uma fala que corrobora, acho que de modo incontestável, 

que as dificuldades inerentes ao dizer de si, de assumir a condição LGBTTIQ seria uma 

questão dentre tantas outras. Mas que não poderia deixar de ser trabalhada, sob penas de 

produzir delicadas questões no curso do processo de filiação, através da adoção judicial de 

filhos: 
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Mas assim, esse rapaz, se ele não assume, principalmente em relação à família, para 

a mãe dele. (...) deixe-me ver se eu consigo fazer uma comparação, vir se eu 

equiparo... Assim, mas o casal que está habilitado e que não revela sobre a adoção. 

Mas quer outra criança. Isso não seria o mesmo impedimento que não assumir sobre 

a orientação sexual? Como é que você vai adotar outro, se você tem dificuldades 

para revelar sobre uma adoção anterior ao filho adotivo? (ETI da VIJI de Cafezais). 

 

Assim, cabe trazer a fala de um@ colega de outra ETI, que sinaliza que as equipes 

precisam se sentir seguras para se posicionarem e, quando for o caso, apresentarem pareceres 

contrários, sem medo de parecerem preconceituosas: 

 

Eu pensei aqui uma coisa agora, só um detalhe também. Essas avaliações de 

habilitação, de guarda, do que for, no caso de casais homo ou trans, as letrinhas 

todas da “sopa de letras”, a gente não pode ficar com medo de, por exemplo, ser 

desfavorável, em algum caso, e de ser taxad@ como preconceituos@. Eu acho que 

isso também é uma coisa importante. As pessoas ficam: “ah, não. Não posso dizer 

que não pode, senão vão dizer que eu estou sendo preconceituosa”. Vai ter um caso 

ou outro que talvez seja necessário inabilitar (ETI da VIJI de Figueiras). 

 

Afinal, como bem pontuou a colega da Comarca de Parque: 

 

(...) ninguém me perguntou se eu podia engravidar. Eu podia ser o que fosse, eu não 

precisei pedir para ninguém. Eu fiz o filho em casa. Eu acho horrível esse papel de 

eu dizer: “você pode, você não pode”. Então, normalmente, o default é dizer que 

pode (...) aquelas pessoas teriam tido seus filhos sem falar comigo. Assim, eu não 

faço um pente finíssimo, uma peneira fina para dizer (...). Você quer muito ser mãe? 

É isso? Você quer cuidar? Você pode cuidar? Cabe um filho na sua vida? Cabe uma 

criança na sua casa? Ok, eu habilito! Eu habilito todo mundo que teria um filho. Eu 

tenho até um raciocínio que vale para outros processos: eu tiraria uma criança dessa 

pessoa? 

 

Essa enunciação diz muito do que apreendo como sendo critérios necessários para se 

habilitar alguém. Tenho apenas dúvida se o “eu não tiraria uma criança dessa pessoa” seria 

suficiente. Posto que fazemos um enorme esforço para viabilizar que uma criança permaneça 

junto a suas origens. 

Assim, penso que talvez, em sendo uma situação que se evidenciasse que haveríamos, 

na condição de profissionais de envidar esforços para manter um infante naquele contexto 

familiar, não tornaria aquele núcleo postulante inelegível à habilitação sem que a dinâmica 

fosse antes alterada positivamente? 
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4.1.5 Homoparentalidade, homoconjugalidade e processos de identificação dos infantes 

 

 

Tem uma coisa importante, mais especificamente, na sua pesquisa que 

é poder discutir essa questão de como é que se constrói as referências 

da filiação daquela criança, daquele adolescente. Enfim, nessa família 

adotiva de casal homossexual, porque eu acho que ainda é pouco 

falado. Eu particularmente não sei, porque a gente pensa pouco, 

discute pouco, está pouco aberto a essas questões. São questões ainda 

muito difíceis. A gente ainda está começando. É fundamental! Não é 

nem importante, é fundamental essa discussão!!! (ETI da VIJI de 

Laranjais). 

 

 

No primeiro encontro realizado com uma das ETI, a questão dos processos 

identificatórios de infantes adotados por díades homoconjugais foi trazido à baila como uma 

problematização necessária. Dessa feita, uma participante perguntou-me se casais formados 

por homens ou por mulheres buscavam uma pessoa do sexo oposto ao do casal para atuar 

como referência identificatória para @s filh@s: 

 

Você que trabalha nesse meio, quer dizer, você que estuda essa questão. Assim, é 

verdade que esses casais de homens ou de mulheres acabam buscando uma 

referência masculina ou feminina, fora do casal? Assim, um padrinho, uma 

madrinha? Para ter essa referência? Quando eu fazia o curso normal, na parte de 

Psicologia, falava-se muito que tinha que ter a figura do homem, a figura da mulher. 

Será que, de repente, essa figura não precisa mais? (ETI da VIJI da Luz). 

 

@ colega ainda na mesma racionalidade, produzida a partir de um saber 

psicologizante do mundo, no limiar da ruptura de estereótipos do que seria próprio do homem 

e da mulher, traz na sequência de sua narrativa marcas de valores, próprios ao patriarcado. 

Porém, não sem crítica pelo próprio sujeito da enunciação, como se pode observar: 

 

Essa figura para mim, da mulher, é tão importante na relação com @ filh@ que eu 

tenho mais facilidade quando são duas mães, do que quando são dois pais. Na minha 

cabeça, eu acho que as duas mães vão dar mais conta d@ filh@ que dois pais. 

Apesar de que eu acho que isso é besteira. Eu acho que isso é uma coisa que vem de 

toda uma sociedade que nos ensina a pensar assim
225

 (ETI da VIJI da Luz). 

 

                                                 
225

 Trata-se de um@ profissional extremamente atuante e engajad@ na defesa dos Direitos Humanos, a qual 

sempre se coloca em análise na relação com @s usuári@s. 
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Nesse ponto, há que se pensar que a produção de desejo e identificações insere-se em 

um emaranhado de marcadores sociais que tendem a atribuir, de modo naturalizante, não 

apenas modos de desejar, também tarefas específicas, a partir dos gêneros, vindo a definir o 

que seria especifico para homens e mulheres. 

No entanto, as transformações no modo de produção já impuseram consistentes 

alterações no modo de organização familiar, o que tem produzido fissuras, brechas, torções no 

modo de constituição do humano, conforme já apontado neste trabalho, quando fora discutido 

diversos contextos históricos que rompem com a racionalidade binária do cuidado com a 

infância. 

Na sequência do debate, foi problematizado o fato de haver uma notificação no 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA)
226

, na qual uma profissional escreveu que teria deixado 

de consultar um casal formado por dois homens em virtude da criança para quem el@ 

buscava família adotiva demandar uma mãe e um pai, não dois pais: “Tanto que a gente vê no 

CNA: deixei de consultar o casal gay porque a criança demanda pela figura materna e 

paterna”. 

O debate teve um aprofundamento, no sentido de se afirmar o cuidado ético em se 

dizer sobre o trabalho do outro, uma vez que uma notificação, deveras sucinta, no CNA 

poderia ocultar um mundo de questões que poderiam atravessar a história daquela 

criança/adolescente que fora disponibilizado à adoção: 

 

Eu não faria uma notificação dessa. Mas, eu acho que a notificação esconde muitas 

coisas. Como é essa história? Que criança é essa? O que essa criança deseja? (...) 

qual é a sua idade? (...) o que ela já tomou para si, de tudo que é jogado para ela? 

(...) isso não está ali, só consta a informação e ponto. (...) pode ter alguma coisa 

concreta na história dessa criança. (...) já teve aqui, um adolescente que nos disse: 

“eu não quero ser adotado por viado”. Por viado, não quero pai boiola”, o 

adolescente falou isso. Assim, é uma questão que você pode trabalhar, discutir com 

o adolescente, mas não impor (ETI da VIJI da Luz). 

 

A partir dessas ponderações, fora situado que, no mais das vezes, refere-se às 

homossexualidades como se fossem uma comunidade homogênea, à semelhança do que 

ocorre no trato com as heterossexualidades, mas faz-se necessário compreender as sutilezas, 

uma vez que há homossexualidades e heterossexualidades, as quais são atravessadas e 

transversalizadas por processos de identificações múltiplos, produtores de múltiplas 

configurações subjetivas: “agora, esse universo homossexual é múltiplo, quando você fala, 

                                                 
226

 Trata-se de um campo no CNA, onde se insere informações sobre o manejo, com vistas a dar visibilidade às 

intervenções atinentes a tentativa de inserções de crianças em famílias que figuram o CNA. 
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parece que está falando de duas picas e duas vaginas. Mas o universo é múltiplo. Parece que 

está tudo muito bem definido, mas não é simples assim” (ETI da VIJI da Luz). 

Aquele coletivo acabou por consensuar que, não obstante o cuidado que se há de ter 

com o trabalho do outro, haveria outros modos de dizer de uma suposta impossibilidade de 

indicar um@ criança/adolescente a um casal constituído por dois homens ou duas mulheres 

que não aquela notificação referida no CNA: 

 

Eu jamais colocaria uma notificação nestes termos, por mais que eu leve em 

consideração tudo o que vocês estão apontando. Teria outras formas de se dizer que 

não essa. Uma criança, talvez tenha a figura paterna muito violenta e por isso ela 

tenha dificuldades em aceitar dois pais. Mas a gente pode trabalhar essas questões e 

não fechar que ela tenha que ter, necessariamente, uma mãe (ETI da VIJI da Luz). 

 

A discussão suscitou ainda que problematizássemos uma delicada situação, na qual 

uma das profissionais que atua na Comarca da Luz, através do dispositivo de Busca Ativa
227

, 

encaminhou para outra comarca, um casal de rapazes, para possível adoção de um menino, em 

torno dos dez anos de vida, o qual se encontrava abrigado desde bebê. @ infante referido 

tinha grave quadro nefrológico, com possível indicação de transplante. O casal foi rechaçado 

pela direção do abrigo e, acabou por se inviabilizar a inserção do infante em família adotiva, 

tendo o mesmo permanecido na condição de abrigado, sem vinculação com figura 

(homo)parental, privado de convivência familiar & comunitária: 

 

Eu tenho uma experiência concreta, em que eu incentivei um casal de rapazes a 

adotar uma criança com nove anos, renal grave. O menino estava há anos em um 

abrigo. E, quando o casal de rapazes chegou ao abrigo, de repente, a criança passa a 

demandar uma mãe. Mas quem disse que havia necessidade de mãe não foi a 

criança. Foi o abrigo! A criança não apontou nada. O casal já havia providenciado 

tratamento para o menino. Os dois rapazes levaram, inclusive, uma irmã, para 

amenizar junto ao abrigo. A instituição os rechaçou. Não tiveram forças e recuaram. 

Era um abrigo católico. O casal ficou muito triste. E, um deles, não vou dizer que foi 

por isso, teve um acidente vascular encefálico. No momento, o quadro clínico do 

rapaz está melhor. E a criança continua no abrigo (ETI da VIJI da Luz). 

 

As dificuldades com as equipes dos abrigos foi um tema recorrente em algumas ETI, 

no tocante a adoção de filh@s por casais homoconjugais, o que por vezes, à semelhança do 

que aconteceu, segundo o narrado pela trabalhadora da Comarca da Luz, teria acontecido com 

a criança que estava abrigada na Comarca de Navegante. Assim, mesmo um trabalho 

articulado por duas ETI, acabou por ser sabotado frente ao preconceito de profissionais de um 

                                                 
227

 Há diversos conceitos para Busca Ativa. No caso específico, refere-se à busca por possíveis adotantes que não 

constam do CNA, visto que não há dentre aqueles que figuram do CNA, famílias que aceitam adotar uma dada 

criança/adolescente em decorrência de sua idade, etnia, estado de saúde ou configuração de fratria. 
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abrigo. @s trabalhadoras de Navegantes também relataram esta situação: 

 

As Instituições religiosas, de certa forma, massificam pensamentos e se manifestam 

afirmando questões de ordem moral, de que a família perfeita, a família ideal, é a 

família composta por homem e mulher. Então, nossos abrigos são instituições 

religiosas, não sei nem se tem alguma exceção. Assim, de certa forma, as pessoas 

que trabalham nos abrigos tentam convencer essa criança que essa pessoa que está 

interessada na adoção dela, por ser homoafetiva, não seria uma possibilidade de 

família. A criança fica ouvindo aquilo o tempo todo. E de certa forma, como não é 

bem trabalhada essa questão, seja nas escolas, seja nas instituições de acolhimento 

que essa criança está, ela só tem essa referência: “ó, esse modelo de família não é o 

modelo legal para você” (ETI da VIJI de Navegantes). 

 

A compreensão de que uma família homoconjugal para o exercício parental seria 

inadequada, não parece estar vinculada apenas a questão do processo identificatório, mas em 

decorrência, também ao preconceito em relação à população LGBTTIQ, chegando alguns, 

como se sabe, a identificar as homossexualidades com a pedofilia. 

Retomando a questão dos processos de identificações, inerentes a formação identitária 

dos infantes adotados por configurações homoconjugais, há que se atentar para uma situação 

havida na Comarca de Viagem, em que uma trabalhadora da ETI da VIJI, no início de seu 

exercício profissional, deparou-se com uma adoção “monoparental” por um homossexual que, 

na verdade, vivenciava uma homoconjugalidade estável e consistente no tempo: 

 

Eu utilizei o critério que eu utilizo para qualquer pessoa. Porque nessas entrevistas, 

eu gosto de ver com a pessoa a questão do histórico, a questão da família de origem 

dela, de determinados valores: como ela lidou com as adversidades? Quais eram os 

projetos de vida dela? Um pouco de sua infância, de sua adolescência. Então, eu 

pego que situações essa pessoa se deparou na vida. Que recursos ela utilizou? Se ela 

ultrapassou isso ou não. Que visão ela tem? E, eu achei que esse rapaz tinha um 

percurso consistente, principalmente esse lugar diferente. Ele passou por uma série 

de experiências adversas, muito interessantes, de lidar com isso, de ir construindo a 

história dele. Era muito investido desse desejo de ter um filh@. Naquela ocasião, eu 

habilitei. A relação com o rapaz com quem ele vivia era uma sólida conjugalidade 

entre dois homens. El@s tinham uma relação harmoniosa, de respeito. Ele tinha uma 

mãe, que também morava com el@s. Aquela mãe também dava um suporte. Eu 

tinha essa questão, de ficar preocupada com referencial identificatório da figura 

feminina para essa criança, entendeu? Então, aquela mãe também entrava de modo 

efetivo na dinâmica familiar. A criança tinha uma avó presente, com uma função 

importante em sua vida. A grande interrogação era como é que se ia configurar as 

identificações? Os referenciais sexuais da criança? (ETI da VIJI de Viagem). 

 

O bate-papo possibilitou-nos pensar o percurso do fazer das ETI, desde a inserção no 

TJRJ até o momento, e as transformações que foram possibilitadas, a partir da prática, em 

nosso manejo das temáticas com as quais atuamos, posto que um@ d@s colegas questionou 

se @ outr@ estaria a identificar “quem seria essa referência feminina, nesse contexto familiar 

que vai receber uma criança e, que vai ter um casal homoafetivo masculino cuidando?” (ETI 
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da VIJI de Viagem). No que obteve por resposta que 

 

Hoje eu tenderia a pensar que, não necessariamente seria importante, até porque essa 

avó, por exemplo, poderia não ser portadora dos atributos que seriam significativos 

para aquela menina e ela buscaria isso numa professora, buscaria em outra figura 

que lhe fosse significativa em seu processo de estrutura, entendeu? Mas, naquele 

momento, eu pensava diferente. (...) isso de verificar se haveria as referências de 

homem e mulher para a criança jamais seria uma questão para mim. Porque isso ele 

vai ter na vida, em qualquer lugar (ETI da VIJI de Viagem). 

 

A conversa seguiu e discutimos de modo mais aprofundado o que seria identidade de 

gênero e orientação sexual. Fora situado pelo coletivo de trabalhadoras que identidade de 

gênero seria o modo como a pessoa se reconhece: homem ou mulher, independente do sexo 

biológico: 

 

É, eu me vejo como menina, embora eu tenha um pinto, ou eu me vejo como um 

menino embora eu tenho uma perereca. É identidade de gênero, embora o sexo 

biológico seja um, eu me vejo como sendo de outro gênero. A preocupação d@ 

colega é que ela achava que você precisaria ter uma pessoa do mesmo sexo e do 

mesmo gênero para ensinar para pessoa o que é ser aquele gênero (ETI da VIJI de 

Viagem). 

 

Assim, o sexo de nascimento, por si, não determina a identidade de gênero. Pois 

alguém que nasceu, sendo reconhecido pelo social como homem poderia construir em uma 

dimensão de gênero, como mulher, melhor, transmulher. O oposto também acontece: alguém 

que nasceu mulher pode se forjar como homem, ou seja, transhomem (BUTLER, 2003). 

Quanto à orientação sexual, refere à direção do desejo. Aquel@s que se voltam para 

pessoas do mesmo sexo seriam homossexuais, masculin@s ou feminin@s; também nomeados 

por gays ou lésbicas. Porém, não se constitui razoável dizer do outro, de sua identidade de 

gênero ou orientação sexual sem uma cuidadosa escuta, visto que apenas o sujeito pode dizer 

de si. 

Todos os encontros foram permeados por essa discussão e as ETI das VIJI, da CEJAI-

RJ, bem como os militantes dos GAA consideram que não seria fundamental a presença de 

alguém do sexo oposto ao do casal homoconjugal para se “garantir” um adequado processo de 

identificações d@s filh@s. Os argumentos se sustentavam na afirmação de que essas 

identificações não acontecem necessariamente com as figuras parentais, mas na vida, nos 

encontros possíveis: 

 

Eu penso sobre isso, os dois homens são pais daquela criança, ali não tem uma 

mulher. Duas mulheres são mães daquela criança. Então, ela tem duas mães ou dois 
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pais. As pessoas perguntam: “mas quem faz a função de mãe?” Não tem mãe! Tem 

pai ali! Não tem mãe e pronto. Porque são dois pais. Exatamente, ali eles vão, no 

entendimento deles e do jeito deles, funcionar dessa forma. Porque como você disse, 

existem casais héteros em que as mulheres têm posturas masculinas e o homem, às 

vezes, são muito mais maternais, dóceis. Eu digo: “que bom, vamos”. Eu não digo: 

“ih, mas isso é coisa de mulher”, não é!? Dois homens, dois pais. Essa criança tem 

que entender que aquela família dela é de dois homens, então ela tem dois pais. E a 

figura da mulher, ela vai procurar em outro lugar. É a mesma coisa a pessoa viúva, 

você procura uma pessoa viúva, porque a separada ainda pode ter o pai, mas viúva, 

morreu o pai. E aí, a criança também vai procurar, geralmente, um padrinho, um 

avô, um tio que vai funcionar no espelhamento daquele gênero, pronto. Mas eu 

penso que é isso e tem que mostrar. Então é o que eu digo, pode acontecer, não tem 

que ser ali, naquele núcleo. Quando são duas mães, o raciocínio é o mesmo. Não sei 

se vocês concordam, mas eu penso assim (GAA). 

 

A orientação sexual e identidade de gênero constituem-se uma produção que escapa a 

qualquer determinismo binário e simplificações. Diz de um processo inerente a produção do 

próprio sujeito e não há como dizermos que determinada situação produziria em alguém 

escolhas objetais específicas. Houve uma narrativa durante o caminhar da pesquisa que 

afirmou que uma mulher teria “se tornado” lésbica a partir de uma relação de simpatia com 

uma professora, em sua infância: 

 

Eu atendi uma família num projeto social que a gente abriu agora. Ela se chegou e 

disse: “eu fui casada, tenho dois filh@s. O homem me batia, me levou para as 

drogas. Depois, consegui sair de casa e me apaixonei por uma mulher que é minha 

companheir@. Não sei como explicar isso para minha filha que está com sete anos. 

Está uma confusão na cabeça dela”. Falei: “ai, que bacana!” Ficamos conversando. 

Ela falou assim: “você não vai me perguntar por que eu mudei de opção?” Disse: “se 

você quer falar pode falar”. Ela seguiu: “eu me lembro que quando eu era pequena, 

na escola, eu admirava minha professora, eu admirava tanto aquela professora. Hoje, 

quando eu conheci minha companheira, eu entendi que lá atrás eu fiz uma opção 

sexual diferente, porque eu já amava aquela professora. Eu já me identificava com 

aquela pessoa”. Então isso é interessante que ela resgatou da onde veio a 

identificação dela, foi do mundo feminino daquela professora, não foi da mãe, da 

avó (GAA). 

 

Penso que esse fragmento diga de uma necessidade que temos de buscar uma 

explicação “científica” para justiçar uma escolha objetal homoerótica. Se assim fosse, como 

aconteceria as escolhas objetais que culminam nas heterossexualidades? Faz-se necessário 

descobrirmos ou justificarmos a produção desejante? Parece que a “sopa de letras” da 

diversidade sexual nos sinaliza que seria esta uma tentativa inglória, fadada ao fracasso, no 

mínimo, desprovida de sentido, até mesmo para o enfrentamento ao preconceito da população 

LGBTTIQ. 
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4.1.6 Critérios habilitadores independem de orientação sexual e identidade de gênero 

 

 

Para além da especificidade dos casais homossexuais, o que foi apontado como sendo 

fundamental, um delineador para qualquer habilitação ou adoção, em todas as quatorze VIJI 

do estado do Rio de Janeiro, foi o desejo em exercer a parentalidade. O desejo de ter filh@s! 

Esse seria o critério fundamental, a partir do qual se poderia problematizar todas as demais 

questões/dificuldades dos habilitand@s ou adotantes as quais, inicialmente, não seriam 

impeditivas, mas passíveis de serem trabalhadas: 

 

Há ali um desejo em ser pai ou mãe? Há desejo de filh@s, mesmo para aqueles que 

já têm filh@s? Sendo assim, em que contexto se insere essa nova criança? Está 

preenchendo lacunas? (...). Ah! Preencher lacuna? Sempre! Filho preenche lacuna 

sempre, seja lá qual for! Lacuna de ser mãe, de ser pai. Falta alguma coisa e você 

quer ter um filho! Não é assim? O critério é ver qual é o projeto de maternidade ou 

paternidade que aquela pessoa tem. E como isso está inserido na dinâmica do casal e 

dentro de um sistema familiar maior também (...) desejo de ser mãe, ser pai (ETI da 

VIJI da Luz). 

 

Na ETI da VIJI da Comarca da Luz todos repetiam a mesma coisa, ao mesmo tempo, 

como se uma sinfonia estivesse a ecoar o critério primeiro a ser considerado frente a uma 

análise de processo de habilitação ou em processo de adoção: “desejo de paternagem ou 

maternagem (...) não é só o desejo de uma criança, porque, essa criança vai crescer (...) há de 

ser desejo por filh@ (...)”. 

Faz-se necessário a presença explícita do desejo por filh@. Isso implicaria em 

disponibilidade para o cuidado. Assim, há de se convidar uma criança/adolescente a ocupar o 

lugar de filh@. Premente considerar que há ainda uma preocupação que extrapola a realização 

do desejo daquel@ que quer ser mãe/pai. As ETI das VIJI têm uma preocupação maior, mais 

ampla, voltada àquel@ que demanda ser filiad@, como pode ser observado nesta enunciação: 

 

Bom, eu entendo assim, qual é o significado que @s habilitand@s estão atribuindo à 

adoção, é ter filh@s? Eu acho que esse é um critério que eu uso, é o anseio, a 

vontade de ter filhos? Sendo um casal, são os dois? Os dois que querem? 

Compreendem com clareza algumas características da adoção? Eu digo assim, essa é 

uma parte difícil, que eu tenho mais dificuldade de explicar, por exemplo, que a 

adoção não é só uma maneira de atender aos anseios dos postulantes, mas também, 

uma maneira de atender os interesses da criança, do adolescente. Enfim, do adotando 

(ETI da VIJI do Refúgio das Águias). 

 

Importante atentar para o fato de que o projeto parental requer maturidade, o que não 

necessariamente diz da idade cronológica de alguém, mas da necessidade de romper com a 
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condição simbólica de filho e estar disponível para ocupar o lugar da parentalidade. Deste 

modo, quando se trata uma adoção por casal, os dois membros da díade precisam desejar, ter 

o projeto existencial de ser mãe/pai, com amadurecimento para tal, não sendo razoável que 

haja um desnível hierárquico entre a díade, isso fica delineado na narrativa abaixo: 

 

Estamos com um casal que a gente entregou hoje o relatório. A gente ponderou na 

equipe: “falar o que para inabilitar esse casal?” Ele tinha trinta e dois anos, ela 

quinze, na época que se conheceram. Então, no funcionamento familiar, ele é o pai 

dela. Ele cuida e manda nela. Será que teria espaço para ele cuidar de mais uma 

criança? Ela vai ter que sair do papel de cuidada para cuidadora, de filha para mãe. 

Ela, hoje, já é uma mulher adulta. Mas o funcionamento continua o mesmo. Então, a 

gente acha que, realmente, eles terão dificuldades para inserir uma criança ao lado 

de outra “criança”, porque ela ainda não cresceu (ETI da VIJI de Púrpura). 

 

A VIJI da Posse apresentou uma realidade bem parecida com essa trazida pela VIJI de 

Púrpura, só que referente a uma homoconjugalidade. Tratava-se de um homem mais velho 

que já se encontrava inserido no CNA. A habilitação, na modalidade monoparental havia 

acontecido em outra Comarca, algum tempo antes do pedido de renovação do certificado de 

habilitação. 

A partir da mudança para a jurisdição da VIJI da Posse, o casal deu entrada em pedido 

para a inclusão do novo companheiro, pois já estava no período de renovação da habilitação. 

A conjugalidade estava constituída há, aproximadamente, um ano e meio. Ou seja, iniciou-se 

em torno de seis meses após a sentença de habilitação. 

Destaca-se que @ nov@ postulante, à semelhança da situação havida na Comarca de 

Púrpura, era bem mais nov@, um homem ainda chegando aos vinte anos. Ainda se encontrava 

em um momento de se haver com a vida escolar e a inserção no mundo do trabalho. Ficava 

evidente o desejo do homem mais velho em provocar a ascensão social de seu jovem 

companheiro: 

 

Ele ingressou com um pedido de renovação da habilitação. É um caso bem 

particular! Ele ingressou com a habilitação fora da jurisdição da Posse, quando ele 

estava só. Ele se habilitou, terminou as reuniões de habilitação em outra cidade e 

mudou-se para cá, para a Posse. Diante dessa nova união, quando ele chegou aqui, 

ele até participou de algumas reuniões novamente e veio para as entrevistas. Ele 

estava há um ano e seis meses nessa nova relação. @ requerente ajudava @ 

companheir@ a conduzir a vida, estimulava-@ a estudar, a conseguir um bom 

trabalho. @ requente queria alguém que fosse mais ou menos do mesmo nível que 

ele. E @ companheiro não era (ETI da VIJI da Posse). 

 

A delicadeza do pleito de inserção do jovem companheiro refere-se à dificuldade deste 

em demonstrar desejo de vivenciar a parentalidade. @ jovem chegou a participar das reuniões 
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de grupo atinentes à metodologia de habilitação. Porém, foi apenas a algumas entrevistas com 

a assistente social e, não compareceu às entrevistas com a psicóloga: 

 

Só que o rapaz não estava nessa proposta de habilitação. Então, só um deles. @ 

requerente era uma pessoa mais velha, com uma diferença de quase dez anos. Na 

verdade, @ outr@ rapaz ocupava um lugar quase de filh@. Chamamos o jovem 

companheiro para a entrevista. O rapaz até veio com a assistente social, mas não 

compareceu para a entrevista psicológica. Na primeira entrevista, não compareceu. 

Veio na segunda, não veio na terceira. Eu acho que ele estava falando alguma coisa 

com isso, não é mesmo? (ETI da VIJI da Posse). 

 

A equipe, em uma tentativa de não atuar apenas no lugar da emissão de pareceres, 

buscou intervir, de modo a possibilitar transformações e poder ter uma avaliação mais 

cuidadosa com as possibilidades d@s usuári@s. Destarte, acabou por orientar ao casal que 

participasse do GAA. Todavia, o jovem habilitando não aderiu ao grupo. Tempos depois a 

conjugalidade findou-se. Apenas aquele que já estava habilitado permaneceu no CNA: 

 

Nós fechamos o caso, recomendando a participação no GAA. Esta é uma estratégia 

que já utilizamos há algum tempo. Diante de algumas situações a gente encaminha o 

requerente para o GAA, no sentido de amadurecer algumas questões em relação ao 

desejo de adotar. Essa foi a nossa saída. Nós não inabilitamos! Nós fizemos uma 

recomendação de participação, por seis meses, no GAA, para eles terem contato com 

pessoas que estão habilitadas e com pessoas que já receberam as crianças. Terem 

contato com as próprias crianças, vivenciarem um pouco essa realidade da adoção. 

Para depois retornarem para uma nova avaliação. Nesse meio tempo, o casal se 

separou. @ requerente tinha um desejo claro de adoção, há muito tempo. Mas o 

lugar do companheiro no projeto adotivo estava confuso. Ele não estava em 

momento de ser pai. O mais velho, que já estava habilitado deseja seguir sozinho. 

Então, continua a mesma coisa, ele participa do grupo de apoio para amadurecer 

isso. Mas permanece no CNA (ETI da VIJI da Posse). 

 

Durante a caminhada pelas diversas ETI das VIJI do estado do Rio de Janeiro, 

pensando a adoção judicial de filh@s por casais homossexuais pudemos, genuinamente, 

colocar em análise o conceito de família e os atravessamentos atinentes ao exercício 

homoparental em homoconjugalidades. Problematizamos o caminhar entre o “nefando” e 

“abjeto” homossexual pensando por Costa (1979) e os arranjos familiares contemporâneos 

referidos por Kehl (2003). 

Assim, em nossas conversas que beiraram a informalidade, tentamos problematizar 

uma fala muito recorrente nos grupos de habilitação para adoção: “estamos aqui porque 

queremos ser uma família”. Deste modo, não pudemos nos privar de colocar em análise o que 

é uma família: “Ah, evidente que um casal sem filh@s pode sim ser uma família, poxa! Por 

que não?” (ETI da VIJI da Origens/Quinta). Porém isso não se constitui uma unanimidade 

entre @s profissionais de uma das ETI: 
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Mas olha só, se você pensar nesse conceito de família, família tem várias pessoas. 

Quer dizer, é casal ou é família? Dentro da teoria sistêmica, eles consideram que se é 

família a partir do nascimento d@ filh@. Juridicamente, família são os filhos e um 

ascendente, o pai ou a mãe ou o casal. Então, sempre tem a presença da criança. 

Esse discurso está até em conformidade, tanto com o texto jurídico e com a própria 

leitura da psicologia familiar sistêmica. Eu me questiono se em um casal existe um 

laço familiar. Pois as relações conjugais podem ser rompidas, o que estaria 

vinculado à dimensão do prazer, simplesmente. Agora, na família tem @ filh@, 

aquilo de que não se desvencilha. Por isso que eu me questiono: será que um casal 

sem filh@s seria mesmo família? No momento em que se constituí um vínculo 

conjugal é uma coisa. Mas acho que tem algo diferente na questão do laço de 

família, que seria perene (ETI da VIJI das Origens). 

 

Penso que família
228

 seja mútua sensação de pertencimento, independente de com 

filh@s ou não. Um casal não se constitui em uma mera relação de prazer. Há casais que 

envelhecessem sem filh@s e que se cuidam até a morte. Evidente que parir e gerar rebentos, 

como tenho defendido ao longo desta escrita, não torna alguém em mãe/pai. Aquel@s são 

genitor@s. Mãe/pai é uma função, derivada de uma escolha, com todos os atravessamos que a 

constitui, em tomar para sim, alguém por filh@, o qual poderá sair das próprias entranhas ou 

ter uma origem outra. Os vínculos materno-paternos-filiais e de fratria, quando se instauram, 

rompem-se com a morte e, ainda assim ficam as marcas. Ninguém se torna 

mãe/pai/filho/irmão impunemente. 

O encontro com a ETI de Cafezais iniciou-se com @s técnic@s a dizerem que pouco 

teriam a contribuir com a pesquisa, pois não teriam atuado em nenhum caso de habilitação 

para adoção por casais homossexuais. Disseram do desejo de poderem atuar com a temática 

da habilitação em arranjos familiares homoconjugais. Disseram do conservadorismo da cidade 

no tocante à concepção de família. Nesse sentido sequer teriam atuado em pleitos de 

habilitação monoparentais: 

 

Dentre todos os desafios que a adoção coloca, para nós, ainda, a adoção por casais 

homoafetivos, é uma situação que a gente espera e torce para que venha algum caso, 

para que gente possa vivenciar essa experiência. E, também em relação ao grupo, 

porque vai ser uma experiência totalmente nova. Daí eu acho que vai mudar algumas 

percepções da cidade mesmo, porque até hoje nós não temos nenhum casal 

homoafetivo habilitado. Cafezais é uma cidade muito conservadora. Assim, dentro 

das falas que aparecem aqui, eu acho bastante conservadora. O pessoal ainda pensa 

naquela família homem, mulher e filh@s. Só uma mulher ou só homem ter filh@s, 

não. Porque a gente poderia pensar: será que alguém se habilitou solteiro e tem 

alguma questão homoafetiva? Assim, não tem! Pelo menos não identificamos (ETI 

da VIJI de Cafezais). 

 

Todavia, no momento em que chegou ao nosso encontro um@ trabalhador@ que já 
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 <http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/getPDF.asp?t=140057&tp=1> - PL 470 de 2013, diz que: Art. 

61. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, configurada na convivência 

pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
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atuava na VIJI de Cafezais há muitos anos, essa disse-nos de um rapaz, “sabidamente 

homossexual”, que se habilitou consigo. No curso dos procedimentos técnicos o então 

habilitando se recusara a dizer de sua intimidade, no que fora acolhido pel@ profissional, a 

qual não desejava ser invasiva: 

 

Assim, nós temos um habilitado sim. Eu sei que existe essa opção dele. Sei que ele é 

homossexual. Mas não assume. Então assim, ele se habilitou sozinho, entendeu? 

Mas até agora eu acho que ele não foi contemplado. Fui eu quem fez a habilitação 

dele. A cidade de Cafezais é muito pequena, você conhece as pessoas. A gente acaba 

sabendo. Eu fiquei sabendo na verdade. Eu tentei puxar um pouco, porque eu sentia 

que existia alguma situação. Mas, ele não quis dizer nada. Eu respeitei. Mas ele não 

assume realmente, nem para a família (ETI da VIJI dos Cafezais). 

 

Cafezais que, inicialmente, disse pouco poder contribuir devido à falta de experiência 

com a temática da habilitação, trouxe a lume uma história de adoção, através de entrega 

direta, levada a termo por um casal de residentes na Itália
229

. Essa história ajuda-nos a pensar 

o quanto que há linhas de fugas possíveis e que as entidades, por vezes caminham, sim, no 

sentido de afirmarem a diferença dos modos de ser família. 

Digno de nota que o casal residia na Itália. Mas um dos membros da díade 

homoconjugal é brasileir@ e a criança tem por genitora uma prima sua que verbalizou o 

desejo de entregar o rebento em adoção. Seria de fato desejo? Talvez apenas a intenção, 

devido a impossibilidades de maternar, naquele momento de sua vida. Desta feita, aquela 

mulher/genitora
230

 disse que entregaria @ filh@ ao prim@ e seu companheir@: “Eu atuei 

num caso. Era uma adoção pronta. O que acontece? A criança, a mãe não queria ficar com a 

criança. E, um primo se interessou em ficar com a guarda. Ele e o companheir@ dele. Eles 

moravam na Itália” (ETI da VIJI de Cafezais). 

@ brasileir@ deixou a Itália e voltou a residir em Cafezais, próximo à parentela, 

durante a vigência do processo de adoção. @ companheir@ italian@ comparecia ao fórum 

para todas as intervenções necessárias, para o que contou com a disponibilidade da VIJI como 

um todo, não apenas com a ETI. “Eles estiveram aqui, a gente fez as entrevistas, fez o estudo 

com eles. Eles conseguiram a guarda, não! Conseguiram a adoção e retornaram para a Itália 

com a criança” (ETI da VIJI de Cafezais). 

                                                 
229

 No contexto referente à adoção internacional, voltaremos a essa questão referente à adoção internacional, na 

Itália. Por ora, cabe dizer que o casamento por pessoas do mesmo sexo foi aprovado pelo Senado italiano em 

25/02/2016 - <http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/senado-aprova-uniao-civil-gay-na-italia-mas-proibe-

adocao,4e2896e2c00277da290fb1a08367fe7e2rpetc9v.html> - Acesso em: 21/04/2016. 
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 Importante atentar para o fato, tão comum em casos de entrega de bebês em adoção, que o genitor sequer é 

mencionado. 
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@ profissional disse da importância de haver vivenciado essa experiência. Falou do 

prazer de poder constatar, no contato concreto com uma família homoconjugal, as questões 

que intuía a partir de suas reflexões teóricas e políticas no tocante aos diferentes modos de ser 

família, notadamente no cuidado com @s filh@s. Disse ainda do prazer de estar com o bebê, 

após o sentenciar do processo, pouco antes do casal, em companhia do filho partir para a 

Itália: 

 

Ah, foi muito interessante ver que não há diferença. Era um casal superlegal, um 

relacionamento saudável, estruturado. Eles tinham todas as condições de fornecer 

para a criança um ambiente superestável. Eles vieram aqui com o neném depois. 

Nossa, uma gracinha! Acho que foi um dos primeiros casos que eu peguei. Eu estava 

há uns três, quatro meses aqui, talvez em outubro daquele ano (ETI da VIJI de 

Cafezais). 

 

Assim, podemos depreender que as delicadezas atinentes ao exercício homoparental 

podem ser pensadas em diversas naturezas processuais, não apenas em processos de 

habilitação. Por certo, os processos de adoções, não importa o caminho trilhado pel@s 

adotantes, podem contribuir para colocarmos em análise, vis-à-vis todos os temas que 

carecem ser problematizados nas habilitações. Também os processos de guarda e tutela muito 

têm a contribuir para se problematizar a homoparentalidade e a homoconjugalidade. As 

demais naturezas referentes a questões relativas ao cuidado também podem e, segundo penso, 

devem ser potente palco para se convocar os envolvidos a pensar suas apostas, recuos e 

retomadas nos investimentos (homo)parentais, independente das naturezas dos processos 

judiciais através do quais os jurisdicionados são convocados à cena judicial. 

 

 

4.1.7 Homoparentalidade: salvo conduto para inserção à heteronormatividade? 

 

 

Houve enunciações referentes ao desejo dos homossexuais reivindicarem, 

oficialmente, o exercício homoparental em suas homoconjugalidades. Disse-me uma técnica 

sobre a narrativa de um casal que dizia do desejo/necessidade de adotarem judicialmente um 

filh@. Isso seria como caminho necessário para alçarem o terreno sagrado da respeitabilidade 

frente ao social. A questão veio à cena quando problematizei a fala recorrente de muitos 

casais, homoconjugais ou não, que desejam adotar para serem uma família, não apenas um 

casal: 
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Eu já ouvi até um casal que foi mais longe no afirmar-se como família. A fala 

daquele casal deu um sentido também para isso. Eles colocaram o quanto que eles já 

sofreram várias dificuldades com relação à inserção na sociedade e no mercado de 

trabalho devido à orientação sexual. El@s verbalizaram que vivenciaram muitos 

preconceitos porque eram um casal homoafetivo. Eles colocaram o quanto que na 

verdade, esse desejo em construir uma família, através da adoção de um filh@, fazia 

com que el@s se sentissem incluíd@s nessa sociedade. Paradoxalmente, a mesma 

sociedade que el@s sempre se sentiram excluíd@s. Entendeu? E el@s trouxeram 

isso durante uma entrevista (ETI da VIJI das Origens/Quinta). 

 

Paradoxalmente, ao que parece, para além de haver uma tentativa de se “incluir” em 

uma sociedade que desqualifica a diferença, o aludido casal corrobora que uma família 

somente se constitui como tal a partir da inserção de um filho na díade conjugal. Assim, penso 

que se faz necessário nos atentarmos para a ambiguidade dessa fala, pois há de se 

problematizar o buscar adequar-se a heteronormatividade, a partir de um submeter-se de 

modo homonormativo, ou seja, aceitar ser um simulacro, enquanto exercício homoparental, 

em homoconjugalidades, em um acolhimento incondicional das premissas heteronormativas 

do que seria uma família. 

Destaco que essa foi a única fala que fez referência a um casal específico que apontou 

ser a adoção de filh@s um caminho possível para o resgate da terra prometida de uma suposta 

normalidade e consequente aceitação, através de um incorporar-se ao mundo da 

“respeitabilidade”, ou seja, o sagrado mundo daquel@s que, ao menos, seriam menos 

anormais que os “abjetos” LGBITTQ que sempre ocuparam o lugar do nefando. 

Houve ainda a sinalização de outra profissional que pontuou apreender nas 

habilitações por homossexuais, casais ou monoparentais, uma certa recorrência nessa aposta 

de adquirir respeitabilidade, tanto de seus familiares de origem quanto da sociedade, a partir 

do exercício homoparental: 

 

Eu vejo a adoção como sendo uma tentativa de legitimação d@s homossexuais, para 

serem compreendidos como um núcleo familiar respeitável e legítimo, tanto em 

relação à própria família de origem quanto em relação à sociedade. Considero que a 

própria reivindicação pelo casamento civil diz da necessidade de legitimidade. Eu 

não concordo que isso seja necessário, mas apreendo que muit@s homossexuais que 

adotam sentem isso. Também não considero que seja algo complicado (ETI da VIJI 

das Origens/Quinta). 
 

Penso que há de se problematizar essa fantasia da respeitabilidade a partir do exercício 

da homoparentalidade. Não que isso seja um fator que inviabilize uma habilitação ou adoção. 

Mas sinaliza para uma certa ingenuidade ao acreditarem que isso os blindariam dos 

preconceitos sociais, além de não ser salvo conduto para as dificuldades próprias do exercício 

da parentalidade. 
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4.1.8 Díade, tríades, quartetos... conjugalidade possíveis? 

 

 

Na realidade era um trio. Na realidade não era um trio. Éramos quatro 

porque tinha a música. (...) então, se a novidade é amor, eu quero mais 

é ser escândalo!!!! Nós vivemos juntos quinze anos (...). Vamos dizer 

que a gente teve um período de mel e depois de fel. (...) o Luiz morreu 

de câncer linfático. A gente comeu a carne e roeu o osso, agora o prato 

está limpo para outra história. (...) agora não tem mais criança 

pequena, nem marido doente. Agora é nós...  

Luhli e Lucina
231

. 

 

 

O que assusta em uma homoconjugalidade? Seriam as homoconjugalidades uma 

transgressão extrema em relação ao mito da tradição familiar heteronormativa? O que dizer 

quando as configurações familiares rompem com o ideário tradicional e se reconfiguram, não 

mais em díades héteros ou homoconjugais, mas em tríades, quartetos ou múltiplos amorosos 

possíveis? Esses, não necessariamente demarcados pelas fronteiras das orientações sexuais e 

identidades de gênero, rigidamente demarcadas, mas que se atiram em limiares possíveis do 

amar!!! 

No passeio/pesquisa pelas ETI das VIJI e representantes dos GAA do estado do Rio de 

Janeiro tive a possibilidade de encontros que, por vezes diziam, mesmo que com espanto, 

dessas possibilidades infindas de arranjos, bem como com posicionamentos rigidamente 

contrários a configurações outras que não as díades, as quais, majoritariamente, poderiam ser 

tanto héteros quanto homoconjugais; mas não mais que díades. 

E como pensar as adoções judiciais face às múltiplas possibilidades de arranjos 

familiares? Frente a tais possibilidades, os partícipes da pesquisa, majoritariamente, 

apontaram que o cuidado e proteção à infância devem ser a tônica das intervenções técnicas 

das ETI. Assim, afirmou-se a importância de se avaliar, em qualquer configuração familiar, a 

disponibilidade e desejo de se filiar crianças/adolescentes, de modo a viabilizar a potência 

daquele em relação a quem se convocam ao lugar de filho: 
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 Entrevista concedida por Luhli & Lucina a Jô Soares - <https://youtu.be/CPBFaBx7O0I> - Acesso em: 

21/12/2015. 
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Enfim, primeiro verei se é mesmo um trio. Sendo um trio, vou trabalhar em cima 

disso. Não vejo problema nenhum. Mesmo que o ordenamento jurídico não preveja 

esse modo triangular. Porque eu acho que a gente tem que estar um pouco distante 

do ordenamento jurídico, que também é produzido. Alguma coisa que não existe 

hoje, amanhã vai existir. Então, a gente tem que fazer o nosso papel de sair um 

pouco da questão jurídica e lançar essa questão para o judiciário. Aí, o judiciário vai 

ter que se haver com isso. Porque, se existe um trio, então é um trio! E é com isso 

que a gente vai trabalhar. Eu penso assim. Não é uma demanda que chegou para 

gente. É novo. Nunca tinha pensado, eu confesso, nunca tinha pensado num trio 

habilitando-se para adoção!! É interessante trazer isso à tona. Porque quando se 

trata, exatamente, das relações afetivas/sexuais, sejam elas trios ou homo ou hétero 

ou biafetivas. Enfim, a cama, às vezes pesa muito na avaliação do profissional!!! 

Mas acho que é como elas colocaram de modo muito particularizado. É entender 

aquele contexto e voltar para os critérios reafirmados: de afeto, responsabilidade, o 

desejo que está sendo colocado. Pensei, ué, por mim se forem três, quatro, sei lá 

quantos fossem. Eu acho que é isso, a questão que importa é o vínculo, é o afeto, é a 

relação, com certeza. Não o arranjo!!!! Mas eu fiquei pensando nisso: ué, mas aí, 

como é que ia fazer essa questão? Quem seriam @s habilitand@s!!? Porque, quando 

vai para a questão jurídica, é mais quadradinho (ETI da VIJI da Figueira). 

 

Na VIJI de Refúgio das Águias, a surpresa inicial com a proposta de se pensar modos 

de família que rompem com a díade conjugal, fora seguida pelo acolhimento à diversidade, 

tendo como o único requisito que seja um espaço capaz de dar conta das demandas de um@ 

filh@: 

 

Ué, não vou dizer que eu sei como seria lidar com uma tríade conjugal, porque eu 

não sei! Nunca tinha pensado sobre essa possibilidade antes. Vou atender, e ver qual 

é! Vão ter que me dizer como é que é aquela relação. (...). Para mim, previamente, 

só essa informação não diz nada. Só ouvindo a história, conhecendo, sabendo como 

é a relação entre as pessoas. (...). O respeito! Acho que você tem que ver o nível de 

respeito, de afeto que rola entre aquele casal, aquele casal de “quatro”. (...). É o 

lugar que esse filho ocupa ali. (...). Não vejo problema! Não havia pensado!! Mas 

esse tipo de situações não convencionais, eu acho que não me assustam. Eu não fico 

muito preocupada, eu sou muito de ver como vai rolar na hora, com aquelas pessoas 

específicas. (...) essas situações vão acabar chegando. Não chegaram ainda, mas vão 

acabar chegando! (ETI da VIJI de Refúgio das Águias). 

 

O pouso por Navegantes, para além de me possibilitar conhecer as questões narradas 

no primeiro dissenso, quando lancei a ideia de conjugalidades que se recusam as fronteiras de 

díades, na radicalidade de viver o singular de possíveis, deparei-me com a história de amor de 

Luhli, Lucina & Luiz que me foi narrada por um@ das profissionais da ETI: “Então, se a 

novidade é amor, eu quero mais é ser escândalo!!!! (...) o Luiz morreu (...). A gente comeu a 

carne e roeu o osso, agora o prato está limpo para outra história. (...) não tem mais criança 

pequena nem marido doente. Agora é nós”... (LUHLI; LUCINA). 

Assim, o encontro com a ETI da VIJI de Navegantes foi quem me apresentou a 

história de Luhli, Lucina & Luiz Fernando; pois até aquele momento, como muitos 

brasileiros, eu conhecia algumas músicas da dupla Luhli & Lucina, nas vozes de alguns tantos 
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cantores. Porém, eu nada sabia da história dessas corajosas mulheres e a singular história de 

amor que viveram com o fotógrafo Luiz Fernando Borges da Fonseca. Dessa insólita tríade 

conjugal, nasceram quatro filhos e um manancial que coloriu ainda mais a Música Popular 

Brasileira. Segue o elucidativo relato de uma profissional que conheceu de perto essa história: 

 

Eu já pensei nessa questão do trio. A gente nunca discutiu isso enquanto equipe, mas 

eu já pensei. Para mim, vai ser a mesma questão das outras configurações familiares. 

Sabe o que eu lembrei? Luhli & Lucina: Yorimatã, o filme
232

. Não sei se vocês 

conhecem? Agora eu posso falar porque elas expuseram a situação no filme 

Yorimatã. A Luhli é compositora. Quando elas se conheceram a Luhli já tinha um 

ou dois filh@s com o Luiz Fernando. El@s viraram um trio que foi famoso. Tinha 

esse viés cultural, musical. As duas formaram uma dupla musical. A Lucina depois 

teve mais dois filh@s com esse homem. Os três criaram @s quatro filh@s ali. 

Fizeram o filme Yorimatã com base nos filmes que esse cara filmou. Elas colocam 

que isso nunca foi uma questão para elas. El@s se amavam, el@s viviam felizes. A 

Luhli falou: “gente, a coisa mais comum é o homem trair. No nosso caso, eu vivia 

com meu marido, ele se interessou pela Lucina e depois, eu achei ela interessante 

também... Viramos um trio amoroso”. Então, assim, @s filh@s estão super bem 

hoje. A minha questão é esta, sendo bastante honesta, eu não gostaria de viver assim. 

Mas se está bom para eles, o que eu tenho com isso? O que importa é que estão 

felizes e @s filh@s bem cuidados, no caso, já adult@s. (...). Eu acho que uma das 

questões que permeia tudo isso que a gente está falando é que, há diversos 

preconceitos, mas um dos grandes preconceitos da humanidade é o sexo. A 

sexualidade perpassa a nossa vida como um todo (ETI da VIJI de Navegantes). 

 

Houve a ponderação de uma colega que passou a pensar como seria ter alguém com 

quem compartilhar @s cuidad@s d@ filh@. A trabalhadora situou ser ela a única responsável 

direta pelos cuidados da filha. Assim, partir das delícias e dificuldades de uma maternidade 

solo, situou que deveria ser bom poder dividir responsabilidades com outrem. Porém, para 

essa profissional ainda persistiu a estranheza frente a uma erótica sem os “seguros” contornos 

de díades monogâmicas: 

 

Seria um trio dos dois sexos? Assim, se eu tiver com quem dividir, que seja com um 

ou dois, eu vou ficar feliz de dividir as funções de educar uma criança. Oba, legal! 

Se essas pessoas forem capazes, legal! Melhor que ficar sobrecarregado nessas 

funções. Agora, como seria pensar do ponto de vista sexual? Eu acho que também é 

uma questão a pensar. Como é isso? Eu teria que entender melhor como é que se 

daria isso, na cabeça de uma criança, nessa constituição (ETI da VIJI de 

Navegantes). 

 

Teve ainda reflexões sobre a possibilidade de, arranjos familiares fora dos enquadres, 

chegarem a VIJI com o fito de solicitarem a habilitação. Foi pontuado que tríades, 

considerando a estrutura conservadora do Estado, notadamente, do TJRJ, possivelmente 
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chegariam com uma adoção fática, em que a criança já se encontrasse, devidamente, filiada 

por aquel@s adult@s. Assim, seria um processo de adoção pronta
233

, não de habilitação. 

 

Você está perguntando da adoção? Eu estou pensando que num caso como esse, 

dificilmente, eles viriam se habilitar. Eles já chegariam com uma criança. A questão 

da sexualidade, a gente nem vai entrar nessa história. Como é que eles cuidam dessa 

criança? Como eles se organizam? Qual é o afeto que eles têm por essa criança? 

Porque, às vezes, foi um conhecido que entregou (ETI da VIJI de Navegantes). 
 

@ trabalhador@ disse de sua estada na VIJI da Origens/Quinta, onde, conforme já 

fora situado, questões atinentes a homoparentalidade em homoconjugalidades não mais se 

constitui uma questão. Verbalizou a técnica referida que já atuou em um processo de adoção, 

cuja postulante era a companheira da genitora. O casal fez os procedimentos em reprodução 

assistida nos Estados Unidos. 

 

Eu trabalhei na capital, eu me lembro que peguei muitos casos em que a criança já 

estava com o casal. Eu peguei uma situação de duas mulheres que uma fez uma 

fertilização nos Estado Unidos. Elas estavam com um bebê lindo. A parceira dela 

queria a adoção unilateral (ETI da VIJI de Navegantes). 

 

A partir dessas ponderações, a mesma colega intuiu como seria uma possível chegada 

de um trio na VIJI para demandar a adoção de uma criança. Hipotetizou @ técnic@ referida 

que um trio, em que houvesse pelo menos uma mulher, teria um filh@, nascid@ dessa 

mulher. Filh@ ess@, produto da tríade amorosa. O homem que não fosse @ genitor@ 

solicitaria a adoção unilateral do filho d@s dois companheir@s: “No caso de um trio, penso 

que eles já chegariam aqui com uma criança. Seria o bebê de algum deles. E aí, seria uma 

adoção bilateral. Em um trio, uma mulher poderia ter essa situação” (ETI da VIJI de 

Navegantes). 

Passando por Viagem, em sequência a esse delicioso passeio que esta pesquisa me 

possibilitou, tive a oportunidade de ouvir de uma colega que, no passado, atuou em uma 

Equipe Técnica Interprofissional Cível (ETIC), a serviço das demandas de Varas de Família. 

Disse-me aquela profissional que interveio em uma situação nomeada de poliamor. No 

contexto das Varas de Família, nas tramas próprias dos operadores do Direito, houve uma 

tentativa de localizar o modo de ser daquela mulher em questão no processo, como sendo 

alguém que portaria uma patologia, um comportamento sexual pervertido: 
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Deixa o poliamor na ETIC, por favor, não traz para Vara da Infância. (...). Assim, eu 

já trabalhei na ETIC, num processo que envolvia uma situação de uma mãe que era 

uma pessoa muito vinculada à defesa do poliamor. Assim, isso para mim não foi 

uma questão que fosse um impedimento ou uma dificuldade no exercício da 

maternidade para ela. Ainda que isso fosse uma questão muito abordada no 

processo, ou de um ponto de vista psicopatológico, como uma perversão, ou do 

ponto de vista moralista. Isso para mim, não foi uma questão. Agora, eu acho que a 

gente ainda vai ter que caminhar muito para chegar aqui um trio ou um quarteto para 

se habilitar. (...). O problema é que você vai ter que militar a favor num processo. 

(...) não sei cara! Assim, vai ser complexo!!! Mas eu não acho que a priori é um 

impedimento. Do ponto de vista legal, vai ser uma coisa como era antigamente com 

os casais homossexuais, um vai se habilitar, dois vão se habilitar e aí, a gente vai ter 

que dar conta, depois, quando a gente está falando de poliamor, não se está falando 

de polissexualidade. A gente está falando de relações afetivas não é só da questão 

sexual. Assim, o que esses quatro, esses três vão fazer lá, na relação sexual, não vai 

perpassar talvez, como não deve perpassar num casal heterossexual, que tem que ter 

um limite. Eu e meu marido não vamos trepar na frente d@s noss@s filh@s, mesmo 

que seja uma relação heteroafetiva, porque isso não condiz. Agora, as relações 

afetivas do cuidado dessa criança, isto sim, vão passar por esse quarteto. Afinal, esse 

quarteto vai ter que se haver com essas questões nas relações e nas interações de 

cuidados com @ filh@ ou filh@s que pretende ter. (...) eu acho que a única 

diferença de um poliamor, para qualquer outro tipo, é que você teria que explicar um 

pouco o que é o poliamor, dentro do relatório. (...). Isso não é um problema, porque 

a questão da sexualidade, em si, não é problema (ETI da VIJI de Viagem). 

 

Bom, penso serem essas reflexões deveras importantes. No entanto, qual a necessidade 

em se frisar que poliamor seria diferente de polissexualidade? Verdade, a dimensão sexual e 

erótica das pessoas não deveriam ser questões quando se fala em exercício parental. Mas fica 

a questão de por que há esse medo, talvez receio, em se falar abertamente dos possíveis 

formas do se atrair sexualmente. 

A busca por se diferenciar o poliamor do polissexual, ao que parece, tem uma estreita 

relação com a escolha do termo “homoafetividade”, em detrimento ao termo 

“homossexualidade”. Tendo a concordar com a colega de Navegantes que “um dos grandes 

preconceitos da humanidade é o sexo. A sexualidade perpassa a nossa vida como um todo”. 

Talvez, devêssemos explicar menos e acolher mais a diversidade sexual, tendo apenas o 

interdito do direito de escolha daqueles que entram na cena do jogo sexual e a interdição do 

sexo entre adult@s e crianças. 

A passagem por Fronteiras possibilitou-me o encontro com narrativas, também 

transgressoras, à semelhança do que houve com as demais VIJI. Porém, ficou a sensação que 

houve menos pudores. Fora dito sobre sexualidade, o expressar da erótica humana sem 

reservas, desde que as crianças estivessem preservadas. Não custa registrar novamente que 

tod@s os trabalhador@s das ETI disseram da importância da preservação e cuidado dos 

infantes. Entretanto, @s trabalhador@s de Fronteiras disseram da porosidade dos possíveis da 

vida sexual, separando-os dos deveres inerentes ao exercício parental: 
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De repente chega aqui um casal e fala: “olha, nós temos uma relação aberta! A gente 

nunca trabalhou com essa realidade de alguém chegar e dizer que vive uma relação 

aberta. Mas os casais héteros não vão dizer isso para vocês. Não vão dizer que 

frequentam clube de swing. Esses clubes de swing, a gente vê que na sociedade são 

práticas que acontecem e seus frequentadores são pais; pais biológicos que educam 

seus filh@s. A gente tem que repensar o que a questão sexual tem a ver com a 

índole e a capacidade de exercer, efetivamente, a maternidade ou a paternidade. (...) 

A sociedade mistura, muitas vezes, a questão da sexualidade com a índole. Esse 

Estatuto da Família
234

, do Eduardo Cunha, isso é uma loucura. Trata-se de 

conservadorismo muito sério. É impressionante!! Outro dia, a doutora juíza estava 

rindo, dando gargalhada e falou: “o que é isso, gente? É uma palhaçada?” Mas, o tal 

deputado fala com uma “seriedade”. “Vocês estão vendo o que esse Estatuto da 

Família está falando?!!” (...). Caramba! Trio? Quarteto? Eu nunca pensei sobre isso! 

Nunca pensei numa família assim, multifamiliar, como que é? Relações sexuais 

entre si? A gente teria que ver como que ficaria essa criança com essa família. (...). 

Ninguém pensa! (...) o Catra
235

, tod@s moram junt@s mesmo. Ele e suas mulheres 

vivem uma pluriconjugalidade. (...) já pensou se a gente tivesse dois maridos? (...). 

Pô, com certeza! Poxa vida, cuidar em quatro deve ser melhor do que em um, dois. 

Acho que seria uma delícia! (ETI da VIJI de Fronteiras). 

 

O papear com as colegas de Parque viabilizou o contato com duas perspectivas 

diametralmente opostas no tocante a conjugalidades que escapam à díade. @s duas 

trabalhador@s que fechavam em sintonia com as adoções por famílias homoconjugais 

divergiram frente à guinada para se pensar tríades, quartetos ou outras modalidades de 

conjugalidade. Vamos às ponderações daqueles que foram frontalmente contrários a qualquer 

possibilidade para além da díade: 

 

Eu acho que seria mais complicado, porque você já parte do princípio de que duas 

pessoas têm que ser fiéis uma à outra. Mais do que isso seria promiscuidade!!! 

Então, olha como que vai ser complicado! Eu não aceitaria!!!! Na minha cabeça, se 

vive com duas pessoas! Como é essa relação? Como é que é isso na cabeça da 

criança? Eu acho que a fidelidade é importante!!!! Eu não aceitaria!!! (ETI da VIJI 

de Parque). 
 

Nessa fala, ao que parece, há uma colagem nos pilares do patriarcado que sustenta o 

modelo de família tradicional que cobra da mulher um comportamento monogâmico, 

confundindo monogamia com fidelidade. Porém, aquel@ trabalhador@ que considerava 

possível a diversidade de modos de organização familiar para além das díades retruca à colega 

de equipe e a relembra de sua fala inicial, quando disse das díades homoconjugais: 

 

Olha só, eu não ficaria grilada. Você está é com ciúmes do seu marido. É a história 

da porta fechada, que você falou há pouco em relação aos casais homossexuais. 
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Assim, se eles fazem uma suruba a três, a quatro, isso pouco me importa. Eu quero 

saber se todo mundo vai cuidar da criança. Aquela criança vai ter três famílias. Olha 

só, três benefícios, três patrimônios. Assim, eu ia querer ver como é que eles 

funcionam com a criança, até porque, existem famílias que são assim (ETI da VIJI 

de Parque). 
 

Por fim, reafirma que essas famílias já existem e traz à cena uma série televisa que 

teria retratado uma família mórmon, fundada em um patriarcado fundamentalista religioso no 

qual ela não compactua, mas que, na história os irmãos, fruto da relação com as quatro mães 

diferentes eram cuidados de modo protetivo, dentro da racionalidade que regia aquela ordem 

religiosa: 

 

A gente ainda não teve essa experiência aqui. Mas, teríamos que avaliar como 

avaliávamos as famílias que no começo foram novidade, ou seja, da mesma maneira 

que avaliávamos os primeiros casais gays que um dia foram novidade. Essas 

famílias também vão chegar, elas já devem existir, da mesma maneira que os gays 

existiam e estavam só na sombra. Elas já devem existir há muito tempo e pode ser 

que agora tenham coragem de botar a cara no sol. Então, quando elas chegarem 

aqui e quiserem formalizar, eu acho que a gente vai formalizar também. Tem um 

programa de TV da Discovery. Eu acompanhava, era sobre uma família mórmon. O 

cara tinha, acho que quatro esposas. Mas o cara não era avançado. Ele era um 

mórmon fundamentalista (ETI da VIJI de Parque). 

 

Não consegui acessar o programa televisivo referido pela colega. Mas localizei um 

documentário em média metragem da série “Mundos Extremos” 236 que retrata várias famílias 

mórmons que vivem no México, em uma comunidade denominada de “Colônia Lebaron”. A 

comunidade fora fundada em 1924 por um homem mórmon que se considerava perseguido 

nos Estados Unidos, por “crime de bigamia”. 

Há que se ponderar que essa comunidade não diz daquilo que afirmo em minha 

pesquisa. Tampouco a colega defendeu a filosofia de vida desse grupo específico. Afinal, pelo 

que foi apresentado no documentário, parece haver, nesse contexto, uma compreensão de que 

apenas os homens têm o direito a ter várias mulheres, não sendo a recíproca verdadeira. 

O documentário apresenta os paradoxos existentes em qualquer cultura, pois há uma 

senhora que rompe com os preceitos do grupo e funda um movimento de resistência e 

denuncia os privilégios de homens que tomam por esposas adolescentes muito jovens, sem 

maiores questões por parte daquela comunidade. O documentário apresenta ainda a fala de 

outra mulher, um pouco mais velha, que afirma como correto a poligamia masculina. 

A defesa da poligamia masculina, na narrativa da senhora em epígrafe, sustenta-se no 

argumento que seria a vontade de Deus, em decorrência da necessidade de perpetuação da 
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raça humana, uma vez que existem mais mulheres que homens no mundo. Isto seria sim, um 

sinal de Deus para que o plurimatrimônio masculino seja legitimado. 

Sem querer adentrar mais nessa questão, o que fugiria aos propósitos específicos desta 

pesquisa, menciono consulta feita à página eletrônica da Organização das Nações Unidas 

(ONU), onde se diz que há mais homens que mulheres no mundo
237

. 

O encontro com a ETI de Cafezais possibilitou-me saber da existência de uma tríade 

amorosa, pertencente à família extensa de uma das trabalhadoras que compõe aquela equipe. 

A aludida tríade conjugal teria alguns contornos jurídicos, posto que registraram a união 

conjugal em cartório, na modalidade de contrato de parceria civil registrada. O cuidado em 

registrar a parceria teria o objetivo de dar suporte aos três membros daquela configuração 

familiar. Segundo narrou à colega, o arranjo familiar em epígrafe seria legitimado pela 

maioria da parentela extensa: 

 

Como lidar com um trio amoroso? Normalmente! Isso para mim, profissionalmente, 

eu atuaria da mesma forma que atuo na análise de outras configurações familiares. 

Na minha família tem esse tipo de união, reconhecido. Então, para mim eu já 

convivo com isso. Sim, eles são juridicamente legitimados, já têm contrato de união 

estável, em cartório, já fizeram isso (ETI da VIJI de Cafezais). 

 

Existe uma considerável diferença entre a poligamia masculina, referida no 

documentário sobre os mórmons e a pluriconjugalidade de que falou a referida trabalhadora 

da ETI da VIJI de Cafezais. Na primeira, em princípio, haveria um submeter da mulher ao 

homem, em uma relação de subalternidade, hierarquizada verticalmente, com todas as 

mulheres referidas a um único homem. Já no contrato de união estável registrado em cartório 

pelos familiares de nossa colega, existiria uma horizontalidade na relação, sem submetimento 

de gênero. Isso em princípio, pois não me debrucei de modo aprofundado, visto que o tema 

desta pesquisa é o exercício homoparental, exercido por díades homoconjugais... 

Porém, sou dado a pequenos desvios de rota... 

 

 

4.1.9 Homoafetivos versus homossexuais – o que podem os modos de nomear? 

 

A crítica ao termo “homoafetividade” constitui-se um dos eixos importantes desta 

pesquisa. Tenho afirmado que o neologismo referido é uma tentativa de dessexualizar os 
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homossexuais, no intuito de lhes garantir direitos. Direitos esses que deveriam ser garantidos 

a quaisquer pessoas, independentemente de orientação sexual e identidade de gênero. 

No entanto, direitos basilares passariam a ser a nós garantidos porque não seríamos 

mais (homo)sexuais, mas (homo)afetivos. Assim, busquei pensar durante os encontros vividos 

nesse pesquisar, como a minha crítica reverberava nos demais trabalhadores que atuam nas 

ETI das VIJI e também nos militantes dos GAA. 

À medida que os encontros aconteciam, já afetado pelas provocações da banca de 

qualificação, a crítica ao termo “(homo)afetivo”, relação “(homo)afetiva” e afins foi se 

refinando. Dessarte, consegui articular um paralelo, em termos históricos, aos modos de se 

nomear os homossexuais aos modos de se referir aos negros. 

Não custa lembrar que era uma prática comum dizer a um negro que ele era um “preto 

de alma branca”, em uma tentativa de branqueá-lo. Isso se constitui o processo histórico de 

branqueamento da negritude. Coube ao movimento negro, em suas matizes diversas, afirmar a 

negritude. Penso que precisamos, na defesa das liberdades sexuais, afirmar a erótica, a 

homoerótica, em uma reapropiação do transgredir à heteronormatividade. 

Os ecos a minha crítica foram variados. Houvera concordâncias perplexas e imediatas 

por não haverem se dado conta, até aquele momento, de como, por vezes, naturalizamos 

alguns modos de nomear dadas questões que nos sãos apresentados:  

 

Caramba! Eu nunca tinha pensado nisso! (...). Não! Interessante isso que você está 

trazendo. Parece que deixa de fora a questão sexual. Essa afetividade, como se fosse 

uma superficialidade e não do ponto de vista sexual. Seria apenas uma amizade! 

(ETI da VIJI de Fronteiras). 

 

No entanto, alguns participantes da pesquisa também afirmaram sobre as vantagens do 

uso do termo “homoafetividade”: “o afeto, quando se colocou judicialmente, facilitou uma 

ressignificação da relação. O que eu penso é isso: eles também têm afeto. Porque, antes era só 

sexo, você está entendendo? Então, se colocou homoafetividade” (GAA). 

A ETI da cidade de Fronteiras continuou a pensar a questão, ponderando os 

significados e efeitos possíveis em se nomear a população LGBTTIQ através do termo 

“homoafetivo” para lhes reconhecer como sendo pessoas respeitáveis: 

 

Mas, você acha que o homoafetivo coloca o que, uma suavização, uma coisa meio 

que, parece que ele vira meio que irmãozinho? (...). Porque relação homoafetiva? Eu 

posso ser homoafetiva, ter uma relação homoafetiva com ela. Nós temos relações 

homoafetiva com qualquer pessoa do mesmo sexo. E, não dar uma conotação 

sexual, do desejo sexual, do prazer sexual (ETI da VIJI de Fronteiras). 
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O extremo da discordância as minhas problematizações aconteceu no encontro com os 

militantes do GAA, em que uma pessoa que fez questão de frisar que não dizia em nome do 

grupo, mas de sua apreensão pessoal: “pessoalmente, não estou falando pelo grupo, é minha 

posição. Quando você fala assim, homossexual, o que vem primeiro à mente? Uma orgia 

total. Sacanagem, suruba!!!!” (GAA). 

Porém, na sequência outra militante, pertencente a outro GAA, questionou a colega de 

caminhada: “e os casais héteros que são ‘surubeiros’ e são pais bons pais, boas mães?” (GAA). 

Houve ainda outro posicionamento contrário à ideia de se associar o termo homossexual à 

orgia: 

 

Eu vou tentar falar que, volta e meia, eu fico pensando. Eu, graças ao pai que eu 

tenho, meu pai era hiperliberal. A irmã do meu pai, minha tia, é casada, acho que há 

trinta anos. Ela é casada com outra mulher. Eu acho que é a melhor tia. Aquela que 

todos os sobrinhos adoram! O termo “homossexual” nunca me levou para o nome ou 

pensamento de orgia (GAA). 

 

Para além da recusa em se colar as homossexualidades à orgia, penso ser necessário se 

problematizar o que seria orgia e promiscuidade. Orgia
238

 diz de práticas sexuais grupais. 

Havendo consentimento entre adultos, o que afetaria nas vidas dos demais? Quanto à 

promiscuidade
239

, diz de uma mistura, considerada desordenada, excessiva, podendo ou não 

ter relação com práticas sexuais, grupal ou não, mas com parceiros diversos; refere-se, 

inclusive, a preconceito de classe social. Portanto, precisamos problematizar esses termos e 

buscar afirmá-los de um lugar, que não a desqualificação daqueles que são preconceituados, 

desde sempre, por não se enquadrarem à heteronormatividade. 

Ainda é oportuno questionar, em que medida ser praticante de orgias e considerado 

promíscuo, necessariamente, interferiria na capacidade de cuidar de filh@s, naturais ou 

adotados judicialmente. Não nos esqueçamos que aquele que tem parceir@s sexuais 

ocasionais também seriam promíscuos. Em outras palavras, ao que parece, por mais que se 

tenha uma abertura à diversidade sexual, há uma convocação à norma, aos preceitos 

heteronormativos. 

Importante frisar que as discussões havidas no encontro com os militantes dos GAA 

foram densas, intensas e permeadas pela cordialidade, à semelhança do que aconteceu nos 

encontros com as ETI. Afinal, éramos amigos de trajetória, tanto em relação às ETI quanto 

em relação aos GAA, conforme já situado no curso desta escrita. 
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Assim, caminhamos por um longo tempo no debate, de modo bastante reflexivo. Um 

dos militantes disse de um amigo seu que após um considerável tempo afastado, disse-lhe ser 

homossexual. Pontuou que muito aprendeu com o amigo gay sobre os preconceitos existentes 

entre a “sopa de letrinhas” LGBTTIQ, por vezes, segundo sua apreensão, mais duros que os 

preconceitos expressos entre os heterossexuais na relação com os LGBTTIQ: 

 

Assim, os hábitos sexuais dos homossexuais são diferentes dos [hábitos] que eu fui 

criado. Minha família é tradicional, burguesa, católica. @s homossexuais são 

absolutamente diferentes. Eles são mais promíscuos, se a gente considerar 

promiscuidade uma “relação monogâmica” que permita um casamento aberto. Ele 

vivia isso. Era algo estranho! Mas ele estava feliz, vivia tranquilamente, tinha outros 

caras. [Porém] teve outro namoro que isso não era permitido. Era uma relação 

monogâmica mesmo, homoafetiva ou homossexual de casal. Enfim, eu aprendi 

muito. Uma questão também que eu acho que é interessante ser colocada, não sei se 

você tem essa percepção. Mas é a divisão em castas da “sociedade homossexual”. É 

impressionante! A gente acha que a gente vive numa sociedade que já é dividida em 

graus socioculturais. Essa pessoa foi me mostrando e falando assim: “bicha pobre. 

Eu não gosto de biba, de bicha pão com ovo”. Ele é um cara másculo, uma pessoa, 

um cara sarado, bonito. Enfim, ele tem um preconceito enorme. Triste, mas o 

preconceito que rola dentro dos grupos homossexuais é tão ou até maior do que nos 

grupos heterossexuais em relação a eles. Eu pude conviver com isso. Hoje eu tenho 

uma tranquilidade muito grande de lidar com qualquer pessoa que tenha opção 

sexual diferente da minha. Assim, eu tive essa faculdade praticamente, uma pessoa 

que me contou, me falou” (GAA). 

 

Concordo com a maioria das ponderações que esse militante apontou. Discordo, no 

entanto, que o preconceito interno da população LGBTTIQ seja mais duro e violento que 

aquele que muitas vezes lhes são endereçados. Posto que, por pior que seja essa 

hierarquização de modos de ser entre os LGBTTIQ, não se tem notícias de que tais 

preconceitos gerem violência física e assassinatos entre eles. Dentre essa população, o maior 

número de assassinatos é contra as travestis (MARTINS, 2015). Há ainda o documentário 

média metragem, Direção de Vagner de Almeida “Basta um dia”
240

 (ALMEIDA, 2006) que 

nos ajuda a pensar a questão. 

Os diferentes GAA foram se posicionando, sendo que ficou evidenciado que havia sim 

uma predileção pelo termo “homoafetividade”, por dar uma dimensão mais suavizada e 

acolhedora, àqueles que de outro modo seriam apreendidos como promíscuos, o que, na 

apreensão da maioria, seria demérito e prejudicial aos filh@s. As narrativas traziam certo 

convide a inclusão das homoconjugalidades a partir da racionalidade heteronormativa: 

 

Ah, para mim faz sentido usar o “homoafetivo” no lugar de “homossexual”. O afeto, 

                                                 
240

 Direção de Valter de Almeida. <http://www.foradoarmario.net/2014/06/basta-um-dia-como-foi-exibicao-do-

filme.html> & <http://www.usp.br/aun/exibir.php?id=2366> - acessados em 13/02/2016. 
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para mim fica assim, acolhedor. (...). Eu digo muito isso, para se constituir casal, o 

que faz a diferença da constituição de casal, é o sexo. Porque é um tema que eu trago 

muito: como está a vida sexual de vocês? Porque se aquele casal não está tendo 

relações sexuais ele não está sendo um casal. Porque, dormir junto na mesma cama, 

estar na mesma casa, não faz de uma dupla um casal. Podem ser dois amigos. Mas o 

afeto quando se colocou, facilitou uma ressignificação da relação. Um novo 

entendimento para esse casal de homens e mulheres que não se encontram só 

sexualmente. Eles também têm afeto. Porque, para o Judiciário, antes era só sexo. 

Quando se colocou “homoafetividade”, houve essa facilitação. Não é só porque tem 

essa coisa da orgia. Eu acho que deu outro tempero, não se esquece do sexo, tem 

essa situação: “ah, eles são afetivos também, não se encontram só na cama” (GAA). 

 

Voltando as narrativas apresentadas nos encontros com as ETI das VIJI houve 

pequenas oscilações no sentido de positivar o termo “homoafetividade”. Porém, 

majoritariamente as problematizações por mim elaboradas foram acolhidas por muitos 

participantes da pesquisa e apresentaram, também, críticas: “Porque, às vezes, só quem faz 

parte do movimento social organizado conhece algumas nomeações. Tem um monte de viado 

e sapatão que nem se apropria desses termos, que nem sabe o que é ‘homoafetividade’” (ETI 

da VIJI de Figueira). 

Disseram-me ainda: 

 

Essa coisa de você não poder falar preto, gay, sapatão, viado que soa, às vezes, meio 

ofensivo para algumas pessoas; eu acho que acaba soando para quem está de fora, 

que não está naquele espaço, porque os gays mesmos, geralmente não têm muito 

problema com isso. Óbvio que tudo é o jeito como você fala. Se for dum jeito 

pedante: “ah, seu viado”! É uma coisa. Outra coisa é falar esses termos de modo 

afirmativo. Às vezes, eu falo que é viado, então eu sou preconceituos@ e aquele que 

usa um termo mais “bonitinho”, não está sendo. Não! Na verdade, está sendo super 

preconceituoso, tipo: “ô, seu homoafetivo!” Eu tenho esse questionamento, fico 

pensando, viajando aqui sobre isso (ETI da VIJI de Figueira). 

 

Houve em Cafezais uma narrativa que nos possibilita uma articulação entre os modos 

de tratar a racialidade e a diversidade sexual. Fora quando um@ profissional disse sobre os 

modos de nomear @s negr@s que confundem o processo de branqueamento com uma 

tentativa de ser cortês, ou seja, não ofensivo ao tratar a questão: 

 

Meu pai, em relação à cor, ele fala que é preto. Em relação à etnia, à identidade ele 

se identifica como negro. (...). Ele faz essa diferenciação. Faz muito sentido para 

mim, porque as pessoas querem dar uma disfarçada, não conseguem se assumir, 

quanto a sua raça, a sua etnia; e aí fica com essa dificuldade, esse engasgo. (...) eu 

entendo essa questão de que você ser negro, aí você engloba o pardo e o preto. (...). 

Eu sempre falei: “gente, qual que é a sua cor, eu sou preto”, entendeu? “Eu sou 

preto, não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho um engasgo para dizer isso. Não 

tenho dificuldade de dizer nem de ouvir isso” (ETI da VIJI de Cafezais). 

 

Enunciações como essas me fazem seguir com o debate sobre a importância de não 
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termos “engasgos” com os léxicos em questão e buscarmos a reapropriação desses. A fim de 

que os mesmos, doravante afirmem a diferença, onde havia a negação. Foi deveras fascinante 

ouvir de um participante da pesquisa dizer que findava aquele encontro com uma interrogação 

sobre os termos “homoafetivo” e “homossexual”, visto que afirmava a possibilidade de não 

ter certezas: 

 

Eu vou sair com uma interrogação, mas eu acho que trazendo para uma visão de 

mundo minha, que eu tento colocar nas minhas práticas de vida. Talvez, eu trago a 

questão, talvez eu prefira usar o termo “homoafetivo”. Relação “homoafetiva”, 

“heteroafetiva” ou biafetiva. O que quer que seja! Porque talvez, traga a dinâmica do 

afeto que envolve aquelas relações. De afetos que podem ser múltiplos. A minha 

sexualidade não está numa caixinha fechada, na qual eu vou exercê-la, 

homoafetivamente ou heteroafetivamente. O meu afeto pode transitar por essas 

categorias mais fechadas. Foi o que eu consegui pensar mais alto aqui, agora. Mas 

estou saindo, agora, com a implicação e a reprodução do termo, os efeitos dele 

politicamente, dentro do movimento. Da higienização do movimento! Eu nunca 

tinha parado para pensar. É isso! Estou saindo com uma interrogação!? (ETI da VIJI 

de Figueiras). 
 

Navegantes apresentou uma única fala que disse não se “apegar” muito aos termos. 

Mas em consonância com as demais colegas de equipe, situou que, a partir daquele encontro, 

passaria a refletir sobre a questão: 

 

Eu nunca pensei sobre isso! A partir desse momento, eu estou pensando sobre isso. 

Eu não me pego muito a termos. Ah, um casal homossexual! É uma relação 

homoafetiva! Assim, eu fico percebendo, como é que a pessoa se denomina? Como 

ela se define? E aí, eu pergunto lá como é a relação. Às vezes, as pessoas falam: “ah, 

nós temos uma relação homossexual”. Noutras, dizem: “a gente tem uma relação 

homoafetiva”. Eu procuro perceber como a pessoa se coloca, como ela se denomina. 

Mas eu nunca pensei sobre! Eu nunca pensei sobre isso (ETI da VIJI de 

Navegantes). 

 

As ponderações em Navegantes seguem, no sentido de afirmar a potência do erotismo 

que habita as homoconjugalidades. Porém, não sem deixar de considerar a violência a que os 

LGBTTIQ e seus filhos encontram-se sujeitos: 

 

Às vezes, a gente fala homoafetivo, homossexual. Mas eu acho que se é 

heterossexual, eu entendo que a tendência seria dizer casal homossexual. Eu vejo 

casal que chega aqui e se coloca como homoafetivo. O próprio casal já chega e diz: 

“não porque eu tenho uma relação homoafetiva”. Nas reuniões do grupo informativo 

se chamam homoafetivo. Eu acho que esse preconceito não é só da nossa parte. As 

pessoas que vivem essas questões que a sociedade considera como diferente, 

também tem os seus receios e tem razão. A gente acabou de ver o filho de um casal 

homossexual lá de São Paulo que foi espancado até a morte. Talvez tenham razão. 

Assim, eu não chego e falo: “ah, por que homoafetivo?” A pessoa se sente mais à 

vontade, até para esconder a questão sexual, por medo do preconceito e da violência 

física. Isso para mim não é uma questão, mas eu respeito os limites daqueles que 

sofrem o preconceito (ETI da VIJI de Navegantes). 



185 

A ETI de Navegantes situou ainda que afetos podem existir entre amig@s, afetos 

desprovidos da dimensão do desejo sexual, o que poderia ser uma diluição da potência 

erótica, sexual que se sustenta em corpos desejantes que se buscam: 

 

Olha só, eu posso gostar de você, gostar dela, gostar dela. Gostar!!! Simplesmente 

gostar. Então, eu sou homo, gosto de mulheres. Só que eu não trepo com mulheres! 

Não, eu não trepo com mulheres, eu trepo apenas com homens. Logo, eu sou 

heterossexual no que concerne ao desejo sexual estrito. Mas, do ponto de vista 

afetivo, nada me impede de amar mulheres, de gostar delas, entendeu? (...). Eu tenho 

isso muito claro para mim. Eu não uso o termo “homoafetivo”, uso o termo 

“homossexual”, mesmo quando a pessoa se coloca para mim como homoafetiva. Na 

hora, se eu tiver que mencionar algum termo, eu naturalmente vou mencionar 

“homossexual”. Vai sair sem que eu pare para pensar. Isso porque eu penso que a 

afetividade é múltipla: é homo, é hétero ou é poliafetiva!!! Bom, eu adoro, eu amo 

meus gatos, eu seria “felinoafetiva?” Então, eu levanto isso como uma causa até aqui 

dentro da equipe, eu sempre me coloquei: “gente, eu discordo do termo 

‘homoafetivo’, se vocês quiserem usar vocês usem. Pode ser que o pessoal ache 

politicamente correto. Eu discordo! Acho que não é politicamente correto! Acho que 

é sim, um eufemismo para esconder a grande questão que perpassa a humanidade, 

que é o sexo! Se eu estiver com a colega e ela usar o termo “homoafetivo” eu não 

vou falar nada. Mas, talvez, numa reunião eu vou dizer para ela: “olha, eu penso 

diferente” (VIJI de Navegantes). 

 

Penso ainda que se faz necessário, sempre, afirmarmos que afetos são de todas as 

ordens. Há bons e maus afetos. Os termos nunca conseguem esgotar os possíveis do vivido. 

Logo, qualquer terminologia que venhamos a cunhar, sempre estará sujeita ao crivo da crítica. 

Que bom que assim seja, pois precisamos estar em um constante movimento de não nos 

acomodarmos ao prescrito. Não afirmo com isso a novidade, pela novidade, mas a 

possibilidade de singularidades se afirmarem, no enfretamento as serializações e modulações 

do desejo. 

 

 

4.2 Adoção internacional: um destino possível 

 

 

Quando frustradas as tentativas de retorno de crianças/adolescentes abrigados às 

famílias de origem (nuclear, extensa ou ampliada); bem como da impossibilidade de inserção 

desses em famílias adotivas em território brasileiro, a adoção judicial por pessoas residentes 

no exterior (brasileiras ou estrangeiras) torna-se um caminho possível para se viabilizar uma 

família àquel@s crianças/adolescentes que não se encaixam no espectro de idealização de 

filh@s para as famílias que vivem no Brasil. 
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A Convenção de Haia
241

 constitui-se o estatuto legal que rege as adoções 

internacionais. O aludido diploma legal, já em suas considerações iniciais, também 

contempladas no Estatuto da Criança e do Adolescente
242

, aponta que todos os países devem 

promover todas as medidas possíveis para que os infantes possam permanecer junto a suas 

origens. Dessa feita, as adoções internacionais somente seriam cabíveis após se esgotar as 

possibilidades de inserção, em suas diversas modalidades jurídicas (guarda, tutela ou adoção) 

das crianças/adolescentes dentro de seus respectivos países de origem: 

 

Recordando que cada país deveria tomar, com caráter prioritário, medidas adequadas 

para permitir a manutenção da criança em sua família de origem; Reconhecendo que 

a adoção internacional pode apresentar a vantagem de dar uma família permanente à 

criança para quem não se possa encontrar uma família adequada em seu país de 

origem; (...)
243

. 

 

Desse modo, a Convenção de Haia encontra-se em sintonia com outros diplomas 

legais internacionais, a exemplo da Convenção dos Direitos da Criança (CDC)
244

, a qual 

também prevê a adoção judicial como possibilidade, inclusive a adoção internacional
245

, 

desde que se tenha esgotado as possibilidades de permanência da criança/adolescente, de 

modo protetivo e potencializador, em seu país de origem: 

 

Os Estados Partes que reconhecem ou permitem o sistema de adoção atentarão para 

o fato de que a consideração primordial seja o interesse maior da criança. Dessa 

forma, atentarão para que: a) a adoção da criança seja autorizada apenas pelas 

autoridades competentes, as quais determinarão, consoante as leis e os 

procedimentos cabíveis e com base em todas as informações pertinentes e 

fidedignas, que a adoção é admissível em vista da situação jurídica da criança com 

relação a seus pais, parentes e representantes legais e que, caso solicitado, as pessoas 

interessadas tenham dado, com conhecimento de causa, seu consentimento à adoção, 

com base no assessoramento que possa ser necessário; b) a adoção efetuada em 

outro país possa ser considerada como outro meio de cuidar da criança, no caso em 

que a mesma não possa ser colocada em um lar de adoção ou entregue a uma família 

adotiva ou não logre atendimento adequado em seu país de origem; c) a criança 

adotada em outro país goze de salvaguardas e normas equivalentes às existentes em 

seu país de origem com relação à adoção; d) todas as medidas apropriadas sejam 

adotadas, a fim de garantir que, em caso de adoção em outro país, a colocação não 

permita benefícios financeiros indevidos aos que dela participarem; e) quando 
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 A referida Convenção fora aprovada em 29 de maio de 1993, sendo que apenas passou a vigorar no Brasil a 

partir de 01 de julho de 1999, após ser debatida e aprovada no Congresso Nacional, em janeiro e sido ratificada 

em março, daquele mesmo ano. 
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 Lei 8.069 de 1990, alterada pela Lei 12.010 de 2009. 
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 Convenção de Haia – Considerações Iniciais. A escrita está em conformidade com o texto legal. 
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 A referida Convenção fora promulgada em 21 de novembro de 1990, após ter sido aprovada em setembro 

daquele ano pelo Congresso Nacional, poucos dias após entrar em vigor em âmbito internacional. 
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 Artigo 21 da CDC. 
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necessário, promover os objetivos do presente artigo mediante ajustes ou acordos 

bilaterais ou multilaterais, e envidarão esforços, nesse contexto, com vistas a 

assegurar que a colocação da criança em outro país seja levada a cabo por 

intermédio das autoridades ou organismos competentes
246

. 
 

A Convenção de Haia criou mecanismos jurídicos para viabilizar as adoções 

internacionais: Autoridades Centrais e Organismos Credenciados. Diz o texto legal, que pode 

haver mais de uma Autoridade Central em um mesmo país, considerando as realidades 

nacionais; tanto em países com sistemas jurídicos diversos, quanto naqueles com autonomias 

federativas
247

: 

 

1. Cada Estado Contratante designará uma Autoridade Central encarregada de dar 

cumprimento às obrigações impostas pela presente Convenção. 2. Um Estado 

federal, um Estado no qual vigoram diversos sistemas jurídicos ou um Estado com 

unidades territoriais autônomas poderá designar mais de uma Autoridade Central e 

especificar o âmbito territorial ou pessoal de suas funções. O Estado que fizer uso 

dessa faculdade designará a Autoridade Central à qual poderá ser dirigida toda a 

comunicação para sua transmissão à Autoridade Central competente dentro desse 

Estado
248

. 

 

Digno de nota que no Brasil, através do ECA, as premissas da Convenção de Haia e da 

Convenção dos Direitos da Criança encontram-se contempladas e sistematizadas. O diploma 

legal brasileiro normatiza os procedimentos da adoção internacional em seus artigos 52, 52B, 

52C, 52D. Assim, situa nesses artigos a existência da Autoridade Central Administrativa 

Federal (ACAF), de vinte e seis Autoridades Centrais Estaduais (ACE) e da Autoridade 

Central do Distrito Federal (ACDF). 

A ACAF é vinculada diretamente à Secretaria Especial de Direitos Humanos, logo 

pertencente ao Poder Executivo Federal; ao passo que as vinte e sete ACE e a ACDF são 

partes constitutivas de seus respectivos Tribunais de Justiça. 

Os Organismos Credenciados são, geralmente, Organizações Não Governamentais 

(ONG) que têm função delegada pelas Autoridades Centrais para executarem ações de 

acompanhamento das adoções internacionais. Há países, como o Brasil, que não delegam 

funções a Organismos Credenciados, visto que o sistema de adoções é conduzido, 

exclusivamente, por instâncias estatais. Porém, todos os países que ratificaram a Convenção 

de Haia e permitem adoções internacionais carecem se relacionar com os Organismos 

Credenciados. Afinal, muitos dos países signatários têm nesses organismos suas bases de 
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 A citação está em conformidade com a escrita do texto legal. 
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 Artigo 6 da Convenção de Haia. 
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 Convenção de Haia. A citação confere com a escrita do texto legal. 
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sustentação para que as adoções internacionais sejam viabilizadas. 

No Brasil, quem tem a atribuição de proceder ao credenciamento e autorização de 

funcionamento dos Organismos Credenciados é a ACAF: 

 

Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos 

nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à 

adoção internacional, com posterior comunicação às Autoridades Centrais Estaduais 

e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet
249

. 

 

Ressalta-se que um organismo credenciado pode atuar em um país contratante apenas 

quando devidamente autorizado por ambos, país de origem e país de acolhida da 

criança/adolescente, conforme prevê a Convenção de Haia: “Um organismo credenciado em 

um Estado Contratante somente poderá atuar em outro Estado Contratante se tiver sido 

autorizado pelas autoridades competentes de ambos os Estados”
 250

. 

Premente situar que os Organismos Credenciados não podem visar lucro, tampouco 

seus funcionários e dirigentes podem ter ganhos desproporcionais ao exercício de suas 

funções, conforme previsto no diploma legal que normatiza as adoções internacionais, ou seja, 

a Convenção de Haia
251

: 

 

As Autoridades Centrais tomarão, diretamente ou com a cooperação de autoridades 

públicas, todas as medidas apropriadas para prevenir benefícios materiais induzidos 

por ocasião de uma adoção e para impedir qualquer prática contrária aos objetivos 

da Convenção (...). Um organismo credenciado deverá: a) perseguir unicamente fins 

não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades 

competentes do Estado que o tiver credenciado; b) ser dirigido e administrado por 

pessoas qualificadas por sua integridade moral e por sua formação ou experiência 

para atuar na área de adoção internacional; c) estar submetido à supervisão das 

autoridades competentes do referido Estado, no que tange à sua composição, 

funcionamento e situação financeira
252

. 

 

O ECA reitera em seu texto legal a proibição de que dirigentes e funcionários dos 

Organismos Credenciados sejam regidos pela racionalidade do lucro, no intuito de que essas 

entidades não atuem em uma perspectiva mercantilista, mas que o melhor interesse da 

criança/adolescente seja o fio condutor de suas intervenções. No entanto, não proíbe que os 

trabalhadores sejam remunerados, desde que dentro dos limites da razoabilidade; bem como 

diz da necessidade, antes do credenciamento junto à ACAF, de um cadastro na Polícia 

Federal: 
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 ECA (Lei 8.069 de 1990) Artigo 52-VIII-§ 2
º,
 (alterado pela Lei 12.010 de 2009). 
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 Artigo 12 da Convenção de Haia. 
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 Artigos 8 e11 da Convenção de Haia 
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Os organismos credenciados deverão ainda: I - perseguir unicamente fins não 

lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes 

do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central 

Federal Brasileira; II - ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de 

reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar 

na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e 

aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de 

portaria do órgão federal competente; (...) 
253

. 

 

Residentes no exterior interessados em realizar adoções internacionais no Brasil, 

necessitam, inicialmente, buscar a habilitação para adoção junto ao Juízo competente em 

matéria de adoção nacional, em seus países de moradia. Cada país tem um modo próprio de 

efetivar os procedimentos de avaliação daqueles que se propõe à adoção, não necessariamente 

com equipes técnicas interprofissionais (ETI) pertencentes às estruturas dos Tribunais de 

Justiça. Há situações em que as ETI que avaliam são da rede estatal de saúde, de assistência 

social ou mesmo pertencente à rede privada de serviços, tendo os postulantes que arcar com 

todos os custos inerentes à habilitação para adoção. 

Após a habilitação para adoção ser chancelada pelo Juízo competente, no país de 

moradia, os postulantes têm até um ano para acessarem um Organismo Credenciado. @s 

futuros pais adotiv@s têm ainda que indicar o país onde pretendem adotar, judicialmente, @ 

filh@. 

Os Organismos Credenciados têm agências funcionando tanto no país de acolhida 

(onde residem os habilitados), quanto no país de origem da criança/adolescente a ser adotada. 

Cabe ao Organismo Credenciado buscar a Autoridade Central do país de origem de 

crianças/adolescentes, para proceder à inserção dos postulantes no Cadastro de Habilitados à 

Adoção Internacional. 

O Organismo Credenciado entrega à Autoridade Central um dossiê, no qual contém os 

estudos técnicos realizados: psicológico & social; bem como um atestado médico. O dossiê 

será analisado pelos profissionais da Autoridade Central, estando tudo em conformidade, 

aquela pessoa ou casal será inserida no Cadastro de Adoção Internacional, para posterior 

aproximação entre adotantes e adotand@s. 

No Brasil, os dossiês dos residentes no exterior são endereçados a uma das vinte e seis 

(26) Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção Internacional
254

 (CEJAI) ou a Comissão 

Distrital Judiciária de Adoção (CDJA). Nem todas as CEJAI têm em seus quadros equipes 
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 ECA (Lei 8.069 de 1990) Artigo 52- § 4
o, 

(alterado pela Lei 12.010 de 2009). A citação está em 

conformidade com o texto legal. 
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 Algumas comissões não têm, no nome, o termo internacional, em que pese à competência. Assim, são 

nomeados por CEJA, como era o caso do Rio de Janeiro, o qual alterou o modo de nomear após o ano de 2008. 

Neste texto será utilizado o termo CEJAI independentemente do modo de nomeação de cada Autoridade 

Central Estadual. 
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técnicas interprofissionais (ETI). Porém, naquelas CEJAI que há as referidas equipes, 

constitui-se atribuição dos assistentes sociais e psicólogos procederem à análise dos relatórios 

técnicos elaborados por profissionais dos países onde residem os habilitados. Por vezes, os 

técnicos das CEJAI solicitam complementações ou atualizações dos estudos técnicos contidos 

nos dossiês, o que equivaleria à renovação das habilitações dos postulantes residentes no 

Brasil: “a Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação 

sobre o estudo psicossocial d@ postulante estrangeir@ à adoção, já realizado no país de 

acolhida (...)” 
255

.  

Sanadas possíveis exigências técnicas, o dossiê é encaminhado às autoridades que 

compõem a CEJAI: desembargador@s, juíz@s, promotor@s e advogad@s convidad@s
256

. 

Digno de nota que as complementações/atualizações não retornam aos profissionais que, 

inicialmente, realizaram os estudos, salvo raras exceções. Portanto, ficam a cargo dos 

Organismos Credenciados. Após aprovação, os postulantes são inseridos no Cadastro de 

Adoção Internacional daquela Autoridade Central Estadual, com habilitação válida por um 

ano: 

 

(...) verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a 

compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento 

por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários 

ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do país de 

acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá 

validade por, no máximo, 1 (hum) ano (...) 
257

. 

 

Durante o encontro que vivenciei com a ETI da CEJAI-RJ, travei contato com o fato 

de que as CEJAI, Brasil afora, têm modos de operar bastante diferenciados. No caso da 

CEJAI-RJ, cabe à ETI fazer a indicação de crianças/adolescentes para @s postulantes, a partir 

da ordem cronológica de inserção dess@s no Cadastro de Pretendentes à Adoção 

Internacional. 

Após a indicação técnica, fica a cargo das autoridades que compõem a CEJAI 

procederem à autorização de aproximação entre postulantes e adotand@s. A ETI da CEJAI-

RJ nomeia seu modo de operar de “indicação casada”, uma vez que se vincula 

criança/adolescente a um casal ou pessoa específica. 

A partir desse momento, há um trabalho articulado entre três ETI: da CEJAI, da VIJI e 
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 ECA (Lei 8.069 de 1990) Artigo 52- VI, (alterado pela Lei 12.010 de 2009). 
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 No Rio de Janeiro a CEJAI tem esta configuração. 
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 ECA (Lei 8.069 de 1990) Artigo 52- VII, (alterado pela Lei 12.010 de 2009). 
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do abrigo de referência da criança/adolescente. Essas três equipes travam uma parceria com o 

representante do Organismo Credenciado. Saliente-se que a nomeação do representante do 

Organismo Credenciado não requer uma formação técnica de nível superior; basta ser pessoa 

idônea e com notória experiência em adoções judiciais
258

. 

A CEJAI e os Organismos Credenciados permanecem em contato, por dois anos, no 

intuito de estabelecerem trocas constantes sobre a adaptação da criança/adolescente nos países 

de acolhida. Esse contato acontece através do envio de relatórios técnicos. Os aludidos 

relatórios deveriam versar sobre os cuidados formais dos familiares adotivos; bem como da 

adaptação do infante junto a sua nova família. O não envio dos relatórios de acompanhamento 

da situação da criança contraria o preconizado pela Convenção de Haia: “(...) e) responder, 

nos limites da lei do seu Estado, às solicitações justificadas de informações a respeito de uma 

situação particular de adoção formuladas por outras Autoridades Centrais ou por autoridades 

públicas”
259

. 

Faz-se necessário situar que a não emissão do relatório contraria também ao 

preconizado no ECA: 

 

(...) apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral 

das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções 

internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento 

de Polícia Federal; (...) enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade 

Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo 

período mínimo de 2 (dois) anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de 

cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida 

para o adotado (...) 
260

. 

 

Foi situado também pelas trabalhadoras que os Organismos Credenciados, caso não 

cumpram todas as exigências, perdem o credenciamento, ficando, deste modo, 

impossibilitados de darem seguimento as suas atividades. Notadamente, porque carecem da 

anuência, tanto dos países de acolhida, quanto dos países de origens das crianças/adolescentes 

encaminhados à adoção internacional, conforme já sinalizado neste texto. 

O Brasil, conforme já mencionado, não tem Organismos Credenciados. Portanto, 

quando alguém que vive no Brasil, estrangeir@ ou brasileir@, deseja realizar uma adoção 

internacional, há que procurar o Juízo com competência em matéria de Infância e Juventude 

para habilitar-se a adoção. Posteriormente, faz-se necessário procurar a CEJAI ou CDJA, de 

                                                 
258

 Artigo 11 da Convenção de Haia, já citado neste texto. 
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 Artigo 9 da Convenção de Haia. 
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 ECA (Lei 8.069 de 1990) Artigo 52- IV e V, (alterado pela Lei 12.010 de 2009). 
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acordo com sua moradia, para solicitar adotar no exterior: “As pessoas com residência 

habitual em um Estado Contratante, que desejem adotar uma criança cuja residência habitual 

seja em outro Estado Contratante, deverão dirigir-se à Autoridade Central do Estado de sua 

residência habitual” 
261

. 

@s habilitad@s têm que indicar o país de escolha e custear a tradução juramentada do 

dossiê a ser enviado para o país de destino. Segundo a ETI da CEJAI-RJ, trata-se de “uma 

prática muito rara, tanto que nós fizemos, aqui no Rio de Janeiro, apenas duas adoções. E, o 

Paraná fez apenas uma. O resto do Brasil ainda não fez”
262

. 

As duas adoções internacionais que a CEJAI-RJ acompanhou que foram realizadas por 

residentes no Brasil, referem-se a crianças de nacionalidades distintas. Uma delas fora levada 

a termo por família que imigrou para o Brasil, que tem dupla cidadania e parentela residente 

no país de origem. Quanto à outra adoção, fora feita por um adido militar e sua esposa, no 

país onde se deu adoção: “(...) eram duas meninas (...).  tratava-se de uma adoção tardia (...) 

uma nós já finalizamos (...). A outra, que ainda estamos acompanhando, está no pós-adotivo 

(...)”. 

 

 

4.2.1 Habilitação de nacionais: representando o Brasil no exterior 

 

 

Há uma especificidade no que concerne à habilitação para adoção de brasileiros, 

funcionários públicos, no exercício de suas funções no exterior, os quais não se enquadram na 

modalidade de adoções internacionais, pois têm o direito de figurar no Cadastro Nacional de 

Adoção (CNA), concorrendo em igualdade de condições com os demais habilitados no Brasil. 

Ou seja, não precisam como os habilitados nas CEJAI, adotarem crianças/adolescentes que 

não atendem o ideário hegemônico d@s habilitad@s residentes no Brasil. 

No entanto, os caminhos que devem ser trilhados por tais pessoas constituem-se 

nebulosos. Tive conhecimento dessa possibilidade adotiva através de conversas com uma 

amiga/colega de trabalho, a qual tinha em suas relações pessoais um casal de rapazes que 

necessitaram bater em muitas portas para acessar a habilitação para adoção nacional. Um dos 

membros da díade conjugal pertencia ao quadro de serviço público brasileiro, em exercício no 

exterior. 
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 Artigo 14 da Convenção de Haia. 
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 Narrativa de uma profissional no encontro que tive na CEJAI-RJ. 
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A partir dessa informação, procurei me informar melhor sobre o tema, no encontro 

com as profissionais da ETI da CEJAI-RJ. Porém, não souberam precisar os meandros a ser 

percorridos. Travei contato com o casal, mas esse não se sentiu seguro para dizer de sua 

história, uma vez que ainda se encontrava em curso a adoção d@ filh@. Eles temiam alguma 

intercorrência negativa a partir da publicização de sua história, mesmo não havendo a 

identificação. 

Assim, frente a falta de informações, travei contato, por e-mail, com todas as CEJAI. 

Todavia, a habilitação de brasileiros residentes no exterior, a serviço do Brasil continuou 

sendo para mim uma incógnita. Afinal, extrapolaria a competência dessas, uma vez que se 

trata de adoção nacional, mesmo que na interface com adoções internacionais, visto que as 

famílias residem no exterior. Logo, remeti e-mail também para a ACAF, no que, não obtive 

repostas. Busquei, também via correio eletrônico, informações com o sistema nacional de 

adoção, via cadastro nacional de adoção, o qual é administrado Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Também fiquei sem repostas. 

Nas trocas com as CEJAI/ACDF, uma profissional da ETI muito contribuiu para eu 

pensar os caminhos que tais pretendentes à habilitação para adoção teriam que percorrer. Fora 

informado que a situação, de fato, ainda não seria devidamente sistematizada. Dessa feita, 

dependeria, sempre, da singularidade de cada caso. Haveria, inicialmente, que considerar se o 

país onde o postulante encontra-se a prestar serviço seria signatário da Convenção de Haia. 

Pois, nestes termos, tanto a habilitação, quanto à adoção teriam que ser devidamente 

acompanhadas por entidades do país de moradia dos adotantes, mesmo se tratando de uma 

adoção a partir do CNA, ou seja, uma adoção nacional. 

Desse modo, como bem sinalizou um@ trabalhador@ da CEJAI-RJ, quando disse da 

adoção realizada pelo militar que adotou uma criança estrangeir@, fora uma adoção nacional, 

com uma aparência de adoção internacional, uma vez que se tratava de uma criança nascera e 

vivia naquele país, à época da inserção familiar, por um funcionário público brasileiro em 

exercício no exterior, a partir do sistema de adoção daquele país. No entanto, o 

acompanhamento pós-adotivo está sendo levado a termo no Brasil, pela ETI da CEJAI-RJ, 

visto que a família adotiva já retornou a terra natal. 
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4.2.2 Adoção internacional e homoconjugalidade 

 

 

Durante meu percurso como técnico do TJRJ, militante de Direitos Humanos e 

pesquisador no doutoramento, foi-me situado por um representante de Organismo 

Credenciado que em algumas CEJAI, os casais homossexuais estariam sendo preteridos em 

detrimento aos casais heterossexuais, quando da indicação de crianças/adolescentes. 

Faz-se necessário, então, situar que, possivelmente, algumas CEJAI não estariam a 

respeitar a racionalidade da ordem de inserção no Cadastro de Adoção Internacional. A ordem 

de inserção no Cadastro Nacional de Adoção constitui-se um critério desde sua 

implementação. Caso isso se confirme, é importante perguntar se a adoção internacional e a 

adoção nacional seriam regidas por racionalidades diversas no tocante a elegibilidade dos 

habilitados? Deveriam a orientação sexual ou identidade de gênero ser baliza em situações de 

adoção internacional? 

A fim de melhor precisar a questão, mesmo esta pesquisa sendo circunscrita ao estado 

do Rio de Janeiro, conforme situado anteriormente, busquei travar contato por e-mail com 

todas as CEJAI/ACDF. Perguntei, dentre outros pontos, se haveria predileção por casais 

heterossexuais, mesmo que casais homossexuais estivessem na frente daqueles, considerando 

suas inserções em seus respectivos cadastros de habilitados a adotar. 

Recebi de uma CEJAI a seguinte resposta: “pelo entendimento da comissão, sim”. 

Questionei que critérios técnico-teóricos balizariam tal entendimento. Obtive como reposta 

que “a comissão entende que uma família, composta por mãe e pai, é mais benéfica para as 

crianças e adolescentes, pois promove suas necessidades básicas, afetivas e psicológicas”. 

Segui na troca de e-mails e perguntei se a assistente social e a psicóloga que compõem 

a ETI daquela CEJAI corroboravam o posicionamento da Comissão Judiciária de Adoção 

Internacional, considerando as balizas técnico-teóricas e ético-políticas de suas respectivas 

profissões. No que fora respondido que “é necessário que seja analisado cada caso específico. 

Pode haver divergência de entendimento, mas quem decide é a comissão. A equipe técnica 

somente emite o parecer”. 

Premente pontuar que, no momento da consulta, havia cinco casais homossexuais no 

cadastro da aludida CEJAI. Penso que seria importante que esses casais soubessem da 

predileção por famílias formadas por casais heterossexuais. Afinal, considerando o fato de 

que sempre há casais heterossexuais no cadastro e que os ditos perfis de crianças/adolescentes 

desejados por residentes no exterior são muito semelhantes, em que momento os 
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homossexuais teriam acesso ao filho que desejam? 

Considerando a aposta ético-política desta pesquisa, voltei nas trocas de e-mails. 

Afinal, penso que uma pesquisa intervenção necessita se inquietar, colocando em análise os 

atravessamentos que constituem tanto o pesquisador quanto às práticas com as quais se 

depara. Assim, fiz as seguintes ponderações: 

 

Prezad@, não quero ser chato... Tampouco identificarei os nomes e lugares em 

minha escrita... Apenas citarei modos de operar, para que possamos colocar em 

análise nossas práticas. A pesquisa será circunscrita ao [estado do] Rio de Janeiro. 

Mas, farei menção aos modos de fazer das demais CEJAI. Eu tinha a informação, 

através de representantes de Organismos Credenciados, que algumas CEJAI 

preteriam casais homossexuais em detrimento de casais héteros. A única resposta, 

até o momento, que corrobora essa informação, é a tua. Penso ser importante que 

isso apareça, não apenas em minha pesquisa, mas em uma dimensão mais ampliada, 

para que aquel@s que atuam em cargos públicos sejam instados a afirmar suas 

práticas e, talvez, transformá-las. Notadamente, em um tempo histórico no qual o 

Congresso Nacional Brasileiro encontra-se atravessado por práticas 

fundamentalistas. Vamos seguir com as trocas e, desde já @ convido para a defesa 

(...). 

 

A partir desse e-mail, não mais obtive resposta. Continuo ainda digerindo os efeitos 

que essa troca de e-mails tem produzido em mim. Afinal, o que caberia a um pesquisador, que 

se propõe implicado, fazer diante dessa informação? As respostas d@ funcionári@ públic@, 

antes de fechar em silêncio, dizem de sua ingenuidade ou da crença da veracidade de suas 

afirmações? No entanto, não há como afirmar que a opinião emitida é um posicionamento 

individual daquel@ funcionári@ ou se representa a opinião da comissão como um todo. 

Penso em como escapar à racionalidade judicializante e investir em modos diversos de 

transformar. Mas sem deixar de atentar para os casais que se encontram naquela fila. Que 

movimentos fazer? Afinal, aqueles casais, ao que parece, encontram-se “condenados” a 

apenas receberem crianças que forem recusadas por todas as famílias hegemonicamente 

estruturadas. Isto se houver crianças que se localizem fora do ideário das famílias ditas 

tradicionais... Sendo assim, como deve um@ pesquisador@ se posicionar quando se depara 

com possíveis violações de direitos basilares referente a qualquer minoria social? Fica aqui 

colocada a questão para posterior problematização, uma vez que não temos como saber se é 

uma compreensão individual d@ funcionári@ que respondeu ao e-mail ou um 

posicionamento firmado da comissão... 

Assim, retomo aqui o encontro potente que vivenciei com a assistente social, as duas 

psicólogas e a secretária executiva da CEJAI-RJ... Digno de nota que as quatro profissionais 

foram unânimes em afirmar que percebem que os casais homossexuais, formados por homens 
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ou por mulheres, na experiência profissional que têm como trabalhadoras dessa CEJAI, 

constituem-se potentes para lidar com as delicadezas das crianças/adolescentes a quem são 

apresentados. 

Pontuaram que, até o momento, houve êxito em todas as apresentações pois, “(...) o 

casal homoafetivo, homossexual, o que você preferir, vem preparadíssimo, a gente sabe disso, 

vem com muita disponibilidade afetiva. E, com o percentual, aqui, de êxito de 100%, essa é a 

verdade (...)”. 

Foi acentuado ainda a delicadeza de todos os casais homossexuais no manejo com os 

infantes, visto que teriam a compreensão dos regimes de verdade que produzem a fantasia de 

uma família idealizada nas premissas heteronormativas, ou seja, constituída por mãe/pai. 

Disseram de uma recente adoção, por um casal de homens europeus, os quais 

adotaram três irmãos. As ambiguidades foram trabalhadas e a delicada firmeza do casal fora 

determinante para o sucesso da adoção. Afinal, havia por parte da irmã mais velha, uma 

demanda explícita por uma mãe. Até o último atendimento, demonstrava, de modo ambíguo, 

tristeza e felicidade: 

 

(...) foi no ano passado, era um casal de rapazes europeus (...) Eram três crianças. 

(...) a gente fez essa proposta de um casal homoafetivo. A menina [mais velha] 

demonstrou resistência. Ela falou que queria muito uma figura materna, queria uma 

mãe (...). E aí, isso foi trabalhado pelas equipes. (...) ela se mostrou disponível a 

conhecer o casal de rapazes. (...) [a menina] chorou, porque realmente ela tinha o 

desejo de ter uma mãe (...). Mas ela quis conhecer [o casal]. Ela se mostrou 

resistente (...). Eles foram maravilhosos, porque eles trouxeram um material 

riquíssimo (...). Eles fizeram toda a história da criança; da criança e deles, da 

família. Foi através de caricaturas, num álbum (...). E, quando ela teve contato com 

aquilo, se desarmou, foi ótimo (...). 

O casal, por orientação das equipes, tão logo chegou a seu país, buscou suporte 

terapêutico, para que a infante pudesse contar com um espaço para trabalhar suas questões 

emocionais, poder dizer da tristeza de não haver conseguido uma mãe, mas também se haver 

com uma possível potência em se ter dois pais, o que lhe foi possível pelos encontros havidos 

do desejo daquele casal em ter filh@s e de sua impossibilidade de viver junto a suas origens 

de modo protetivo. 

No mais das vezes, diverso da aludida menina, a experiência das trabalhadoras da 

CEJAI-RJ, refere-se a crianças/adolescentes demandantes por uma família na qual possam 

desenvolver o sentimento de pertencimento, independentemente do modo de organização 

familiar dos adotantes. Os infantes afirmam o desejo de serem adotados, não se importando 

com os arranjos familiares e chegariam a explicitar que poderia sim, ser uma família 

homoparental: 
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Agora, o que a gente vê é uma receptividade muito grande das crianças (...) em 

receber essas famílias homoconjugais (...). As crianças ficam muito à vontade (...). 

Muitas crianças já chegam falando: ah! Eu quero uma família, pode ser de dois pais, 

de duas mães, não importa (...). As crianças já chegam assim, trabalhadas (...) enfim, 

tem a mídia... (...). Elas já chegam com esse discurso (...) livres de preconceitos. 

 

Há ainda, segundo narrado pel@s trabalhador@s, crianças que, desde muito novas, 

sinalizariam uma possível orientação sexual e identidade de gênero diversa daquelas 

preconizadas pela heteronormatividade, as quais se sentem plenamente inseridas diante de 

uma adoção por casais que rompem com as fronteiras do padrão binário, hegemônico e 

identitário de orientação sexual e identidade de gênero: 

 

(...) tem crianças que já apresentam algumas tendências (...) e, realmente, parecem 

verdadeiros encontros (...) porque, é um espaço que a criança pode ser ela (...). Se 

apresentar da maneira que quiser. Então, a gente tem percebido isso em algumas 

crianças (...). E, agora, a gente está com duas situações, uma em andamento, em 

estágio de convivência (...) a outra situação (...) já houve a aceitação por parte do 

casal e o estágio de convivência vai começar. 

 

As adoções internacionais tramitam na comarca de origem da criança, cabendo ao juiz 

de primeira instância sentenciar o processo de adoção. Importante recordar que apenas são 

encaminhadas à adoção crianças/adolescentes que não têm vínculo jurídico com suas famílias 

de origem. Assim, não há mais que se falar em recursos judiciais. 

Cabe a CEJAI, após a sentença de adoção da primeira instância, emitir “a 

conformidade, que é o documento final que a gente atesta que a adoção obedeceu aos 

critérios da Convenção de Haia”
263

. A conformidade se faz necessária para que @ adotand@ 

seja recepcionad@ no país de acolhida, sem o qual, possivelmente, sequer conseguirá entrar 

no país em companhia d@s adotantes. 

Durante o encontro conversamos ainda sobre os critérios de elegibilidade para que 

alguém seja habilitad@ a adotar, visto que as técnicas em questão também atuaram em VIJI e 

trabalhavam com habilitações para adoção. @s trabalhador@s da CEJAI-RJ corroboraram a 

maioria das falas d@s assistentes sociais e psicólog@s que atuam nas VIJI, isto é, faz-se 

necessário que @s postulantes tenham genuíno projeto existencial de exercerem a 

parentalidade. 

No tocante especificamente aos homossexuais, na condição de casais ou na 

modalidade monoparental, fora dito que a capacidade de enfrentar o preconceito seria uma 

questão a ser problematizada, notadamente no que se refere ao empoderamento d@s filh@s, 

enquanto pertencentes a modos de se ser família que rompem com a heteronormatividade. 
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 Narrativa de trabalhadora da CEJAI-RJ. 
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Quanto a arranjos que transcendem à díade conjugal, foi situado que triângulos, 

quartetos, enfim, o nomeado poliamor esbarraria nas fronteiras legais, notadamente dos países 

de acolhida, ou seja, sequer chegariam às CEJAI. Afinal, não seriam habilitad@s na origem 

do pleito. 

Desse modo, fora trazido à baila a especificidade da Itália, onde apenas podem adotar 

casais heterossexuais, formalmente casad@s. Logo, até o momento, não há experiência de 

adoções internacionais por italian@s que sejam, assumidamente, homossexuais. Porém, há 

que se recordar da experiência relatada pela ETI da VIJI de Cafezais, em que um casal
264

, 

formado por brasileiro e um italiano, adotou, um bebê, filho biológico da prima do brasileiro 

que compõe a aludida díade conjugal. 

Os adotantes radicados no exterior que têm adotado na CEJAI-RJ, majoritariamente 

são oriundos da Espanha, França e Itália. Apenas espanhóis e franceses homossexuais, casais 

ou na modalidade monoparentais têm adotado na CEJAI-RJ. A Itália, conforme já referido, 

restringe a adoção a casais heterossexuais. 

Os impedimentos legais para que homossexuais adotem na Itália acabam por produzir 

construções de linhas de fugas por aqueles que desejam exercer a parentalidade, em 

homoconjugalidades ou na modalidade monoparental. Trocando em miúdos, “casamentos de 

fachada” com “amig@s” do sexo oposto, possibilitam que driblem o instituído pelo Estado, 

naquele país. Ou mesmo em outros, visto que poderiam realizar adoções internacionais, sem 

se deixarem notar por mecanismos de controle como o que parece haver na CEJAI brasileira 

que discrimina aquel@s habilitad@s que não se enquadram às premissas heteronormativas. 

O que fora afirmado pel@s trabalhador@s da ETI da CEJAI-RJ e corroborado nas 

falas majoritárias d@s técnic@s das ETI das VIJI, é que, o que importa, do ponto de vista da 

avaliação, é a capacidade de cuidado e proteção. Pois, qualquer arranjo familiar que possa 

oferecer à criança/adolescente um lugar de filiação é um arranjo possível. No que tange a suas 

práticas sexuais, deveria ser, de fato, assunto de alcova, não critérios de avaliação sobre 

possibilidades para o exercício (homo)parental. 

Pensar um caminho do meio que, não necessariamente o retorno à família de origem 

ou a adoção judicial, foi colocado em pauta, notadamente quando as trabalhadoras disseram 

de suas experiências/vivências nas ETI das VIJI. Afinal, há de se cobrar políticas públicas 

capazes de produzir a autonomia de adolescentes que têm poucas chances de serem adotados, 

ou mesmos que não desejam ser adotados, mas almejam conduzir a própria vida quando se 

tornarem adult@s: 
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 O termo em questão está em grifo porque à época da adoção o casamento por pessoas do mesmo sexo era 

proibido na Itália. Fora aprovado pelo Senado Italiano em 25/02/2016. Porém, a adoção continua sendo 

proibida. <http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/senado-aprova-uniao-civil-gay-na-italia-mas-proibe-

adocao,4e2896e2c00277da290fb1a08367fe7e2rpetc9v.html> - Acesso em: 21/04/2016. 
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A gente tem que trabalhar com as crianças desde que chegam à instituição de 

acolhimento ou família acolhedora. Enfim, desde que chegam, [as equipes] têm que 

começar a trabalhar: ou a reintegração familiar, ou o processo adotivo, ou a não 

adoção. Porque eu sempre questionei isso (...) será que só tem duas opções? Na 

questão dos adolescentes tem que se trabalhar a autonomia (...). E as pessoas não 

falam disso. Eu já trabalhei com abrigo para adolescentes. Ninguém falava disso. O 

juiz ia lá, “ah, por que tem que ver a adoção”. Eu falei, “adoção para um rapaz de 

quinze anos?” Tem que cobrar da Prefeitura. Enfim, dos órgãos competentes, para 

que trabalhem a autonomia. Porque o adolescente vai fazer dezoito anos, e aí? Aí 

põe na rua? (...) não vejo as pessoas discutirem muito isso. Fica como se tivessem só 

duas opções: ou volta para família de origem ou vai ser adotad@. O que é que tem 

no meio disso tudo? Então assim, acho que tem muita coisa para se pensar sobre a 

proteção de crianças e adolescentes, cadê a terceira via? 

 

Assim, se faz necessário pensarmos uma terceira via possível. Posto que nem todos os 

infantes que se encontram em situação de abrigamento desejam ser adotados. Mesmo que 

desejem, pode não haver família adotiva possível. Há ainda aqueles que desejam retornar às 

famílias de origem e essas não têm condições de assumi-los. Existem também aqueles 

infantes que não desejam retornar para suas famílias de origem. O que fazer com esse 

menin@s que sobram? Para esses, penso que precisa existir políticas públicas capazes de dar 

conta de suas singularidades. Porém, a partir de minha experiência/vivência profissional, 

poucas foram as situações de não desejo por uma família por parte das crianças/adolescentes, 

quer seja em adoção por suas origens, quer judicialmente. Pois é sempre bom termos para 

onde retornarmos, oportuno situar que crianças com questões de saúde ou deficiências, 

geralmente, não têm famílias possíveis, vivenciando, portanto, situações de rejeito. 

 

 

4.3 A pesquisa e o fazer cotidiano – efeitos e expectativas naquel@s que participaram do 

ato de produzir conhecimento 

 

 

Os bons encontros que pude viver nesse caminhar-pesquisa com as ETI das VIJI do 

estado do Rio de Janeiro, com a ETI da CEJAI-RJ, com os militantes dos GAA e com os 

núcleos familiares homoconjugais que toparam participar dessa pesquisa produziram 

transformações em mim. Pelo teor das falas dos colegas do TJRJ, pude notar que foram 

criadas expectativas quanto ao destino que seria dado àquilo que produzimos junto nos 

encontros. Afinal minha aposta, conforme já sinalizei, não era uma coleta de dados, mas uma 

produção de dados a partir do encontro com o outro, para dizer com o outro, não do outro, 

sobre nossos fazeres/saberes/fazeres. Por certo, uma maior aproximação entre a 

companheirada da militância das ETI das VIJI e dos GAA tenha sido o efeito mais marcante 

em mim. 
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No tocante aos efeitos e expectativas nos núcleos familiares homossexuais que comigo 

se encontraram para a produção desta pesquisa, penso que a afirmação dos diferentes modos 

de se ser família seja a maior delas. Quando chegar ao contexto próprio das histórias dos 

projetos adotivos e das adoções já realizadas, poder-se-á ter uma aproximação de seus sonhos 

e expectativas homoparentais. Faz-se necessário, ainda, dizer que em relação a algumas das 

famílias, eu já tinha uma aproximação. A partir do percurso da pesquisa, conquistei nov@s 

amig@s... 

Por ora, vamos a algumas falas enunciadas por muitos colegas e também alguns 

amigos de jornada laboral junto as VIJI, dos companheiros de militância dos GAA e da 

CEJAI-RJ que nos dão pistas sobre a importância da articulação entre a pesquisa produzida no 

espaço formal das universidades e as práticas cotidianas das políticas públicas, sejam elas 

estatais ou não. 

 

Queria agradecer, muito bom! O melhor de tudo foi que a gente parou para se ouvir. 

Isso não acontecia há muito tempo aqui, porque a gente está sempre engolida com o 

trabalho. E mais do que se ouvir, foi se ouvir com alguém de fora. Digo, de fora de 

Viagem, mas que faz, exatamente, o mesmo trabalho que a gente, com uma visão de 

fora do nosso trabalho. Isso é muito rico, porque senão a gente acaba não 

conseguindo rever alguns contrapontos, às vezes. Isso ajuda a gente conseguir se 

ouvir, enquanto equipe e perceber o que cada uma, ainda, tem que andar mais (...). 

Eu descobri muito mais afinidade do que eu imaginava que existia de fato. Tiveram 

posições que me surpreenderam, positivamente, que eu não esperava (ETI da VIJI 

da Viagem). 

 

Vejo nessa enunciação uma grande demanda para que se organize um espaço próprio 

para trocas regulares entre @s profissionais. Nesse momento, estava a se dizer de trocas entre 

a própria ETI daquela mesma VIJI. Na condição de trabalhador de uma VIJI, já ouvi de uma 

autoridade judicial que “reuniões se fazem fora do expediente de trabalho”. Há uma crença 

instituída que atividades que ultrapassem os atendimentos e elaboração de pareceres seja outra 

coisa que não trabalho efetivo. 

No excerto abaixo, há uma demanda por teorias que se aproximem do fazer cotidiano. 

Porém, deposita em uma pesquisa levada a termo por alguém que esteja no campo específico 

das intervenções postas em análise. Pois esse seria o lugar por excelência daquele que poderá 

dizer de uma “verdade”. Há que se pensar, primeiro no risco da crença em uma “verdade”; 

ainda, há de se pensar que o atuar fronteiriço é eivado de riqueza e riscos, pois pode nos 

ajudar a ver alguns pontos interessantes. Concomitantemente, ele pode naturalizar e 

invisibilizar a percepção de questões que precisam ser explicitadas para que suas 

transformações sejam tangíveis. 
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E a tua pesquisa, pelo teu trabalho no TJRJ, é um diferencial, porque você está de 

dentro, vendo o que de fato as pessoas pensam e fazem no dia-a-dia. Há 

pesquisadores muito distanciados das práticas e não conseguem conciliar essas duas 

vertentes: teoria e prática. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial do seu 

trabalho. Quero ler a tese! (ETI da VIJI da Viagem). 
 

A premência de se ter um tempo específico para pensar o fazer, fez-se presente em 

todos os encontros com @s profissionais. Houve uma queixa referente à falta de respaldo 

institucional para que as dificuldades cotidianas pudessem ser enfrentadas coletivamente; não 

se restringindo a movimentos individuais de algumas pessoas ou equipes: 

 

A gente lida com essas questões muita das vezes em processo e eu quero saber cadê, 

por exemplo, o espaço que é reservado para uma qualificação profissional, para 

pensarmos? Que privilégio, participar de uma discussão como essa, um debate como 

esse! E aí, ter cursos mais direcionados na nossa área. Porque eu acho que a gente 

tem um dia-a-dia, um cotidiano muito rico de questões que estão batendo a nossa 

porta. E, a gente fica, individualmente, correndo atrás. É correndo através de um 

colega, trocando experiências de comarca em comarca. Mas, um enfrentamento, 

diretamente, dessa questão você não tem! (ET da VIJI de Fronteiras). 

 

Os encontros foram vividos como um consistente momento de qualificação para a 

prática. Não que eu, na condição de pesquisador, tenha ensinado a quem quer que seja. Mas 

que o ato de estarmos junto, pensando a temática, engendrou uma profunda reflexão sobre a 

prática em tod@s nós. Vivemos assim, um denso processo de mútuo aprendizado, conforme 

pode ser observado na fala seguinte: 

 

Eu acho que a discussão que a gente teve aqui hoje foi muito rica. Refletimos, 

pensamos... E eu vou levar essa reflexão para prática. Quando vierem essas 

situações, já vamos ter esse debate. Eu acho que não é só pegar o processo e 

começar a pensar sobre a temática na hora que o processo estiver em nossas mãos. 

Esse processo diário, cotidiano de reflexão, de entendimento do que é a Justiça, e de 

qual é o nosso papel enquanto equipe técnica, acaba nos provocando a sair desse 

lugar cômodo, para que, quando o atendimento chegar, a gente possa errar menos 

(ETI da VIJI de Cafezais). 

 

Houve ainda uma demanda para que haja uma restituição do processo da pesquisa, 

para quando o trabalho estiver concluído. Dessa feita, fiquei com o compromisso de retorna 

para ter uma conversa, não apenas com a equipe, mas também com o GIAA que existe 

naquela VIJI. O ato de pesquisar constitui-se, assim, na minha ótica, em um processo que não 

se esgota na defesa frente à banca, mas em um restituir ao outro, aquilo que coproduzimos: 

 

Esse nosso encontro foi muito bom! Conversar sobre nosso trabalho é muito 

importante. Eu acho que seria ótimo você voltar para falar no nosso grupo. Podia 

levar esse tema para discutir com o pessoal. (...). Isso, quando você tiver defendido a 

tese. (...). Achei muito bom o nosso bate-papo! Verdade, quando você já estiver 
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fechando, ou melhor, quando já estiver fechado sua tese, seu trabalho. Acho que é 

muito rica essa discussão (ETI da VIJI da Posse). 

 

Ter a chance de parar um fazer, por vezes automático, dada a demanda sempre 

presente, premente, e urgente pela feitura de pareceres e podermos discutir nossas práticas. 

Trocar a partir dos modos de fazer de duas VIJI, no ato da pesquisa, ascendeu o desejo por 

trocas com outras VIJI, em uma articulação maior com os gestores do Tribunal, para quem 

sabe, a partir da produção de uma tese, abrir espaços de trocas sobre a temática da adoção, 

homoparentalidade e homoconjugalidade. Talvez, fosse importante, melhor, necessário, 

pensarmos em debates que nos possibilitassem, para além de uma temática específica, 

afirmarmos a diferença em sua radicalidade. Que possamos ser tod@s: viados, sapatões, 

trans, bis, intersexo, queers, negr@s, deficientes, mulheres, estrangeir@s... 

 

O encontro, eu achei bem produtivo. Vamos dizer assim, foi uma troca bastante 

significativa. Trouxe questões para a gente refletir, questões do nosso dia-a-dia. Para 

mim foi muito válido; pessoalmente, eu gostei bastante. (...). Também achei 

interessante, não só para a gente parar um pouquinho o nosso fazer, que é muitas 

vezes automático; mas também parar para ver o que a gente está fazendo. Falar das 

nossas práticas é sempre bom! E também, ouvir da VIJI onde você trabalha, como é 

seu o funcionamento, foi muito bom! Que a gente se encontre outras vezes! 

Precisamos de mais encontros mesmo! Vamos discutir a questão da adoção por 

casais homossexuais! O termo é esse! Chama a categoria. Nós que estamos no 

interior, ficamos superprejudicados nesse sentido. (...). Eu acho que o tema é muito 

interessante para gente. É válido a gente se preparar para esses casos (ETI da VIJI de 

Prazeres). 

 

A necessidade de debate que atenda aos trabalhadores lotados em VIJI no interior do 

estado também foi apontada como uma questão delicada e de difícil enfrentamento. Há, como 

já sinalizado, juízos que desqualificam espaços internos de reuniões, como se outra coisa 

fosse que não trabalho. Quando a questão é liberação para que @s profissionais busquem 

aprofundar o conhecimento através de cursos na Região Metropolitana, a situação se torna 

quase que impossível. Assim, a produção desta tese também fora vista como um possível 

canal de articulação para se afirmar os espaços de trocas entre @s trabalhador@s de lugares 

diversos: 

(...). Eu acho que sua produção vai ser importante para termos material, lermos mais, 

refletirmos mais, embasarmos mais nossos relatórios, nossos estudos técnicos... (...). 

Assim, alguém lê alguma coisa interessante, aí divide com as colegas. Ou ainda, a 

colega está fazendo um curso de especialização na Capital, porque os cursos não 

vêm para cá. Então, até para gente ter liberação para participar de cursos na Região 

Metropolitana é difícil, além de ser difícil a locomoção. Enfim, é tudo muito difícil! 

Então, cada um de nós que está produzindo alguma coisa, está pensando sobre nosso 

fazer profissional, eu acho que tem que estar dentro do TJRJ, abrindo espaço para 

essas discussões, trazer a categoria mesmo para pensarmos, coletivamente os nossos 

fazeres. (...). Eu acho que toda troca, toda interação é positiva, é crescimento. 
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Precisamos disso. Eu acho que esses momentos aqui, são momentos bom para você, 

mas bom também para nós, porque paramos para ouvirmos um ao outro. Acho que 

temos que estar abertos mesmo. Temos que estar ouvindo, ainda mais quando é na 

área que trabalhamos. Precisamos parar e ouvir, porque, às vezes, o que eles 

precisam é estar sendo ouvidos. Eu vejo assim, é um pontapé inicial, estamos 

começando, não temos muitos casos. Mas estamos aqui para contribuir, queremos o 

melhor para as crianças e os adolescentes. E a gente vai esperar sua tese, sua escrita 

para a gente poder usufruir do que você está estudando (ETI da VIJI de Prazeres). 

 

Pensar o lugar de poder do especialista que, acaba, por vezes, por decidir sobre a vida 

do outro foi uma questão de relevo trazida à cena. A trabalhadora falou da importância de 

novas pesquisas, a partir da perspectiva da criança/adolescente, sobre o impacto da adoção, 

independente da configuração familiar na qual ela venha a ser inserida, a partir de uma adoção 

judicial: 

 

O que eu gostaria de sugerir depois (...) para o pós-doutorado, é a questão das 

crianças em relação ao rebatimento nelas. Porque a gente fala: “ah, as crianças estão 

aceitando”, elas querem qualquer forma, qualquer dinâmica familiar ou tipos de 

famílias (...). Mas, na verdade, tem um impacto. É uma nova família. São figuras 

parentais, às vezes do mesmo sexo. A gente está precisando pensar também sob a 

ótica da criança em todas essas questões. Pelo menos tentar esmiuçar um pouco 

mais, porque é difícil (...) (ETI da CEJAI-RJ). 

 

O foco desta pesquisa não foi o debruçar-se sobre as narrativas das 

crianças/adolescentes. Porém, os encontros vividos com os casais, em muitos deles com a 

presença d@s filh@s, como poderá ser observado no contexto das quinze histórias que vêm 

pela frente, nos possibilitam ponderar que sim, mesmo nesta pesquisa que tais narrativas não 

foram o foco, nos permitem sinalizar que as crianças/adolescentes inserid@s nestas famílias 

homoconjugais, encontram-se felizes, para o que, não se requer um olhar de especialista para 

asseverar. 

Os encontros fizeram brotar outras reflexões que ultrapassaram a proposta inicial, por 

exemplo, como lidar com situações de crianças/adolescentes que, de algum modo, sinalizam 

orientações sexuais e identidades de gêneros que rompam com o preconizado pelas balizas 

heteronormativas. Tal questão aparece junto à problemática situada sobre as dificuldades para 

se legitimar espaços institucionais, reservados a encontros para se pensar a prática. 

Novamente, fora apontado o encontro para a realização desta pesquisa como um momento 

privilegiado para se pensar as questões que atravessam o fazer técnico nas ETI das VIJI: 

 

(...) foi uma oportunidade (...) de trabalharmos algumas questões que a gente ainda 

não tinha discutido, aqui enquanto equipe. (...). Promoveu algumas reflexões que 

normalmente não estão no nosso cotidiano de trabalho, até porque todos nós aqui 

somos muito recentes na área. (...). Nós estamos começando, estamos iniciando uma 
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escadinha. Então assim, as reflexões iniciais são sempre bem-vindas e válidas para 

serem amadurecidas no futuro. (...) quando de repente uma criança ou um 

adolescente manifesta uma orientação homossexual, como trabalhar isso com 

aqueles que estão habilitados para adotar essa criança? (...). Eu acho que foi muito 

válido. A gente discutiu bastante coisas aqui, como já trouxe, um caso recentemente, 

que é uma demanda que a gente tem tido aqui no Juízo, um caso que eu lidei. (...). 

Eu acho que a gente, enquanto equipe, podia fazer isso sempre, sentar e discutir 

diversos temas, textos, eu sinto a maior falta disso. Sempre trabalhei assim nos 

espaços, antes de entrar para o TJRJ. Nós temos reuniões, mas não assim para 

discutirmos questões teórico-técnicas e políticas. Nossas reuniões são para resolver 

as questões mais pontuais, enxugar gelo. Mas não para isso que acabou de acontecer 

nesse nosso encontro (ETI da VIJI de Figueira). 

 

O ato da pesquisa possibilitou a uma ETI poder pensar os próprios processos de 

trabalho; o que foi possível após o superar o estranhamento inicial do encontro. Afinal, o que 

poderia querer um pesquisador que, mesmo sendo do quadro funcional, era um outsider, posto 

que só tinha relação de proximidade pessoal, com apenas uma das profissionais presentes, no 

momento do encontro. Porém, o tom informal da conversa, ao que parece, contribuiu para a 

apreensão de que se travava de um pesquisar com @s trabalhador@s, para pensarmos juntos 

nossos fazeres. Isso possibilitou tomadas de decisões para uma escuta mais aprofundada sobre 

as diferenças de modo de atuar, na busca de uma maior sintonia entre os fazeres, não uma 

padronização, as quais, no mais das vezes, são muito preocupantes, vejamos as narrativas: 

 

Ah, eu achei muito bacana para gente falar da nossa prática, que eu acho que a gente 

acaba falando pouco aqui e eu sinto falta disso e vejo o quanto que é importante. 

(...). Olha, eu acho sempre esse tipo de encontro interessantíssimo pela troca de 

experiências que são feitas, pela troca de visão, de conhecimento... E, também tem o 

preconceito, quando a gente se reconhece, não como dono do mundo, dono da 

verdade. Eu acho que se a gente pudesse ter mais encontros desse nível, seria 

excelente, e eu adorei uma coisa: os palavrões! (...). É, eu acho que eu aprendi mais 

do que falei, até pela quantidade, pelo tempo de experiência que eu tenho, pela 

experiência no assunto. Eu acho válido sempre refletir sobre a nossa prática. E, essa 

questão do preconceito, eu estava pensado aqui, várias vezes a gente coloca a 

questão. (...). Eu achei legal, confesso que no início eu fiquei um pouco reticente, 

mas depois, achei interessante. Achei interessante a observação que você fez de que 

rola uma afetividade entre a gente. Isso é uma coisa que eu busco preservar muito. 

Ainda que a gente tenha muitas dificuldades na equipe, eu acho que isso também 

ficou claro para você, que a gente tem dificuldades na equipe. E, dificuldades essas 

que implicam em, obviamente, nas questões do dia-a-dia de trabalho. Mas, eu 

procuro preservar muito a questão da nossa relação, enquanto colegas, porque eu 

acho que, se a gente perde essa relação de afeto e de respeito entre nós, aí a gente 

não estaria nem aqui hoje. Quer dizer, acho que nem isso a gente faria. Com certeza, 

o negócio tinha ficado feio, muitos palavrões também já tinham saído do lado de cá, 

o negócio tinha ficado feio. Enfim, eu acho que foi muito legal. Agora, me trouxe 

também preocupações, que foi essa: como eu percebi que a gente trabalha diferente. 

E eu acho que é algo para gente pensar. A gente está numa mesma equipe e trabalha 

diferente. Isso eu acho que me despertou uma preocupação. É, me causou certo 

desconforto até. Mas precisamos trazer isso para nós mesmas, a gente precisa sentar 

e conversar sobre isso. E aí fiquei pensando, como seria interessante se a gente 

pudesse criar um espaço como esse e ter um mediador, porque não sei se nós 

sozinhas conseguiremos dar conta de discutir isso. (...). Quando apareceu o 

gravador, eu: “ui”! (...). A gente já teria quebrado esse gravador, jogado ele pela 
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janela. (...). Desconforto? (...). Repensar. (...). Repensar. (...). Sem maiores 

desconfortos. (...). Eu também acho. Mas sei lá, eu acho que vai sair assim, umas 

rusgas. Acho que algumas de nós vamos sair com a cara um pouco feia. (...). No 

início, no início, depois com o tempo. (...). Nós já fizemos isso uma época e depois a 

coisa meio que se perdeu (ETI da VIJI de Refúgio das Águias). 

 

A importância de discutir o tema fora uma constante, mais que discutir a adoção 

referente a homoconjugalidades, foi pensar a adoção de modo geral, pensar a habilitação para 

adoção. Tema sempre denso e delicado em nossas práticas cotidianos. Há que se pensar os 

paradoxos que constituem a adoção, notadamente em um país tão desigual como o Brasil. As 

homossexualidades e identidades de gêneros encontram-se nesse emaranhado de 

desigualdades. As especificidades de cada profissão também foram trazidas a lume. Qual o 

manejo que um@ psicólog@ faria ao pesquisar práticas que envolvem equipes de assistentes 

sociais e psicólog@s? Eu daria foco nessa questão ou pensaria as práticas de modo 

transversal. No trabalho de equipes interprofissionais, em políticas públicas, aposto sempre na 

transdisciplinaridade, no pesquisar e no atuar cotidiano, no atendimento ao usuário. 

 

Eu acho que a gente passaria a noite inteira conversando, porque tem muita 

discussão. Eu acho assim, não só a questão da adoção por casal homossexual, mas a 

adoção em si. A habilitação para adoção em si, é bastante polêmica. Mas a gente não 

tem esse tempo todo. O mais importante é você trazer essa devolução para gente ver 

como é que ficou, ver esse resultado. Isso para gente também é importante, ter o 

retorno da tua pesquisa. (...). Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Curiosidade 

minha. Você está entrevistando equipes de assistentes sociais e psicólog@s e você é 

um psicólogo. Você pensa em fazer uma diferenciação nesse fazer profissional, que 

esteja relacionada à psicologia ou serviço social? (...). Não te importa isso? Isso não 

tem importância para você? (ETI da VIJI de Navegantes). 

 

A premência de encontros, as trocas necessárias, reuniões que sejam mais que cumprir 

protocolos. Irmos além do encontro da pesquisa. Conseguirmos, caso não seja possível 

encontros mais ampliados, mais geral dentro do Tribunal, que ao menos os técnicos dos 

NUR
265

 possam ter trocas, e que sejam com regularidade, para nos possibilitarmos pensar, a 

partir de outras apreensões. Fora dito que precisamos pensar nossas atribuições do lugar de 

equipe técnica, que tem saberes outsider ao ordenamento jurídico. Assim, teríamos de fazer os 

ditos operadores do Direito pensarem a partir de nossas provocações, não termos uma relação 

de subserviência ao Direito: 

 

Acho que é muito interessante qualquer discussão que a gente possa ter sobre a 

questão da habilitação, da adoção. Eu acho que é fundamental e a gente não tem. O 

judiciário também peca por isso. As coordenações... Não sei quem é que faria isso. 

Eu acho que essas discussões são importantíssimas e deveriam acontecer de uma 
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 Núcleos Regionais da Administração do TJRJ. 
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forma mais ampliada, com todas as equipes, ou pelo menos entre as equipes de cada 

NUR. Você falou um tanto de coisas que eu nunca tinha pensado. A gente fica no 

nosso mundinho dos processos, quase todos muito parecidos, e não pensa para além 

disso. Tem vida para além desses papéis aí, que a gente maneja todo dia. Você tem 

que ter a possibilidade de abrir os olhos de outras pessoas também. Esse é o papel da 

equipe técnica: fazer com que o juiz pense em alguma coisa que você aponta, mas 

que ele não iria pensar em situações normais; fazer com que o Ministério Público 

também pense. Enfim, eu acho que isso é papel da gente. E conversar sobre isso é 

sempre muito bom (ETI da VIJI de Laranjais). 

 

Na equipe acima, a frenética dinâmica do trabalho não permitiu que @s profissionais 

pudessem chegar no horário agendado ou mesmo permanecessem até o final do encontro; 

posto que as urgências @s convocam ao exercício para aquilo a que foram chamados: atender 

e produzir relatórios. Não obstante os atravessamentos do cotidiano, o encontro proporcionou-

nos pensar os fazeres e, afetou de tal modo que as próximas intervenções tendem a ser 

transformadas a partir das discussões que pudemos travar. Fica ainda a certeza de que muito 

há de ser discutido. Pois, há sempre o risco de produzirmos serializações, caso não fiquemos 

atentos para as singularidades existentes nas histórias daqueles que atendemos, por isso, as 

premissas ético-políticas de nossas profissões requerem fazeres artesanais, como sendo o 

caminho para afirmarmos tais singularidades. 

A sexualidade há de ser posta em análise, pois tende a produzir efeitos nas vidas de 

toda a família, não importa se em configurações hétero ou homoconjugais. Afinal, em que as 

mães/pais lidam com a sexualidade, pode produzir ou não sofrimento para os filhos: 

 

Eu também vou atender! Então, [vamos] as minhas considerações finais: promova 

um debate depois. Eu acho que a gente precisa, nesse campo da adoção homoafetiva 

discutir muito ainda, conversar muito, para que a gente se enriqueça. (...). Eu acho 

assim, que quanto mais a gente discute e enriquece, mais a gente enriquece o outro, 

com quem a gente está lidando. Eu pensei, mas não consegui elaborar ao ponto de 

colocar para o outro também, para que o outro pensasse sobre isso. (...). Assim, 

considerações, desculpa, eu peço desculpa, eu perdi parte da discussão. Mas, como é 

uma temática que demanda muito pouco para gente, a gente acaba ficando meio que 

na zona de conforto. Assim, achei bem enriquecedor, porque faz você refletir um 

pouco, ir além daquilo que você estava fazendo. Assim, eu acho que é bem 

produtivo essa discussão. Você trouxe alguns questionamentos e refletiu um 

pouquinho. Há ainda outras questões a serem pensadas. (...). Acho que falar dessas 

questões abre as possibilidades para quando o próximo processo chegar. Quando a 

gente for fazer o próximo grupo de habilitação. Enfim, na avaliação. Assim, eu acho 

que é muito importante esse debate da adoção, de um modo geral. Eu acho que ainda 

é um trabalho para mim, muito desafiador. Essa história da habilitação para adoção, 

pensar o que a gente nomeia de trabalho? Será que de fato tem um trabalho com 

essas pessoas que vêm aqui procurar por filh@s? Filh@s que ela diz que quer ter. 

Essa questão da sexualidade, de um modo geral, seja para homossexuais, seja para 

casais héteros, eu acho que a gente tem pudor de tratar essas questões. Nos casais 

héteros, também, pouco a gente pensa como é que a sexualidade está colocada para 

eles. Não a sexualidade só, do ato em si, do sexo. Mas assim, a sexualidade, isso que 

faz eles se moverem. Enfim, está na vida, está ali como casal, está ali como família 

(ETI da VIJI de Laranjais). 
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Eis que sempre se retoma o chamado para que pesquisas acadêmicas sejam realizadas 

a partir da inserção de membros das ETI em programas de mestrado e doutorado, em uma 

apreensão da riqueza das questões com as quais trabalhamos. Penso que temos que contribuir 

sim. Importante que as pesquisas são sejam apartadas das práticas, notadamente quando se 

pensa políticas públicas, no caso específico, de cuidados com crianças/adolescentes. Porém, é 

oportuno ressaltar que não é uma condição necessária que o pesquisador seja um trabalhador 

do campo do qual ele pretende investigar: 

 

Gostaria até de te pedir assim, já que você está fazendo esse percurso aí, que você 

incentivasse que as pessoas fizessem pesquisas, que entrassem em doutorado, 

porque é isso, eu acho que a partir de nós, aqui dentro, pode gerar muitas pesquisas 

legais, sobre o nosso trabalho. Está aí uma coisa que a gente não conseguiu ainda, o 

encontro com os demais colegas. A gente não consegue sair muito. Por isso que nós 

é que agradecemos a você. (...). Nós agradecemos suas contribuições! (ETI da VIJI 

de Laranjais). 

 

O que fazer em se tratando de adoções monoparentais, quando se percebe que os 

adotantes ou habilitandos são LGBTTIQ? Seria necessário sinalizar nos relatórios? O falar de 

orientações sexuais e identidades de gêneros não seria uma exposição desnecessária? Essas 

questões também estiveram presentes. Certamente, nem tudo que trabalhamos com os 

usuários precisa ser inserido nos relatórios e pareceres. Porém, mais importante que dizer ou 

não, faz-se necessário pensarmos o que nos motiva a tomada de decisão em dizer ou não de 

orientações sexuais e identidades de gêneros. Penso que seria sim importante dizer, a partir de 

uma franca discussão com os postulantes. 

 

Para mim está bom, não tenho sugestões a dar em relação à pesquisa. (...). Eu pensei 

nessa questão da sinalização da orientação sexual, quando o postulante é 

homossexual. Seria importante nós fazermos essa sinalização ou não? Seria 

importante pensarmos se devemos fazer ou não essa sinalização? Eu não faço (ETI 

da VIJI da Origens/Quinta). 

 

Foi mencionada a importância da pesquisa como um material de enfrentamento ao 

Projeto de Lei 6583//2013
266

, referente ao Estatuto da Família, já apontado em contexto 

próprio, na medida em que precisamos resistir às tentativas fundamentalistas, nas engrenagens 

estatais, de se desqualificar arranjos familiares que rompam com as premissas 

heteronormativas: 

 

                                                 
266

 <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005> – Acesso em: 

13/02/2016. Essa questão é tratada em contexto próprio. 
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Eu acho que a pesquisa vem bem a calhar! Ainda mais agora que tem aquele projeto 

de lei, querendo vetar às famílias não hegemônicas. “O Estatuto da família”. Essas 

famílias existem. Elas funcionam, a sua não está aí há vinte e um anos?! Essas 

famílias existem e as pessoas não são desqualificadas para serem pai ou mãe porque 

elas são homossexuais (ETI da VIJI de Parque). 

 

O recorte temporal da pesquisa fora questionado, em decorrência de se pensar as 

transformações das próprias equipes a partir das práticas. Todavia, a ideia era justamente nos 

pensarmos em transformação, por isso não ser necessário fazer um recorte temporal. Tudo que 

dos encontros emergisse seria potencialmente importante para a pesquisa. Assim, situações 

que aconteceram há dez anos, considerando os contextos, seriam sim importantes para 

pensarmos nossas práticas: 

 

Vai ser importante você transitar por outras comarcas. (...). Você vai delimitar o 

recorte de pesquisa no tempo? Habilitações antigas, habilitações novas? (...). Este 

recorte temporal seria de quando a quando? (...). Você vai considerar só 

habilitações válidas? (...). Porque faz diferença, uma equipe de dez anos atrás. Nós 

tínhamos outro olhar. (...). É, porque você vai ter que fazer um recorte! (ETI da 

VIJI da Luz). 
 

Eis que entre o dizer do tempo e do percurso metodológico, surge uma situação 

acontecida com um amigo de uma das colegas. O referido amigo, em torno dos cinquenta 

anos de idade, postulou a adoção de um adolescente. A ETI problematizou o teor daquela 

adoção. Estaria aquele senhor propondo-se ao exercício parental ou teria interesses outros em 

relação ao adolescente. Um@ dentre as trabalhador@s da ETI onde acontecia o encontro, 

disse que talvez também estranhasse a dita situação: 

 

Gente, é um cara sozinho, tentando adotar um adolescente? Assim, isso gera 

margem a se questionar o que esse cara está querendo. (...). Isso houve sim. Essa 

pessoa me relatou isso. (...). Mas, no fundo, quando a gente lê no processo que se 

trata de um cara de cinquenta e poucos anos querendo adotar um garoto de quinze 

anos, não nos causa estranheza? Eu honestamente, posso até olhar e avaliar, mas não 

sei se vou ficar imune. (...). Mas isso seria independente de ser homo ou hétero. Esse 

cara poderia querer adotar uma menina de quinze anos, não? (ETI da VIJI da Luz). 

 

O caminho por mim encontrado, em termos metodológicos, para, ainda no curso da 

pesquisa, viabilizar uma constante restituição àqueles que comigo estiveram nos encontros 

que possibilitaram produzir este vasto material foi encaminhado para as ETI das VIJI, da 

CEJAI-RJ e os GAA a produção da escrita. Isto não apenas viabilizou a efetivação de minha 

aposta ética atinente a escrita, também possibilitou-me contornar alguns ruídos em minha 

escuta e consequentemente, maior rigor com a proposta de colocar-me no lugar daquele que 

se propõe a dizer com o outro, não do outro. Eis minha aposta ético-política no ato de 
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pesquisar. Caminho esse que também faço na relação com aqueles a quem atendo no 

cotidiano do meu trabalho. 

Dessarte, para além de manter um rigor metodológico de uma aposta ético-política no 

ato de pesquisar, contribuiu para que a escrita não fosse solitária. Pelo contrário, pude viver 

um processo coletivo de produção da escrita, o que, se por um lado requer muito trabalho e 

reexame da produção, por outro viabiliza enorme prazer na produção de conhecimento. 
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5 SENTENÇA JUDICIAL E OS AMORES QUE OUSAM DIZER O NOME - 

HISTÓRIAS DE FAMÍLIAS, SUAS HOMOCONJUGALIDADES E 

HOMOPARENTALIDADES 

 

 

5.1 Prazeres - sentença de têmis, um juiz de direito 

 

 

Era 2013, eis que o posicionamento da promotora Norma dos Deuses, contrário à 

habilitação para adoção para adoção de Bruno & Edilson fora sentenciado; conforme 

apresentado no início deste trabalho. Vamos a íntegra da sentença prolatada por Têmis, juiz 

da VIJI de Prazeres que deu o seguinte veredito: 

 

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário do Rio de Janeiro
267

 

Tribunal de Justiça 

Comarca de Prazeres 

Cartório da Vara de Infância, da Juventude e do Idoso 

Av. dos Amantes, s/n, Centro, Prazeres. 

 

 

Processo: 0000000-00.2013.8.19.0000 

 

Classe/Assunto: Habilitação para Adoção-Adoção Nacional / Seção Cível 

Requerente: Edilson Gonçalves Gondra 

Bruno Elias de Farias 

 

__________________________________________________ 

  Nesta Data, faço os autos conclusos ao MM Dr. Juiz  

Titular de Prazeres, 16/09/2013 

Sentença 

Trata-se de HABILTAÇÃO PARA ADOÇÃO, da qual são requerentes Edilson 

Gonçalves Gondra e Bruno Elias de Farias com o intuito de proceder à inscrição no 

cadastro de adoção. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/33 

Certidões negativas juntadas as fls. 07/10. 

Estudo Social à fl. 35/36. 

Estudo Psicológico à fl. 39/42. 

Declaração de participação dos requerentes no encontro de Abordagens e Reflexões 

sobre Adoção juntada à fl. 37. 

Promoção do Ministério Público à fl. 44. 

É O RELATÓRIO, PASSO A DECIDIR. 

Os requerentes encontram-se em condições favoráveis para habilitação de Adoção, 

porquanto preenchem os requisitos necessários. 

Da análise dos Estudos Social e Psicológico verificou-se que, o Senhor EDILSON 
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 À semelhança do havido com a promotora, alterei o nome do juiz pelos menos motivos já exposto ao longo 

desta pesquisa: não se está em análise as pessoas, mas as produções coletivas que se corporificam, mas não 

deveriam ser analisadas de modo individualizante e privado, o que, segundo penso não contribuiria para 

transformações; apenas para culpabilizar aqueles que protagonizaram a cena. 
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GONÇALVES GONDRA e BRUNO ELIAS DE FARIAS são pessoas capazes de 

dispensar a uma criança todos os cuidados necessários ao seu regular 

desenvolvimento. 

Quanto ao direito dos requerentes, entendo que com a manifestação do Supremo 

Tribunal Federal ao reconhecer a União homoafetiva como família, estendendo o 

conceito do art. 226, da Constituição da República, também foi deferido o direito de 

adoção, em conjunto, de uma criança ou adolescente, não havendo impedimento 

legal. Ademais, mostra-se urgente a necessidade de regulamentação legislativa desta 

matéria. É importante enfatizar que com a adoção por união homoafetiva se 

estabelecerá uma nova forma de família, não aquela dos moldes convencionais e 

patriarcais, mas sim uma nova realidade, já presente em nosso meio social e agora 

reconhecida e incorporada pela decisão judicial. 

Por fim, observo que o órgão do Ministério Público atuou de forma ilibada e 

independente nestes autos, cumprindo com seu dever constitucional e legal e vem 

sofrendo patrulhamento ideológico por parte dos requerentes, por meio da imprensa, 

por manifestar posicionamento respeitável ante a inexistência de Lei que permite de 

forma expressa a adoção por pessoas em união homoafetiva. Democracia pressupõe 

respeito à posição majoritária e minoritária e um tema ainda não pacífico e objeto de 

questionamento judicial e social, não pode ser tratado como discriminação de uma 

das partes, até porque, a presente decisão provavelmente será objeto de recurso. Por 

óbvio, nas discussões e debates, a nossa sociedade evolui a fim de se buscar o 

melhor futuro para nossas crianças em risco social. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, HABILTIANDO EDILSON 

GONÇALVES GONDRA E BRUNO ELIAS FARIAS à ADOÇÃO, nos termos do 

art. 50, § 1º do ECA. 

Esta sentença a certidão de habilitação com prazo de vinte e quatro meses, estando 

habilitados no dia 07/10/2013 até o dia 07/10/2015. A prorrogação da habilitação 

deve ser postulada seis meses antes do prazo final estabelecido acima, por meio de 

ação própria, apensando-se a esta. Após, ao Ministério Público. Remeta ao Serviço 

Social para a inclusão dos habilitados no CNA, após o trânsito em julgado. 

Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquive-se. 

P. R. I. 

Prazeres, 07/10/2013. 

Juiz Titular da VIJI de Prazeres 

Têmis – Juiz de Direito 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz 

Juiz da VIJI de Prazeres 

Em__/__/__ 

 

Fico a pensar o que Têmis, juiz de direito afirma em sua sentença quando diz de modo 

categórico que “(...) o órgão do Ministério Público atuou de forma ilibada e independente 

nestes autos, cumprindo com seu dever constitucional e legal e vem sofrendo patrulhamento 

ideológico por parte dos requerentes, por meio da imprensa (...)”. Ao que parece, assistia 

razão à trabalhadora da ETI de Prazeres, quando sinalizou que talvez o juiz tivesse habilitado 

o casal apenas para não ter sua sentença reformada na segunda instância. 

Talvez Têmis tenha uma crença no ideário de neutralidade e assim, não caberia aos 

jurisdicionad@s denunciarem quando imersos em jogos de verdade que os desqualificam, 

pois haveria, sempre, um magistrado capaz de pronunciar sentenças justas. Sentenças essas 

que seriam capazes de reparar as violências físicas e simbólicas a que os LGBTTIQ se 

encontram sujeitos no cotidiano de suas vidas. Não nos esqueçamos, no Brasil, mata-se um 

LGBTTIQ a cada vinte e oito horas, quase que um por dia (MARTINS, 2015). 



212 

Assim, como nos apontou Moreira (2014), haveria um longo caminho a seguir, em que 

as pessoas que não suportam a violência que é o preconceito e a discriminação da diferença, 

hierarquizada como menor, abjeta e desqualificada, precisam lutar. Difiro, conforme já 

mencionado, de Moreira (2014) apenas em um ponto, não acredito na evolução da 

humanidade. Penso que o campo de forças em que se confrontam os discursos/práticas em 

seus jogos de verdade, encontram-se sempre em disputa, ou seja, a luta não termina. Forças 

conservadoras, a todo momento, se reorganizam e tentam impor o enquadramento na 

heteronormatividade. 

Por ora, aproveitando a deixa da habilitação para adoção, conjunta, de Bruno & 

Edilson, vamos a história desse e de outros resistentes. Histórias de famílias que ousaram 

dizer que existem e exigem o reconhecimento de seus direitos na relação com o Estado. 

Sigamos, pois não somos vítimas, mas sobreviventes... 

 

 

5.1.1 Novas histórias: outros possíveis... 

 

 

Pra enxergar o infinito debaixo dos meus pés não basta olhar de cima 

e buscar no escuro, no obscuro a sombra que me segue todo dia. 

Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li e outra vez 

não me impeço de dormir. Os jornais não informam mais. E as 

imagens nunca são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não 

perder as crianças de vista. Eo, eo. Não perca as crianças de vista. Eo, 

eo. Não perca as crianças de vista. Eo, Eo. Não perca as crianças de 

vista. Família, um sonho ter uma família. Família, um sonho de todo 

dia. Família é quem você escolhe pra viver. Família é quem você 

escolhe pra você. Não precisa ter conta sanguínea, É preciso ter 

sempre um pouco mais de sintonia
268

. 

 

 

É chegada a hora de conhecermos novas histórias. Histórias de famílias que não 

precisaram de conta sanguínea para se legitimarem. Famílias que se forjaram a partir de bons 
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 Música Não perca as crianças de vista, Rappa - < https://www.ouvirmusica.com.br/o-rappa/346271/> - 

Acesso em: 19/02/2016. 
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encontros e que compartilharam o desejo de exercerem homoparentalidades, em 

homoconjugalidades... 

Famílias que não perderam de vistas as crianças que tomaram para si, na condição de 

filh@s... 

Caminhem comigo nesta aventura de conhecer personagens que fazem pulsar a vida, 

em que pese haver Normas dos Deuses e tantos outros obstáculos ao amor na diversidade... 

 

 

5.1.2 7ª História - norma dos deuses e seus efeitos: Bruno, Edilson, Caíque & Paulinho 

...“qualquer maneira de amor valerá”... 

 

 

É vida, vida, que amor brincadeira, à vera! Eles se amaram de 

qualquer maneira, à vera! Qualquer maneira de amor vale a pena. 

Qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que pena, que coisa 

bonita, diga. Qual a palavra que nunca foi dita, diga! Qualquer 

maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. 

Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor 

valerá! Eles partiram por outros assuntos, muitos. Mas no meu 

canto estarão sempre juntos, muito. Qualquer maneira que eu cante 

esse canto. Qualquer maneira me vale cantar. Eles se amam de 

qualquer maneira, à vera! Eles se amam é pra vida inteira, à vera! 

Qualquer maneira de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale 

cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira 

de amor valerá! Pena, que pena, que coisa bonita, diga. Qual a 

palavra que nunca foi dita, diga! Qualquer maneira de amor vale o 

canto. Qualquer maneira me vale cantar! Qualquer maneira de 

amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá!
 269

 

 

 

Era domingo, 14 de dezembro do ano de 2014, final da manhã, início da tarde, toca o 

interfone e, Severino Silva, o porteiro, anuncia que Edilson, Bruno, Caíque & Paulinho 
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 Música Paula e Bebeto, Caetano Veloso. <http://www.letras.com.br/#!caetano-veloso/paula-e-bebeto> - 

Acesso em: 11/02/2016. 



214 

acabaram de chegar... 

Toca a campainha e nossa sala é inundada com a alegria de crianças a brincar... Caíque 

& Paulinho contavam, respectivamente, seis e cinco anos de idade. Aqueles meninos 

tornaram-se irmãos a partir do desejo homoparental do casal Bruno & Edilson, 

respectivamente, com trinta e quarenta e seis anos de idade. “Qual a palavra que nunca foi 

dita, diga! Qualquer maneira de amor vale o canto”
270

. 

Aquela família estava presente em nossa casa para juntos almoçarmos e, para contar a 

história que fez brotar uma dupla paternidade em relação a duas crianças, até então sem 

nenhuma relação de parentesco ou vínculos de afetos, entre si ou com qualquer um da díade 

conjugal. 

Assim tem início essa história de amor entre “iguais”... Embalados pela canção Paula 

e Bebeto, Edilson Gondra & Bruno Elias, há, aproximadamente, dez anos, se encontraram, 

pela primeira vez, nos limites da Receita Federal, na Cidade de Prazeres. Era um espaço 

laboral, onde Edilson era um funcionário público e Bruno estagiário. Troca de olhares... 

Enamoraram-se... 

 

É vida, vida, que amor brincadeira, à vera! Eles se amaram de qualquer maneira, 

à vera! Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale 

amar. Pena, que pena, que coisa bonita, diga. Qual a palavra que nunca foi dita, 

diga! Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale 

amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor 

valerá!
271

 

 

A vida de ambos trazia as marcas de amores vividos, tanto em envolvimentos homo, 

quanto heteroeróticos, em intensidades e importâncias múltiplas. Afinal, “qualquer maneira 

de amor valerá”! 
272

. 

Seguiu-se o tempo... Edilson & Bruno acabaram por se tornar namorados... 

Companheiros... Edilson & Bruno compartilharam casa, amigos em comum e famílias... 

Tornaram-se uma nova família, em seguimento às famílias que os haviam constituído como 

filhos, irmãos... Enfim, mútua pertença. 

Os anos foram passando... Os dois companheiros estabilizaram-se na vida tanto do 

ponto de vista profissional quanto afetivo. Edilson graduado em Administração de Empresas. 

Bruno, à época, prestes a concluir a graduação em Administração Pública. 
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“Eles partiram por outros assuntos, pronto”!
273

 E, o desejo de serem pais de um único 

e mesmo filho se impõe como uma “necessidade” inadiável. 

O projeto parental em comum exigiu de ambos um longo percurso... 

Amadurecimento... Por vezes, o que é comum em muitos casais, era recorrente a dúvida se 

ambos dariam conta da empreitada de cuidar de um filho, vínculo que os uniria por toda a 

vida, mesmo que o desejo de estarem juntos, como casal, não mais existisse. 

Assim, no mês de fevereiro de 2013, Bruno foi a VIJI da Comarca de Prazeres, onde 

fora recepcionado, com o devido cuidado, por uma psicóloga que, a partir de uma indagação 

feita por ele, lhe respondera que não haveria óbices em entrar com pleito em conjunto com 

seu companheiro Edilson. O casal firmara contrato de união estável antes da propositura da 

ação de habilitação para adoção, tendo anexado cópia do documento que atestava a 

homoconjugalidade aos autos. 

Bruno & Edilson cumpriram todas as formalidades legais, tendo participado, 

regularmente, das reuniões do grupo de habilitação para adoção da VIJI da Comarca de 

Prazeres. Também estiveram presentes ainda em todas as entrevistas para as quais foram 

convocados pelos Setores de Serviço Social e Psicologia da ETI daquela VIJI. 

Todos os pré-requisitos cumpridos. Tiveram, subsequentemente, acesso aos pareceres 

favoráveis da Psicologia e do Serviço Social. Agora seria apenas uma questão de tempo. 

“Qualquer maneira de amor valerá! Pena, que pena, que coisa bonita, diga. Qual a palavra que 

nunca foi dita, diga! Qualquer maneira de amor vale o canto”
274

. 

Afinal, não haveria porque o Ministério Público e a Magistratura oporem-se aos 

pareceres técnicos, os quais teriam por finalidade subsidiar, tanto o posicionamento da 

Promotoria de Infância e Juventude, quanto à decisão da Magistratura... 

Porém, Bruno & Edilson foram surpreendidos com manifestação contrária por parte da 

promotora de Justiça Norma dos Deuses
275

. “Eles se amam de qualquer maneira, à vera! Eles 

se amam é pra vida inteira, à vera”!
276

 

Contra a “lei” do desejo, Norma dos Deuses, uma representante do Ministério Público, 

com Poder de Estado e a chancela de fiscalizar a Lei, atravessou o caminho de Edilson & 

Bruno. No caso específico, caberia à Norma dos Deuses afirmar o melhor interesse de 
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crianças/adolescentes. Mas, em nome de uma suposta proteção, Norma dos Deuses disse que: 

 

(...) a adoção imita a vida, que, no caso da filiação, resulta da condição biológica 

na qual uma pessoa é indiscutivelmente gerada por uma mulher e um homem 

inseridos na condição de mãe e pai, respectivamente. Logo, não é possível que o 

referido instituto seja utilizado para atribuir duas ou mais maternidades ou 

paternidades a uma única pessoa (...) 
277

. 

 

Edilson & Bruno, aturdidos com a promoção ministerial, começaram a se movimentar, 

no sentido de saber como resistir àquela violência simbólica que lhes fora imputada, fruto de 

uma discriminação por orientação sexual, a serviço de forças conservadoras que tomam as 

engrenagens do Estado. Tais forças insistem em imprimir racionalidades a serviço da 

formatação de vidas, modulações de desejos e morte das diferenças, enquadradas em uma 

relação de subordinação ao modelo hegemônico e patriarcal que determinam uma família 

sendo essa, apenas, nuclear e binária; constituída por um homem, uma mulher e filh@s. 

Eis que Bruno & Edilson acabam por vivenciar sofrimento desnecessário, devido à 

recusa de serem reconhecidos enquanto família por Normas dos Deuses, representante 

Ministério Público a quem caberia à atribuição de atuar como “Fiscal da Lei”, na defesa do 

melhor interessa da criança que viria a ser adotada pelo casal. 

A trama na qual Edilson & Bruno viram-se imersos ganhou notoriedade em Prazeres. 

Eles procuraram um jornal de circulação local para contar sobre o preconceito que 

vivenciaram e pedir ajuda. O jornal acabou por fazer uma enquete para que a população se 

manifestasse sobre a pertinência de um casal de homens adotarem em conjunto uma mesma 

criança. 

O jornalista com quem estiveram, contou-lhes sobre a Comissão de Diversidade 

Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Comarca de Prazeres. Bruno & Edilson 

bateram às portas da aludida comissão. Margarida Estela Nascimento, então presidente da 

comissão, deu ao casal a devida acolhida e orientações, tendo caminhado junto com Bruno & 

Edilson no enfretamento ao preconceito sofrido. 

A dimensão conservadora de Prazeres descortinou-se. Revelando, assim, o seu caráter 

altamente fundamentalista; pois mais da metade daqueles que se manifestaram na enquete 

foram contrários à possibilidade de um casal de homens ou de mulheres adotassem, em 

conjunto, crianças. 

Bruno & Edilson passaram a ser apontados na cidade. Também os familiares do casal 

acabaram por sofrer constrangimentos. Evidentemente, que Bruno & Edilson poderiam ter se 
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submetidos àquela afronta e sofrerem calados mediante a convocação de Normas dos Deuses, 

a fim de que retornassem ao “armário”, submetendo-se às sombras, lugar reservado às 

configurações familiares disruptivas aos padrões hegemônicos. Porém, fizeram a aposta em 

não tratar no plano da intimidade, algo que carece de ser problematizado em uma dimensão 

coletiva. Deram a cara a tapa! 

As pessoas viviam a dizer pela cidade de Prazeres que Edilson & Bruno estariam a 

pegar carona na novela Amor à Vida
278

, à época exibida no horário dito nobre da Rede Globo 

de Televisão, que tinha uma trama secundária, na qual o casal Eron & Niko vivenciavam o 

drama de tentarem ter um@ filh@ em comum, através de inseminação artificial e também 

pelo viés da adoção judicial. 

Formula-se denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público, o qual se 

pronunciou no sentido de que os Promotores de Justiça têm autonomia em suas promoções 

ministeriais. Louvável que assim o seja! Porém, caberia perguntar se a aludida autonomia 

estaria a serviço de se reificar estigmas e preconceitos contra minorias sociais, no caso 

específico, conta a população LGBTTIQ. 

Norma dos Deuses, não obstante o corporativo posicionamento público do Conselho 

Nacional do Ministério Público, sem dizer suas motivações, transferiu-se para a Promotoria 

de Tutela Coletiva e Direitos Difusos, deixando a titularidade que exercia na Infância e 

Juventude há anos. Isso aconteceu a partir da publicização de sua desastrosa atuação no 

processo de habilitação para adoção de Edilson & Bruno. 

Bruno & Edilson notificaram a Ouvidoria do Ministério Público do estado do Rio de 

Janeiro, através de seu site. Os habilitandos assim procederam sem esperanças de serem 

ouvidos em suas demandas por justiça, pois ficaram descrentes a partir da nota pública do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

Porém, uma promotora de justiça deu-lhes retorno telefônico e, afirmou que Norma 

dos Deuses teria um posicionamento isolado dentro do Ministério Público. Aquela promoção 

ministerial seria incompatível com as balizas ético-políticas da entidade, não correspondente à 

racionalidade laica e plural que rege o órgão público em epígrafe. 

A Promotoria da Infância e Juventude devolveu o processo ao Cartório da VIJI da 

Comarca de Prazeres após vinte dias da ciência da sentença do juiz, a qual habilitou o casal 

Edilson & Bruno, ou seja, no prazo limite para apresentar o recurso ao Tribunal de Justiça, no 

sentido de tentar reformar a decisão de primeira instância. 
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O processo retornou à VIJI apenas com a ciência de Norma dos Deuses, sem 

propositura de recurso à decisão judicial. A sentença transitou em julgado e Bruno & Edilson 

foram inseridos no Cadastro Nacional de Adoção no final daquele mesmo ano
279

. “Qualquer 

maneira me vale cantar! Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor 

valerá”! 
280

 

Bruno & Edilson, logo após a inserção no Cadastro Nacional de Adoção, foram 

acionados pela promotora pública que atuava na Coordenação das Promotorias de Infância e 

Juventude. Aquele telefonema teve por finalidade convidar os recém-habilitados para 

conhecerem Caíque, uma criança disponibilizada à adoção... 

O infante Caíque teria, recentemente, sido transferido de um abrigo que fora fechado 

devido à denúncia de maus tratos à população assistida... 

Caíque vivia em Fronteiras, uma das cidades que compõem a Baixada Fluminense, 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Bruno & Edilson, tão logo chegaram ao abrigo, assim que se depararam com Caíque, 

em dezembro de 2013, antes que alguém lhes indicasse quem seria a criança, sabiam que 

aquele era o filho que buscavam. 

O infante se encontrava com aparência triste e muito machucado. Caíque, de pronto, 

indagou se eles seriam seus pais... 

O desligamento de Caíque do abrigo e sua inserção junto aos dois pais aconteceu em 

janeiro do ano de 2014... 

Caíque deixou um amigo muito próximo no abrigo, tendo solicitado aos pais que 

também adotassem aquele a quem tinha por irmão. 

O “irmão” de Caíque já se encontra em família adotiva... 

Caíque, desde sua chegada à casa de seus pais, sempre pediu que lhes dessem um 

irmão. Bruno & Edilson sempre se viram como pais de um único filho. “Pena, que pena, que 

coisa bonita, diga”
281

. 

Eis que, novamente o telefone toca... Era nada mais do que a ETI da VIJI da Comarca 

de Prazeres... Do outro lado da linha, alguém diz que há, naquela cidade, Paulinho, um 

menino dentro do “perfil” descrito por Bruno & Edilson... 

Trocando em miúdos, Caíque acabou por ganhar o seu segundo maior presente: um 
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irmão... O primeiro presente já havia sido entregue antes, quando ganhara dois pais: Bruno & 

Edilson... 

Agora, com a chegada de Paulinho, na apreensão de Caíque, sua família estaria 

completa... 

Eis que a partir da chamada de Bruno & Edilson para receberem Paulinho como filho, 

há uma audiência, referente à adoção do infante! Presentes, o juiz, uma nova promotora de 

justiça, o casal Bruno & Edilson e @ advogad@ deles... 

Naquela oportunidade, @ nov@ promotor@ tentou defender sua colega que 

promovera contra a habilitação do casal, afirmando que a promotora de justiça Norma dos 

Deuses apenas estava a se preocupar com o bem-estar de uma criança que poderia sofrer 

discriminação por ter em seu Registro Civil de Nascimento (RCN) dois homens como pais... 

Bruno & Edilson retrucaram @ nov@ promotor@ de justiça. Fora pontuado pelos 

agora adotantes que em nenhum momento da promoção havia menção a possíveis efeitos na 

vida da criança a ser adotada. Foi situado pelos adotantes de Paulinho que a então promotora 

de justiça apenas afirmara que dois homens não teriam como gerar um@ filh@ e sendo a 

adoção uma imitação da vida, não teria como ser favorável ao pleito. Pergunta que não quer 

calar: um casal heterossexual estéril teria como gerar descendentes? E os tratamentos que 

revertessem tal condicionamento, não seriam de igual modo considerados um desrespeito à 

ordem natural? 

Os rapazes, durante a audiência de adoção do filho Paulinho, pontuaram ainda que 

segundo Norma dos Deuses, não haveria respaldo no ordenamento jurídico brasileiro para 

uma dupla maternidade ou paternidade. Aquela promoção ministerial data de dois anos após a 

decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade das 

homoconjugalidade... 

O juiz advertiu o casal, dizendo que Bruno & Edilson teriam praticado patrulhamento 

ideológico em relação à promotora Norma dos Deuses, a qual apenas fizera o seu trabalho! 

Parece que o juiz de Prazeres, em que pese haver habilitado o casal, referindo-se a decisão do 

Supremo Tribunal Federal, e entregado uma criança em adoção para os mesmos, pactuava 

com o posicionamento público do Conselho Nacional do Ministério Público... “(...) à vera! 

Eles se amaram de qualquer maneira, à vera”! 
282

. 

O primeiro encontro que tive com essa família que foge aos padrões ditados pela 

racionalidade heteronormativa e excludente foi na cidade de Prazeres, oportunidade na qual 
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fui convidado a participar de um ato de enfrentamento à homofobia
283

. Era maio de 2014. 

Margarida Estela também convidara Bruno & Edilson, os quais compareceram 

acompanhados dos filhos Caíque & Paulinho... 

Tempos depois, na cidade de Niterói, durante nosso aprazível almoço de domingo, em 

uma tarde com sol de quase verão; Edilson & Bruno contaram que a adoção de Paulinho já 

fora concluída e que eles já têm o Registro Civil de Nascimento desse filho, no qual consta 

que Paulinho é filho de ambos. 

Enfim, a adoção judicial de filhos não imitou a natureza e o ordenamento jurídico fora 

capaz de sustentar outros modos de se ser família que não apenas àquela formada por um 

homem, uma mulher e a prole, tão invocados, contraditoriamente, por Norma dos Deuses, em 

seu parecer ministerial. Afinal, ela situara que os dois poderiam se habilitar, caso o fizessem 

em separado. 

Quanto a Caíque, em que pese haver chegado primeiro, o processo judicial ainda 

segue, pois, ao que parece, há de se resolver as questões atinentes ao Direito, referentes à 

destituição do poder familiar de seus genitores. 

Quando de minha estada em Fronteiras, @s colegas disseram que o genitor de Caíque 

havia impetrado recurso contra a decisão que o destituiu o poder familiar em relação ao 

infante em epígrafe... 

@s trabalhadoras da ETI de Fronteiras disseram das reiteradas violações a que Caíque 

fora submetido quando em companhia de sua família de origem. Disseram ainda da absoluta 

omissão do genitor, o qual apenas se manifestou após a sentença judicial de primeira 

instância... 

As crianças, felizes a transitar em nossa casa naquele dia de domingo, vezes 

incontáveis, deitaram, ora no colo de Edilson, ora no colo de Bruno, durante nossa calorosa 

conversa. Os dois irmãos sentiam-se seguros no colo dos pais, enfim encontraram aconchego 

e pertença familiar. 

A única preocupação que nos tomava eram as janelas do sétimo andar, as quais não 

têm telas ou grades. Afinal, trata-se de uma casa onde não vivem crianças... E crianças, como 

sabemos, não são fáceis... Diria um amigo meu, são “bichos voadores”, caso você se distraia, 

voam por destinos incertos e preocupantes... 

Os dois irmãos encontram-se felizes e inseridos na comunidade escolar de uma cidade 

da Região dos Lagos, pois Bruno & Edilson decidiram deixar Prazeres, não em decorrência 
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do preconceito que sofreram, o qual fora potencializado pela intervenção catastrófica de 

Norma dos Deuses, uma promotora de (in)justiça, mas na busca de melhor qualidade de vida 

para toda a família. 

Ah! Estava a me esquecer, o que viabilizou a chegada de Paulinho, ao que parece, fora 

o fato de que a comarca de origem de Caíque deixara de vincular o infante a seus pais 

adotivos, o que tiraria Edilson & Bruno das buscas no CNA. 

Digno de nota que o fato do processo de destituição do poder familiar não haver 

transitado em julgado, inviabiliza a inserção do infante no CNA, o que impossibilita a 

vinculação entre crianças e adotantes. Assim, algo inusitado, o casal foi acionado para adotar 

duas crianças, que não eram irmãos, afetivos ou consanguíneos, em uma mesma habilitação 

para adoção... Entraves processuais são sempre angustiantes a tod@s: técnic@s, usuári@s 

etc., ao que parece, podem produzir potência. 

Os pais vislumbram a possibilidade de acessar, para futuros, a família que adotou o 

amigo que Caíque deixou no abrigo, para viabilizar reencontros. Afinal, uma adoção judicial 

de filhos há de ser aditiva nas vidas dos adotantes & adotand@s, não substitutiva de amores 

vividos e que podem fazer crescer... 

Os dois pais de Caíque & Paulinho não se preocupam em instituírem uma figura 

feminina específica de referência para os filhos, visto que, na apreensão deles, as 

identificações atinentes ao gênero, segundo pensam, acontecem na vida, não necessariamente 

dentro de um núcleo familiar específico... 

 

Eles partiram por outros assuntos, muitos (...). Mas no meu canto estarão sempre 

juntos, muito (...) Qualquer maneira que eu cante esse canto (...) Qualquer 

maneira me vale canta (...) Eles se amam de qualquer maneira, à vera (...)
284

. 

 

Eis que a luta ainda não havia acabado... Norma dos Deuses fora apenas o maior 

empecilho, não o único. Viver na diferença, na ruptura com a heteronormatividade, requer 

enfrentamentos múltiplos... 

Edilson dera entrada ao pedido de licença adotante. Requereu que seu afastamento do 

trabalho fosse por um período de cento e vinte dias, prorrogáveis por mais sessenta dias. A lei 

expressa que mulheres quando adotam têm esse período de licença, pois os infantes 

demandam atenção especial no período de adaptação. 

Há de se colocar em análise o porquê de somente as mulheres terem a si reservadas tal 

possibilidade. Parece que há aí uma colagem da lei no sentido de se perpetuar as 
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desigualdades de gênero, no caso específico, em relação aos cuidados com @s filh@s. Às 

mulheres, independentemente de estarem inseridas no mundo do trabalho remunerado, teriam 

por função social somente fornecer cuidados e afetos, enquanto ao homem, apenas a 

designação de prover! Que mundo o Estado tem afirmado? 

O adotante Edilson fundamentou o pedido na nota técnica número 150 de 2014 que 

estendeu a licença adotante a servidores homens, em situações de adoções monoparentais ou 

em “casamentos” homoconjugais. 

A Receita Federal indeferiu o pleito! Edilson, o pai em epígrafe entrou com ação 

judicial junto à Justiça Federal, no que obteve êxito, sem maiores questões. Afinal, o juiz 

sentenciou favoravelmente
285

. A sentença que reconheceu o direito de Edilson à licença 

adoção fundamentou-se na decisão do STF referente à constitucionalidade das uniões 

homoconjugais, à semelhança do juiz que concedera a adoção em Prazeres. 

Há ar! Sigamos... 

 

(...) à vera! Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor 

vale amar. Pena, que pena, que coisa bonita, diga. Qual a palavra que nunca foi 

dita, diga! Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor 

vale ama. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor 

valerá! Eles partiram por outros assuntos, muitos. Mas no meu canto estarão 

sempre juntos, muito. Qualquer maneira que eu cante esse canto. Qualquer 

maneira me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, à vera! Eles se 

amam é pra vida inteira, à vera!
286

 

 

 

5.1.3 8ª história – o medo que faz recuar! ainda à espera do filho - Claudia & Francine ... pode 

me abraçar sem medo... 

 

 

Chega de fingir! Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, 

haja o que houver. Não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. 

Eu quero é ser feliz, e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode 

encostar tua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem 

fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem. 

Acredite no final feliz. Meu amor... Meu amor, chega de fingir! Eu 
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não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, haja o que houver. Não 

tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz, e 

viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na 

minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não 

há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem. Acredite no final feliz. 

Meu amor... Meu amor, pode me abraçar sem medo. Pode encostar 

sua mão na minha. Meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim. 

Meu amor. Não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem. Acredite 

no final feliz. Meu amor... Meu amor
287

. 

 

 

Era 27 de março do ano de 2002, durante a semana, próximo à páscoa... Aconteceu o 

primeiro encontro entre Cláudia & Francine na entrada de um shopping center na Cidade de 

Navegantes
288

. Aquele encontro fora fruto de mútua expectativa, desde que Fran, como 

prefere ser chamada, deparou-se com uma fotografia de Cláudia no álbum de Carla, uma 

amiga em comum... 

Apenas Claudia esteve presente na festa... Fran não foi para evitar encontrar uma 

antiga namorada que iria com a atual... Na semana seguinte, Fran foi à casa de Carla para se 

inteirar das novidades da festa, assim teve um encontro virtual com aquela fotografia que 

mudaria, para sempre, a vida de ambas... 

Fran, de pronto, disse para a amiga de seu encantamento com aquela mulher da 

fotografia. Carla sinalizou para Fran que Cláudia era casada. Por insistência de Fran, a amiga 

em comum lhe deu o telefone de Cláudia. Os primeiros contatos telefônicos aconteceram, por 

iniciativa de Cláudia... 

Os telefonemas sempre aconteciam as espreitas, para evitar que a mulher de Claudia 

acessasse Fran... Fran também vivia seus “rolos” e não se importava caso “as minas” 

soubessem uma da outra, o negócio era “pegar geral”. Porém, era acolhedora com Claudia, 

pois sabia da delicada situação vivida pela a amada naquele momento. 

Eis que da porta do shopping center rumaram para um conceituado motel de 

Navegantes, onde passaram a noite. As amantes não dormiram naquela noite. Cada instante 

era dedicado às descobertas e ao pulsar do desejo que as atravessavam. O erotismo se impôs 
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frente a qualquer norma. O mundo era as duas e o desejo as nutria... 

 

Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, haja o que 

houver. Não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz, e 

viver pra ti. (...) Pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha, meu 

amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar 

assim. Oh, meu bem. Acredite no final feliz, meu amor... Meu amor. (...) Pode me 

abraçar sem medo
289

. 

 

Na manhã seguinte, o mundo as convocava a darem conta de suas obrigações 

cotidianas... Fran precisou ir para o trabalho, Claudia a Caixa Econômica Federal retirar os 

valores atinentes ao auxílio desemprego. As duas se encontram em Navegantes, onde Fran 

trabalhava. Moravam em lugares distintos: Fran na cidade da Luz, ao passo que Cláudia em 

Refúgio das Águias, na capital... 

Cláudia saiu da Caixa Econômica Federal e foi ao emprego de Fran para convidá-la 

para almoçar... Mais tempo juntas. Assim, puderam falar mais de suas histórias. Disseram de 

seus amores de antes, por homens e mulheres, os quais serviram de pontes para que pudesse, 

naquele momento, moldar um amor mais intenso... 

Fran vivia com os pais e irmãos... Cláudia vivenciava conjugalidade com Ana Paula 

há, aproximadamente, seis anos. O ex-casal vivia na casa da mãe de Ana Paula. O 

paidrasto
290

 de Cláudia, que era pedreiro e estava a construir a casa onde o ex-casal moraria. 

Cláudia apostava em um casamento monogâmico. Mas após saber que Ana Paula, não 

obstante também defender a monogamia, vivia outros encontros; Cláudia, então, passou a sair 

com várias mulheres, para se vingar... 

O encontro com Fran marcou um divisor de águas, pois Cláudia não estava mais a se 

vingar de Ana Paula, pelo contrário, estava a viver uma entrega absoluta, nunca antes vivida. 

Cláudia não mais queria ir embora, mesmo sabendo que precisava voltar e se haver com sua 

história. 

 

Agora é pra valer, haja o que houver. Não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que 

dizem. Eu quero é ser feliz, e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar 

tua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há 

mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem. Acredite no final feliz, meu amor... Meu 

amor (...)
291
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No final de semana seguinte, os familiares de Fran viajariam para a Região dos Lagos. 

Ela ficaria sozinha em casa. Fran também estava completamente apaixonada. O encantamento 

frente à fotografia, a partir do encontro, justificou e, semelhantemente a amada, não mais 

queria ficar longe. As outras “minas” perderam o encanto. Fran convidou Cláudia para passar 

o final de semana em sua casa. Convite aceito! 

Aquele seria um final de semana em que Cláudia trabalharia como ajudante de 

pedreiro de seu pai para “baterem a laje” da casa que estava sendo construída para que ela 

morasse com sua então companheira: Ana Paula. 

Fran & Cláudia passaram a noite juntas. Cláudia deveria acordar bem cedo para 

retornar à casa de sua sogra, em Refúgio das Águias, afinal, tinha uma casa a ser construída, 

projeto de vida em comum com Ana Paula. Será? 

Claudia desistiu de “bater a laje” com o pai! Foi para a praia com Fran, deixando 

todos, à exceção de sua mãe que sabia onde ela passara a noite, preocupados. “Chega de 

fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, haja o que houver. Não tô nem aí. Eu 

não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz, e viver pra ti”
292

. 

Fran & Claudia passaram todo o final de semana juntas, da praia para boate, da boate 

para casa, novamente praia... Enfim, não mais queriam se separar... Toca o telefone da casa de 

Fran, do outro lado da linha estava Lucimar, amiga dos grupos de amigas em comum e ex-

namorada de Fran. Lucimar queria saber se Cláudia estava com Fran, pois a família já havia 

ido a Delegacia de Polícia registrar o desaparecimento de Cláudia. 

Casamento de Cláudia findo! Rolos de Fran resolvidos! As duas estavam prontas para 

viver um amor por inteiro. Conversas intensas sobre os processos que cada uma viveu no que 

concerne a se assumirem lésbicas. O termo sapatão é plenamente palatável a ambas, tanto que 

Cláudia, ao ser confrontada pela mãe, disse que era sapatão e seria esse o seu caminho. 

Fran, após viver histórias com alguns homens, além de jogos sexuais sem maiores 

consequências com uma amiga de infância, foi com Lucimar que viveu seu primeiro e grande 

amor. Fran não suportou descobrir que Lucimar saíra com outra mulher. Findo o 

relacionamento com Lucimar, falou aos prantos, por telefone com sua mãe, que estava a 

sofrer por amor a Lucimar. 

Paira um silêncio no ar... Fran pergunta se a mãe estava decepcionada... Fran tivera 

por resposta que não, apenas ficara surpresa. Aquele anjo em forma de mulher disse à filha 

que a amava acima de qualquer coisa. O pai não poderia saber, pois discriminava 
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sobremaneira os homossexuais. 

Fran, ainda muito jovem sabia que seu desejo fluía por caminhos diversos, visto que se 

sentia atraída por meninos e meninas. A única convicção que tinha é que não entraria de véu e 

grinalda em uma igreja para se casar com um homem. 

Cláudia considera-se “sapata sangue azul”, aquela que, apesar de haver namorado 

com alguns homens, nunca “trepou” com qualquer deles. Tampouco sente desejo em viver 

essa experiência, ser sexualmente penetrada por homens não era uma possibilidade. 

A conjugalidade entre Fran & Cláudia pauta-se na monogamia, em que pese 

apreenderem que amor & sexo não, necessariamente, caminhem juntos. As duas conversam 

sobre a possibilidade de viverem experiências eróticas que extrapolem a díade normatizada. 

No entanto, pensam diferente sobre quem seria o terceiro no encontro sexual: para 

Fran seria um homem, ao passo que para Cláudia estaria tranquilo se fosse uma mulher. 

Frente ao impasse, optam pela não experimentação. 

A conjugalidade entre Cláudia & Fran estava estabelecida... Cláudia superou os medos 

frente à bissexualidade de Fran, já não mais temia vir a ser trocada por um homem. 

O casal comprou casa própria! A partir daquele momento, já se sentiam autorizadas a 

investir no exercício parental. A necessidade da casa própria fora uma condição de Cláudia, 

para Fran isso nunca foi questão, queria era ser mãe... 

Cláudia sempre quis ter filh@s adotiv@s, via judicial, projeto compartilhado também 

por Fran. Todavia, para Fran, engravidar sempre fora uma “necessidade”. Assim, Fran 

primeiro queria ter um filho biológico, para, posteriormente, adotarem uma criança do sexo 

oposto, visto que desejam vivenciar a experiência de serem mães de menina e menino. Desse 

modo, o acesso ao exercício parental exigiu um longo caminhar até o ingresso no Cadastro 

Nacional de Adoção, sem que tivessem de vivenciar a experimentação de maternarem um@ 

filh@ que viesse das entranhas de Fran. 

Mauro, amigo de longa data de Cláudia, desde os tempos em que ela trabalhava como 

segurança em um hotel na cidade do Rio de janeiro, sempre se mostrou disponível a ser o 

genitor de seu filh@. Mauro tinha três filhas, duas de um primeiro casamento e uma de um 

relacionamento extraconjugal. Dizia o amigo que, considerando os afetos que nutria por 

Cláudia, se propunha a ser o genitor de um filh@ seu. Porém, não se propunha ao exercício 

parental, visto que estava realizado, em sendo pai de três filhas. 

Fran sempre soube da existência de Mauro na vida de Cláudia e de sua disponibilidade 

para dar a amiga um@ filh@. Dessarte, propôs a Cláudia que conversasse com o amigo sobre 

a possibilidade de fazerem uma inseminação artificial caseira. Cláudia relutou bastante antes 
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de falar com Mauro, pois temia as consequências daquela escolha. 

Proposta feita, proposta aceita! Eis que Mauro, por dois meses seguidos, colhia o 

material dentro do carro de Fran & Claudia, enquanto elas esperavam do lado de fora. Na 

sequência, injetavam o esperma de Mauro em Fran e o casal rumava para casa, com Fran de 

pernas para o alto, dentro do carro, até chegarem a casa. Isso se deu na duração de dois 

períodos férteis de Fran para tentarem a gravidez através de inseminação artificial caseira. As 

tentativas fracassaram... 

Diante do fracasso das inseminações artificial caseira, Fran & Cláudia partiram para 

reprodução assistida com especialistas, através de inseminação artificial, com toda a 

segurança de um sofisticado laboratório. Fizeram duas tentativas, o que exigiu um 

considerável investimento financeiro por parte do casal. 

Frente à dupla frustração, com consequente sofrimento para as duas, Fran propõe a 

Cláudia que tentem através do ato sexual, o que significava acionar, novamente, Mauro. 

Cláudia resiste intensamente, pois não conseguia aceitar que a amada se relacionasse 

sexualmente com o amigo Mauro, ainda que fosse um ato com a finalidade específica de gerar 

um filho para as duas. 

Fran fica em profunda tristeza, pois sofre ante as dificuldades, quase intransponíveis 

de conseguir engravidar, sonho de uma vida inteira... Cláudia sucumbe frente ao sofrimento e 

desejo da amada. Afinal, para Fran, naquele momento, era fundante vivenciar o processo 

gestacional, visto que esse constituía-se o caminho possível para se chegar a maternidade. 

Várias foram as tentativas, o que gerava constrangimentos em todos. Cláudia 

acompanhava a amada e esperava na portaria do motel. Mauro dizia à Cláudia que não estava 

transando com Fran, apenas ejaculava dentro dela, para dar um filho a ambas, pois ele sequer 

desejava ser pai novamente. 

Mauro retornou para a primeira companheira. Assim, disse que não mais conseguiria 

seguir com as tentativas de engravidar Fran, pois poderia, com isso inviabilizar sua relação 

com a companheira... 

Eis que surge nova possibilidade, era um casal de rapazes... Havia uma diferença, esse 

casal de rapazes também desejava ter filh@s. Cláudia disse: basta! Quero filh@ para nós 

duas, não quero dividir com outra pessoa ou casal. 

Os inexplicáveis da existência... Cláudia pensa que, como não suportaria engravidar, 

caso estivesse no lugar de Francine, teria adotado na primeira tentativa. Fran não tem nenhum 

impedimento aparente. 

A adoção também sempre esteve no horizonte do casal. Assim, considerando o 
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sofrimento de Fran, Cláudia questiona por que não investiriam primeiro na adoção para 

depois, quem sabe, uma gravidez acontecer, afinal sempre tiveram o projeto de terem dois 

filh@s: um menino e uma menina. 

Era final de 2014, Fran & Cláudia procuram o Fórum em busca de informações sobre 

os procedimentos para se habilitarem a adotar. Foram orientadas no plantão da ETI da VIJI da 

Comarca da Luz. Sentiram-se bem recepcionadas pela profissional que as atendeu. 

Cláudia & Fran tiveram algumas dificuldades para conseguirem levantar a 

documentação exigida para efetivarem o pedido formal de habilitação para adoção. Enfim, 

após o carnaval de 2015 conseguem dar entrada no processo... 

Passado o tempo necessário para os andamentos burocráticos no Cartório da VIJI, a 

acolhida da juíza, vistas do Ministério Público, o processo fora encaminhado para a ETI. Feita 

a divisão dos processos, Fran & Cláudia seriam inseridas no último grupo de habilitação que 

eu faria antes de seguir para o doutorado sanduíche. Na semana seguinte, aconteceria a 

primeira sessão com um grupo de habilitandos. 

Em 25 de maio de 2015, ocorreu a sexta caminhada da adoção do estado Rio de 

Janeiro, em Copacabana... Eis que aconteceu também o primeiro encontro entre Fran, Cláudia 

e eu. Participo, sempre que possível das caminhadas da adoção. Fran & Cláudia também 

estavam naquela caminhada... 

Fui acionado por pessoas que passaram pelos grupos de habilitação que realizei na 

VIJI, as quais falaram que Fran & Cláudia que entraram com o processo de habilitação 

estavam na caminhada e muito ansiosas. Pontuei que o processo havia caído para uma dupla e 

que eu estaria como um dos técnicos a atuar na condução do grupo... Passados alguns 

minutos, fomos apresentados. 

Naquela breve conversa, considerando a ansiedade implícita que aquelas mulheres 

traziam em suas narrativas, perguntei sobre o “perfil” da criança que pretendiam adotar. 

Disseram que desejavam até duas crianças, de sexos distintos, até sete anos de vida, podendo 

ter problemas de saúde, inclusive HIV e deficiências. 

A caminhada seguiu, nos esbarramos algumas vezes, sem maiores trocas... Cláudia & 

Fran disseram que sabiam que eu estaria a fazer uma tese de doutorado sobre a adoção por 

homossexuais e que estariam disponíveis a participar de minha pesquisa... 

No dia seguinte, segunda-feira, conversei com a colega que estaria no grupo que 

começaria naquela semana. Apesar de o grupo estar lotado, a colega disse que, considerando o 

“perfil” desejado, poderíamos sim, trazer o processo para aquele grupo, pois o que importava 

seria ampliar as possibilidades de adoções de crianças aptas a serem adotadas. 
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Fran & Cláudia se organizaram e puderam participar do grupo que se iniciaria de 

imediato. A participação no grupo deu-se de modo potente. Fran & Cláudia sentiram-se 

acolhidas pelo grupo, em que pese terem estranhado algumas coisas; notadamente, o fato dos 

participantes terem dificuldades em descrever os “perfis” das crianças que tomaram por 

filh@s. 

Relatório entregue, parecer ministerial favorável ao acolhimento da ETI. Faltava 

apenas a sentença judicial. Convidei o casal para participar desta pesquisa, no que houve uma 

pronta acolhida. 

O encontro para a pesquisa deu-se em um jantar, acompanhado de um delicioso vinho 

tinto, em minha casa, onde jantamos em quatro: Bob, meu companheiro, Fran, Cláudia e eu. 

Fran & Cláudia não sentem necessidade de uma referência masculina para que @s 

filh@s vivenciem o processo de identificação, pois apreendem que há homens, tanto nas 

respectivas famílias nucleares quanto no mundo, o que dispensaria a necessidade da eleição 

de alguém em específico. 

Naquele encontro a conversa caminhou de modo que pudemos pensar sobre o “perfil” 

d@s filh@s desejad@s. Assim, ponderei sobre a existência de dois irmãos: Luciano & 

Anita
293

, respectivamente, com dez e dois anos de idade. Fran & Cláudia demonstraram 

interesse, diria empolgação mesmo. Houve a primeira visita ao abrigo, onde estava Luciano, a 

empolgação aumentou. Anita estava sendo cuidada por uma família acolhedora, formada por 

um casal de homens e suas duas filhas, adotivas
294

. 

Era sábado em um dia qualquer de agosto de 2015 e aconteceu uma visita à casa de 

André & Carlos, com Luciano, Cláudia, Fran e eu. O encontro com Anita foi mágico. Todos 

felizes. Tudo indicava que daria liga aquela relação... 

Durante a volta para o abrigo, Luciano começa a dizer dos lugares por onde andou, em 

companhia da avó materna. O menino disse de seu desejo de poder ter contato com as origens. 

Cláudia & Fran se assustam frente à possibilidade de não darem conta das demandas de 

Luciano... Temeram que Luciano viesse a fugir de sua casa, uma vez que todos residiam na 

Comarca da Luz. 

Na semana seguinte, aconteceu a entrega dos certificados de habilitação para adoção 

do grupo que Fran & Claudia participaram. As duas compareceram para a entrega. Cláudia 

não conseguiu ficar até o final do encontro devido às dificuldades laborais. Fran comunicou-

nos que não dariam sequência às visitas, pois ficaram assustadas, temendo não dar conta da 
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adoção de Luciano & Anita, devido às questões de Luciano. 

A partir da experiência com Luciano & Anita, Fran & Cláudia restringiram o “perfil” 

das crianças desejadas, apenas no tocante a faixa etária. Agora, os infantes poderiam ter, no 

máximo, até a idade de cinco anos. O casal permanece no Cadastro Nacional de Adoção, à 

espera da chegada de duas crianças, de sexos distintos... 

Precisamos encarar nossos medos, mas se faz necessário reconhecer nossos limites. O 

medo, quando não paralisa, pode ser um sábio conselheiro. 

As adotantes é que podem dizer de seus limites. Fran & Cláudia continuam ansiosas, 

mas sabedoras que se tornarão mães, pois fizeram o necessário caminhar para poderem abrir 

mão d@ tão sonhad@ filh@ biológic@ e investirem na adoção judicial, o que já era um 

desejo, mesmo antes dos fracassos frente às tentativas d@ filh@ biológic@. 

 

Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, haja o que 

houver. Não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz, e 

viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar tua mão na minha, meu 

amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar 

assim. Oh, meu bem
295

. 

 

Fran & Cláudia ainda sentem saudades do que poderia ter sido a relação com Luciano 

& Anita. O que as conforta, também a mim, é saberem que os dois irmãos se encontram bem, 

pois estão adaptados à família que @s recebeu por filh@s. 

Por ora, ficam a ansiar que o tocar do telefone traga do outro lado da linha alguém 

pertencente à ETI de alguma VIJI, no que se frustram diariamente. Talvez eu tenha sido 

precipitado em dizer de Luciano & Anita para Fran & Cláudia... Talvez... 

Quiçá, mas não sou dado ao exercício de uma técnica asséptica! Afirmo uma técnica 

atravessada por balizas ético-políticas que aposta na vida em experimentação... Cláudia & 

Fran, em que pese o sofrer, também acreditam que fora importante conhecer aqueles que 

poderiam ser seus filh@s, tanto para elas quanto para Luciano & Anita. 

Afinal, Luciano, pouco tempo depois topou a família que lhe fora apresentada, após 

haver recusado um primeiro casal e, na sequência ter acontecido o recuo de Fran & Cláudia... 

Elas têm a sensação de que carregarão Luciano & Anita, com a magia daquele sábado de 

agosto para o resto de suas vidas, mesmo após a chegada d@s filh@s que tanto desejam... 

Fran & Claudia chegaram a pensar em duas crianças, respectivamente, com três e 

cinco anos, HIV. Porém, souberam que haveria uma terceira irmã, com nove anos. Recuaram, 

pois não obstante sonharem com uma grande família, consideraram que o sonho não se 
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sustentaria na concretude da realidade em que vivem. Dois filhos seria o limite de Fran & 

Cláudia. 

 

Acredite no final feliz, meu amor... Meu amor. (...) Pode encostar sua mão na minha. 

Meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum 

gostar assim. Oh, meu bem. Acredite no final feliz, meu amor... Meu amor. (...) 

Acredite no final feliz, meu amor... Meu amor
296

. 

 

 

5.1.4 9ª história – a aluna que seduziu à mestra: ambas na espera pelo filh@! - Aretha & 

Verônica ... tal e qual café com leite... 

 

 

Se encontraram e se cruzaram, nosso olhar e nosso jeito, as salivas 

misturadas, num sabor mais que perfeito, nossos corpos se entregando 

como boca no sorvete, estamos bem misturados, tal e qual café com 

leite
297

. 

Dizem que tô louco, por te querer assim. Por pedir tão pouco e me dar 

por feliz em perder noites de sono, só pra te ver dormir, e me fingir de 

burro pra você sobressair (...). Dizem que tô louco, que você manda 

em mim. Mas não me convencem, não, que seja tão ruim. Que prazer 

mais egoísta, o de cuidar de um outro ser, mesmo se dando mais do 

que se tem pra receber, e é por isso que eu te chamo, minha flor, meu 

bebê (...). Dizem que tô louco. E falam pro meu bem. Os meus amigos 

todos, será que eles não entendem que quem ama nesta vida, às vezes 

ama sem querer, que a dor no fundo esconde, uma pontinha de prazer. 

E é por isso que eu te chamo, minha flor, meu bebê
298

. 

 

O ano era 1999... O cenário era o pátio de uma escola estadual sediada no município 

da Luz. Aretha, uma adolescente por volta dos quatorze anos de vida, surpreende-se com a 
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chegada de Verônica, uma linda e elegante mulher, prestes a se tornar balzaquiana... Tratava-

se da nova professora de Português/Literatura... 

Verônica foi professora de Aretha durante todo o Ensino Médio... Aretha era uma 

aluna toda solícita. Verônica nunca precisava apagar o quadro negro, tampouco carregar bolsa 

e livros, pois aquela aluna estava sempre alerta a menor necessidade da mestra... 

Pegar chuva, estando Aretha por perto, jamais! Pois Aretha estava sempre por perto, 

nos limites da escolar, para proteger sua “querida” professora de Português. 

A professora era membro da Igreja Batista, mais que isso, era uma liderança junto à 

mocidade daquela ordem religiosa, em parceria com Mário, seu noivo. Era um noivado 

desprovido de carne. Mesmo sendo noiva de um homem, Verônica se privava dos acessos 

carnais devido aos dogmas religiosos que se sobrepunha como elemento essencial naquela 

relação... 

Talvez, a falta de carne na relação entre Verônica e Mário tenha sido o interdito ao 

sexo, não as normativas bíblicas...  

Verônica via nas atitudes de Aretha apenas gentileza, jamais vislumbrou a 

possibilidade de uma paixão, pois não cabia em seus horizontes que duas mulheres pudessem 

se desejar, deixar pulsar, vazar pelos poros o erotismo presente em cada gesto de Aretha. A 

expressão da erótica, para Verônica, seria admissível apenas em consonância com as 

premissas heteronormativas... 

Aretha, após três anos vivendo aquela paixão quase que platônica, ao completar 

dezoito anos, nos limites da escola, toma coragem e se declara para Verônica... Verônica, 

atônita, deixa a escola e fica angustiada a pensar como lidar com a paixão de sua discente. A 

professora, imbuída de suas premissas religiosas, decide que precisava salvar sua tão dedicada 

pupila... 

Dessarte, Verônica compra um presente e convida Aretha para um passeio de carro. A 

professora para o automóvel em um lugar aprazível, entrega o presente a aluna e diz que 

aquilo não seria de Deus, que ela precisa entregar-se a Jesus... 

Aretha, imbuída de audácia inerente ao amor, beija apaixonadamente a amada... “Se 

encontraram e se cruzaram. Nosso olhar e nosso jeito. As salivas misturadas. Num sabor mais 

que perfeito. Nossos corpos se entregando. Como boca no sorvete. Estamos bem misturados. 

Tal e qual café com leite” 
299

. 

Verônica ficou sem chão, pois nunca fora beijada com tamanha voracidade... Aquela 
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mulher estava acostumada a beijos moderados, sempre reverenciados a Deus através de 

orações com o noivo para não caírem em tentação... Tentação. Seu nome era Aretha. Linda e 

cuidadosa com a mestra em cada momento. Há mais de três anos aquele beijo vinha sendo 

gestado por aquela estudante secundarista... 

Verônica dá partida no carro e para em frente ao portão da casa da mãe de Aretha, 

onde a jovem vivia em companhia materna e de mais três irmãos. A professora pede à pupila 

que desça de seu carro. A aluna obedece à mestra e, adentra à casa materna, sem saber o que o 

destino lhe reservava. No fundo d’alma, sentia que havia mexido com Verônica. Mas, como 

saber de que modo reagiria àquela mulher/evangélica/virgem/noiva de um homem? 

No dia seguinte, estava Aretha a ajudar a mãe nas atividades do bar que possuía nas 

proximidades da escola. Verônica procurou por Aretha. Mestra & Pupila foram conversar em 

reservado nas proximidades do bar. Verônica repreende Aretha por tê-la beijado... 

Eis que, diferentemente do som que saia de sua boca, seus lábios pediam pelo eterno 

retorno daquele beijo que até então não sabia existir, ou melhor, velava-o entre as cobertas da 

tentação, tentação essa que como aconselhada por Wilde
300

 só se livra quando se cede a ela... 

“As salivas misturadas. Num sabor mais que perfeito. Nossos corpos se entregando como 

boca no sorvete, estamos bem misturad@s, tal e qual café com leite” 
301

. 

O amor proibido entre pupila e mestra não mais se sustentava em segredos. Não foi à 

toa que Aretha não fez questão de ocultar sua manifestação de afeto... Amanda, irmã de 

Aretha, sem que as amantes notassem, presenciou aquela conversa entre aluna & mestra... 

Assim, naquele mesmo, dia a jovem teve de decidir entre renunciar ao amor de 

Verônica e ficar em companhia materna ou partir; posto que Cláudia, sua mãe, não lhe deixou 

outra alternativa... 

Aretha retira-se de casa com a roupa do corpo. Telefona para Verônica e diz estar em 

um ponto de ônibus, pois sua mãe havia dito que ela teria de escolher entre ficar com a mãe, 

no conforto do lar, ou estar com aquela sapatão degenerada. “Eu escolhi você”, disse Aretha a 

Verônica por telefone... 

A situação saíra do controle. Dagmar, irmã de Verônica, lhe telefonara e disse que 

Cláudia, mãe de Aretha, havia telefonado para sua casa para “conversar” com Algentina, mãe 

de Verônica. Cláudia queria dizer àquela senhora que deixara o hospital há dois dias, que sua 

filha, a professora, era sapatão! Mais que isso, teria corrompido a ainda tão jovem Aretha, sua 
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aluna. 

Cláudia havia procedido ao registro de ocorrência em uma Delegacia de Polícia da 

Cidade da Luz. Aquela senhora queixou-se que Verônica seduzira Aretha, aproveitando-se da 

condição de sua professora. Queria aquela mãe desnorteada que o Estado restabelecesse à 

ordem e a decência, interditando aquele amor maldito... 

Verônica não viu outra saída a não ser conversar com sua mãe sobre a situação, pois 

temia a reação de Algentina, notadamente devido a seu estado de convalescência. Todos 

queriam preservá-la do escândalo. O fato daquela senhora professar a mesma fé que os demais 

membros da família se constituía uma preocupação a mais, pois temia que ela pudesse piorar 

frente à decepção de se deparar com o fato de ter uma filha “sapatão”. 

A mãe de Verônica, após ouvir a história narrada pela filha falou o seguinte: “minha 

filha, o que você fizer de bom ou ruim, será para você mesmo. Eu logo morrerei. Quero a tua 

felicidade. Olha, uma coisa é certa, se essa menina deixou a mãe por tua causa, foi porque 

você deu motivo. Caso você não tivesse dado chance a ela; agora, ela estaria com a mãe, não 

sozinha no mundo. Você tem responsabilidades com essa menina. Você tem um trabalho. É 

concursada! Então, trate de cuidar dessa garota até ela poder caminhar sozinha”... 

A narrativa de Algentina empoderou Verônica! Naquela mesma hora, a mestra foi ao 

encontro da pupila. Aretha estava a esperar por Verônica em um ponto de ônibus, às margens 

da BR que corta a cidade da Luz. Aquela garota sequer sabia o endereço de sua 

mestra/amante. Verônica encontrou-se com Aretha naquele ponto de ônibus e seguiu para 

uma imobiliária... 

Verônica convenceu Aretha a conversar com sua mãe. Porém, enquanto Verônica 

aguardava a amada no carro, Aretha era surrada por Cláudia; subsequentemente, ela fugiu de 

casa, pulando a janela. Verônica ficou convencida que naquele instante não teria como mãe e 

filha se entenderem... 

A diretora da unidade escolar telefonou para Verônica e disse que Claudia esteve na 

escola e fez um escândalo. A mãe de Aretha exigiu a exoneração de Verônica. Verbalizou 

aquela mãe que era inadmissível uma professora seduzir uma estudante. A diretora, 

preocupada com a situação de Verônica, a orientou estar na primeira hora do dia seguinte na 

secretaria da escola com Aretha. A diretora disse que caso a pós-adolescente solicitasse a 

transferência escolar, a Secretaria Estadual de Educação nada poderia fazer. Sequer seria 

aberto processo administrativo. Na manhã seguinte, Aretha esteve na escola e transferiu-se... 

Na noite anterior, o casal foi a Delegacia de Polícia. Aretha e Verônica foram 

atendidas por um delegado de plantão que fora deveras gentil e acolhedor. As duas amantes 



235 

choravam copiosamente diante da autoridade policial... 

O escândalo aconteceu no mesmo ano em que a maioridade civil caiu dos vinte e um 

para os dezoito anos de idade. Isso, segundo as orientações do delegado, protegeria o casal da 

ira de Cláudia, mãe de Aretha, afinal ela havia acabado de completar a maioridade civil. 

O delegado de policia orientou que Aretha escrevesse uma declaração de próprio 

punho, informando que seguira com Verônica por livre e espontânea vontade, sem pressões 

por parte da professora. Isso impediria que houvesse qualquer inquérito policial. Vamos 

combinar que a pressionada na situação fora Verônica, não Aretha, a tentação em forma de 

mulher... 

O novo e inusitado casal conseguiu uma casa modesta. Porém, confortável! 

Providenciaram, no mesmo dia, a compra de móveis para a casa. Alguns amig@s de Aretha 

contribuíram com botijão de gás e outras miudezas. Um chá de panela improvisado viabilizou 

que o casal pudesse viver naquela casa desde o dia em que Aretha fora posta para fora de casa 

pelo simples fato de amar outra mulher. Mais que amar, ousar viver aquele amor em sua 

inteireza... 

As respectivas famílias romperam com o casal! Aquilo era uma ofensa aos bons 

costumes, não uma história de amor! Houve apenas duas exceções: Algentina e José Carlos. 

José Carlos era o “suposto” cunhado de Aretha, companheiro de seu irmão Elcir Júnior. Elcir 

Júnior, mesmo sendo sabido por todos que era homossexual, negava sua condição e dizia que 

José Carlos seria apenas um amigo que dividia a casa consigo... 

Algentina enfrentara toda a família, notadamente o filho Dagberto, o qual chegou a 

dizer que mandaria alguém bater, até mesmo dar fim a vida daquela “sapatão maldita”. Óbvio 

que a sapatão, no caso da leitura de Dagberto, seria Aretha, afinal, sapatões e viados estão 

sempre na família alheia, @s quais desvirtuam noss@s incaut@s filh@s, irmã@s, sobrinh@s, 

net@s... Assim, caso sejam extirpados, poderíamos salvar @s noss@s... 

José Carlos, à revelia do desejo de Elcir Júnior, esteve sempre próximo de Aretha & 

Verônica. Olha, que toda família considerava José Carlos como sendo absolutamente 

“submetido” a Elcir Júnior, imagina se não fosse submisso? Algentina impunha à família a 

presença da filha Verônica, a qual era convidada a jantar na casa dos pais. Passado algum 

tempo, antes de morrer, Algentina conseguiu que Aretha também fosse inserida na dinâmica 

da família extensa. 

Morre Algentina. Rubens, o pai de Verônica, ocupa doravante o lugar de guardião do 

casal frente aos familiares. Assim, elas conseguem transitar tranquilamente no contexto 

familiar extenso, sem maiores animosidades. Algentina e também Rubens dão corpo a 

concretude de um evangelho que não segrega, tampouco mata a diferença... Há ar! Podemos 
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seguir respirando... 

Passados dois anos de conjugalidade, Verônica tem diagnóstico de endometriose, com 

indicação de histerectomia total. Sempre fico a suspeitar de terapêuticas tão drásticas... 

Verônica considera que não houvera excessos diagnósticos. O que importa é a relação da 

usuária com seu médico, devo estar sendo radical... 

Em que pese Verônica dar crédito ao diagnóstico que lhe roubou a possibilidade de 

gerar, isso não acontece sem muita dor e sofrimento. Diferentemente de Aretha que jamais 

desejou engravidar, mas ser apenas mãe através da adoção judicial de filhos, Verônica 

sonhava em viver o processo gestacional... 

A gravidez seria por inseminação artificial, com doador anônimo, visto que as duas 

companheiras não admitiriam a inserção de outra pessoa no leito conjugal. A monogamia 

constitui-se uma premissa central na homoconjugalidade vivida por Aretha & Verônica... 

Houve a plena recuperação de Verônica... Aretha se submeteu a cirurgia bariátrica... 

Aretha & Verônica desejavam adotar judicialmente filh@s, mas não sabiam o caminho a ser 

percorrido. As futuras mães não lograram muito êxito na pesquisa pela internet. Acabaram por 

ir ao núcleo da Defensoria Pública das Varas de Família da Comarca da Luz. Quem as 

atendeu, apenas informou que ali se atendia apenas a adoção de adultos. Aquele serviço 

público não se dignou a informar onde Aretha & Verônica deveriam ir... 

Aretha & Verônica sofriam com a falta de informações... Verônica ouviu uma amiga, 

professora em uma das escolas onde dá aulas, dizer que uma de suas filhas perguntou por 

fotos de quando a mãe estava grávida de si. Aquela mãe disse que pontuou para filha que já 

havia lhe dito que ela fora adotada judicialmente, não nascera de suas entranhas. Verônica, 

encantada disse: “você adotou? Estou louca para adotar e ninguém me diz o caminho”. A 

amiga a orientou a procurar a VIJI, no Fórum... 

A partir daquela informação, Aretha & Verônica se dirigiram ao prédio onde funciona 

o primeiro Fórum da Cidade da Luz. Ali fora informada que a VIJI não se localizava naquele 

Fórum. O atendente lhes deu o endereço do Fórum onde conseguiriam as informações 

necessárias. 

O casal chega ao Fórum onde funciona a VIJI. Porém, ao entrar no Cartório da VIJI, 

inicialmente recebe a informação de que não seria ali. Perguntam para Aretha & Verônica se 

elas já eram habilitadas. “Não entendi nada. Quase mostrei minha habilitação de trânsito para 

eles”, disse-me Verônica. Depois de certo andar da conversa, informaram que teriam de 

passar na sala da Psicologia. As duas novamente ficaram confusas: “será que somos malucas? 

Isso é para todo mundo ou será porque somos lésbicas?”. 
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Por fim, Aretha e Verônica são encaminhadas a ETI da VIJI da Comarca da Luz. Ali, 

foram recepcionadas por um psicólogo, o qual utilizava uma bengala. Sentiram-se 

confortáveis com o atendimento. Foram orientadas que deveriam pleitear a habilitação em 

conjunto, visto que eram um casal. Surpresa total, afinal, aquela amiga de Verônica não 

conseguiu adotar com a companheira. As filhas da amiga têm em torno de vinte e quinze anos 

de idade. Verdade, muitas águas rolaram nesse correr do tempo. Disseram para aquele homem 

que queriam que o processo delas fosse trabalhado por ele. Foram orientadas que isso seria 

uma possibilidade pouco provável. 

Toda a documentação levantada! Aretha & Verônica deram entrada no pleito de 

habilitação para adoção. Passado um certo tempo, eis que o telefone toca. Após o alô, escutam 

do outro lado da linha, uma voz familiar. Era o mesmo profissional que as orientou no plantão 

da VIJI alguns meses antes. Seriam ele e uma assistente social que fariam a habilitação delas. 

Primeiro desejo realizado, pois as coincidências viabilizaram que aquele gentil psicólogo 

estivesse na dupla que atuaria na habilitação delas... 

Primeira sessão de grupo e uma certa tensão no ar... A dinâmica consistia em ficar em 

uma sala os homens e na outra as mulheres, dividindo, desse modo, os casais, para uma 

posterior apresentação. A dupla de técnicos pergunta a Aretha se ela poderia ficar com os 

rapazes... 

A conversa entre Aretha e os rapazes seguiu tranquila. Na sala em que estavam as 

mulheres, perguntaram a Verônica sobre seu marido. Verônica, sempre contida, disse, “não é 

marido, é esposa”. No mais, tudo correu tranquilo. Aretha & Verônica foram habilitadas. 

Apenas um casal de seu grupo não fora habilitado, pois a adoção teria por finalidade, salvar o 

casamento... 

Aretha & Verônica descreveram um perfil bastante hegemônico: desejavam uma 

menina entre zero e cinco anos de vida, saudável, sem deficiências. Não faziam restrição no 

tocante à etnia da filha. Passaram dois anos. A habilitação venceria em setembro de 2015. No 

mês de julho, aproveitando as férias escolares de ambas, pois agora Aretha finalizaria o curso 

de História e ainda fazia estágio durante a semana, procuram a VIJI para renovar a 

habilitação. 

A partir das reflexões construídas no curso de dois anos de espera e das reflexões com 

a dupla de técnicos, Aretha & Verônica passaram a aceitar @ filh@ independente de sexo. 

Passaram, ainda, a aceitar crianças com deficiências brandas. Continuam a recusar crianças 

portadoras do vírus HIV... 

Aretha & Verônica professam a fé budista, o que se constitui como um pequeno 
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desconforto na relação com os familiares de Verônica, os quais, à exceção de Rubens, 

consideram que tudo que não se enquadra dentro das premissas da fé batista, pertence as 

hostes do demônio... 

A recusa de Aretha & Verônica em receber um filho com HIV ou deficiências mais 

severas tem relação com o fato de que temem o preconceito, visto que segundo a apreensão de 

ambas, lutar contra o preconceito decorrente da orientação sexual das mães já se constitui uma 

tarefa delicada... 

Verônica vive tensos enfrentamentos com a rotina escolar, pois confronta 

cotidianamente com posicionamentos altamente preconceituosos por parte de alguns 

professores, notadamente dos homens. A professora Verônica teve de enfrentar um professor 

que disse no conselho de classe que reprovaria um aluno pelo fato de ser viado. Verônica 

disse ao “colega” de trabalho que não caberia à escola avaliar as orientações sexuais ou 

identidades de gêneros de seus discentes. 

Houve ainda uma situação aviltante, em que um casal de homens fora a maior escola 

municipal da Cidade da Luz para conversar sobre a situação do filho. Quando o casal chegou, 

o coordenador disse que iria atender um casal de “viadinhos”. Houve aglomeração de 

profissionais de educação na porta para ver o zoológico humano de viados... Verônica não 

conseguiu se insurgir frente àquela violência. Cinco professores, homens, ficaram a dizer que 

“viados tinham que morrer, levar muita porrada”. Nossa protagonista ficou a refletir que tipo 

de “educação” esses seres humanos capazes de reproduzir tais pensamentos estão 

transmitindo? Questiono-me se eles se propõem a ensinar ou a normatizar segundo os 

pressupostos que lhes convêm, desvalorizando, assim, as diferenças? 

Pensamos na possibilidade de produzirmos oficinas naquela unidade escolar, talvez a 

partir da Secretaria Municipal de Educação, no sentido de se colocar em análise a questão de 

gênero. Tempos sombrios vive o Brasil. Jair Bolsonaro! Marcos Feliciano! Eduardo Cunha! 

Silas Malafaia! Fidelix! O que se pode esperar de um país que tem na estrutura do Estado um 

levante fundamentalista
302

. 

Que país estamos a construir é um pensamento que atravessa Aretha & Verônica, 

notadamente frente ao projeto homoparental que acalentam. “(...). Que prazer mais egoísta, o 

de cuidar de um outro ser, mesmo se dando mais do que se tem pra receber, e é por isso que 

eu te chamo, minha flor, meu bebê (...)” 
303
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Aretha & Verônica, ao final de nosso encontro, preocuparam-se em saber quanto 

tempo ainda teriam de esperar pela chegada d@ filh@. Pontuei que para se receber uma 

criança, sem irmãos, saudável, até cinco anos de vida, renova-se, em média, três vezes a 

habilitação até que a adoção seja, enfim, realizada... 

Aretha & Verônica disseram que sempre batem à porta delas, alguém para lhes 

oferecerem crianças. No mais das vezes, são mulheres no final da adolescência, que não têm 

como dar conta da prole. Elas disseram que sempre encaminham para a VIJI. Pontuaram que 

não se trata de subserviência e acolhimento irrestrito à normatização. Apreendem ser esse o 

certo a ser feito, inclusive para que aquelas mulheres possam ser acolhidas e pensarem sobre 

suas possibilidades de maternarem ou não e, caso aconteça à entrega, que seja algo refletido e 

não um ato de desespero. 

Aretha & Verônica verbalizaram que não têm prazer na espera pelo filho. Mas se 

confortam no amor que nutrem uma pela outra. Elas têm registro de união estável. Verônica, 

por vezes, resiste à ideia do casamento, pois teme a reação da escola. Assim, deixa vazar certo 

desconforto, em que pese a conjugalidade durar tantos anos. Aretha disse que para breve será 

o casamento. Ressaltou que no Budismo não há desigualdades entre homos e héteros. As 

amigas da ordem religiosa “brigam” para realizarem o casamento, o que há de ser uma 

escolha do casal... 

 
Dizem que tô louco, por te querer assim. Por pedir tão pouco e me dar por feliz em 

perder noites de sono, só pra te ver dormir, e me fingir de burro pra você sobressair 

(...) Dizem que tô louco, que você manda em mim. Mas não me convencem, não, 

que seja tão ruim. Que prazer mais egoísta, o de cuidar de um outro ser, mesmo se 

dando mais do que se tem pra receber, e é por isso que eu te chamo, minha flor, meu 

bebê (...) Dizem que tô louco. E falam pro meu bem. Os meus amigos todos, será 

que eles não entendem que quem ama nesta vida, às vezes ama sem querer, que a 

dor no fundo esconde, uma pontinha de prazer. E é por isso que eu te chamo, minha 

flor, meu bebê
304

. 
 

 

5.1.5 10ª história – quando se “adota” o filho da filha de santo: Marco Aurélio & Gil – o filho 

jeffinho ... quero te encontrar um dia em outro astral... 

 

 

Vou te amar por toda a vida e até depois. Todo tempo ainda é pouco pra 

nós dois. Só penso em você. Sonho com você. Eu nem sei onde fui 

buscar todo esse amor pra te amar. Toda noite, cada novo amanhecer. 
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Esse sonho continua com você. Ah! Tudo a gente faz. Cada vez te quero 

mais. Meu amor, acredite em mim. Nunca amei alguém tanto assim. Vai 

além do corpo essa paixão, que até minha razão, se entrega ao coração. 

Vai além de tudo que é real, quero te encontrar um dia em outro astral, 

pra poder dizer outra vez... Eu te amo. Pra poder dizer outra vez... Eu te 

amo. Pra poder dizer outra vez... Eu te amo. Pra poder dizer outra vez... 

Eu te amo. Toda noite, cada novo amanhecer, esse sonho continua com 

você. Ah! Tudo a gente faz. Cada vez te quero mais. Meu amor acredite 

em mim, nunca amei alguém tanto assim, vai além do corpo essa paixão, 

que até minha razão, se entrega ao coração. Vai além de tudo que é real, 

quero te encontrar um dia em outro astral, pra poder dizer outra vez... Eu 

te amo. Pra poder dizer outra vez... Eu te amo
305

. 

 

Gil & Marco Aurélio vivenciam homoconjugalidade há mais de vinte e seis anos. Eles 

se conheceram nos limites de uma igreja pentecostal onde congregavam. Gil foi cuidado 

desde pequeno por uma tia, a quem sempre reconheceu como mãe... Terezinha, mãe de Marco 

Aurélio sempre deu suporte ao relacionamento entre Gil & Marco Aurélio... “(...). Ah! Tudo a 

gente faz. Cada vez te quero mais. Meu amor acredite em mim (...)”
306

. 

Marco Aurélio, frente aos obstáculos impostos pelo austero pai que era militar, deixa a 

Umbanda e torna-se evangélico. O caminho religioso percorrido por Marco Aurélio naquele 

momento dizia de uma tentativa de não sucumbir à homossexualidade, visto que seu severo 

pai o recusasse, reeditando assim o preconceito que tinha em relação ao próprio irmão que 

também é homossexual e Babalorixá
307

. 

Gil contava dezessete anos, quando conheceu Marco Aurélio que tinha vinte e dois 

anos, na igreja pentecostal. Os dois buscavam resistir à tentação da carne, em meio àqueles 

que buscam uma suposta santificação do corpo, não os deixando se entregar àquele estranho 

modo de exercer à erótica... 

Assim, Gil & Marco Aurélio, contrariando o que racionalmente buscavam, deixaram-

se trair pelo mútuo desejo. Eis que não mais cabiam dentro daquela ordem religiosa que 

recusava o que seus poros exalavam... “(...). Nunca amei alguém tanto assim (...)” 
308

. 

Gil era completamente inexperiente, pois jamais havia vivenciado qualquer forma de 
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amar, sempre se sentiu eroticamente inclinado aos homens... Marco Aurélio havia vivido 

pequenos amores, sempre com homens... Gil & Marco Aurélio nunca desejaram mulheres... A 

igreja seria o lugar de conduzir seus desejos à norma. 

Contrariando ao prescrito pela heteronormatividade, a despeito de estarem no terreno 

sagrado e estabilizador dos desejos, reconduzindo-os a “sagrada e saudável sexualidade”; Gil 

& Marco Aurélio não resistiram à troca de olhares e sentiram que aquele amor, atravessado 

pela carne era também sagrado... “Vou te amar por toda a vida e até depois. Todo tempo ainda 

é pouco pra nós dois. Só penso em você. Sonho com você. Eu nem sei onde fui buscar, todo 

esse amor pra te amar” 
309

. A monogamia ocupa um lugar de centralidade na 

homoconjugalidade entre Gil & Marco Aurélio. 

O sucumbir ao desejo impôs a Gil & Marco Aurélio a assumir, naquele momento, a 

homossexualidade que vivem até hoje. Passaram por inúmeras dificuldades, inclusive, 

financeira. Alguns amig@s apostaram no amor do casal. “Vai além do corpo essa paixão, que 

até minha razão, se entrega ao coração. Vai além de tudo que é real, quero te encontrar um dia 

em outro astral, pra poder dizer outra vez... Eu te amo. Pra poder dizer outra vez... Eu te 

amo”
310

. 

A recusa da mãe de Gil em aceitar tal romance, também figurou entre as dificuldades 

vividas. Ela apresentou muita oposição e fez o possível para conduzir o filho à normalidade 

do sexo... A mãe de Marco Aurélio fora uma parceira dos jovens apaixonados. 

À época, apenas Marco Aurélio tinha emprego. Ele trabalhava no jornal O Globo, 

chegou a iniciar Graduação em História; abandonou no segundo período. Subsequentemente, 

investiu em curso técnico em Enfermagem. Assim, teria uma profissão de fácil acesso ao 

mundo do trabalho. Naquela época, Gil conseguiu emprego como auxiliar de cozinha... 

Terezinha, mãe de Marco Aurélio, convidou o casal para morar na casa que um de 

seus filhos deixou vazia quando se mudou para a Região dos Lagos. Dessa feita, Gil & Marco 

Aurélio, ao deixarem de pagar aluguel, conseguiram ter uma folga no apertado orçamento... 

Passa o tempo e Gil torna-se um auxiliar de Enfermagem e passa atuar como cuidador 

de idosos
311

, passando a exercer o mesmo ofício de Marco Aurélio. Gil dá sequência aos 

estudos, graduando-se em História. Atualmente, Gil cursa pós-graduação em História do Rio 

de Janeiro. 

Marco Aurélio fez um caminho de volta à religião de matriz africana, tornando-se pai 
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de santo em um barracão de Candomblé. Gil seguiu os passos do companheiro e ajuda nos 

trabalhos desenvolvidos no barracão. “Meu amor acredite em mim, nunca amei alguém tanto 

assim, vai além do corpo essa paixão, que até minha razão, se entrega ao coração. Vai além de 

tudo que é real, quero te encontrar um dia em outro astral, pra poder dizer outra vez... Eu te 

amo”
312

. 

O trabalho desenvolvido no barracão de Candomblé viabilizou o contato com 

Verônica, que se tornou filha de santo de Marco Aurélio. Aquela mulher tivera quatro filh@s, 

sendo Jefferson & Jeniffer @s caçulas. A exceção de Jeniffer, tod@s @s filh@s de Verônica 

tiveram vivência em abrigos. “Toda noite, cada novo amanhecer. Esse sonho continua com 

você. Ah! Tudo a gente faz”
313

. 

Verônica retirou @s três filh@s dos abrigos e os entregou aos respectivos padrinhos. 

Jeffinho tinha por padrinho Marco Aurélio, pai de santo de Verônica. Ela entregou Jeffinho ao 

casal e ensinou para o infante o modo de nomear a ambos. Marco Aurélio é o padrinho, ao 

passo que Gil o pai... Jeffinho nomeia os dois pais do modo como fora orientado por sua 

genitora. “Eu te amo. Toda noite, cada novo amanhecer, esse sonho continua com você. Ah! 

Tudo a gente faz”
314

. 

Verônica não conseguia cuidar dos filhos, mas os confiava a pessoas que julgava 

capazes de dar conta das necessidades de sua prole. Porém, sequer aceitava discutir a 

possibilidade de formalizar as guardas dos infantes junto às respectivas famílias... Verônica 

fora assassinada em decorrência de seu envolvimento com o tráfico de drogas. “Vai além de 

tudo que é real, quero te encontrar um dia em outro astral, pra poder dizer outra vez”
315

 

Jeniffer, irmã caçula de Jeffinho, era uma bebê de aproximadamente dois meses. O 

casal com quem se encontrava a infante procedeu à adoção à brasileira/fraudulenta, pois temia 

que a bebê fosse encaminhada à adoção, através do cadastro de habilitados. A infante é uma 

adolescente devidamente perfilhada por aqueles que efetivaram seu Registro Civil de 

Nascimento como se filha natural fosse. 

Jeffinho, naquele momento em que sua mãe tivera a vida ceifada de modo tão 

violento, contava seis anos de vida. O infante estava sob os cuidados do casal Marco Aurélio 

e Gil, respectivamente seus “padrinho” e “pai”, há, aproximadamente, quatro anos. O casal de 
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guardiães fáticos ficou aterrorizado frente à possibilidade de perder Jeffinho. Pois se intuía 

que o infante pudesse ser abrigado caso o Conselho Tutelar viesse a saber que ele era cuidado 

por um casal de homens. “Meu amor acredite em mim, nunca amei alguém tanto assim, vai 

além do corpo essa paixão, que até minha razão, se entrega ao coração. Vai além de tudo que 

é real, quero te encontrar um dia em outro astral, pra poder dizer outra vez... Eu te amo”
316

. 

Gil & Marco Aurélio decidem tentar regularizar a situação jurídica do filho. Mas, 

como fazer? Que caminhos seguir? A vizinhança sabia da situação de Jeffinho e apreendia 

que o infante era cuidado de modo protetivo pelo casal. A comunidade escolar também 

avaliava que o menino estava sendo devidamente assistido por Gil & Marco Aurélio. Naquele 

momento, até os familiares do casal já haviam se reconciliado, reconhecendo a estabilidade 

daquela homoconjugalidade. 

Marco Aurélio, por decisão do casal, é quem entra com o pedido de tutela de Jeffinho. 

Os pais afetivos do infante estavam apavorados diante da possibilidade de perdê-lo. Destarte, 

consegue uma declaração da escola que afirma que Jeffinho é devidamente cuidado por 

Marco Aurélio, o qual seria solteiro e viveria próximo a mãe que o ajudava nos cuidados com 

a criança. O casal consegue ainda outras três declarações de vizinhos, nos mesmos termos da 

emitida pela unidade escolar. “Todo tempo ainda é pouco pra nós dois. Só penso em você. 

Sonho com você. Eu nem sei onde fui buscar todo esse amor pra te amar. Toda noite, cada 

novo amanhecer”
317

. 

Gil não existe para os autos de tutela de Jeffinho. O infante seria cuidado apenas por 

Marco Aurélio, seu padrinho e guardião fático e por Terezinha que daria suporte ao filho nos 

cuidados demandados por aquela criança. Marco Aurélio é o único a se fazer presente em 

todo o rito processual. Durante a visita domiciliar a existência de Gil também foi 

invisibilizada. Aquele a quem Jeffinho nomeia por pai, na ficção judicial, não existe. De fato, 

os autos são autistas! “Vai além de tudo que é real, quero te encontrar um dia em outro astral” 

(...) 
318

. 

Os dois irmãos mais velhos de Jeffinho acabaram por trilhar outros caminhos, não 

tiveram a mesma sorte que Jeffinho e Jeniffer; ao que parece, Verônica não acertou em todas 

as escolhas que fizera para os rebentos. 

Jeniffer é a única, dentre os irmãos, com quem Jeffinho mantém contato. Gil & Marco 
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Aurélio não têm objeções à presença dos irmãos mais velho de Jeffinho. Porém, aqueles 

nunca procuram pelo irmão e seus dois pais. “Pra poder dizer outra vez... Eu te amo. Pra 

poder dizer outra vez... Eu te amo. Pra poder dizer outra vez... Eu te amo”
319

. 

Jeffinho cursa o último ano do Ensino Médio. O adolescente estuda dança no grupo de 

Deborah Colker
320

. A coreógrafa, em 2010, quando descobriu Jeffinho, disse que ele seria o 

Michael Jackson do Samba. Logo, fez questão de tê-lo em seu grupo de dança. 

O jovem, que completou dezoito anos em novembro de 2015, segue uma vida feliz. 

Além da escola regular e do curso de dança, é passista de uma renomada escola de samba da 

elite do carnaval carioca, inclusive com participações em programas de auditório da televisão 

brasileira. 

A participação de Gil, Marco Aurélio & Jeffinho nesta pesquisa fora possibilitada por 

um amigo em comum Léo Zerbone, padrinho de Jeffinho. O jovem tem dois padrinhos: 

Marco Aurélio, pela Igreja Católica Romana e o Léo, pela Igreja Brasileira
321

. Fora o Jeffinho 

quem pediu para que Léo se tornasse seu padrinho. Léo se encantara com o talento de Jeffinho 

na quadra da escola de samba, desde que ele era muito novinho. Assim, quando contava, 

aproximadamente nove anos, o então infante pediu aos pais para que Léo o batizasse... 

As conexões de possíveis homoparentalidades fora o que possibilitou o encontro entre 

mim, Jeffinho e seus dois pais. Léo fora a minha casa, acompanhado de Anderson, seu 

companheiro para saber dos caminhos necessários para que pudessem adotar um@ filh@. 

Acabamos por falar de meu projeto de pesquisa e Léo disse do núcleo familiar de Gil, Marco 

Aurélio & Jeffinho... 

O encontro referente à pesquisa estava findando-se quando Jeffinho chegou. Ele não 

participou da gravação, mas conversou animadamente sobre sua história. Fui convidado para 

jantar com aquela linda família. Comemos uma macarronada elaborada por Gil, o cozinheiro 

oficial da casa. Marco Aurélio & Jeffinho, sentados à mesa, aguardaram pacientemente Gil 

servi-los, sendo essa uma prática cotidiana deles. “Pra poder dizer outra vez... Eu te amo. Pra 

poder dizer outra vez... Eu te amo. Pra poder dizer outra vez... Eu te amo”
322

. 

Jeffinho, durante o jantar disse do desejo de ter em seu Registro Civil de Nascimento 

os nomes de Gil & Marco Aurélio, a quem se refere como sendo seus genuínos pais, não 
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obstante nomear desse modo apenas Gil, ao passo que nomeia Marco Aurélio por padrinho. 

Jeffinho tem clareza da diferença de lugares ocupados pelos padrinhos Léo e Marco 

Aurélio, visto que Léo, efetivamente, é seu padrinho, ao passo que Marco Aurélio é seu pai, 

na mesma proporção que Gil, isto é, não há distinção de níveis de paternidade. 

Quanto à Verônica, Jeffinho lhe é grato por ela o ter entregado àqueles que o 

cuidaram, pois não se imagina sendo filho em outra configuração familiar que não aquela que 

tem e o ajudou a se forjar como sujeito. “(...) quero te encontrar um dia em outro astral (...)
323

. 

A despeito de não haver distinção no tocante à importância que cada um dos dois pais 

tem em sua vida, Jeffinho, ao longo de sua história, sabe que tipo de assunto pode tratar com 

cada um. Das namoradas, conversa apenas com Gil, que seria um pai mais liberal... O rapaz 

sabe que pode contar com os dois pais para o que der e vier, mas falar de namoro, não rola 

com Marco Aurélio que seria um pouco careta. 

Gil & Marco Aurélio nunca sentiram necessidade de incluir uma pessoa específica 

para ser um referencial de mulher na vida do filho, pois apreendem que essas identificações 

acontecem no cotidiano das relações. Evidentemente que as duas avós são presentes, mas 

nunca foram instadas a ocupar o lugar de cuidado, visto que Gil & Marco Aurélio sempre 

deram conta das necessidades do filho. “(...) cada novo amanhecer, esse sonho continua com 

você. Ah! Tudo a gente faz. Cada vez te quero mais. Meu amor acredite em mim (...)
324

 

Ah! Estava a me esquecer. Inicialmente, assim que contatado por Léo, Marco Aurélio 

ficou resistente à ideia de contar sua história de exercício parental para um estranho. Já Gil 

considerou ser importante poder participar de uma pesquisa que tinha por norte visibilizar 

histórias homoparentais, pois apreende que assim se contribui para o enfrentamento ao 

preconceito. 

 

Eu nem sei onde fui buscar todo esse amor pra te amar. Toda noite, cada novo 

amanhecer. Esse sonho continua com você. Ah! Tudo a gente faz. Cada vez te quero 

mais. Meu amor, acredite em mim. Nunca amei alguém tanto assim. Vai além do 

corpo essa paixão, que até minha razão, se entrega ao coração.
325

 

 

Gil disse ter uma irmã, lésbica que vivencia homoconjugalidade. A irmã e cunhada de 

Gil desejam adotar, mas não sabem como fazer. Disseram das dificuldades para se adotar. 

Apreendem que há muitos obstáculos a serem enfrentados por aqueles que têm um projeto. 
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No final de nosso encontro, tive a sensação de que passaram a considerar que as dificuldades 

não sejam tão grandes quanto avaliavam. 

Gil & Marco Aurélio disseram que procurariam a VIJI da Posse para adotarem em 

conjunto o filho que têm há dezesseis anos. Afinal, desejam oficializar o exercício 

homoparental de que tanto se orgulham viver. Esses pais adotivos em uma dimensão fática 

dizem que ter Jeffinho por filho fora a escolha mais acertada que poderiam ter feito em suas 

vidas... 

 

Toda noite, cada novo amanhecer, esse sonho continua com você. Ah! Tudo a gente faz. 

Cada vez te quero mais. Meu amor acredite em mim, nunca amei alguém tanto assim, 

vai além do corpo essa paixão, que até minha razão, se entrega ao coração. Vai além de 

tudo que é real, quero te encontrar um dia em outro astral, pra poder dizer outra vez... 

Eu te amo. Pra poder dizer outra vez... Eu te amo
326

. 
 

 

5.1.6 11ª história – família acolhedora do meu filho: como lidar? - Cátia, Dora & Anderson ... 

veio a certeza de amar você... 

 

 

Olho para o céu. Tantas estrelas dizendo da imensidão. Do universo 

em nós. A força desse amor. Nos invadiu. Com ela veio a paz, toda 

beleza de sentir. Que para sempre uma estrela vai dizer. Simplesmente 

amo você. Meu amor, vou lhe dizer: quero você com a alegria de um 

pássaro. Em busca de outro verão. Na noite do sertão. Meu coração só 

quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos. Para sentir todo o 

carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Na noite do sertão. Meu 

coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos. Para sentir 

todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu. 

Tantas estrelas dizendo da imensidão. Do universo em nós. A força 

desse amor nos invadiu. Então. Veio a certeza de amar você
327

. 

 

No tempo presente, encontram-se a viver em uma “casinha de bonecas”, sediada em 

um aprazível bairro de Navegantes, próxima à praia e a montanha, Cátia Falcão, Dora 
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Cordeiro e o filho Anderson Cordeiro Gama Falcão... um lindo menino, negro, com sete anos 

de idade... 

A cena familiar conta ainda com a participação de Nina, uma cadela que vive a 

transitar, com Anderson, entre a casa e o quintal. Quintal este onde o núcleo familiar tem por 

hábito cultivar hortaliças que fazem parte da dieta saudável que põem à mesa, cotidianamente. 

Olhando assim, nem parece que dez anos se passaram desde aquele encontro casual, 

quando foram apresentadas por uma amiga em comum. 

O cenário era Copacabana, bairro dos amores e pecados que nos transversalizam, dito 

por muitos ser a Meca dos amores “malditos”, também acolhedora àquel@s que não carecem 

romper com a norma para viver amores intensos. 

 

Na noite do sertão. Meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas 

mãos. Para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei (...). Tantas 

estrelas dizendo da imensidão (...). Do universo em nós (...). A força desse amor 

nos invadiu (...). Então (...). Veio a certeza de amar você
328

. 

 

Hoje, Cátia é jornalista bem-sucedida. Encontra-se aposentada, aos cinquenta e seis 

anos de idade. Sim, aposentada. Mas a transitar entre a vida laboral, com mais autonomia com 

os horários e os cuidados com o filho Anderson. No cenário familiar, há ainda Nina, a qual 

fora humanizada pelos três, ou teria a família se tornado canina? Vai saber... 

Dora, aos quarenta e oito anos de idade, continua a trabalhar, entre a militância 

político-partidária, junto ao Partido Verde, com sua verve ambientalista, na busca de 

contribuir para uma nova Baía da Guanabara... Uma baía outra... Como em tempos passados, 

quando um mergulho no mar não seria risco de possível adoecer. 

Os encontros que viabilizaram contar essa história foram muitos, os quais foram 

permeados por deliciosas descobertas. 

Os encontros iniciaram-se com a ida do casal à VIJI para ter informações atinentes à 

habilitação para adoção de filhos. 

Cátia dera entrada no pedido formal de habilitação para adoção, ou seja, na 

modalidade monoparental. 

Aconteceu o primeiro contato telefônico, momento no qual, sem maiores questões, 

fora desvelado não ser um pleito monoparental, mas de uma dinâmica homoconjugal. “Meu 

amor. Vou lhe dizer. Quero você com a alegria de um pássaro. Em busca de outro verão. Na 
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noite do sertão”
329

. 

Dora fora convidada a estar em todos os momentos dos procedimentos de habilitação 

para adoção: a entrevista preliminar e as cinco sessões de grupo, em conformidade com a 

metodologia de intervenção proposta pelos profissionais à época
330

. 

Aconteceu a primeira sessão de grupo. Os demais casais, todos heterossexuais, não 

demonstram resistências, tampouco estranhamento frente a um casal que rompe com a 

racionalidade binária da divergência de sexo para se compor uma díade conjugal e se propõe a 

adotar filhos. “Nós somos rainha e rei. Olho para o céu. Tantas estrelas dizendo da imensidão. 

Do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Então. Veio a certeza de amar você”
331

. 

Durante as intervenções técnicas na VIJI, o casal sinalizou que havia participado de 

um grupo reflexivo junto ao GAA Quintal da Casa de Ana
332

. Aquela participação teria 

ajudado Cátia & Dora a pensarem sobre os meandros da adoção. Contribuíra, de modo 

efetivo, para que se enunciassem na condição de casal, não obstante a petição ser na 

modalidade monoparental... 

Cátia & Dora contribuíram ainda para que outros dois casais, um constituído por dois 

homens e o outro por duas mulheres, conseguissem romper com suas dificuldades. Os dois 

casais aceitaram participar de um grupo de habilitação para adoção, apenas após o contato 

com Cátia & Dora. “Tantas estrelas dizendo da imensidão. Do universo em nós. A força desse 

amor. Nos invadiu. Com ela veio a paz, toda beleza de sentir. Que para sempre uma estrela 

vai dizer”
333

. 

No entanto, dadas às singularidades daqueles casais, formou-se um grupo apenas com 

eles, visto que verbalizaram que não suportariam, naquele momento, estarem em um grupo 

constituído também por casais heterossexuais. 

Cátia foi habilitada... Dora esteve presente no relato da equipe, tendo constado como 

companheira e parceira no projeto comum de serem mães de uma mesma criança. Porém, o 
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casal optou por apenas uma delas figurar no pleito, por receio de retaliações frente às 

autoridades, não obstante terem sido orientadas pelo GAA Quintal da Casa de Ana que não 

seriam discriminadas por orientação sexual na Comarca da Luz. 

Premente rememorar que à época, nos idos de 2006, ainda não havia a decisão do 

Supremo Tribunal Federal que considerou constitucional as uniões estáveis homoconjugais. 

Havia no cenário do Poder Judiciário, decisões isoladas e marginais que afirmavam os direitos 

das famílias organizadas a partir de conjugalidades LGBTTIQ. 

Assim, Cátia fora inserida no Cadastro de Habilitados à Adoção da Comarca, uma vez 

que ainda não existia o Cadastro Nacional de Adoção. 

Cátia & Dora haviam escolhido um “perfil” bastante ampliado e chegaram a ser 

chamadas a conhecer possíveis filhos, diversas vezes, no que, sempre havia um 

impedimento... 

A partir de reiteradas recusas, Cátia & Dora foram instadas a repensar a 

disponibilidade para serem mães. Caso desejassem, efetivamente, exercerem a parentalidade e 

se teriam, de fato, a abertura de perfil que haviam afirmado no período da habilitação. 

As intervenções apontaram que elas, efetivamente, não tinham disponibilidade para 

adotar uma criança mais velha, tampouco grupo de irmãos ou crianças com problemas de 

saúde ou deficientes. A etnia e sorologia em HIV da criança continuaram a não figurar como 

questão impeditiva. Assim, ficou no cadastro de habilitad@s a adotar que Cátia & Dora 

adotariam uma criança, com até três anos de vida... “Na noite do sertão. Meu coração só quer 

bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos. Para sentir todo o carinho que sonhei”
334

. 

Anderson protagonizou uma busca e apreensão
335

. O infante chegou a VIJI a partir de 

um relatório técnico do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), no qual 

constava que sua genitora não conseguira lhe cuidar de modo protetivo. 

O filho de Cátia & Dora, com menos de um ano de vida, chegara à VIJI, nos braços 

Aracy
336

, a genitora do infante. Tratava-se de uma mulher muito simples e assustada, com 

quem nossa equipe, em que pese os esforços, nunca mais tivera contato. 

Aquele breve (des)encontro possibilitou-nos depreender que não se tratava de uma 

criança, simplesmente abandonada... Aracy era uma mulher sem rede de proteção alguma. Ela 

tinha outr@s filh@s, @s quais estariam sob os cuidados de familiares paternos... 

Aracy era uma mulher abandonada pelo Estado e, apartada dos seus, por motivações 
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múltiplas. “Eu me coloco em tuas mãos. Para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos 

rainha e rei”
337

. 

Não temos registros referentes aos irmãos unilaterais maternos de Anderson, 

tampouco de sua parentela extensa ou ampliada. 

Naquele momento, Anderson, em estado de extremada precarização, fora inserido em 

família acolhedora
338

, onde permaneceu até o momento em que houve a determinação judicial 

de sua inserção em família adotiva, devidamente habilitada. 

Cátia & Dora não titubearam. Naquele momento, frente ao telefonema para conhecer o 

filho, disseram que já estavam a se pôr a caminho. Era fim de tarde, o dia estava a dar 

passagem ao anoitecer, quando Cátia & Dora acompanharam-n@s à casa d@s acolhedor@s... 

“Olho para o céu. Tantas estrelas dizendo da imensidão. Do universo em nós. A força desse 

amor. Nos invadiu. Com ela veio a paz, toda beleza de sentir. Que para sempre uma estrela 

vai dizer. Simplesmente amo você. Meu amor”
339

. 

Anderson, no momento da apresentação a suas mães, já não lembrava o bebê 

desnutrido e franzino que fora, meses atrás, entregue aos cuidados de uma família acolhedora. 

As adotantes conheceram um infante nutrido, bem cuidado e com viço no olhar... 

Havia, não obstante a passagem de poucos meses, uma sólida vinculação entre 

acolhido e acolhedores... 

Aquele casal acolhedor tinha uma filha, em torno dos dez anos de idade, também 

muito vinculada àquele que fora, por certo tempo, seu irmão afetivo. 

Pactuações foram feitas com as adotantes, no sentido de que o desligamento de 

Anderson da casa dos acolhedores seria paulatino, com vistas a não produzir novas rupturas 

abruptas e desnecessárias aquele bebê. Afinal, Anderson já havia sido retirado de sua genitora 

abruptamente... 

Digno de nota que, não obstante a falta de potência de Aracy para oferecer os cuidados 

básicos para o desenvolvimento do bebê Anderson, ela era a única figura de referência com 

quem ele se relacionara até o acolhimento familiar... Assim, proceder a um cuidadoso 

desligamento era o esperado. 

No entanto, após os primeiros encontros e, com o termo de guarda provisória em 

mãos, Cátia & Dora não mais devolveram Anderson aos acolhedores. As mães de “primeira 
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viagem” ficaram assustadas com o fato de o filho chorar, nos momentos em que deixavam à 

casa dos acolhedores. 

Evidente que aquel@s acolhedor@s e a filha sofreram com aquela abrupta separação, 

possivelmente, mais que o próprio bebê. Sofrimento desnecessário. “Meu coração só quer 

bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos. Para sentir todo o carinho que sonhei”
340

. 

Todavia, como julgar aquelas mães que temiam não conseguir se instaurarem no lugar 

da parentalidade com a presença dos acolhedores, tão investidos de afetos recíprocos com 

Anderson? 

Os acolhedores de Anderson, desde aquela primeira experiência, não mais se 

propuseram a acolher infantes. Afinal, não desejavam mais sofrer rupturas abruptas e 

“definitivas”, quando da passagem do acolhido aos familiares de origem ou adotantes... 

Aquel@s acolhedor@s disseram que não mais aceitariam expor a filha, ainda tão 

menina, a rupturas que fazem sofrer. 

Cátia & Dora, a partir de orientações da advogada Eugênia Ramos, deram entrada, em 

conjunto, no pedido de adoção de Anderson. “Nós somos rainha e rei. Olho para o céu. 

Tantas estrelas dizendo da imensidão. Do universo em nós”
341

. 

Frente à petição e, com apenas Cátia a figurar no Cadastro de Habilitados a Adotar, o 

juiz não aceitou que o pleito caminhasse sem que Dora também estivesse, formalmente, 

habilitada. Dora, imediatamente, deu entrada no pleito de habilitação para adoção. 

A ETI da VIJI da Comarca da Luz, considerando a participação de Dora em todas as 

intervenções de habilitação para adoção; bem como na renovação da habilitação, apenas 

atualizou o relatório. Dora foi habilitada! 

Assim, o processo de adoção deu seguimento... 

Pergunta que não se consegue calar: teria o magistrado o mesmo rigor, não fosse um 

casal constituído por homossexuais? Vai saber? Afinal, dado o contexto histórico, na VIJI da 

Luz, um pleito monoparental de alguém que vivesse uma heteroconjugalidades, não lograria 

êxito. 

Oportuno salientar, que a mesma autoridade judicial que cobrou a habilitação formal 

de Dora na VIJI da Luz, foi aquela que tempos depois dera ordem na comarca de Navegantes 

para que não houvesse adoção por casais homossexuais. Esses apenas deveriam ser chamados, 

caso não existisse outra possibilidade viável de se obter uma família para as 
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crianças/adolescentes. 

Cátia & Dora estiveram presentes em algumas entregas de certificados a novos 

habilitados, oportunidade em que há o compartilhar de experiências daqueles que já se 

encontram com o filho desejado, com recém habilitad@s e inserid@s no Cadastro Nacional 

de Adoção... 

Nosso último encontro presencial deu-se na casa em que residiam, à época, na cidade 

da Luz, oportunidade na qual as entrevistei para uma publicação na Revista Gênero
342

. Porém, 

nos encontramos amiúde através das redes sociais. 

Cátia & Dora vivem entre o desejo de mais um filh@ e a recusa de terem que passar, 

novamente, pelos trâmites da habilitação para adoção, não obstante afirmarem que foram 

recepcionadas de modo acolhedor, respeitoso e protetivo por aqueles que as atenderam na ETI 

da VIJI da Comarca da Luz. Bom, agora, teriam que se habilitar pela VIJI de Navegantes, 

onde vivem... 

Cátia & Dora mostraram-se ambíguas no tocante as intervenções técnicas, a partir do 

momento em que Anderson passou a fazer parte de suas vidas, pois apreendem que a VIJI 

deveria fazer-se mais presente no cotidiano daquel@s que adotam. 

A presença d@s técnic@s da VIJI, na apreensão de Cátia & Dora, teria por finalidade 

fiscalizar os cuidados d@s infantes. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, disseram que ficaram 

felizes em não terem sido atravessadas por constantes visitas domiciliares... 

Cátia & Dora elegeram uma figura masculina de referência para a vida de Anderson: o 

padrinho. Cabe ao padrinho ser homenageado no dia dos pais, durante os festejos escolares... 

Quanto ao dia das mães, Cátia & Dora são, sempre, homenageadas em conjunto. 

Anderson as reconhece como referência de (homo)parentalidade. O infante tem o hábito de 

nomeá-las por mãe: “mãe Cátia” & “mãe Dora”... 

O padrinho é referido por Anderson como tal, pois se constitui uma figura de 

referência, mas não fora instaurado no lugar da parentalidade, lugar esse restrito a Cátia & 

Dora. “Simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer: quero você com a alegria de um 

pássaro. Em busca de outro verão. Na noite do sertão”
343

. 

Algo de idealizador em relação a possíveis políticas públicas de proteção à infância 

ficou no ar, quando verbalizam que, caso o Brasil tivesse a estrutura estatal dos Estados 

Unidos das Américas (EUA), os procedimentos de fiscalização nos núcleos familiares 
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adotivos seriam mais intensos. Será? De qualquer modo, cabe perguntar ainda: seria desejável 

ou pertinente a presença constante do Estado na intimidade das famílias adotivas? 

As mães disseram ainda que, caso voltassem a adotar, seriam mais protetivas com 

aquel@s que porventura venham a servir de suporte e passagem para a entrega d@ filh@. 

Cátia & Dora conseguiram fazer uma crítica ao modo como conduziram o desligamento de 

Anderson da casa d@s acolhedor@s. 

Fora verbalizado por Cátia & Dora que o medo e a falta de experiência atuaram como 

elementos determinantes para que não acolhessem as orientações da ETI da VIJI sobre a 

pertinência de um desligamento paulatino e a manutenção dos vínculos do filho com aqueles 

que o acolheram. Disseram ainda da gratidão que têm por aquela família, pois evitou que 

Anderson tivesse que ser inserido em abrigo em tão tenra idade... 

Quem sabe um dia, Cátia & Dora não solicitam à ETI da VIJI da Comarca da Luz que 

as coloquem em contato com a família que acolheu Anderson e viabilizem um lindo 

reencontro... 

O reencontro entre Anderson e seus acolhedores fica no campo das possibilidades... 

O que importa, neste momento é que Cátia & Dora aumentaram a família ao inserir 

Anderson na condição de filho e, ainda, adotaram a cadela Nina... 

 

Olho para o céu (...). Tantas estrelas dizendo da imensidão (...). Do universo em 

nós (...) A força desse amor (...) Nos invadiu (...) Com ela veio a paz, toda beleza 

de sentir (...) Que para sempre uma estrela vai dizer (...) Simplesmente amo você 

(...)
344

. 

 

 

5.1.7 12ª história – adoção em dois atos: monoparental e em conjunto - Ana Cristina & Ana 

Angélica e seus filh@s daniel & sara... isso me ajuda a viver... 

 

 

Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me 

acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes. Coisas do 

meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas. Mais do que passo a 

paixão. É um espelho sem razão. Quer amor? Fique aqui. Deixa eu dizer 

que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. 

Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes. Coisas do meu coração. 
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Passei no tempo, caminhei nas horas. Mais do que passo a paixão. É o 

espelho sem razão. Quer amor? Fique aqui. Meu peito agora dispara. 

Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. 

Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. 

Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Tinha suspirado, 

tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira vez que lhe escreviam 

aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso 

que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho 

tépido; sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que 

entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada 

hora tinha o seu encanto diferente, cada passo condizia a um êxtase, e a 

alma se cobria de um luxo radioso de sensações! Amor, I love you. 

Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. 

Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you
345

. 

 

Era 22 de julho de 1998, eis que Ana Cristina & Ana Angélica se encontraram pela 

primeira vez. Cenário: era uma linda e aprazível noite de inverno na Cidade Maravilhosa... 

Aquele encontro fora um divisor de águas na vida de nossas protagonistas, 

notadamente de Cris, como Ana Cristina prefere ser chamada... 

Ah! Já estava a me esquecer, Angélica é o modo como Ana Angélica prefere ser 

chamada... 

Cris tinha vinte e oito anos de idade. Já, era psicoterapeuta. Havia cursado 

Psicologia. Angélica era praça da Marinha de Guerra do Brasil e havia, enquanto trabalhava, 

cursado Direito. 

Voltando ao primeiro encontro... A ideia fora de Cris. Ela vivia um momento difícil. 

Seu pai tivera um acidente vascular encefálico e estava acamado há um ano. Cris estava a 

pensar. O que ainda não havia feito na vida? Ver seu pai naquele estado, a fazia pensar no 

sentido da vida, pois precisava experimentar o mundo em suas diversas possibilidades. 

Cris, envolta por todas as questões existenciais, disse para uma amiga, sua xará e que 

é atriz: “gostaria de conhecer uma boate gay”. A referida amiga fora a eleita para ajudar 

porque era vista como sendo uma mulher descolada, afinal “era uma atriz”. Disse-lhe a amiga: 

“vou te passar o telefone de Angélica, uma amiga que é lésbica. Ela vai te acompanhar a uma 

                                                 
345

 Música Amor I love you, Tribalistas. <https://www.letras.mus.br/marisa-monte/47268/> - Acesso em: 

03/02/2016. 



255 

boate”. 

Acontece que Angélica, tão logo fora comunicada pela amiga atriz, comum a ambas, 

tivera outra ideia. Não iria apenas levar a nova amiga para conhecer uma boate gay. Sedução 

em forma de mulher. Cris, talvez não fizesse ideia do que lhe reservava aquele encontro. 

Talvez... 

Angélica reconheceu Cris no primeiro contato que tiveram, foi por telefone. 

Lembrou-se daquela inconfundível e melódica voz! Intuiu que já haviam conversado ao 

telefone. Lembrou-se que se encantara com Cris ao ouvi-la pela primeira vez. Mas, seria 

possível tanta “coincidência”? Seria de fato um acaso da vida? 

Angélica, de pronto perguntou a Cris se ela teria um irmão. Frente à reposta positiva 

de Cris, Angélica perguntou qual seria o nome de seu irmão. Cris ficou apreensiva e pensou o 

que motivaria aquele interrogatório. 

Não obstante o susto, Cris dissera: “Ildo”. Angélica verbalizou do outro lado da 

linha: “eu trabalho com o seu irmão. Fui eu que falei contigo quando ele estava com crise de 

coluna, em casa. Lembra”? Cris não lembrava, mas ficou imersa naquele encantamento. O 

que aquilo poderia estar a dizer-lhes? 

 

Hoje contei pras paredes. Coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas. 

Mais do que passo a paixão. (...). É o espelho sem razão. Quer amor? Fique aqui. (...). 

Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. (...).Amor, 

I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. 

Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you
346

. 

 

Naquela noite gélida de inverno, Angélica conduziu Cris por singulares veredas, 

apresentando-lhe a um mundo nunca dantes conhecido... Cris pode descobrir a densidade da 

tez de outra mulher... Angélica, com sua pele negra mostrou-se irresistível... Cris, uma jovem 

mulher, tão fragilizada pelo adoecer de um pai que tanto amava, estava confusa com os 

acontecimentos. Eram tempos de experimentação... 

Cris entregou-se a volúpia do amor. Mergulhando num mar de emoções... O corpo 

parecia dissolver-se no encontro com outro corpo... Devoraram-se sem perder pedaços, será? 

“(...) e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido 

que se estira num banho tépido; sentia um acréscimo de estima por si mesma (...)”
347

. 

Na manhã seguinte, Cris não suportou dar-se conta do sucumbir-se ao desejo, nunca 
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antes percebido por outra mulher. Fugiu! Recusou, reiteradamente, por cinco meses, a todas 

tentativas de contato que Angélica fizera. Foram cinco meses de profunda tristeza. Cris 

mergulhava nos cuidados do pai. 

Angélica também sofria muito frente à recusa da amada. Diferentemente de Cris, que 

apenas ali se confrontou com o amor entre iguais, Angélica desde o desabrochar do corpo de 

criança em mulher, vivia as dores e delícias de saber preferir meninas a meninos. 

Angélica já amara intensamente no passado outra mulher. Era uma prima. Fora um 

amor que tentara submeter Angélica a condição de mero objeto. Transtornos mil os ciúmes da 

prima/amante produziram na vida de Angélica... Toda a família sofrera com o modo 

possessivo como a prima/amante lhe tratava... Eram outros tempos, agora seria o momento de 

viver um amor serenado... 

Por fim, Cris reconheceu que não mais suportaria estar longe de Angélica. Aquela 

noite de inverno ficara entranhada em sua carne. Carne essa que não parava de desejava o 

reencontro entre aqueles corpos. Eis que o amor venceu o medo e a necessidade de submissão 

compulsória à heteronormatividade... 

 

(...) e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo 

ressequido que se estira num banho tépido; sentia um acréscimo de estima por si 

mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, 

onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo condizia a um êxtase, e a alma 

se cobria de um luxo radioso de sensações! Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I 

love you. Amor, I love you. Amor, I love you.. Amor, I love you. Amor, I love you. 

Amor, I love you
348

. 

 

Angélica apresentou Cris a sua família como sendo uma amiga. Cosma e Damiana, 

respectivamente, mãe e tia de Angélica, sempre foram muito acolhedoras à amiga da 

filha/sobrinha. 

Cris não mais suportava ocultar seu amor. Foram anos de desejos contidos, sequer 

sabidos. Assim, disse para sua mãe e o seu irmão da relação de amor que estava a viver com 

Angélica. O pai, em seu longo processo degenerativo, já não conseguia dimensionar os 

acontecimentos a seu redor. A mãe não suportava lidar com a situação. Como sua única filha 

poderia desejar outra mulher? Ildo ficava dividido, entre a dor da mãe e a vontade de dar 

apoio incondicional à irmã. E também a Angélica, sua amiga. 

A mãe de Cris lhe pediu que não lhe constrangesse com a presença de Angélica. 

Argumentava que não fora preparada para se deparar com aquela situação. Clamou à filha que 
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aguardasse sua morte, para depois se assumir e viver sua vida. Como poderia Cris aguardar a 

morte da mãe que tanto amava para poder viver... 

Angélica esteve próxima a Cris, dando-lhe suporte nos cuidados com o pai 

moribundo até sua morte, ou seja, durante cinco anos. Fazendo-se invisível à sogra, pois 

apenas queria amar Cris, intencionando não fazer sofrer aquela senhora. Cris também deixava 

seu amor invisível para Cosma & Damiana, que eram muito acolhedoras, a amiga da 

filha/sobrinha. Será que seria também com a amante?... 

Eis que em Cris pulsava o desejo de ser mãe. Cris queria adotar judicialmente filhos. 

Angélica topou de imediato a ideia da maternidade, também era desejo seu. Mais que ser mãe, 

Angélica tinha a “necessidade” de parir. A gravidez, por certo, seria através de inseminação 

artificial, pois não se via em ato sexual com homens. 

Para Cris, a inseminação artificial não fazia sentido. Ela tivera uma presença muito 

marcante do pai. Eram muito próximos! Assim, para Cris, engravidar apenas fazia sentido se 

estivesse apaixonada por um homem. Mais que isso, por um homem que viesse a fazer parte 

do mundo da criança por nascer. No entanto, acolheu o desejo da amada. Investiram afetos e 

dinheiro em reprodução assistida... 

Frustração! A inseminação fracassou. Viveram o luto frente à impossibilidade da 

gravidez de Angélica. Luto vivido, Cris deu entrada em processo de habilitação pela VIJI da 

Posse. Cris & Angélica, naquele mesmo período, começam a participar do GVAA
349

 Adoção 

Exemplo de Amor, do extinto Orkut, o que viabilizou participarem de processos de busca 

ativa. 

Assim, mesmo antes de ter início às intervenções pela VIJI da Posse, Cris & 

Angélica foram acionadas pela VIJI de Refúgio das Águias e iniciaram aproximação com 

Daniel. Era um bebê com um ano de vida. Porém, tinha desenvolvimento compatível a um 

bebê com cinco meses, não mais que isso. Daniel fora exposto ao HIV. Sua genitora era 

portadora do vírus, inclusive com sinais de deflagração do processo de adoecimento. 

Daniel fora entregue a Cris & Angélica, sob termos de guarda provisória para fins de 

adoção em 19 de setembro de 2008. Naquele momento, Daniel estava com um ano e dois 

meses. Cris não estava habilitada. Mas a falta de habilitados disponíveis para receber um bebê 

com o quadro de Daniel justificava um processo de adoção sem prévia habilitação. 

Angélica fora convidada pela VIJI de Refúgio das Águias a figurar como autora no 

processo de adoção de Daniel, junto com Cris. Angélica teve medo de possíveis represálias na 
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Marinha de Guerra do Brasil, onde é suboficial. Assim, naquele momento, recusou a 

possibilidade de ser reconhecida, juridicamente, mãe do infante. A maternidade já era 

exercida também por Angélica, do ponto de vista dos afetos e cuidados. Daniel, em termos 

fáticos, sempre fora filho de Cris & Angélica... 

A chegada de Daniel foi um refrigério para sua avó, mãe de Cris. A avó conseguiu 

vencer uma luta contra o câncer. Mas, teve outras complicações de saúde com risco de morte 

e Daniel foi um manancial de luz em seus últimos meses de vida. Aquela mulher moribunda 

tornou-se uma fortaleza e cuidou do neto. 

A partir da chegada de Daniel, a mãe de Cris convidou sua nora Angélica para ficar 

em sua casa. As três mulheres, duas mães e uma avó dedicaram-se integralmente a Daniel. O 

bebê logo atingiu o desenvolvimento esperado para sua faixa etária. Quem não presenciou sua 

chegada, negava-se a acreditar que as fotografias de oito meses antes seriam daquela criança 

saudável e plena de energia e vivacidade. 

A avó, em maio do ano seguinte, morreu. Despediu-se de um Daniel muito distinto 

daquele que chegara a elas em setembro passado. Cris & Angélica lamentaram 

demasiadamente aquela morte. Choro acalentado frente à felicidade vivida por aquela avó em 

seus últimos meses de vida. Daniel fizera a diferença... 

 

Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a 

alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes. Coisas do meu coração. 

Passei no tempo, caminhei nas horas. Mais do que passo a paixão. É um espelho sem 

razão. Quer amor? Fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você
 

350
. 

 

A felicidade de Cris & Angélica era abalada a cada renovação da guarda para fins de 

adoção de Daniel. Nada as faziam sofrer mais que a possibilidade de perderem aquele que já 

era filho de ambas, independentemente de Angélica não ser parte no pleito de adoção. 

O processo de habilitação para adoção que Cris dera entrada na VIJI da Posse 

continuava a tramitar. Cris, quando chamada, disse que uma adoção estava a acontecer por 

Refúgio das Águias. A habilitanda falou ainda de sua homoconjugalidade com Angélica. 

Porém, verbalizou que sua companheira temia represálias no trabalho, caso participasse, 

formalmente, dos processos de habilitação e adoção. Angélica não atendeu aos chamados da 

ETI da VIJI da Posse, naquele momento. 

A própria Cris solicitou um tempo, considerando a atenção que ela e a companheira 

dedicavam ao filho Daniel no processo de adoção em Refúgio das Águias. A adoção de 
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Daniel era apenas no nome de Cris, pois Angélica continuava receosa, durante todo o curso do 

processo, devido a sua condição de militar... 

Cris e Angélica comparecem a VIJI da Posse e retomaram o processo de habilitação. 

As intervenções técnicas aconteceram. Angélica solicitou sua inserção no pleito. O casal foi 

habilitado, em conjunto. As duas foram inseridas no Cadastro Nacional de Adoção. 

Angélica, após as intervenções técnicas nos autos de habilitação, sentiu-se segura e 

pediu a adoção unilateral de Daniel. Argumentou-se o fato notório: também ser mãe do filho 

de Cris, sua companheira. 

O pleito da adoção de Daniel por Angélica correu pela VIJI da Posse, devido à região 

em que vivem. A adoção foi concedida sem maiores questões. Cris & Angélica resolveram 

dar a Daniel os sobrenomes de suas respectivas famílias, pois desejavam homenagear suas 

famílias de origem, tanto as famílias maternas quanto paternas. 

Cosma & Damiana ficaram gravemente debilitadas. Angélica é a única descendente. 

Angélica e Cris assumiram os cuidados daquelas velhas senhoras. Angélica pediu licença no 

trabalho para se dedicar aos cuidados de Cosma & Damiana. Há um fator dificultador nesse 

contexto: as duas velhas irmãs residiam distantes da casa de Cris & Angélica. Mas o casal se 

organizou para que Cosma & Damiana fossem devidamente assistidas, com os afetos 

necessários, semelhante ao que aconteceu com a mãe e o pai de Cris... 

Cris & Angélica foram chamadas pela VIJI da Posse para conhecerem Sara, uma 

menina que contava três anos de vida... “É o espelho sem razão. Quer amor? Fique aqui. Meu 

peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui”
351

. 

No dia do nosso encontro, Angélica não se encontrava em casa. Estava em outra 

cidade, na Baixada Fluminense, a cuidar de Cosma & Damiana. Daniel & Sara disputavam as 

atenções de Cris, o tempo todo. As demandas eram tantas que Cris surpreendeu-se com minha 

chegada. Ela havia se esquecido de nosso encontro. 

O transitar de Daniel & Sara, suas brigas e disputas deixam vazar o quanto têm se 

vinculado. No momento de nosso encontro, Sara estava há aproximadamente uma semana na 

casa das adotantes, em estágio de convivência para adoção. Sara fazia-se presente em todos os 

espaços da casa. Daniel não deixava por menos, também queria se fazer notado. 

Cris disse que já não se sente insegurança, como fora na época que estavam no 

processo de adoção de Daniel... 

Cris & Angélica amadurecidas com a vivência havida no processo do primeiro filho 
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e com as participações nos grupos de apoio à adoção, sabem que quando uma criança é 

encaminhada para adoção antes de findar a destituição do poder familiar, há um caminho 

andado, que justifica o risco para que as crianças não permaneçam em acolhimento, familiar 

ou institucional... 

Essa história adotiva divide-se em dois atos: medo e coragem. O que não pode um 

histórico processo de mortificar a diferença? Também precisamos interrogar o que pode a 

afirmação da diferença? 

Angélica, em que pese o endurecimento dos instituídos da caserna, a partir do 

encontro com Daniel e as intervenções acolhedoras e afirmativas das VIJI de Refúgio das 

Águias e Posse, pode, portanto, ousar e das sombras afirmar-se em uma dupla maternidade. 

Angélica requereu a chancela de mãe, em parceria com sua companheira Cris, dos 

filh@s Daniel & Sara. Evidente que ela necessitou de tempo, não o cronológico, mas que 

fosse suficiente para conseguir sair das sombras que a caserna, associada a uma série de 

outros instituídos que a oprimia e lhe impunham. Tempo esse que as VIJI de Refúgio das 

Águias e Posse souberam respeitar. 

Cris & Angélica se afirmam como casal e mães de Daniel & Sara... 

 

(...) ...tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira vez que lhe 

escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que 

saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido; sentia um 

acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência 

superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo 

condizia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações! (...).Amor, I 

love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. 

Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you
352

. 

 

 

5.1.8 13ª história – quando alguém da eti é a adotante: uma adoção tardia - Déia, Lili & 

Milena ... e tudo nascerá mais belo... 

 

 

Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. 

Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide; e o 

pensamento lá em você e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra 

ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia 

triste, toda fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me 
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divide. Longe da felicidade e todas as suas luzes. Te desejo como ao ar, 

mais que tudo. És manhã na natureza das flores. Mesmo por toda riqueza 

dos sheiks árabes; não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a 

força do pensamento. Recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá 

mais belo,  o verde faz do azul com o amarelo; o elo com todas as cores, 

pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, o verde faz do azul 

com o amarelo; o elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris. Um 

dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu 

sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide e o pensamento 

lá em você e tudo me divide. Mesmo por toda riqueza dos sheiks árabes; 

não te esquecerei um dia, nem um dia, espero com a força do 

pensamento, recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo, o 

verde faz do azul com o amarelo; o elo com todas as cores, pra enfeitar 

amores gris. E tudo nascerá mais belo. o verde faz do azul com o 

amarelo; elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris
353

. 

 

Andréa & Valéria, melhor, Déia & Lili, como são carinhosamente chamadas pelos 

seus, se conheceram em 1988. Naquele instante, Lili ficou encantada, completamente 

apaixonada por Lili... “(...). Toda fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me 

divide (...). Longe da felicidade e todas as suas luzes. Te desejo como ao ar. Mais que tudo, és 

manhã na natureza das flores (...)”
354

. 

Déia não notou naquele instante a intensidade de desejos que produzira em Lili... Déia 

estava a viver outro amor. Tratava de Rosi, amiga de Lili... Déia & Rosi se relacionaram por 

cinco anos, foi um namoro sério. Caso Rosi não houvesse avisado Déia, ela sequer teria 

sabido daquele amor ainda em semente que provocara em Lili... 

Rosi sentiu no olhar da amiga Lili a intensidade dos afetos por Déia. Lili não se 

autorizou a investir na paixão que sentira, pois apreende que a amizade por Rosi era algo que 

desejava preservar. Aquela jovem mulher não considerava que no “amor e na guerra pode-se 

tudo”... “Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você, eu sem você 

não vivo. Um dia triste. Toda fragilidade incide. (...)”
355

. 
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O tempo continua a seguir seu fluxo... 

Valéria fez concurso para a Petrobrás para cargo de nível médio. Deixou a Cidade 

Maravilhosa e foi viver em outra cidade: Macaé, Região Litorânea do estado do Rio de 

Janeiro. “Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. (...)”
356

. 

Nessa outra distante cidade, também tão perto do mar, estava Valéria a assistir ao 

filme A Casa dos Espíritos e fora novamente invadida pelas lembranças daquele único 

encontro com Andréa, sua Meryl Streep brasileira, uma vez que ficou com a Meryl Streep 

americana diante de si, na tela grande... 

Déia segue com a vida na Cidade Maravilhosa, cenário que deu lugar ao primeiro 

encontro com Lili. Findo o namoro com Rosi; dá-se início outra história de amor, agora com 

Júlio... “O elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris (...) e tudo nascerá mais belo, o 

verde faz do azul com o amarelo, o elo com todas as cores. Pra enfeitar amores gris (...)”
357

. 

Amor esse que faz aflorar em Déia um desejo sempre presente, mas até aquele 

momento contido: ser mãe, projeto maior em sua existência. O aflorar do desejo, não significa 

que necessariamente seria realizado naquela relação... “Recriar a luz que me trará você, e tudo 

nascerá mais belo, o verde faz do azul com o amarelo” (...)
358

 

Lili, em Macaé, também vivenciou seus amores. Lili também viveu seus amores pelas 

bandas de Macaé. O primeiro namoro sério fora com Raul. O relacionamento com Raul, à 

semelhança do havido com Déia na vigência da união com Júlio, também fez emergir em Lili 

o desejo de ser mãe... “e tudo nascerá mais belo, o verde faz do azul com o amarelo, o elo 

com todas as cores, pra enfeitar amores gris (...)”
359

. 

Raul conseguiu uma excelente proposta de emprego, no Sul do País. Lili não desejava 

mudar-se para aquelas belas paragens... Mais que isso, havia dúvidas se gostaria de findar 

seus dias em uma heteroconjugalidade... Déia ainda assombrava suas lembranças... “Um dia 

frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você (...)”
360

. O importante é viver 

os amores que são possíveis. Lili conheceu Simone e entregou-se às possibilidades. 

Novamente, sem grandes assombros, mais um amor finda... 

A vida profissional também seguia sem maiores questões para Déia & Lili. Lili 
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encontrava-se trabalhando na Petrobrás, em cargo de nível médio, Déia trabalhava como 

psicoterapeuta, em consultório particular e em uma Organização Não Governamental, onde 

também exercia a Psicologia. 

Vida corrida para nossas duas heroínas, abre concurso público para psicólog@s do 

TJRJ e Déia se entusiasmou com a possibilidade de um emprego seguro, sem vínculos 

precários de trabalho... 

Lili também pensou em cursar uma faculdade, possivelmente de Administração de 

Empresas, pois tem relação com o trabalho público que já exerce e poderia lhe ampliar os 

horizontes... 

Eram muitos projetos profissionais; mas sempre sobra um tempinho para o lazer... 

Déia & Lili ficaram por onze anos sem ter notícias uma da outra. Mas, “o pensamento 

lá em você”
361

. Eis que em 1997 o reencontro acontece... Lili, à semelhança do que acontecera 

no passado, estava solteira. Déia, novamente casada, agora com Júlio. Déia & Lili foram no 

aniversário de Rosi, lembram? Aquela com quem Déia era casada quando aconteceu o 

primeiro encontro. O reencontro fora marcado por uma animadora diferença: Lili e Júlio não 

eram amig@s... 

 

(...). Espero com a força do pensamento, recriar a luz que me trará você (...) e tudo 

nascerá mais belo, o verde faz do azul com o amarelo; o elo com todas as cores, pra 

enfeitar amores gris (...) e tudo nascerá mais belo, o verde faz do azul com o amarelo, o 

elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris (...). Um dia frio, um bom lugar pra ler 

um livro (...)
362

. 

 

Os olhares se entrelaçam! Agora não era mais apenas Lili a desejar. Déia também se 

encantara com aquela mulher. Talvez, quem sabe, a voz de Rosi, em reminiscências, veio a 

lhe dizer: “olha, Lili está encantada contigo”. Encontro de encantos! “(...) o verde faz do azul 

com o amarelo; o elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris (...)”
363

. 

Encantos que se encontram e eis que Déia & Lili sucumbiram ao desejo. Déia tinha 

projeto com Júlio, inclusive de terem filhos em comum. O que fazer com os projetos de antes 

quando um novo amor se impõe? Déia escolheu viver o novo amor. Para ela, ser homem ou 

mulher nunca foi uma questão, sempre gostou de meninos e meninas, o que lhe importava era 

amar... “(...) e todas as suas luzes. Te desejo como ao ar, mais que tudo. És manhã na natureza 
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das flores (...)”
364

. 

As contingências levam Déia e Lili, em seis meses de namoro, a viverem juntas. As 

descobertas deram-se no curso da conjugalidade. Trata-se de um casamento aberto que tem lá 

seus interditos. Encontros extras conjugais atravessam o campo do possível, pois apreende 

que amor & sexo não necessariamente coincidem. 

As possibilidades do exercício de uma erótica fora da díade conjugal ainda não foram 

uma concretude. Mas Déia & Lili são firmes em dizer que não abalariam a solidez do amor 

que vivem. O interdito refere-se à impossibilidade de que a casa venha a ser também habitada 

por outrem que não o casal e filha. Um terceiro não cabe nos limites estritos da díade. Lili não 

se importaria que a amada vivesse outras experimentações. Porém, não se permitiria 

encontros outros por temer colocar em risco o que mais ama: sua família. 

Déia & Lili acentuam que o fato de não vislumbrarem uma configuração familiar para 

além da díade conjugal, não significa dizer que desqualificam arranjos familiares outros. Elas 

afirmam a diversidade de arranjos familiares. Nossas heroínas pensam que o mais importante 

é que as pessoas sejam felizes e caso tenham crianças sob seus cuidados, que as tratem de 

modo protetivo... 

Déia fez o concurso público para psicólog@s do TJRJ em 1998. No ano seguinte, fora 

chamada a ocupar seu cargo. Fora lotada em uma das Varas de Família, Juventude e Idoso de 

uma das Comarcas que compõem a Baixada Fluminense. Lili estava a cursar a faculdade de 

Administração de Empresas. Tão logo Déia assumiu o emprego público e compraram 

apartamento, passou a dizer para Lili de seu desejo em adotar filhos. As desculpas eram 

muitas, sendo a carga laboral e a dedicação à faculdade as principais. Findo o curso de 

Administração de Empresas de Lili, Déia voltou a falar da adoção. Sempre que possível Lili 

desconversa. 

Por fim, Déia deu um xeque-mate em Lili: “caso você não tope adotar comigo, vou me 

separar de você”. Lili resolveu não pagar para ver. Amava estar casada com Déia. Não 

vislumbrava romper a conjugalidade. Além do que, o desejo de maternidade também lhe 

atravessava. Desejo esse acompanhado do medo de fracassar. 

Naquele período, Déia já estava a trabalhar nas Varas de Família no Fórum de Refúgio 

das Águias. O local de residência de Déia & Lili seria de competência da VIJI das Origens. 

Porém, a juíza da VIJI de Refúgio das Águias considerou o fato de Déia trabalhar em naquela 

jurisdição e acolheu o pleito do processo de habilitação de Déia & Lili. 
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Eis que uma questão se instaura: Déia era muito próxima das profissionais da ETI da 

VIJI de Refúgio das Águias. Eram amigas de trabalho, com contato cotidiano. Isso tenderia a 

dificultar o manejo das intervenções técnicas. Dessarte, a juíza determinou que os estudos 

técnicos fossem realizados por assistente social e psicólog@ perit@s, com vistas a buscar 

isenção mínima necessária. Perit@s são trabalhador@s que prestam serviços ao TJRJ por 

demanda judicial
365

. 

Déia & Lili ficaram encantadas com a condução das intervenções pela dupla de 

perit@s no processo. Sentiram-se acolhidas nas reuniões realizadas no Grupo Apoio à Adoção 

Ana Gonzaga II. Disseram ainda que não notaram qualquer tipo de discriminação em 

decorrência da orientação sexual por quaisquer dos participantes das reuniões. Déia & Lili 

não vivem em função do preconceito alheio. 

Déia & Lili vivenciaram um processo de amadurecimento no tocante a que criança 

queriam adotar. Déia desejava uma criança de até quatro anos, mas isso, lá atrás quando ainda 

vivia com Júlio. O tempo passou e ela ficou a pensar que não mais daria conta de uma criança 

tão pequena. Ela teria que considerar o fato de ter deficiência física, a qual acabou, com o 

passar do tempo, por lhe imputar maiores limites... Lili também pensava que o bebê que 

desejou um dia, ficou no passado. Os anos passaram e o bebê cresceu... 

Todas as intervenções realizadas, os pareceres dos técnicos e do Ministério Público se 

mostraram favoráveis. A sentença judicial habilitou as postulantes. Passado o trânsito em 

julgado, eis que Déia & Lili, enfim foram inseridas no Cadastro Nacional de Adoção. 

As futuras mamães tinham um perfil bastante ampliado, pois aceitavam uma criança 

entre cinco e doze anos de idade, independente de etnia, saudável, com deficiências que não 

fossem graves. Assim, logo foram chamadas a conhecerem Milena... “(...) e tudo nascerá mais 

belo, o verde faz do azul com o amarelo; o elo com todas as cores, pra enfeitar amores 

gris”
366

. 

Milena era uma menina de doze anos, com histórico de abrigamentos desde os três 

anos de vida. Houve alguns episódios de abrigamento, reinserção e novo abrigamento. Ela 

tem dois irmãos unilaterais maternos: Marcele e Marcelo, os quais também tiveram histórico 

de abrigamento.  

Milena não tem memórias do irmão, apenas de Marcele que esteve no mesmo abrigo 

                                                 
365

 Os perit@s não têm vínculo profissional com o TJRJ, suas intervenções acontecem a partir de determinação 

judicial em trabalhos específicos, geralmente em decorrência de número insuficiente de trabalhador@s 

concursad@s para atenderem toda a demanda existente. 

 
366

 Fragmento da música Nenhum lugar, Djavan. 



266 

que Milena por muitos anos. A irmã fugiu do abrigo e por vezes visitava a irmã. Marilda, a 

mãe biológica, também fora afetiva e por vezes aparecia no abrigo. A presença da irmã e mãe 

biológica fazia com que Milena se fechasse a uma nova família. 

Não há relatos de violência doméstica na história de Milena. Sua mãe era deveras 

pobre e não conseguia suprir necessidades básicas d@s filh@s. Os abrigamentos tinham 

como fundamento a negligência, categoria de análise que, com um olhar mais atento, diz de 

famílias negligenciadas, sem a garantia dos direitos sociais básicos. 

Marilda também vivera em abrigos quando criança, sua mãe também... A mãe 

biológica de Milena não queria que a filha fosse adotada... Déia & Lili têm compaixão e 

gratidão por Marilda. Compreendem que Marilda descuidou d@s filh@s porque não tinha 

condições de suprir suas demandas, minimamente... 

A juíza de Refúgio das Águias proibiu que Verônica e Marcele continuassem a visitar 

Milena no abrigo. A criança fora inserida em família adotiva. Posteriormente, fora devolvida. 

Houve sua inserção no Cadastro de Adoção Internacional. Porém, uma nova família no Brasil 

se propôs a ter Milena por filha. Assim, a infante fora retirada do Cadastro Internacional de 

Adoção, para ser adotada por aquela família que se apresentou... 

Após três meses de convivência, Milena fora, novamente, devolvida. O tempo de 

convivência foi o tempo suficiente para que Milena se tornasse inelegível à adoção 

internacional devido à sua idade. Naquele cenário de profunda tristeza para Milena coincide 

com a chamada de Déia & Lili para conhecê-la... “E tudo nascerá mais belo. O verde faz do 

azul com o amarelo”
367

. 

Era fevereiro de 2010, eis que aconteceu o primeiro encontro entre mães e filha nos 

limites do abrigo. Naquele instante, Déia & Lili se encantaram. Lili, tomada por uma 

multiplicidade de afetos inexplicáveis, virou para Déia e disse: “é ela que a gente vai adotar, 

eu quero adotar essa menininha”. 

Novas e frequentes visitas ao abrigo aconteceram. Saídas nos finais de semana. 

Retorno às segundas-feiras. O período inicial de adaptação durou em torno de quatro meses. 

As três queriam que aquilo acabasse. Mas Lili, diferentemente de Déia, compreendia a 

necessidade de que as coisas se desenrolassem paulatinamente, para se constituir a liga da 

relação entre as três. Milena vivenciava certo constrangimento em ser filha de duas 

mulheres... 

Enfim, acontece o desligamento! Milena é entregue a Déia & Lili, sob termo de guarda 
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provisória para fins de adoção. Os quatro meses de convivência, ainda com a infante 

vinculada ao abrigo foram fundamentais; entretanto, não suficientes para se evitar situações 

delicadas. No primeiro final de semana na casa das duas mães, Déia na sala a ler o jornal, Lili 

na cozinha a preparar algo para a família... Milena, do nada, na sacada, começa a gritar: 

“socorro! Socorro! Essas sapatões estão batendo em mim!” 

Déia, senta-se ao lado da filha e diz: “olha, você costuma dizer que não queria de ter 

duas mães. @s vizinh@s não sabiam ao certo qual seria o teor de nossa relação. Agora, 

ninguém tem mais dúvidas. Tod@s sabem que você é filha de duas sapatões”. 

Déia disse para a filha que as pessoas poderiam acreditar em seus gritos por socorro e 

chamarem a polícia, quando lhe perguntou o que ela acha que aconteceria. Milena diz: 

“voltarei para o abrigo”. A mãe pergunta: “é isso que você deseja”? “Não”, responde a filha. 

Imediatamente, Milena para de gritar. 

Milena tinha muitas limitações para conseguir expressar seus afetos, por isso, frente à 

angústia, passava ao ato com muita frequência. Os investimentos afetivos de Déia & Lili 

contribuíram para a construção de instrumental para lidar com os sentimentos da filha. 

Milena, com o passar dos meses e anos, cada vez mais conseguia sofisticar sua capacidade de 

abstração... 

Milena chegou à casa de suas duas mães no meio do ano letivo, estava a cursar o 

quarto anos do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Déia & Lili a inseriram em uma 

escola municipal próxima à moradia, pois não consideraram ser razoável naquele momento 

matriculá-la em uma escola particular. O que aconteceu no ano seguinte. Milena ambientou-se 

bem na nova escola. A orientação sexual das mães não se configurou um problema na relação 

com a escola. 

Milena, no ano de 2016, está a cursar o nono ano do Ensino Fundamental. Vivenciou 

duas reprovações, desde que foi viver com as mães Déia & Lili. Mas tem seguido no processo 

de escolarização com êxito. Ano que vem cursará o Ensino Médio. Déia & Lili sentem que 

mais aprendem com a filha do que ensinam. 

Déia & Lili consideram a maternidade uma das experiências mais densas que tiveram 

na vida. @utro filh@ poderia acontecer, notadamente, para Lili. Déia apreende que caso 

Milena tivesse chegado com irmão, sim seria ótima, mas não teria disponibilidade para 

mergulhar em outra experiência adotiva nesse momento... 

Enfim, saiu à sentença de adoção! Afinal, o processo de destituição do poder familiar 

já se encontrava findo, inclusive com a inserção de Milena no Cadastro Internacional de 

Adoção... 
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A juíza, em sentença, determinou que Déia & Lili participassem, por um período, do 

grupo de adoção tardia realizado pelo Grupo de Apoio à Adoção Quintal da Casa de Ana, em 

Niterói. 

Aquela determinação desagradou Déia, que a considerou arbitrária. Lili, 

diferentemente da companheira, disse que fora muito potente ter estado naquele grupo, 

podendo trocar com pessoas que haviam vivido histórias de adoções tardias, as quais, não 

obstante as dificuldades, foram bem-sucedidas. 

Para Déia, se no lugar de uma determinação judicial tivesse havia uma pactuação, sua 

participação no grupo de adoção tardia poderia ter sido mais palatável... 

Déia & Lili concordam em um ponto no tocante à determinação. O grupo poderia 

acontecer mais próximo de casa. Elas não tinham familiares ou amigos com quem pudessem 

deixar Milena nos horários que estavam no grupo. 

Déia & Lili conseguiram articular com um casal que se encontrava na mesma situação 

que elas. Aquele casal também recebeu a determinação de participar do grupo de adoção 

tardia. 

Milena chama às mães de Déia & Lili, como são nomeadas apenas por pessoas muito 

próximas. Nunca as chama de mães. Porém, quando está na ausência das mesmas refere-se a 

elas por mãe. Será que o modo de se denominar a alguém, necessariamente, diz dos afetos? 

Déia e Lili não consideram importante a presença de um homem específico para ser 

uma referência no processo de identificação da filha, visto que apreendem que os encontros 

acontecem na vida e que extrapolam o familiarismo nuclear burguês. 

 

(...) toda fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide (...). Longe da 

felicidade e todas as suas luzes. Te desejo como ao ar, mais que tudo. És manhã na 

natureza das flores (...). Mesmo por toda riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei 

um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento, recriar a luz que me trará você 

(...) e tudo nascerá mais belo, o verde faz do azul com o amarelo; O elo com todas as 

cores, pra enfeitar amores gris (...). E tudo nascerá mais belo, o verde faz do azul com o 

amarelo; o elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris (...). Um dia frio, um bom 

lugar pra ler um livro (...) 
368

. 
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5.1.9 14ª história – de adotante a acolher – o percurso de um amor em branco & preto - André 

& Carlos e suas filhas Valesca & Vanessa ... “sol de prata prateando a solidão”... 

 

 

Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó 

não, luar como esse do sertão. Oh! Que saudade do luar da minha 

terra, lá na serra braqueando folhas secas pelo chão. Este luar cá da 

cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não 

há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão, não há, ó gente, ó não, 

luar como esse do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, 

mais parece um sol de prata prateando a solidão e a gente pega na 

viola que ponteia e a canção é a Lua Cheia a nos nascer do coração. 

Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó 

não. Luar como esse do sertão. Mas como é lindo ver depois pro entre 

o mato, deslizar calmo regato transparente como um véu, no leito azul 

das suas águas murmurando, e por sua vez roubando as estrelas lá do 

céu. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão, não há, ó gente, 

ó não, luar como esse do sertão
369

. 

 

 

Nossos encontros foram vários, tendo iniciado a partir de nossas participações no 

Grupo de Apoio à Adoção Quintal da Casa de Ana, em um tempo em que André & Carlos 

ainda trilhavam os caminhos que culminaria na adoção de suas duas filhas em comum: 

Valesca Marques de Oliveira dos Santos de Souza & Vanessa Marques de Oliveira dos Santos 

de Souza... 

O encontro mais específico para que a história dessa singular família constasse nessa 

pesquisa aconteceu na aprazível casa onde moram em Maricá. Saímos para almoçar no 

quiosque onde os quatro costumam comer nos finais de semana.  

Trata-se de um espaço gourmet extremamente disputado pelos moradores daquelas 

paragens. Por fim, comemos um delicioso pudim de pão, o melhor que já comi em minha 

vida, feito por André em sua expertise culinária... 

Vamos a história... 
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André & Carlos se conheceram há, aproximadamente, onze anos, em um restaurante 

no Centro da Cidade Maravilhosa... 

Carlos tinha acabado de se aposentar, após trinta e um anos de trabalho no Banco do 

Brasil e fora reencontrar alguns amigos, próximo do local onde trabalhou... Carlos abandonou 

a Faculdade de Veterinária, após passar no concurso... 

André, trabalhava no SENAI
370

 de Vassouras como professor de panificação e boas 

práticas em segurança alimentar, o que requer formação de nível médio. Por ora, André está 

para completar graduação à distância em Pedagogia. 

André estava na cidade do Rio de Janeiro a trabalho... 

Naquele restaurante carioca, os olhares de André & Carlos se encontraram. Houve 

mútuo desejo... “Oh! Que saudade do luar da minha terra. Lá na serra braqueando folhas secas 

pelo chão. Este luar cá da cidade tão escuro. Não tem aquela saudade do luar lá do sertão” 
371

. 

Ficaram juntos pelo resto daquele dia e também noite. 

Os amantes se encontravam em sintonias distintas... 

Carlos, aos cinquenta e um anos de vida, já não acreditava mais poder viver uma 

nova história de amor, pois já estivera imerso em outros amores longevos e findos... André, 

aos trinta e um anos, ainda apostava no amor. Vivera apenas um breve “casamento”. 

André & Carlos amaram homens e mulheres. As interdições ao amor entre “iguais” 

produziram efeitos em suas histórias, em seus amores, em suas possibilidades de 

reconhecerem a legitimidade do olhar que, sem se darem conta, seguiam as trocas de olhares 

com outros homens ao longo de suas histórias. Desejar e amar mulheres era uma norma contra 

a qual não caberia questionamento... 

Carlos percebeu-se desejando homens apenas a partir dos trinta e três anos, já casado 

e com duas filhas. André vivenciou suas primeiras experimentações sexuais em torno dos 

dezessete anos. Os dois com muita discrição! Carlos dava vazão ao tesão transitando às 

escondidas por saunas gays e outros lugares “proibidos”... 

Carlos fora traído pelo desejo! Apaixonou-se por Johnson. Os amantes intensificaram 

a frequência dos encontros... Johnson passou a cobrar que Carlos rompesse a conjugalidade e 

ficasse consigo. 

Carlos não acolheu a demanda de Johnson, o qual procurou pela mulher do amado e 

falou que Carlos e ele eram amantes. Finda o casamento, pois Carlos, ao ser confrontado pela 
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ex-mulher, assumiu que vivia uma história de amor com Johnson. 

Carlos & Johnson vivenciaram homoconjugalidade por quatro anos. O 

comportamento intempestivo de Johnson que provocou o término da conjugalidade entre 

Carlos e a ex-mulher, também, pois fim a história dos dois. Passados dois anos, Johnson 

morrera vitimado pelo HIV. 

Novas saídas, outros encontros. Possibilidades de ainda viver novos amores... 

Carlos, em seu caminhar pela vida, viabilizou o encontro com Luciano. Eis que novo 

casamento acontece. Carlos & Luciano vivenciaram homoconjugalidade por quatorze anos. 

Luciano impunha ao relacionamento abertura para outros possíveis da erótica... 

Carlos, em que pese haver acolhido a proposta de Luciano, chegou um momento de 

sua vida que não mais suportou. Pôs fim a união. A partir daí, apenas encontros sem maiores 

consequências... 

Alguns anos depois, Luciano também fora vitimado pelo HIV... 

André, desde sua primeira experiência homoerótica, no fim da adolescência e início 

da vida adulta, viveu alguns encontros furtivos, outros mais consistentes, ora com homens, 

ora com mulheres. Apenas próximo dos trinta anos, chegou a viver uma breve conjugalidade. 

O casamento acabou aproximadamente dois anos antes daquele encontro com Carlos no 

Centro do Rio de Janeiro... 

Carlos, apesar da intensidade daquele encontro, não apostava que se tornaria em um 

casamento. André, extremamente encantado com aquele homem maduro, insistiu. Passou a ir 

ao encontro de Carlos no Rio de Janeiro com maior frequência. Carlos acabou por convidá-lo 

para passar um final de semana consigo. André não mais parou de passar todos os finais de 

semana na cidade do Rio de Janeiro para ficar com Carlos. “Mais parece um sol de prata 

prateando a solidão”
372

. Carlos estava casado com André, meio que sem se dar conta. 

André conseguiu transferir-se do SENAI de Vassouras para o da Tijuca, na Região 

Norte da cidade do Rio de Janeiro, próximo à casa de Carlos. Agora estavam juntos para o 

que der e vier. 

André pertence a uma grande família constituída por seus pais:  Roberto & Edith e 

seis irmãos: Alexandre, Tânia, Cássia, Humberto & Roberto. Todos continuam a viver em 

Vassouras no interior do estado do Rio de Janeiro. Carlos, por sua vez, é oriundo de uma 

pequena família, composta por seus pais: Luciano & Delphina; e um único irmão: Paulo 

Roberto. Os três são mortos. O irmão morreu precocemente, em um trágico acidente de carro, 
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aos quarenta anos de idade... “Que saudade do luar da minha terra, lá na serra braqueando 

folhas secas pelo chão” 
373

. 

Apenas após o início do relacionamento com Carlos é que André conversou com 

Edith, sobre a homoerótica que marca sua existência. André disse para a mãe: “a senhora sabe 

que esse meu amigo Carlos é mais que meu amigo, não sabe”? Ela respondeu que “sim, 

porque não é de hoje que você vive a suspirar por esse tal de Carlos”... “Mais parece um sol 

de prata prateando a solidão e a gente pega na viola que ponteia. E a canção é a Lua Cheia a 

nos nascer do coração. Não há, ó gente, ó não. Luar como esse do sertão”
374

. 

Chamava a atenção de Carlos o modo como André acabava por ser pai de tod@s @s 

sobrinh@s. Carlos ficava a pensar o quanto era realizado com as duas filhas que tem: Luciana 

& Liana, já adultas. Assim, pensou o quanto André seria feliz, caso tivesse filh@s. 

Dessa feita, iniciaram a conversa sobre a possível chegada de filh@s em comum... 

“(...) como é lindo ver depois pro entre o mato, deslizar calmo regato transparente como um 

véu, no leito azul das suas águas murmurando, e por sua vez roubando as estrelas lá do 

céu”
375

. 

Carlos submeteu-se a uma pequena intervenção cirúrgica, com previsão de apenas 

um dia de internação. O imponderável da vida se impôs! Devido a um imprevisto, houve uma 

grave complicação que requereu um mês de internação, com necessidade de cuidados 

domiciliares na sequência. 

Durante todo o período de internação André revezou os cuidados de Carlos no 

hospital com Luciana & Liana que o nomeiam por boadrasta, dada à intensidade da relação 

que têm com Carlos, pai que tanto amam. 

O desespero no olhar de André, frente à possível morte do moribundo companheiro, 

fez com que não restasse qualquer dúvida em Carlos de que aquele seria o amor que viveria 

até o fim de seus dias... “Oh! Que saudade do luar da minha terra, lá na serra braqueando 

folhas secas pelo chão. Este luar cá da cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do 

sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão (...)”
376

. 

Aquele infortúnio fez crescer ainda mais o amor que já sustentava o relacionamento 

entre André & Carlos. A necessidade de terem filh@s se impôs de modo ainda mais 
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consistente e intenso. 

Carlos, ainda convalescente, fez questão de agradecer a Edith, sua sogra, pelo 

presente que lhe dera, pois lhe disse que André se constitui um presente em sua vida. Edith, 

em atos, desde o início, demonstrou abençoar a relação de amor entre seu filho André & o 

companheiro Carlos... “(...) mais parece um sol de prata prateando a solidão e a gente pega na 

viola que ponteia e a canção é a Lua Cheia a nos nascer do coração”
377

. 

Carlos com a saúde restabelecida, ele e André iniciaram o caminhar em busca da 

adoção. Pesquisas possibilitaram que André & Carlos chegassem ao Grupo de Apoio à 

Adoção Quintal da Casa de Ana, onde obtiveram as primeiras e essenciais informações sobre 

os meandros da adoção judicial de filh@s. Descobriram que, devido ao local de moradia, 

deveriam dar entrada no pedido de habilitação para adoção na VIJI das Origens. O ano era 

2008. Assim procederam. 

Os futuros pais adotivos, após terem dado entrada no pleito de habilitação para 

adoção junto a VIJI das Origens, seguiram com a participação nas reuniões mensais no 

Quintal da Casa de Ana. Ali conheceram a advogada Silvana do Monte Moreira, militante em 

prol dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A partir de intervenções de nossos 

protagonistas nos debates, Silvana lhes pergunta se eles não gostariam de conhecer duas 

meninas que se encontravam em abrigo, sem habilitados que se dispunha a aceitá-las como 

filhas em função de suas idades e etnia. 

Carlos ficou empolgado em conhecer as crianças. André ficou receoso e não 

acompanhou Carlos na primeira visita. Quando do retorno de Carlos e a partir de ouvir o que 

dissera sobre as duas meninas que conheceu, André se comprometeu a acompanhar o 

companheiro no final de semana seguinte. O casal realizou a visita. André chegou a ensaiar 

uma certa empolgação... 

Durante aquela semana, André & Carlos receberam um telefona lhes informando que 

as visitas estavam proibidas, posto que fora localizado um casal, já habilitado, no cadastro de 

adoção, que se interessou pelas duas irmãs. Caberia perguntar o porquê fazer busca ativa
378

 

sem que se tenha esgotado as buscas no cadastro de habilitados. Importante ponderar que 

naquele momento, o Cadastro Nacional de Adoção ainda não era uma realidade. 

O cenário também era o Quintal da Casa de Ana, outra reunião mensal acontecia, eis 
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que novo encontro com Silvana volta a acontecer. Ela novamente diz de outras duas meninas, 

uma parda e outra preta, respectivamente, com sete e seis anos de idade, que estariam 

disponibilizadas para adoção e não haveria habilitados interessados. 

As duas irmãs em referência estavam em abrigos diversos que as crianças que lhes 

foram apresentadas anteriormente. Porém, também eram vinculadas a VIJI de Refúgio das 

Águias, à semelhança das que conheceram antes. André intuíra que aquelas seriam suas filhas. 

Tratava-se de Valeska & Vanessa... 

Quando chegaram ao abrigo, para uma visitação pública, André & Carlos foram 

ciceroneados por Luíza, coordenadora do abrigo. Quando André cruzou o olhar com Vanessa, 

disse para Luíza e André que “aquela pretinha seria sua filha”. Questionado tanto pelo 

companheiro e pela coordenadora do abrigo o porquê daquela certeza, André disse que “não 

sei porque, mas olhem a nossa troca de olhares”. 

André & Carlos apreendem que o “amor à primeira vista” que fora o que aconteceu 

entre eles teria se reeditado na relação com as filhas Valesca & Vanessa. Eles acreditam no 

“amor à primeira vista”. Pensam que haja uma explicação que rompam com a imanência. Os 

dois professam a fé messiânica, ou seja, têm uma aposta transcendente na vida. 

Os demais familiares André & Carlos foram envolvidos no processo adotivo. Carlos 

conversou com as filhas Luciana & Liana, pois haveria que dizer da partilha. As duas irmãs se 

encantaram com a possibilidade da chegada de Valesca & Vanessa. Foram em várias visitas 

ao abrigo, acompanhando o pai & a boadrasta. Afinal, a família próxima de Carlos se resumia 

às filhas. 

Os familiares de André também ficaram empolgados com a possibilidade de André 

se tornar pai. Edith, a única avó viva de Valesca & Vanessa, deu todo apoio a ideia de ser avó 

novamente. Edith é uma mulher que adota a tod@s, inclusive uma sobrinha que ficou sob 

seus cuidados a vida inteira. 

As intervenções pela VIJI das Origens tiveram início pouco antes de André & Carlos 

conhecerem Valesca & Vanessa. A partir das visitas ao abrigo, a VIJI de Refúgio das Águias 

oficiou a VIJI das Origens, pedindo os relatórios de estudo e a sentença de habilitação do 

casal, posto que André & Carlos estavam em processo de aproximação de duas irmãs pela 

VIJI de Refúgio das Águias. 

Carlos, desde o primeiro encontro com as filhas Valesca & Vanessa passou a visitá-

las diariamente, como se fosse uma visita institucional, não focada na adoção das duas. 

André, devido ao trabalho, visitava durante os finais de semana. Por fim, mesmo sob a 

chancela de visita institucional, todas as crianças, quando viam da sacada, André & Carlos 
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estacionarem o carro, ficavam a gritar: “os pais de Valesca & Vanessa estão chegando”. 

A VIJI de Refúgio das Águias cobrou de André & Carlos se eles, de fato, estariam 

interessados em adotar as duas irmãs. Frente à resposta positiva e com a chegada dos 

pareceres e sentença da VIJI das Origens, em quarenta e cinco dias as crianças estavam 

liberadas para passarem os finais de semana com o casal. 

O primeiro termo de guarda provisória para fins de adoção, por cento e oitenta dias, 

fora expedido em nome de André & Carlos. A partir da chegada de Valesca & Vanessa, os 

pais tiveram que providenciar vaga em unidade escolar. André & Carlos desejavam, de 

imediato, inseri-las em escola particular. Houve dificuldades devido ao período do ano. No 

ano letivo seguinte, transferiram as filhas para escola particular. 

André & Carlos sentiram-se discriminados pela psicóloga que os atendia na VIJI de 

Refúgio das Águias. Apreendem que aquela profissional os tenha discriminado em 

decorrência da homossexualidade. A profissional sempre trazia a lume que teria de ser melhor 

avaliada a possibilidade do retorno das crianças para a genitora, uma vez que sempre seria 

melhor ficar com a “mãe que por aí”. Os pais adotivos em epígrafe têm boas lembranças das 

intervenções realizadas pela ETI da VIJI das Origens, tanto da Psicologia quanto do Serviço 

Social. Porém, têm uma crítica dura à Psicologia de Refúgio das Águias. 

Valesca & Vanessa são filhas biológicas de Cristina. Elas têm outros irmãos 

maternos, os quais também foram adotados. Há contato regulares entre os irmãos. Valesca 

fora abrigada com cinco anos & Vanessa aos quatro anos. Há histórico de múltiplas violências 

na trajetória de Valesca, Vanessa e seus irmãos. 

As irmãs Valesca & Vanessa foram adotadas, respectivamente, com sete e cinco 

anos. A adoção findou antes de vencer o segundo termo de guarda de cento e oitenta dias, ou 

seja, em menos de um ano o processo fora concluído. Ainda assim, naquele momento, o casal 

ficou muito angustiado com a demora. Apenas a partir do acompanhamento de outras tantas 

histórias de adoção é que André & Carlos compreenderam que a experiência que viveram foi 

célere. Os irmãos também foram adotados no mesmo período que as duas irmãs. 

Valesca & Vanessa chegaram com considerável atraso escolar, se compararmos ao 

que se é convencionalmente esperado para suas infantes em suas respectivas idades. Porém, 

têm superado as dificuldades. Elas estudam em uma escola particular próximo de casa. No 

momento, Valesca & Vanessa têm, respectivamente, quatorze e doze anos de idade. As duas 

irmãs, cursam o sexto ano do Ensino Fundamental. 

O núcleo familiar vivia em um pequeno apartamento, aquele onde Carlos morava 

quando ele e André se conheceram. Após a chegada das filhas, decidiram que seria o 
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momento de investirem em um antigo sonho de Carlos: morar em uma casa. Após verificarem 

as possibilidades orçamentárias, acabaram por comprar um terreno em Maricá, onde 

construíram a confortável casa em que vivem. Moram todos ali, felizes: o casal, as filhas, duas 

cachorras, oito periquitos, três calopsitas e um gato. 

Naquela casa, há sempre espaço para os demais membros da família. As duas filhas 

de Carlos: Luciana & Liana frequentam regularmente à casa paterna. A neta Luana também 

está sempre por ali, a transitar com as tias Valesca & Vanessa. A interação entre tias e 

sobrinha é permeada de amor. Melhor, o amor se deixa mostrar em cada olhar daqueles que 

compõem essa história... “Se a lua nasce por detrás da verde mata, mais parece um sol de 

prata prateando a solidão e a gente pega na viola que ponteia e a canção é a Lua Cheia a nos 

nascer do coração” 
379

. 

André, Carlos, Valesca & Vanessa abriram-se para o acolhimento familiar. No ano 

de 2015 acolheram a pequena Anita
380

 que contava dois anos de vida. Essa linda família 

acolhedora foi fundamental para ajudar Luciano, irmão de Anita que contava dez anos de 

vida, a se abrir para família adotiva. Luciano estava abrigo e passava os finais de semana na 

casa dos acolhedores de Anita. A casa fora franqueada aos futuros adotantes dos dois irmãos 

que já se encontram em família adotiva... 

Eis um percurso que a partir do tomar para si duas filhas, produz tamanho efeito que, 

anos após, viabiliza que aqueles que desejaram exercer uma dupla parentalidade; por fim, se 

propõem a cuidar não apenas das filhas, mas de crianças que carecem ser filhas de outrem. 

Evidente que o cuidar de Anita & Luciano produziu sofrimento em todo o núcleo familiar. 

Mas amar não é deixar ir? Possibilitar que a vida siga? Então, que siga... 

 

Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. (...) saudade do luar da minha 

terra, lá na serra braqueando folhas secas pelo chão. (...) luar cá da cidade tão escuro, 

não tem aquela saudade do luar lá do sertão. (...) a lua nasce por detrás da verde 

mata, mais parece um sol de prata prateando a solidão e a gente pega na viola que 

ponteia e a canção é a Lua Cheia a nos nascer do coração. (...) como é lindo ver 

depois pro entre o mato, deslizar calmo regato transparente como um véu, no leito 

azul das suas águas murmurando, e por sua vez roubando as estrelas lá do céu. 

(...)
381

. 
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5.1.10 15ª história – quando o encontro com o outro transforma o medo em coragem: adoção 

e HIV - Andréia & Francini e seus Filhos Fabrício & Gustavo... eu não sei parar de te 

olhar... 

 

 

É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, 

quase sempre. É isso aí... Os passos vão pelas ruas, ninguém reparou 

na lua, a vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei 

parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. 

Não sei parar de te olhar. É isso aí... Há quem acredite em milagres, 

há quem cometa maldades, há quem não saiba dizer a verdade. É isso 

aí... Um vendedor de flores. Ensinar seus filhos a escolher seus 

amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não 

vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te 

olhar
382

. 

 

O cenário era um Centro Espírita Kardecista na cidade da Luz. O ano era 2009, mês de 

maio... Francini era uma assídua frequentadora. Tinha atribuições a cumprir naquela entidade 

religiosa. Andreia, inicialmente, frequentava para fazer companhia a Ana Maria, sua mãe. 

Foi assim, meio que displicentemente, entre ritos litúrgicos que Andreia & Francini se 

entreolharam... “Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te 

olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar. De te olhar. (...) É isso aí...”
383

. 

As trocas de olhares se intensificavam a cada novo encontro. Trocaram também seus 

respectivos números de celular, inseriram-se mutuamente nas redes sociais. À época, o Orkut 

reinava no Brasil. Andreia & Francini tinham, respectivamente, dezenove e trinta e dois anos. 

Também tinham namoradas... “Há quem não saiba dizer a verdade. (...) É isso aí. Um 

vendedor de flores. Ensinar seus filhos a escolher seus amores”
384

. 

Andreia & Francini romperam com seus amores de antes, pois a monogamia constitui-

se um alicerce para as protagonistas da história de amor que se iniciava. Não demorou mais de 
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três meses para que as dúvidas sobre as antigas namoradas se dissipassem e, então, Andreia & 

Francini tivessem certeza que aquele amor seria para a vida inteira... “Eu não me canso de 

olhar”
385

. 

Sônia & Walmir, a mãe e o pai de Francini, respectivamente, que faziam vista grossa 

aos namoros com meninas e vibravam a cada namorado da filha, frente à força daquele amor 

não mais tiveram como ignorar. Assim, pressionaram à filha para que lhes dissessem o que 

estava a acontecer. Quem era aquela mulher mais velha de quem Francini não desgrudava, ou 

vice-versa? Trata-se de “Andreia, o meu amor”! 

Não era aquela a verdade que os pais de Francini desejavam ouvir. A mãe, disse não 

estar preparada para ter contato com aquela moça. Porém, na semana seguinte, Sônia, estava a 

convidar Andreia para viajar com a família. Mas, de fato, ela dissera que não queria ver a 

menina de Francini por uma semana. Foi o tempo necessário para digerir os fatos que se 

impuseram como realidade. 

Em 2010, não lembram ao certo se no mês de novembro ou dezembro, Francini & 

Andreia foram morar juntas... 

No ano seguinte, no mês de junho, após o reconhecimento da constitucionalidade das 

homoconjugalidades pelo Supremo Tribunal Federal, Andreia & Francini oficializaram a 

união estável em uma cerimônia coletiva, organizada pelo Programa Rio Sem Homofobia
386

. 

Foi Andreia quem encontrou em um site na internet a chamada pública para aquela 

cerimônia. De pronto, Andreia telefonou para Francini e disse: “olha, estou nos inscrevendo 

agora para a cerimônia coletiva de união estável para casais homossexuais, você topa”? Do 

outro lado da linha, Francini, impactada, disse: “Ah, meus Deus! Minha mãe! Ah, vamos sim, 

já estamos casadas”... “É isso aí... Há quem acredite em milagres. Há quem cometa maldades. 

Há quem não saiba dizer a verdade”
387

. 

Francini sempre desejou ser mãe, simplesmente mergulhava nessa possibilidade, sem 

problematizar as condições financeiras, pois ela não tinha dúvidas que daria conta. Andreia, 

em que pese ter vivido com o desejo de ser mãe sempre presente em sua vida, postergava o 

projeto, pois sopesava as possibilidades. Andreia tinha muito medo de falhar. “Não posso 

falhar com um filho”! 
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Desde o início do namoro, Francini dizia para Andreia sobre seu desejo de ser mãe, no 

que fora acolhida, pois a companheira também desejava ser mãe. Porém, Andreia situava 

sobre as limitações orçamentárias que tinham e a pouca idade da companheira, o que seriam 

indicativos para aguardarem um pouco mais. 

Uma vez registrada a união estável, Francini passou a sinalizar que a hora estava 

chegando. Andreia concordou. Buscaram a VIJI da Luz e se informaram sobre como fariam 

para se habilitarem... As duas já tinham algumas informações sobre os caminhos da adoção 

judicial de filhos. 

Era outubro de 2012 quando Andreia & Francini, concretamente, se movimentaram no 

sentido de trilharem o caminho rumo ao encontro d@s filh@s. Sem maiores dificuldades, 

chegaram à VIJI da Comarca da Luz. 

Francini & Andreia sentiram-se devidamente acolhidas pela profissional que as 

atendeu no plantão da ETI da VIJI. Não lembram se foram atendidas por uma assistente social 

ou por uma psicóloga, pouco importa, naquela ETI o trabalho tem uma perspectiva 

transdisciplinar. Saíram da VIJI com o modelo de petição a ser preenchida e com a relação de 

documentos. Tiveram isenção dos valores a serem pagos pelas certidões exigidas para se 

efetivar o pedido de habilitação para adoção. 

Andreia & Francini, em menos de um mês, conseguiram dar entrada no processo do 

Cartório da VIJI... 

Ainda era dezembro daquele mesmo ano, toca o telefone. Do outro lado da linha 

estava o psicólogo da ETI da VIJI. Foram informadas que um casal havia desistido do 

processo e teria uma vaga para o grupo que teria início na semana seguinte. As habilitandas 

disseram que se organizariam para as entrevistas preliminares e também das cinco sessões de 

grupo. 

Francini & Andreia participaram de todas as intervenções. O trabalho da ETI fora 

concluído entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013... 

O telefone voltou a tocar, para chamá-las para a sexta sessão de grupo na VIJI, 

momento de receberem o certificado, apenas em janeiro de 2014. Fora um ano de angústia. “É 

isso aí... Há quem acredite em milagres. Há quem cometa maldades. Há quem não saiba dizer 

a verdade. É isso aí”
388

. 

Por vezes, ficava a impressão de que não teriam sido habilitadas, não obstante terem 

acessado os pareceres técnicos durante a visita domiciliar em janeiro do ano anterior. O casal 

                                                 
388

 Fragmento da música É isso aí, (the Blower's Daughter), com Ana Carolina e Seu Jorge. 

http://www.vagalume.com.br/ana-carolina-seu-jorge/


280 

não tinha conhecimento do caos no qual se encontrava o cotidiano de trabalho daqueles que 

atuam no Cartório da VIJI, os quais estavam com um número muito aquém do mínimo 

previsto para dar conta do fluxo de trabalho. 

Chegou o dia da entrega do certificado de habilitação. “Já” estavam no Cadastro 

Nacional de Adoção. Andreia & Francini tiveram uma experiência que mudou, radicalmente, 

suas existências. O casal Fernanda & Rodrigo estavam naquela sessão de grupo, com os filhos 

Zé Arthur & Maria Antônia. Aquele núcleo familiar compartilhou com o grupo de recém-

habilitados a vivência que estavam a viver no curso da adoção da filha Maria Antônia... 

A conversa teve início com Fernanda & Rodrigo a contar sobre as vivências nos 

procedimentos de habilitação, lugar comum daqueles que estavam a receber o certificado de 

habilitação para adoção. Todos os participantes da sessão estavam encantados com Maria 

Antônia, linda a brincar e por vezes, indo nos colos dos participantes. Eis que Fernanda diz 

que foram visitar a filha na instituição de abrigo Viva Cazuza. Os olhares se intercruzaram... 

Maria Antônia, tão saudável, poderia ser portadora de HIV? “Sim”, fora a resposta de 

Rodrigo & Fernanda. A filha não negativou. Não se tratava de um falso positivo em HIV. Era 

portadora. Era plenamente saudável! Fernanda & Rodrigo informaram que a diferença em 

relação às crianças que não têm HIV é que o pediatra é também infectologista. A filha deles 

tomava apenas duas doses diárias, de manhã e à noite. 

Francini & Andreia saíram daquele encontro profundamente afetadas. Ficaram a 

pensar que tantas outras Marias poderiam estar no mundo, a espera de uma família e elas, tão 

restritas, idealizando um filho “perfeito”. Queriam tanto ser mães, por que idealizar tanto? 

Seguiram com a conversa com Fernanda & Rodrigo após o fim do grupo. Questionaram mais 

sobre os cuidados com uma criança portadora de HIV... 

As recém-habilitadas chegaram à casa e iniciaram pesquisas na internet sobre os 

cuidados com crianças portadoras do HIV. Conversaram sobre Maria Antônia, a filha daquele 

casal e pensaram que poderiam sim, adotar crianças com HIV. Sônia, a mãe de Francini, disse 

que seria seu neto de igual modo. Disse, ainda, que estaria junto à filha e a nora para dar 

suporte, caso necessitassem. 

Telefonaram para a VIJI e pediram um atendimento para alterarem o “perfil” do filho 

desejado. O psicólogo de referência tinha saído de férias. A assistente social disse que 

gostaria de fazer o atendimento em conjunto. Mais alguns dias de espera. Chegou o dia do 

atendimento. Francini & Andreia estavam muito mexidas e dispostas a alterarem por 

completo o perfil. Inicialmente, queriam até duas crianças, com até três anos de idade, branca, 

indígena ou parda, saudável e sem deficiências e que não tivessem sido expostas ao HIV. 
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A partir daquele momento, ficou apenas a restrição etária, até porque Francini era 

muito jovem e temia adotar uma criança mais velha e não conseguir se instaurar no lugar da 

parentalidade. No mais, tudo se transformou, não mais restringiam etnia, questões de saúde, 

deficiências e tampouco a situação sorológica em HIV. 

Era início de março, havia passado quinze dias daquele atendimento, tendo os dados 

do Cadastro Nacional de Adoção sido alterados, o telefone celular de Francini tocou. Era 

carnaval e elas estavam em uma pousada em Maricá. Do outro lado da linha estava uma 

assistente social da VIJI de Refúgio das Águias. Francini ficou lívida, sem chão, apenas a 

dizer: “sim, sim, sim”. Andreia tensa a querer saber o que estava a acontecer. “Espera! Já falo 

contigo”! “Os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua, a vida sempre continua”
389

. 

A VIJI de Refúgio das Águias havia liberado dois irmãos para adoção: Fabrício & 

Gustavo, respectivamente, com um ano de vida e o outro com apenas dois meses. Os irmãos 

seriam entregues à família adotantes nos próximos dias. Apenas Fabrício estava no abrigo. 

Gustavo seria transferido, do hospital para o mesmo abrigo onde o irmão se encontrava, a 

qualquer momento. 

Assim, caso Andreia & Francini tivessem interesse em conhecê-los, deveriam 

aguardar, por um telefonema do abrigo, o que se efetivaria tão logo Gustavo chegasse. Elas, 

obviamente, queriam conhecer seus filhos, afinal, tinham alterado o perfil, porque desejavam 

ser mãe! “É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase 

sempre”
390

. 

Francini telefonou para mãe, pois queria compartilhar a novidade. Afinal, Sônia fora 

muito acolhedora à ideia de ter um neto, ainda que fosse HIV positivo. Não telefonaram para 

Ana Maria, mãe de Andreia. Temiam que aquela avó se mostrasse contrária. Porém, fora 

Sônia que ficou sem chão. Para Sônia, o problema não seria o HIV. Mas que elas adotassem 

duas crianças. Sônia considerava que Francini & Andreia não tinham condições financeiras, 

nem emocionais para cuidar de dois filhos, concomitantemente. 

Ficaram decepcionadas com a reação de Sônia. Naquela noite quente de março, no 

calor das festividades de carnaval, Francini & Andreia não pregaram o olho. Não fora a 

reação de Sônia a questão. Diferente de tantas noites não dormidas, daquela vez não fora o 

jogo dos corpos que as convidaram para o amor que não as deixou dormir. Fora a ansiedade 

pelo instante em que conheceriam os filhos... 
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No amanhecer do dia, ficaram a transitar entre um mergulho nas límpidas praias de 

Maricá e a ansiedade por um novo chamado, agora, do abrigo onde seus dois filhos se 

encontrariam... Toca, novamente, o telefone de Francini. Frenesi! Gustavo havia chegado! “O 

que faço?” Foi a pergunta que Francini conseguiu fazer para a responsável pelo abrigo. 

Resposta: “geralmente, as pessoas deixam tudo e vêm correndo para cá. É com vocês”. 

Réplica: “estamos saindo daqui agora. Estamos em Maricá”. 

Não havia problemas devido àquela distância, pois a direção do abrigo não estabeleceu 

um horário limite. Apenas esperava pelas futuras mães ainda naquele dia de carnaval, melhor, 

do final de semana pós-carnaval, é que no Rio de Janeiro, o carnaval dura duas semanas. É 

um povo festeiro. 

As futuras mães de primeira viagem arrumaram tudo às pressas, correndo risco de 

esquecerem pequenos pertences na pousada. Que importância teriam pertences frente à 

urgência de conhecerem os filhos por quem tanto ansiaram? Passaram em casa, na cidade da 

Luz para deixarem o carro, pois Francini, a motorista da família não estava habituada a dirigir 

na Cidade Maravilhosa, notadamente na Região de Refúgio das Águias... 

Pegaram ônibus, trem, táxi... Francini & Andreia angustiadas, mobilizadas por 

múltiplos afetos, temiam não reconhecerem em Fabrício & Gustavo os filhos que tanto 

buscavam. Será que de fato, o primeiro encontro, necessariamente, há de dizer de um amor à 

primeira vista? Bom, Baudelaire (apud BENJAMIN, 1994) nos alerta sobre a necessidade de 

um amor à última vista. O amor por filhos, à semelhança dos amores eróticos, homo ou 

héteros, também se fundam no cuidado recíproco, fruto de infinitos encontros. 

Enfim, chegaram ao abrigo, no início da noite. Francini & Andreia ficaram perplexas 

frente a mais de vinte crianças, todas na faixa etária de até seis anos. Havia apenas duas 

educadoras para cuidarem de todas aquelas crianças. A maioria ainda por se desfraldarem. 

Muitas crianças perguntaram se elas seriam suas mães. Crianças essas que tinham mães que as 

visitavam no abrigo. Talvez quisessem apenas um lugar que as singularizassem. 

Chegaram até Fabrício. Era uma criança apática. A educadora, muito solícita, diz: 

“esse é Willian Francisco, um dos filhos de vocês”. Esse era o nome de Fabrício. Ele não 

respondia por Willian, filho, bebê; o infante estava inerte, solitário, com aparência de poucos 

cuidados. Como cuidar bem de tantas crianças, sendo apenas duas cuidadoras? Francini o 

tomou nos braços. Nunca sentira, até aquele momento, semelhantes sensações, afetos, amor... 

Fabrício, pelo cheiro, estava com a fralda por trocar. O mau cheiro em nada incomodou 

Francini, que o beijava copiosamente. Andreia, no máximo, conseguiu beijar a face da 

companheira e do filho. 
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A educadora, após alguns minutos que pareciam toda a eternidade, disse que ainda 

havia Gustavo, cujo nome originalmente era Enzo. Seguiram, do pátio onde se encontrava 

Fabrício, para o berçário onde estava Gustavo. 

Francini, adentrou o berçário com Fabrício nos braços. Andreia tomou o filho Gustavo 

nos braços. As duas ficaram embevecidas por horas. Talvez os ponteiros dos relógios 

tivessem parado de andar, pois para Francini & Andreia o tempo era apenas um eterno 

agora... 

Ilusão! O tempo não havia parado. Eram 20h00min! Precisavam retornar à casa, para a 

cidade da Luz. As águas de março impuseram sua força! Choveu torrencialmente aquela 

noite! Como partiriam? Foram convidadas pela direção do abrigo a pernoitarem ali. Não 

titubearam, disseram: “sim”! Houve a orientação de que não poderiam interferir nos cuidados 

com as crianças, mesmo que se tratasse de Fabrício & Gustavo. Mas na manhã seguinte, 

estariam com os filhos. 

Aquele café da manhã foi um dos mais saborosos que Andreia & Francini já 

experimentaram. Foi o primeiro que puderam estar com os filhos Fabrício & Gustavo. Não 

importava o que tinham na mesa, aquela ambientação lhes era mágica. Temiam acordar 

daquele sonho. Podiam deliciar cada momento das falas de Fernanda & Rodrigo, no momento 

em que receberam o certificado de habilitação para adoção. Tudo fazia sentido para elas... 

Foram “acordadas” pela educadora que lhes lembrara de que teriam de fazer contato 

com a VIJI para dizerem se dariam sequência na adoção. “Como assim?” Interrogam Francini 

& Andreia, não haveria outra possibilidade, Fabrício & Gustavo já eram seus filhos. 

Nossas protagonistas sabiam que haveria certo risco jurídico, uma vez que o processo 

de destituição do poder familiar em relação à genitora ainda se encontrava em curso. Sequer 

havia sido sentenciado. A colocação em família substituta estava a acontecer a partir de uma 

decisão liminar, ou seja, o processo sequer havia sido concluído na primeira instância... 

Mas o histórico apontava que não deveria haver retrocessos... 

Tudo era motivo para retornarem ao abrigo. Ana Regina, irmã de Andreia, que mora 

em São Paulo e visitava os familiares, voltaria para casa na segunda-feira. Assim, retornaram 

naquele mesmo dia, pois a tia queria ver os sobrinhos antes de regressar. 

No dia seguinte, primeiro dia útil após o carnaval, foram a VIJI de Refúgio das Águias 

para conversarem sobre questões processuais. “Eu não me canso de olhar. Não sei parar de te 

olhar. É isso aí. Há quem acredite em milagres, há quem cometa maldades, há quem não saiba 

dizer a verdade”
391

. 

Esperança! A assistente social lhes dissera que, caso pudessem esperar, talvez a juíza 

liberasse os irmãos ainda naquele mesmo dia. Houve a espera, em torno das 17h00min foram 
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informadas que não seria possível, dada a complexidade do processo. A juíza não poderia 

liberar as crianças do abrigo no processo de destituição do poder familiar. Francini & Andreia 

teriam de dar entrada no processo de adoção, para ser possível emitir a guarda provisória dos 

irmãos Fabrício & Gustavo. 

Os infantes Fabrício & Gustavo tinham outros irmãos. O processo de destituição do 

poder familiar referia a eles e a outras duas irmãs, as quais já haviam sido entregues a avó 

materna. Ela dissera que não poderia ficar com Fabrício. Disse que concordava com sua 

adoção, pois desejava que ele fosse devidamente cuidado por outra família. Apenas no contato 

com a avó, a VIJI teve conhecimento da existência de Gustavo. Falou ainda que também não 

teria como se responsabilizar pelo caçula. 

Fabrício, com apenas um ano de vida, já havia estado em três abrigos diferentes. 

Gustavo, devido à idade, fora mais preservado que o irmão. Para além da dificuldade de 

conseguir famílias para adotar os dois irmãos em decorrência da exposição ao HIV. 

Devido a possíveis problemas com os genitores, a juíza determinou que os infantes 

fossem inseridos em adoção com habilitados de outras comarcas. Seria possível inseri-los em 

famílias distintas, desde que na mesma comarca. A ETI, ao fazer a busca, conseguiu localizar 

Andreia & Francini que aceitavam adotar até duas crianças. Assim, houve o encontro de 

Fabrício & Gustavo com suas duas mães. 

Havia outro ponto intricado. O defensor público de Refúgio das Águias estava a atuar 

na defesa dos genitores. Dessa feita, Francini & Andreia teriam de aguardar o processo seguir 

para o defensor tabelar, ou contratar um advogado particular, o que não era uma opção 

naquele momento, visto que Francini estava desemprega, contando com auxílio desemprego. 

Talvez, o desligamento dos infantes demorasse até um mês para ser viabilizado. Decepção!!! 

Tristes, mas com a compreensão de que a VIJI estaria trabalhando com afinco para 

liberar os infantes, Andreia & Francini seguiram da VIJI para o abrigo a fim de realizar mais 

uma visita aos filhos Fabrício & Gustavo. O percurso da cidade da Luz até o abrigo em 

Refúgio das Águias se tornou uma atividade diária para aquelas duas mulheres que não mais 

conseguiam ficar longe dos filhos. 

A direção do abrigo colocou alguns interditos, pois estava a afetar o cotidiano 

institucional. As adotantes não mais puderam ir ao abrigo nos dias destinados aos familiares 

de origem, isso para se evitar constrangimentos e a fantasia de que todas as crianças abrigadas 

seriam destinadas a adoção... “Há quem acredite em milagres. Há quem cometa maldades. Há 

quem não saiba dizer a verdade”
392

. Andreia & Francini sabiam que o abrigo estava 
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cooperando com para que os vínculos entre adotantes e adotandos se consolidassem. 

Agora que elas sabiam quem eram as crianças a serem adotadas; o sonho já tinha 

nomes: Fabrício & Gustavo, podiam comprar o enxoval, pensar no chá de bebês. Elas se 

lembraram de que foram orientadas pela ETI, ainda durante a habilitação, a não comprarem 

nada. 

Caso tivessem desejo em comprar algo para o filho por chegar, que guardassem o 

dinheiro em uma poupança filho. Assim, no momento da chegada, teriam grana para comprar 

o que fosse necessário... Francini & Andreia não fizeram a poupança, apenas não saíram a 

comprar o enxoval. 

Era o início da segunda semana de março, estava Francini e sua mãe a comprar 

roupinhas para Fabrício & Gustavo. Andreia estava no trabalho. Desta vez, é o telefone de 

Andreia que toca. A ETI da VIJI de Refúgio das Águias se anuncia do outro lado. O termo de 

guarda estava pronto. Caso chegassem à VIJI até às 17h00min, conseguiriam levar os bebês 

para casa ainda naquele dia. Fim da ligação. Ato contínuo, Andreia liga para Francini que 

estava a transitar pelo comércio popular da cidade da Luz, em companhia de Sônia. 

Andreia pergunta a Francini se elas, dado o adiantar da hora, conseguiriam chegar à 

VIJI de Refúgio das Águias dentro do horário proposto. Francini, de pronto compreende o 

teor daquela ligação e diz: “te pego agora. É claro que vamos chegar”. Atrasaram um pouco, 

mas chegaram a tempo de resolverem todas as questões junto à VIJI... 

Por volta das 20h00min, Francini & Andreia chegavam ao abrigo de posse do termo 

de guarda para fins de adoção. O abrigo já sabia do desligamento dos dois irmãos. Ruptura 

com o estabelecido, os dois irmãos seguiram para casa com a roupa que estavam a vestir no 

momento da chegada de suas mães. 

O abrigo tem por hábito reter as roupas, pois contam com doações para fazer funcionar 

aquela máquina de cuidados e tem parcos recursos. No entanto, aquele ficou sendo um 

presente, quando as mães chegaram, os filhos já estavam arrumados, prontos para seguirem 

seus destinos. O abrigo cedeu ainda o leite especial que os dois irmãos tomavam. Francini, 

Andreia, Gustavo & Fabrício chegaram à casa pouco depois das 22h00min. 

Francini, ainda recebendo seguro desemprego, deu entrada no Instituto Nacional de 

Seguridade Social, no pedido de licença maternidade. A licença fora deferida por cento e 

vinte dias. O casal, a partir da chegada das crianças, começou a reorganizar a rotina. Andreia 

continuava a trabalhar fora. Francini, em licença, ficava com os cuidados cotidianos dos 

filhos, sempre com o suporte de Andreia, que fazia questão de dividir as tarefas com a amada. 

Francini & Andreia conseguiram vaga para Fabrício em uma creche comunitária. 

Porém, ficava em um lugar de difícil acesso, além da violência cotidiana produzida pelo 

confronto entre a polícia e o tráfico de drogas. 
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O casal conversou com um familiar de Andreia que, a partir de pactuações com a 

organização político-partidária na cidade da Luz, conseguiu vaga para Fabrício em uma 

creche municipal que tinha, em seu quadro funcional, excelentes profissionais. A maioria das 

crianças da cidade da Luz não conseguem vagas em creches; quando são inseridas em 

creches, essas têm precárias condições de funcionamento. 

Fabrício & Gustavo foram imediatamente inseridos em acompanhamento para 

crianças HIV em um serviço de excelência em uma cidade vizinha. Os dois cumpriram o 

protocolo para crianças que foram expostas ao HIV e negativaram, o que é comum acontecer, 

notadamente quando a gestante é, devidamente, acompanhada e orientada. 

A equipe de saúde que acompanha Fabrício & Gustavo diagnosticou que os dois 

tinham intolerância à lactose. Fora prescrito um leite especial. O produto era muito caro e foi 

disponibilizado pela assistência social da cidade da Luz. Em pouco tempo, os dois irmãos 

estavam plenos de saúde... 

Fabrício, tão logo fora inserido na creche, a equipe observou que ele demandava 

cuidados especiais. Após reunião com Francini & Andreia, a creche inseriu o infante na sala 

de recursos. Foi conversado com as duas mães sobre uma hipótese diagnóstica de espectro 

autista. 

Naquele momento, foi perguntado às mães se caso a hipótese fosse confirmada, se elas 

devolveriam Fabrício. Andreia & Francini lembraram-se de uma das vivências no processo de 

habilitação, em que situação semelhante fora trabalhada. A resposta fora negativa, pois jamais 

devolveriam um filh@. 

O tempo seguiu e, alguns meses depois, aquele que, inicialmente, tinha uma hipótese 

diagnóstica de espectro autista, tornara-se uma das crianças mais comunicativas da creche. 

Fabrício era amado por todos os profissionais e pelas demais crianças. Tão logo completou a 

idade, Gustavo também fora inserido na mesma creche que o irmão. 

A progenitora que abriu mão de Fabrício & Gustavo, declarou no processo que 

gostaria, caso a família que os adotou concordasse, que eles pudessem ter contato com os 

demais irmãos. Francini & Andreia não são contrárias. Mas preferem que primeiro saia a 

adoção. O possível contato dar-se-ia com os meninos maiores e já com registro civil de 

nascimento em seus nomes. 

Os irmãos, assim que o processo de adoção for finalizado, passarão a ter os nomes de 

Fabrício Short Gonzales & Gustavo Short Gonzales. As mães passaram a assinar Andreia 

Short Gonzales & Francini Short Gonzales a partir da conversão da união estável em 

casamento, o que aconteceu em 2014. 

Oportuno situar que Francini & Andreia estiveram em dois Cartórios na cidade da 

Luz, pois um se recusou a colocar em Andreia o sobrenome da esposa antes do de sua família 
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de origem... “Normas” do Direito? 

Ah, estava a me esquecer, Francini & Andreia desejam mais um filho, melhor, filha, 

que se chamará Alice Regina, pois na segunda adoção definirão o sexo. Isto acontecerá mais à 

frente, no mínimo quando Gustavo estiver com seis anos. Quem sabe, com o tempo, o sexo 

d@ terceir@ filh@ não volte a ser indiferente... 

 

Os passos vão pelas ruas. Ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Eu não 

sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não 

me canso de olhar. Não sei parar de te olhar. É isso aí... Há quem acredite em 

milagres. Há quem cometa maldades. Há quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. 

Um vendedor de flores. Ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar 

de te olhar
393

. 
 

 

5.1.11 16ª história – adoção & dor: devolução de um d@s irmã@s - Cida, Dedê e seus filhos 

Pedro & Patrick... esse canto, esse tão grande amor... 

 

 

Se você vier, pro que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol, se hoje 

o sol sair ou a chuva, se a chuva cair. Se você vier. Até onde a gente 

chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. 

Nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. 

Oh! Oh! Oh! Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se você 

vier, pro que der e vier, comigo, eu lhe prometo o sol, se hoje o sol 

sair, ou a chuva, se a chuva cair. Se você vier, até onde a gente chegar, 

numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar e nesse dia 

branco, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, grande 

amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo, comigo, 

comigo
394

. 

 

Os encontros que me possibilitaram contar essa história foram muitos. Bons e maus 

encontros... Mais bons do que maus! “Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo 

(...)”
395

. 
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O encontro específico para conversarmos sobre a participação de Maria Aparecida da 

Silva & Denise Marinho, vou chamá-las simplesmente de Cida & Dedê, como gostam de ser 

chamadas, aconteceu na casa, onde vivo com meu companheiro. “(...) eu lhe prometo o sol, se 

hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair. Se você vier (...)”
396

. 

Naquela noite oferecemos um jantar para nossas ilustres convidadas. Um bom vinho e 

pizza fora o nosso cardápio. Dia bom, entre amig@s que puderam zerar diferenças vividas na 

interface entre afetos pessoais e intervenções técnicas... “(...) eu lhe prometo o sol, se hoje o 

sol sair, ou a chuva, se a chuva cair (...)”
397

. 

Ah! Já estava a me esquecer, estava conosco um terceiro convidado, também bastante 

ilustre e que nos é caro & raro: Rick, um amigo em comum. “Se você quiser e vier, pro que 

der e vier, comigo, comigo, comigo”
398

. Fora uma foto que compartilhei no Facebook que 

possibilitou Dedê reencontrar aquele amigo com quem havia vivido momentos inigualáveis, 

amigo esse que sequer sabíamos nos ser comum. 

Dedê dançou de alegria frente àquela foto na tela de seu computador... “Se você vier, 

até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar e nesse 

dia branco, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, grande amor. Se você quiser e 

vier (...)”
399

. 

Bom, vamos a saga de nossas heroínas! Duas mulheres pretas, filhas de famílias 

negras e pobres que acessaram, por meio de muita luta de suas mães & pais, ao Ensino 

Superior. Nos tempos em que Cida & Dedê cursaram suas graduações, a conquista do direito 

social às cotas universitária para negr@s
400

, ainda sequer era uma promessa. 

Cida & Dedê são defensoras incansáveis ao direito à cota de acesso à universidade 

pública no Brasil. Elas sabem o quanto fora difícil resistir aos “nãos” que o sistema 

segregador impõe àqueles que ousam dizer não à racionalidade do cada “macaco no seu 

galho”... “Se você vier, até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de 

qualquer lugar e nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, grande 

amor. (...)”
401

 

Cida cursou Letras - Literatura/Latim na Faculdade Federal Fluminense (UFF). Ela fez 
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concurso para a mesma universidade, onde trabalha há mais de trinta anos como agente 

administrativo. Está prestes a se aposentar, pois Cida já tem o tempo necessário, mas está a 

pagar o chamado pedágio, devido à Reforma da Previdência Social no Brasil. Dedê cursou 

Serviço Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Ciências Sociais na 

UFF. O encontro entre Cida & Dedê aconteceu na interface com a UFF. 

O ano era 1997, a casa de Dedê era um apartamento no Centro de Navegantes. Aquela 

morada era um ponto de encontro dos amig@s que tinham a UFF, por motivos diversos, como 

lugar comum. O amigo Rick costumava estar com amig@s em companhia de Dedê... “Nesse 

dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. Oh! Oh! Oh! Se você quiser e 

vier, pro que der e vier comigo. Se você vier, pro que der e vier, comigo, eu lhe prometo o sol, 

se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair”
402

. 

Dedê conheceu Cida quando a amada estava vivendo os restos de uma história de 

amor com uma mulher alguns anos mais velha. Nossa heroína se recusa a mencionar o nome 

do ex-amor, para que vibrações não façam aquela mulher surgir das cinzas. Afinal, para que 

convocar fantasmas à cena? Cida passou a frequentar à casa de Dedê e já foi falando em 

casamento... 

Cida, desde os primeiros encontros já estava a propor casamento a Dedê. “Sapatão 

casa, não fico de rolo!” E, Cida queria casar-se, com aquela pérola negra que tanto lhe 

encantava. Dedê estava um pouco assustada com a velocidade dos acontecimentos, pois 

pensava em experimentações. 

O receio de Dedê, talvez repousasse no fato de que, para Cida, o relacionamento, 

necessariamente, passava pela monogamia, o que para Dedê não se constituía uma baliza para 

se viver uma sólida história de amor. 

Cida tem lembranças de enamoramento por outras meninas desde os seis anos de vida. 

Quando estava na escola, ainda muito menina, apaixonou-se perdidamente por sua primeira 

professora de Português. Teria isso alguma relação com sua escolha futura? Vai saber! Dedê 

sempre namorou meninos. Apenas na transição da adolescência para a vida adulta foi que se 

viu enamorada também por mulheres e, compreendeu, ainda ali, muito jovem, que o amor 

ultrapassa os limiares de sexo e gênero. 

 

(...) pro que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se 

a chuva cair. Se você vier. Até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, 

num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse 

canto de amor.
403
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Quando Dedê se deu conta, já estava casada! Ok, estamos juntas. Casamento 

consolidado. Dedê percebeu que Cida, mesmo que com muitos receios, desejava trabalhar 

como professora de Português/Literatura. Assim, insistiu para que a amada se autorizasse ao 

exercício do magistério. 

Cida fora aprovada em concurso público para professora da Rede Pública Estadual de 

Educação e passou a dar aula na cidade da Luz, em um dos bairros mais pobres e violentos da 

cidade. Dedê concluiu a faculdade de Ciências Sociais, mas continuava trabalhando com 

vínculos precários de emprego. 

Dedê mesmo tendo cursado duas graduações, não pode estudar Arquitetura, sua 

profissão de sonhos infantis. Optou por Serviço Social quando se deu conta que, devido à 

situação socioeconômica de sua família, a Arquitetura, não poderia passar de um sonho... 

“Dedê não gosta de ser assistente social”. Bem, não gostar não seria a afirmação mais 

adequada. Ela não gosta do sofrimento que é deparar-se com situações tão graves no tocante 

às desigualdades sociais que assolam o Brasil, apesar de algumas transformações 

macropolíticas que alteraram o grau de miserabilidade de milhões de pessoas, a partir de 

2003. Em que pese o sofrimento, sempre atuou como assistente social, nunca como cientista 

social, sua segunda formação. 

Cida & Dedê tinham o projeto existencial de serem mães. Dedê, nutria o desejo de 

vivenciar a gravidez. Pensou em ter filho com algum de seus tant@s amig@s. Acabou por 

desistir da ideia, pois concluiu que para gerar um filho, teria de estar apaixonada pelo pai da 

criança. Naquele momento, apenas Cida caberia em sua vida... 

As duas decidem pela adoção judicial de filh@s. O ano era 2000. As discussões sobre 

homoconjugalidade, homoparentalidade e adoção ainda eram muito incipientes no Brasil. 

Ouvia-se um caso ou outro de adoções por homossexuais. Nada sobre adoção por díades 

homoconjugais. 

Naquele ano Cida dera entrada na VIJ
404

 da Luz. Decidiram que Cida seria a titular do 

pleito por ser concursada. Dedê ainda continuava com vínculos precários de trabalho, mesmo 

tendo duas graduações. A ETI ainda estava se organizando, ainda não havia um trabalho 

transdisciplinar. O processo fora encaminhado apenas para o Serviço Social. 

Dedê fora convocada para entrevistas, mas não se sentiu fazendo parte da 

processualidade, mas sentiu-se apenas citada. Porém, o relatório de estudo social disse da 

configuração familiar homoconjugal e do desejo de Cida & Dedê em serem mães da criança a 
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ser adotada. A sentença de habilitação também reconheceu a homoconjugalidade. 

No ano de 2002, Cida fora chamada para conhecer um bebê que fora exposto nas ruas 

da cidade da Luz. Dedê acompanhou Cida à VIJ. Juntas conheceram aquele menino que 

ninguém sabia dizer as origens. 

O infante fora nomeado por Pedro. Pedro, do ponto de vista dos afetos e cuidados, 

desde que deixara o hospital e seguiu com o casal, tornou-se filho fático de ambas. Porém, 

oficialmente era filho apenas de Cida. “(...) eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair ou a chuva, 

se a chuva cair (...)”
405

. 

Dedê sentiu que o desfecho da adoção de Pedro produziu efeitos ruins em sua 

conjugalidade, pois sempre que discutiam, Cida ameaçava partir e levar consigo o filho. 

Afinal, perante a lei Pedro seria apenas seu! Não de Dedê. Para Cida, as ameaças seriam 

apenas retóricas, visto que ela não saberia viver sem estar casada com Dedê, seu grande e 

verdadeiro amor... “(...) num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, 

esse tanto, esse canto de amor. Oh! Oh! Oh! Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. 

Se você vier, pro que der e vier, comigo (...)”
406

. 

Aquilo doía em Dedê. Dor que fora possibilitada, em modulações subjetivas 

produzidas pela estrutura do Estado, esse “senhor” que, se não cuidarmos, no lugar de 

produzir segurança e justiça, simplesmente é uma máquina de fazer sofrer, no aniquilar da 

potência. Bom, ao que parece, a história nos mostra que tende mais a anular a diferença que 

positivá-la.  

A vida segue com as pequenas brigas, comuns ao cotidiano, de qualquer casal. Por 

mais que Cida não pensasse em retirar Pedro de Dedê, ela sofria frente a essa possibilidade. 

Assim, prometia para si e para a amada que tão logo tivesse um emprego estável, também 

adotaria seu filh@. Dedê não definiria o sexo d@ filh@. Mas sonhava em ser mãe de uma 

menina, dada à hegemonia masculina em sua família nuclear e extensa. 

Dedê conseguiu ser aprovada em concurso público para assistente social da Cidade 

Maravilhosa, não tão perto da cidade da Luz, também não tão distante. No ano de 2007, já 

com a situação no trabalho estabilizada, eis que no mês de outubro, Dedê dera entrada no 

pedido de habilitação para adoção junto a VIJI
407

 da Luz. Queria também ser legitimada como 

mãe. Seu sonho maior era ter uma filha, em uma tentativa de alterar a rota dos acontecimentos 
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familiares, pois sua rede familiar era hegemonicamente constituída por homens... 

Dedê & Cida apreendem uma diferença positiva que fora a habilitação para adoção em 

grupo havida em 2007, comparando-se com os procedimentos individuais em 2000. Sentiram-

se legitimas no fato de terem sido reconhecidas como família. Em que pese um receio inicial 

frente à proposta de estarem em um grupo composto por outros casais, todos heterossexuais, 

não necessariamente heteronormativos, o medo transformou-se em potência. 

O casal lésbic@, naquele grupo, no lugar de ser referido como estranho, era localizado 

como uma referência positiva. Todos queriam saber de Cida & Dedê sobre a experimentação 

que viveram frente à adoção do filho Pedro. À semelhança de tant@s outr@s mães/pais, 

nossas protagonistas, por vezes, compartilhavam as fotografias daquele “ouro preto” que, em 

que pese, por vezes a ser utilizado para afirmar poder em uma luta de forças entre as duas 

mães, era o “bem” mais precioso de suas existências, quem lhes fez mães! 

Findas as intervenções no processo de habilitação para adoção. Restituição em grupo 

do trabalho realizado. Posicionamento da promotora pública favorável, ao acolhimento dos 

pareceres psicológico e social e, por fim, sentença que as habilitou. Naquela época ainda não 

havia o Cadastro Nacional de Adoção. Apenas Dedê fora inserida no Cadastro Local da 

Comarca da Luz, à semelhança do que ocorrera no passado com Cida. Mas, era sabido pela 

VIJI que se tratava de uma adoção por casal, não monoparental. 

Cida & Dedê desejavam até duas crianças, com até sete anos de idade. Não obstante 

Dedê sonhar com uma filha, não restringiram o sexo d@s filh@s que receberiam. Cabiam 

meninas & meninos em suas jornadas. Ficaram pouco tempo no cadastro de adoção. 

Diferente da época em que Cida & Dedê adotaram Pedro, em poucos meses após 

findas todas as intervenções, tanto na ETI quanto no âmbito do Ministério Público, 

Magistratura e Cartório, eis que o telefone toca... Era julho de 2008. 

Cida fica ansiosa frente à reação de Dedê ao falar ao telefone. “Cida, é da VIJI! Nossa, 

na época de Pedro ficamos dois anos. Agora, em apenas quatro meses, estão a nos dizer que 

há duas crianças para nós adotarmos”, essa foi a fala de Dedê para a companheira, ao término 

da conversa telefônica. 

Tratava-se de Letícia
408

 & Patrick, membros de um grupo de irmãos, a saber: Carlos, 

Dalila, Naiara & Lucas. Os irmãos eram de uma pequena cidade, localizada no noroeste do 

estado do Rio de Janeiro. À época, como já referido em contexto próprio, ainda não havia o 

Cadastro Nacional de Adoção. A ETI daquela cidade travou contato com a cidade da Luz para 
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localizar naquele cadastro possíveis adotantes. 

Dedê & Cida, de pronto toparam conhecer os dois irmãos. A ETI da Luz tinha poucas 

informações sobre os infantes. Sabia apenas que Letícia & Patrick tinham, respectivamente, 

seis e três anos de idade e que estariam sob os cuidados de uma tia que não teria condições de 

ficar com os dois... 

Eugênia Ramos foi chamada à cena. A cada dez processos pagos, essa advogada fazia 

um gratuitamente. Esse era um meio de contribuir socialmente com o seu saber/fazer. Naquele 

momento, Cida & Dedê tinham dificuldades em lidar com os horários da Defensoria Pública, 

dada suas ocupações laborais. 

A distância geográfica entre as moradias de Cida & Dedê e a comarca onde estavam 

Letícia & Patrick, também se constituía uma dificuldade para que nossas heroínas pudessem 

ser atendidas pela Defensoria Pública de modo satisfatório. Assim, Eugênia fora um bálsamo 

nas vidas de nossas protagonistas... 

Houve o primeiro encontro entre as adotantes & os infantes. Aquele fora um bom 

encontro... “(...) numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia 

branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. (...)”
409

. 

Dedê, a partir daquele encontro, ficou temerosa em trazer consigo Patrick. Ela 

considerava que o infante era muito vinculado à tia e poderia sofrer muito com a separação. 

Dedê não tinha a menor dúvida da viabilidade da adoção de Letícia. Fora pontuado com Dedê, 

pela ETI da VIJI da Luz, que elas poderiam ter dificuldades com Letícia, por tratar-se de uma 

adoção tardia; entretanto, dificilmente teriam dificuldades no trato com Patrick. 

Cida caminhava no tempo de Dedê... Dedê era a única habilitada! Eugênia, a 

advogada, ponderou que não fazia sentido a adoção em nome de apenas uma delas. A partir 

da conversa com Eugênia, Cida & Dedê decidiram pleitear juntas a adoção dos dois irmãos. 

Letícia & Patrick foram inseridas junto à família adotiva imediatamente, devido à 

distância e a completa ausência de equipamentos de abrigamento, ou mesmo programa de 

acolhimento familiar, naquela cidade tão distante da cidade da Luz... “Até onde a gente 

chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar” 
410

. 

A vida de Cida, Dedê & Pedro foram transformadas, na radicalidade, com a chegada 

dos irmãos Letícia & Patrick. As adotantes pouco souberam do histórico dos irmãos. Não 

havia uma equipe na cidade de origem d@s infantes. Apenas uma assistente social que entrou 
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em licença para tratamento de saúde e uma psicóloga que vivia a transitar por diversas 

comarcas contíguas e extremamente distantes. 

Tão logo chegaram à casa das adotantes, Letícia começou a apresentar um estranho 

comportamento. A menina disputava Dedê na relação com Cida e com os demais irmãos. 

Aquela infante, constantemente ia ao ato. Ficava noites inteiras sem conseguir dormir, 

transitando pela casa “feito um zumbi”... 

Letícia escondia faca embaixo do travesseiro, cortava os colchões, poltronas e roupas. 

A infante demandava Dedê incondicionalmente. A ETI da VIJI da Luz fora acionada. As 

intervenções técnicas foram retomadas. Cida & Dedê buscaram terapia para a família. Cida, 

Pedro & Patrick tinham medo de Letícia... 

Dedê havia encontrado a filha que tanto desejou! Porém, não fora mais um bom 

encontro, visto que as demandas de Letícia produziram uma profunda crise familiar. Cida & 

Dedê viram-se prestes a se separar, pois Cida não mais desejava ter Letícia sob seus cuidados. 

Naquela família não mais cabiam Cida e Letícia. Porém, Cida não queria mal aquela menina 

tão fragilizada pela vida. 

Letícia amava a mãe Dedê! Porém, demandava a presença da genitora, por quem 

nutria uma idealização, um chamado “perpétuo” a ocupar o lugar de mãe. Letícia vivia a dizer 

que lembrava de Tereza
411

, sua “mãe” a cantar enquanto fazia comida na casa da tia-avó 

Rejane
412

. Tereza, até onde se sabe, deixava os rebentos sob os (des)cuidados de sua tia 

Rejane. 

Basta! Cida & Dedê desistem de ficar com Letícia e a devolvem. Frente à demanda 

por devolução, a ETI da VIJI da Comarca da Luz propõe abrigar Letícia para que se pudesse 

tentar reverter à devolução. O processo continuava a tramitar pela comarca de origem dos 

infantes. A comarca da Luz apenas atuou em demandas de carta precatória. Coube a Comarca 

de origem das crianças à condução do processo. 

A ETI da VIJI da Luz, em atendimento, sinalizou para Cida & Dedê que daria um 

parecer no sentido que Patrick também fosse junto com a irmã. Havia no posicionamento 

ético-político da equipe a premissa de que não deveriam, em situações de irmãos inseridos 

juntos em uma adoção, ser separados. 

O posicionamento da ETI da VIJI da Luz dava-se em função dos possíveis efeitos que 

a separação poderia produzir nas vidas d@s infantes. Pois quem ficasse poderia viver com o 
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receio de também ser devolvido diante de um comportamento que desagradasse às 

mães/pais... “(...) numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar e nesse dia 

branco, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, grande amor. Se você quiser e 

vier, pro que der e vier, comigo, comigo, comigo”
413

. 

Cida conseguiu escutar o posicionamento dos profissionais da ETI da VIJI da Luz. 

Porém, discordava. Mais que isso, não acreditava que Patrick seria retirado delas. Dedê sequer 

conseguiu escutar o posicionamento dos técnicos... “(...) esse tão grande amor, grande amor. 

Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo, comigo, comigo. (...)” 
414

. 

O caminho rumo à cidade de origem dos infantes fora torturante! Letícia chorou por 

todo o percurso. Patrick estava muito espantado! Dedê chorou por todo o trajeto. Letícia, 

quando chegou à cidade, ao reconhecer no local, demonstrou felicidade. Durante a audiência, 

a infante disse para o juiz que desejava ficar com sua tia Rejane. Naquele momento, o juiz leu 

o parecer técnico da VIJI da Luz. 

Dedê sentiu-se traída por aquel@s técnic@s por quem nutria afetos positivos. Sentiu 

raiva, notadamente, do psicólogo, que era aquele que mais deixava vazar os afetos, em uma 

aposta de ruptura com a perspectiva de uma suposta neutralidade técnica. Apenas no encontro 

para essa pesquisa foi que Dedê pode dizer para o profissional de sua decepção e 

restabelecimento dos afetos de outrora, isso sete anos depois... “(...) eu lhe prometo o sol, se 

hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair. (...)” 
415

. 

Dedê falou da dor que sentira em não ter conseguido sustentar o lugar da maternidade 

em relação à Letícia. A dor de Dedê fora intensificada com o fato de também ser uma técnica 

e haver fracassado. Devolver Letícia foi como se tivesse perdido parte de seu corpo, pois foi 

uma filha que perdera. Ficou uma profunda marca em tod@s. Sofrimentos múltiplos. 

Algumas vezes, Pedro & Patrick perguntaram as mães se elas os devolveriam também. 

Jamais! Letícia não quis ficar, pois estava a demandar a presença da genitora. Dedê perdeu 

uma filha e Letícia ficou perdida entre a (im)possibilidade de ser filha de alguém sem que a 

genitora lhe autorizasse. A exceção de Letícia, tod@s @s irmãos foram adotados por outras 

famílias. Ela ainda vive a buscar pela genitora que não conseguiu ser sua mãe. Está com a tia 

Rejane... 

Patrick pede para rever à irmã Letícia. Pedro nunca mais perguntou pela “irmã”. Pedro 
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nega a adoção judicial. Pedro, quando briga com o irmão, lhe diz que apenas Patrick é 

adotado, não ele. Disputas em fratria, nada mais. Apenas agora, Pedro tem, ainda sem 

verbalizar, buscado suas origens... Patrick cobra das mães, o fato de não terem fotos suas de 

quando era bebê, diferentemente de Pedro que tem tantas fotografias em um álbum... 

A família segue sua saga; apesar da dor por perderem Letícia, são felizes... Cida & 

Dedê estão respectivamente com cinquenta e três e cinquenta anos de idade. Pedro & Patrick 

com quatorze e onze anos de vida... 

As crianças, tirando as pequenas “tretas” daqueles que estudam, encontram-se no 

esperado para suas idades... 

Cida está em um bom momento na escola onde trabalha, pois, devido ao trágico 

acidente que sofrera em 2010, trabalha na biblioteca da escola e dá suporte aos alunos em suas 

pesquisas. Dedê está trabalhando como assessora técnica do Conselho Municipal de 

Assistência Social e vive os embates próprios de um Estado que se utiliza da assistência social 

para garantir as hegemonias e desigualdades sociais. 

No momento, Dedê está encantada com a fotografia e dedica-se a registrar, não apenas 

a registrar os momentos felizes em família. Está a gestar uma futura profissão... 

As feridas produzidas pelo fracasso na adoção de Letícia alicerçam novos caminhos. 

Há em Cida & Dedê o desejo de, talvez um dia, poderem fazer diferença na vida da filha que 

não conseguiram manter consigo... 

Essa história faz a tod@s pensar: profissionais, adotantes etc. Convoca-nos a termos 

menos certezas e apostar mais nas singularidades, no lugar de serializarmos intervenções e os 

modos de ser família... 

 

Se você vier, pro que der e vier, comigo, eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou 

a chuva, se a chuva cair. Se você vier, até onde a gente chegar, numa praça na beira 

do mar, num pedaço de qualquer lugar e nesse dia branco, se branco ele for, esse 

canto, esse tão grande amor, grande amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier, 

comigo, comigo, comigo
416

. 

 

Ah! Estava a me esquecer, Cida e Dedê, em 27 de fevereiro de 2015 casaram-se 

oficialmente. Esse sempre fora um projeto do casal, mesmo antes da decisão do Supremo 

Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das uniões homoconjugais. Elas aguardaram a 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça e também o adequar-se dos Cartórios da Comarca 

da Luz. 

Foi o Programa Rio Sem Homofobia que organizou toda a burocracia necessária à 

                                                 
416

 Fragmento da música Dia branco, Geraldo Azevedo. 



297 

solenidade. Elas não puderam participar da cerimônia coletiva, pois a data coincidiu com uma 

das internações de Elísio, pai de Dedê. O casamento foi realizado em Botafogo, um bairro 

histórico da cidade do Rio de Janeiro. Outros três casais estavam naquela linda cerimônia que 

fora a coroação de uma história de amor protagonizada por duas lindas mulheres que 

representam a africanidade em nós, o orgulho de nossa pretinhosidade
417

... 

 

 

5.1.12 17ª história – a resistência que vence o preconceito do abrigo e afirma a adoção: Dália 

& Chica e suas filhas Thamara Letícia & Daísa Vitória
418

... tipo atrevida... 

 

 

Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades de muitos amores, 

com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. 

Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, 

casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres 

cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas 

nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas 

as mulheres a felicidade. Mas eu não encontrei e fiquei na saudade. 

Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha 

vida, a minha vontade, você não é mentira você é verdade, é tudo que 

um dia eu sonhei pra mim
419

. 

 

Nos altos de seus vinte e poucos anos, Chica & Dália se conheceram em uma das ruas 

do subúrbio carioca. Houve naquele encontro as marcações de uma história de amor em 

branco e preto. Amor esse que se concretizaria anos depois. Chica havia ido à rua para 

comprar miudezas. Naquele momento, há mais de vinte, as vidas de Chica & Dália se 

cruzaram. 

Dália jamais apagou a imagem daquela mulher branca, com saia de igual cor a rodar, 

movida pelo vento, diante de si... “Já tive mulheres de todas as cores (...). Procurei em todas 
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as mulheres a felicidade. (...) você não é mentira você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei 

pra mim”
420

. Dália também contava vinte e poucos anos... 

Chica, na verdade chama-se Eva, uma mineira de Angaturama, que desde a infância 

fora nomeada por Chica Raio, devido a seu jeito “moleque” de ser. O sonho de Chica era 

deixar aquele lugarejo onde nascera e ganhar o mundo, pois naquela pacata cidade, não 

poderia ser o que é: lésbica. Ela não gosta do termo “sapatão”! “Mulheres cabeças e 

desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz”
421

. 

Maria Olinda & Nelson Neto, pais de Chica, tiveram nove filhos, a saber: Maria José, 

Mário, Celeste, Marli, Maria Helena, Moacir, Maria das Graças & Milton. O pai nunca deixou 

faltar nada para sua família. A partir da morte paterna, Chica resolveu que teria de partir... 

A cidade Maravilhosa foi o destino que Chica traçou. Visitar Celeste era a desculpa 

ideal para ganhar o mundo, o que aconteceu logo após a morte de seu pai. Ela era a caçula de 

nove irmãos. “(...). Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. 

Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. (...)” 
422

. 

Dália estava no bar de seu Alvacyr Miranda, seu pai, quando se deparou com aquela 

que seria a mulher de sua vida... “Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeças e 

desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz 

como você me faz” 
423

. Ah, Alvacyr sempre preferiu ser chamado de Miranda, vamos render-

lhe esta homenagem... 

Dália é a mais velha de três irmãos: Donys Marte & Diego Amaro. Após a separação 

de Zaira e Donys Tayguara, pais biológicos de Dália, o genitor ficou com a guarda dos filhos, 

a saber: Dália e Donys. Dália e o irmão ficaram com o pai, não obstante a contrariedade do 

desejo de Zaira. Diego, o caçula, é fruto da conjugalidade de Zaira e Miranda, que se tornou o 

pai efetivo dos três filhos da companheira. 

Donys Tayguara retirou os filhos Zaira, mas nunca os protegeu. Os dois irmãos foram 

inseridos em um abrigo. Quando os retirou, deixava-os sozinhos em casa. O “pai” era músico 

e não parava em casa. Dália & Donys Marte viviam a transitar pelas ruas, a fazer pequenos 

“ganhos”, aproveitando-se da distração dos transeuntes. 

O cenário era a Praça da Cinelândia. Dália & Donys estavam a fazer seus “ganhos”. 
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Eis que passou uma mulher em torno dos trinta anos de idade. Aquela mulher fora definidora 

do destino daquela pobre & preta menina que contava, à época, não mais que oito anos. A 

pequena Dália, à espreita, tentou tomar a bolsa daquela linda mulher, de quem sequer lembra 

o nome. A mulher, para desespero de Dália, a segurou com firmeza! 

“Por que está fazendo isso”? Fora a pergunta daquela mulher para a desesperada e 

miúda Dália. “Porque tenho fome e preciso comer”! Eis uma resposta mais dura que o ato de 

roubar! “Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, 

solteira feliz”
424

. 

A desconhecida mulher olhou firme para Dália e disse: “vou lhe comprar um lanche”. 

Tão logo soube que Dália estava em companhia de seu irmão Donys Marte, uma criança ainda 

mais nova, a benemérita senhora os conduziu a uma lanchonete do McDonald’s. 

Fora a primeira vez que Dália & Donys provaram um lanche daquela cadeia de fast 

food. Ficaram encantados! Mais que pagar um lanche, aquela mulher olhou para aquelas duas 

crianças, violadas em todos os seus direitos mais básicos. Questionou a Dália sobre seus 

sonhos. A menina disse que gostaria de visitar aquele “castelo”. Era um prédio tombado pelo 

patrimônio histórico, onde à época funcionava o Fórum da Justiça Federal, posteriormente 

transformado no Centro Cultural da Justiça Federal. 

A mulher disse para Dália que não se tratava de um castelo, mas de um fórum. Disse 

ainda que frequentava amiúde aquele local, por ser advogada. Advogada! Nome cujo sentido 

faltava a Dália, mas que lhe trouxe a certeza da profissão que exerceria no futuro: seria uma 

advogada!? 

A gentil senhora disse que sim, ela poderia ser do tamanho de seu desejo. Porém, não 

chegaria muito longe, caso continuasse a furtar pelas ruas da cidade. É preciso estudar para 

ser advogada. Aquele encontro selou um destino... 

Dália & Donys Marte, sempre que se deparavam com aquela gentil senhora nos limites 

da Cinelândia, eram agraciados com lanches e uma boa troca de ideias. A importância dos 

estudos era ressaltada, visto que soubera que os dois irmãos eram analfabetos e não 

frequentavam a escola... 

No cotidiano das ruas, eis que uma vizinha de Donys Tayguara notou que Dália & 

Donys Marte se encontravam a viver pelas ruas. A vizinha buscou ajuda junto ao “Juizado de 

Menores”, provocando, desta feita, o reabrigamento dos dois irmãos. 

A vizinha escreveu uma carta para Zaira, informado que Donys Tayguara não estaria a 
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cuidar d@s filh@s. Disse ainda que @s infantes estavam a roubar pelas ruas da cidade. A 

mulher sinalizou sua preocupação com a situação vulnerável e potencializadora de violência a 

que os dois irmãos estavam submetidos. Forneceu ainda o endereço do abrigo onde Zaira 

poderia encontrar os seus filhos. 

Zaira era analfabeta, mas Miranda, seu companheiro não. Zaira & Miranda foram 

resgatar Dália & Donys Marte. Miranda tornou-se o pai d@s filh@s de Zaira. Ele que tivera 

apenas um filho natural com Zaira, tornou-se pai de três. Assim, realizou o sonho de ser pai 

de uma menina e ainda ganhou um segundo menino, através da adoção fática de Dália & 

Donys Marte. Miranda & Dália construíram uma sólida relação paterno-filial. Donys Marte 

também reconheceu Miranda como sendo seu pai. 

Dália, na mesma medida que reconhecia Miranda como pai, recusava-se a reconhecer 

Zaira como mãe. Zaira, “necessitou” enviar a filha para passar uma temporada na roça, na 

casa de tia Creuza, que foi quem “amansou” a infante. Tia Creuza tinha uma varinha de 

guaximba preta, “instrumento pedagógico” utilizado para “adestrar” Dália. Tempos depois, 

Dália retorna para a companhia da mãe, do “pai” Miranda e irmãos. 

Miranda tentou adotar Dália e Donys formalmente, visto que já os tinha por filhos. 

Donys Tayguara fora localizado e não autorizou à adoção dos rebentos, rebentos esses em 

relação aos quais nunca conseguira, efetivamente, ser pai... “Procurei em todas as mulheres a 

felicidade. Mas eu não encontrei e fiquei na saudade. (...)” 
425

. 

Subúrbio carioca, cenário do primeiro encontro havido entre nossas heroínas, há que 

se dizer que Chica, mesmo sabendo, desde sempre desejar mulheres, assustou-se frente ao 

olhar desejante de Dália. Apesar de estar na Cidade Maravilhosa há aproximadamente um 

ano, Chica sentia-se um “bicho do mato”. Ninguém da família de Chica sabia que ela era 

lésbica, havia comentários e suspeitas devido a seu modo “raio” de ser. Suspeitas que toda a 

família fazia questão de recusar... 

Dália, desde então, ficava à espreita, mas Chica estava sempre a se esquivar, em um 

movimento de querer e não poder ceder aquele estranho amor. Já havia experimentado o amor 

“entre iguais”. Dália, desde que notou os caminhos do próprio desejo, fez questão de dizer 

para mãe seu modo de amar, não obstante a delicadeza e estremecimentos que havia naquela 

relação mãe/filha. 

Angaturama, Maria Olinda, a mãe de Chica, adoece! Tradição familiar! Cabe à filha 

caçula ocupar-se dos cuidados com @s pais, em situação de adoecimentos. @s irmãos 
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chamam por Chica. Ela retorna e passa a cuidar da mãe. Porém, nos dois anos que vivera na 

Cidade Maravilhosa, Chica acostumou-se a ter liberdade, a ganhar o próprio dinheiro e 

custear suas necessidades. No período em que viveu na casa de sua irmã Celeste, trabalhou 

como empregada doméstica, ofício que lhe garantia autonomia financeira... 

A relação de Chica com @s irmãos ficou tensa, pois suas economias estavam a findar 

e ninguém a ajudava, reconhecendo que ela faria jus a remuneração, pois tinha necessidades 

de consumo que extrapolam a subsistência. Ela tinha a obrigação de cuidar da mãe e da casa e 

os irmãos ignoravam suas necessidades cotidianas, quando se queixou, um dos manos disse 

que, caso ela quisesse dinheiro, que procurasse por um “roçado”. Chica ficou indignada! 

Dália percebeu a ausência de Chica nas cercanias. Descobriu através de amig@s 

comuns que a amada havia retornado para Minas Gerais, devido ao adoecimento de sua mãe... 

“Procurei em todas as mulheres a felicidade. Mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi 

começando bem, mas tudo teve um fim. (...)” 
426

. 

Frente ao partir de Chica, Dália considerou que Chica não mais voltaria. Chegou a 

duvidar de sua sensibilidade ao apreender que aqueles olhares apaixonados seriam 

recíprocos... Assim, desencantada, partiu para outros amores... 

Celeste foi visitar a família em Angaturama, inclusive para saber do estado de saúde 

de Maria Olinda, sua mãe. Chica pediu à irmã que a levasse consigo para o Rio de Janeiro. 

Celeste apontou que seria complicado levá-la. Pois, tod@s @s irmãos e a própria mãe 

ficariam chateados consigo. Porém, sinalizou que, caso ela fugido e chegasse a sua casa, não 

deixaria de acolhê-la. 

As saudades de Dália constituíam-se um ingrediente de relevo na decisão de Chica em 

retorna para a Cidade Maravilhosa. Decepção! Quando Chica chega ao Rio de Janeiro, Dália 

estava a viver um novo amor. Chica fica triste... 

Chica retoma o trabalho e os estudos. Concluiu o Ensino Médio, pois deixara Minas 

Gerais apenas com o primeiro segmento do Ensino Fundamental concluído. Chica não gosta 

de estudar. Gosta de trabalhar. É uma exímia quituteira! 

Dália cursava Direito na Universidade Gama Filho, cumprindo, desse modo, o destino 

que selara na Praça da Cinelândia, aos oito anos de idade, no bom encontro com aquela bela e 

gentil mulher. O modo como reagimos a uma violência cujo autor é uma criança tem efeitos 

que fogem ao nosso alcance: Dália, de “pivete” a advogada! 

Chica não queria prejudicar o namoro de Dália, ao mesmo tempo em que Dália era 
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tudo o que ela queria naquele momento. Agora, era Chica quem ficava a frequentar os lugares 

possíveis a Dália. Os amigos não aprovavam o namoro de Dália e ficavam na torcida para que 

Chica & Dália, enfim se tornassem um casal. 

Zaira também fazia coro ao namoro da filha com Chica, uma vez que não suportava 

sua atual namorada. Celeste é que ainda não sabia que sua irmã era lésbica. Isso ainda iria 

gerar tensão na relação das duas irmãs... “Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você 

não é mentira você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim”
427

. 

As vibrações surtem efeitos! Dália finda o relacionamento com a namorada. O assédio 

de tod@s para que ela desse uma chance a Chica se intensificam. Tod@s, a todo instante, 

“armam” eventos que fazem coincidir as presenças de Dália & Chica. Durante um dia de 

semana, eis que organizaram uma feijoada. Quando Dália chega e percebe a presença de 

Chica, se esconde embaixo da mesa e faz ali a refeição... 

Tod@s se retiram estrategicamente, no intuito de deixar fluir... Chica insiste em 

estabelecer uma conexão com a amada. Depois de muito tentar, eis que o beijo que estava 

ensaiado há mais de dois anos acontece. Não fora na porta do bar de Miranda, tampouco 

Chica estava com a saia branca que tanto encantou Dália, mas foi um encontro... 

Chica & Dália precisavam conversar. Chica convida a amada para irem a um motel, 

apenas para conversar. Convite aceito! Tod@s sabiam para onde estavam indo Chica & Dália. 

Zaira ficou a vibrar pela filha. Havia naquela relação mãe/filha questões que ainda tardariam 

se resolver. Mas Zaira queria a felicidade de Dália e intuía que a filha seria feliz ao lado 

daquela mulher, pois Chica Raio, era “o cara”! 

No motel, Chica & Dália ficaram por dois turnos de doze horas. Conversaram tanto e 

tão intensamente, que não sentiam o tempo passar. Dália temia sofrer, ao mesmo tempo que 

desejava entregar-se ao encanto de Chica. Dália, ainda vestida, nunca se sentira tão nua, 

tratava-se da nudez d’alma... 

Enfim, aqueles corpos ardentes se entregaram ao amor... “Já tive mulheres do tipo 

atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até 

meretriz. Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas 

nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz”
428

. Chica prometera a Dália que dedicaria 

a vida em fazê-la feliz. 

Celeste, quando soube da história de amor entre Chica & Dália, inicialmente, se 
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afastou da irmã. Mas havia muito afeto entre Chica e Celeste. @s filh@s de Celeste eram 

muito vinculados à tia. Isso sinalizava que as dificuldades seriam superadas em breve. Frente 

à crise entre Celeste e Chica, Zaira convidou a nora para morar consigo. Chica aceitou, mas 

impôs condições: que Zaira parasse de boicotar a faculdade da filha, pois Dália gostava de 

estudar. “(...) você não é mentira você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim”
429

. 

Diferenças superadas, Dália concluiu o curso de Direito. O destino traçado aos oito 

anos de idade, enfim se cumpriu. Aquela “menina de rua” que vivia em risco devido à 

negligência paterna e a total falta de estrutura estatal para dar conta de suas crianças, agora 

podia ganhar a vida exercendo a advocacia. Quanto à Chica, estudar nunca foi seu forte. 

Trabalha como auxiliar de produção, com carteira assinada e nas horas vagas exerce o ofício 

que mais gosta: fazer quitutes! 

A vida parecia estar plena...  

 

Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades de muitos amores, com umas até 

certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo 

atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive 

donzela e até meretriz
430

. 
 

Era novembro de 2008, eis que Dália estava na sacada, com o olhar voltado ao 

horizonte, demonstrando uma tristeza atroz. Chica indaga a amada o que estaria a acontecer: 

“caso eu morra hoje, saiba que morrerei infeliz, porque não sou mãe”, fora a resposta de 

Dália. 

Chica volta no tempo e rememora a promessa que fizera a Dália há alguns anos: fazê-

la feliz. Assim, diz: “já que você quer, vamos fazer a coisa certa: vamos à VIJI”. A 

maternidade nunca estivera presente no horizonte de Chica. Mas se Dália desejava ser mãe, 

apostaria no desejo da companheira e enveredaria no desconhecido mundo da 

(homo)parentalidade. Conversaram e decidiram que seria uma menina negra. Para Dália, não 

importaria a cor, apenas desejava ser mãe. Chica desejava que a filha tivesse a cor da amada, 

pois a negritude lhe encanta. 

Dália passou a frequentar todos os espaços de discussão sobre adoção que lhes era 

possível em um curto lapso temporal. Coincidências! Em 30 de março de 2009, dia do 

aniversário da já falecida mãe de Chica, deram entrada no pedido de habilitação da adoção 

junto a VIJI da Posse. Por certo, seria um sinal de sorte. 
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Primeira entrevista. Dália foi a VIJI acompanhada por Chica que fazia questão de 

participar do processo. Dália foi chamada e entrou sozinha para o atendimento. Fora indagada 

se já havia tentado ter filh@s biológic@s. Respondeu que não. Quando questionada porque, 

disse que era casada com outra mulher. 

A profissional da ETI disse que precisava conversar com a juíza, pois seria algo novo 

e ela teria de ter orientações sobre a condução do caso. A juíza orientou que Chica deveria 

também fazer parte do processo. Houve questionamentos básicos sobre como ficaria o 

Registro Civil de Nascimento, por parte de Dália & Chica. 

Durante as intervenções ficou evidenciado que a adoção era um projeto apenas de 

Dália, que Chica apenas acolhera a demanda da amada, pois nunca se imaginou exercendo a 

maternidade. Frente ao questionamento de como ficaria a criança a ser adotada caso Dália 

viesse a morrer, Chica verbalizou que caso aquilo acontecesse, depois veria o que faria. Pois 

Dália estava viva e sua aposta era na vida da companheira, não em sua morte. A habilitação 

fora deferida! Quatro meses após a entrada do pedido, o casal já figurava no cadastro de 

adoção. 

Dália seguiu com as participações nos espaços de discussão sobre adoção. Tornara-se 

uma militante, não apenas uma mulher que demandava uma filha. Eis que fora consultada 

sobre a possibilidade de adotar Daísa. Tratava-se de uma menina com cinco anos de idade e 

com histórico de três devoluções. A infante era considerada portadora de necessidades 

especiais. Daísa estava sob a jurisdição da VIJI de Refúgio das Águias. 

Houve a primeira visita ao abrigo. Tatá, filha de Celeste, fez questão de acompanhar a 

tia Dália. Daísa estava muito retraída e pouco interagiu com Dália e Tatá. Quando retornaram 

para casa, Tatá mostrou-se contrária a adoção, pois se sentia enciumada das tias Chica & 

Dália que sempre foram referências importantes em sua vida. Chica se fez presente na visita 

seguinte. Houve maior interação com Chica, que pontuou que aquela criança não teria 

necessidades especiais, mas demandaria estimulação e amor. 

Chica & Dália não se sentiram encantadas, como em um amor à primeira vista. Mas 

deixaram-se afetar por Daísa e, construíram um amor à última vista. Travaram contato com a 

ETI da VIJI de Refúgio das Águias e disseram da intenção de darem seguimento no processo 

de aproximação com Daísa. 

Fora acordado que o desligamento seria gradual, com visitas a evitar problemas que 

inviabilizasse a adoção, como aconteceu nas tentativas anteriores. A equipe orientou ainda 

que não se falasse com a infante sobre a perspectiva adotiva, a fim de não criar expectativas. 

Porém, Chica discordou da orientação e conversou abertamente com Daísa sobre o desejo de 
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tê-la por filha. 

Daísa, a partir das primeiras saídas para passar os finais de semana com suas mães, 

começou a desenvolver-se, passando a se comunicar com maior desenvoltura. A cada retorno 

ao abrigo, Daísa mostrava-se mais resistente à ideia de continuar a viver naquele espaço 

institucional. 

A infante já sabia onde seria o seu quarto na casa da mãe Chica & mãe Dália. Ainda 

no primeiro mês de saídas nos finais de semana, em um dia de retorno ao abrigo, Daísa pediu 

para voltar para a casa de suas mães. Diante da recusa, Daísa começou a quebrar tudo. 

As equipes, do abrigo e da VIJI telefonaram para Dália & Chica e pediram que fossem 

buscar Daísa, pois a infante se recusava a continuar no abrigo. Trocando em miúdos, as mães 

que haviam se organizado para receber a filha em seis meses, em menos de trinta dias tiveram 

que adequar a casa para a acolhida de Daísa. 

O cotidiano familiar virou do avesso com a chegada, em definitivo, de Daísa. O 

casamento entrou em crise, dado as demandas infindas daquela criança. Chegou um momento 

em que Chica sinalizou para Dália que a filha fora uma invenção sua, então que desse jeito. A 

partir daquele momento, Chica sai de cena e deixa sob a responsabilidade de Dália todos os 

cuidados de Daísa... 

Dália estava no limite! Houve uma situação em que Daísa não deixava Dália lhe dar 

banho. Era uma gritaria infinda! Chica a tomou nos braços e, de modo calmo e firme lhe 

disse: “não vamos desistir de você! Não adianta gritar e espernear; você é nossa filha e não 

voltará mais para o abrigo, aqui é o teu lugar”! A infante ficou calada e aceitou ser cuidada 

por Dália. 

A partir daquele momento, em que pese as dificuldades, a rotina familiar foi criando 

contornos mais sólidos. Daísa tornou-se filha de Chica & Dália. O processo fora concluído. A 

infante, finalmente, era filha de Dália & Chica, relação homoparental legitimada pela lei do 

Estado! “Procurei em todas as mulheres a felicidade. Mas eu não encontrei e fiquei na 

saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha 

vontade, você não é mentira você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim”
431

. 

Tudo parecia estar pleno, Dália era uma mulher realizada com o amor de Chica e 

também com sua demanda por uma filha. O sonho que a acompanhou desde a adolescência 

era uma realidade. E, diferentemente do que escutara em suas andanças pelos espaços de 

discussão sobre adoção, não esperou nada pela chegada da filha. 
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Daísa, com todas as dificuldades iniciais provocadas no casamento com sua chegada, 

fora um ponto de gravitação, fazendo com quem o entorno familiar se aproximasse ainda mais 

daquela entidade familiar. Chica & Dália não demandavam por alguém específico para que 

fosse a referência de processos identificatórios para Daísa. Isso aconteceria na vida, que é 

sempre mais rica que o intimismo familiaristas de núcleos familiares. 

Daísa, desde a chegada, fora inserida na atmosfera do credo religioso de suas duas 

mães. Dália, além de Católica Apostólica Romana, tinha lugar na liturgia. Apesar das críticas 

que têm ao preconceito da igreja, apostam na fé e na superação dos dogmas que não fazem 

sentido, considerando a leitura que têm do texto bíblico. Chegaram a ser convidas pelos 

pastores Fábio & Marcos
432

 para que se casassem na Igreja Contemporânea. Recusaram 

porque não faria sentido para elas um casamento religioso em outro lugar que não na Igreja 

em que congregam. 

Daísa estava a crescer, estando perfeitamente inserida no contexto familiar nuclear, 

extenso e ampliado de suas duas mães. Tudo estava bem para Dália. Nada faltava! Será? Eis 

que Chica lhe diz que queria mais uma filha. O desejo se ancorava no fato que amara estar 

vivendo a maternidade, coisa que jamais havia pensado, havia ainda o fato de ser originária de 

uma grande família, não nos esqueçamos disso. Dália disse não! Chica cobrou que quando 

Dália lhe falou do desejo de ser mãe, acolheu de pronto. 

Dália afirmou que acolheria o pedido de Chica, não antes de muitas recusas e 

argumentos. Por fim “acolheu” os clamores da parceira; no entanto, atuava de modo a 

inviabilizar a chegada de outra menina. Chica fazia questão que a nova filha também fosse 

negra. A nova filha, preferencialmente, poderia ser mais velha que Daísa, assim poderia 

potencializar ainda suas transformações... 

Durante uma festa em que estavam presentes técnic@s de algumas VIJI e militantes, 

Chica escutou uma conversa sobre Laís
433

, uma adolescente que estaria disponível à adoção. 

Era uma menina de onze anos que deixara à casa materna para viver em um abrigo. 

Havia uma delicada questão: Laís não desejava ter duas mães! Ela queria um pai e 

uma mãe, como a maioria das pessoas têm. Não obstante as resistências de Laís, iniciou-se 

um amadrinhamento
434

. Laís chegou a passar uma temporada na casa de Chica & Dália, mas 

o amadrinhamento não caminhou na direção de uma adoção. Laís partiu... 

Tempos depois, “parece que esse povo das equipes técnicas conversa entre si”, eis que 

Dália fora abordada pela psicóloga que trabalha na VIJI do Parque. A psicóloga sondou Dália 
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sobre a possibilidade de amadrinhamento de Thamara, uma menina de onze anos que estava 

abrigada fazia quatro anos. Dália disse que conversaria com Chica. Mas, pensou alto, tendo 

chegado a verbalizar, sem que a técnica da VIJI pudesse escutar: “pra que falar sobre isso com 

Chica”? 

Passado não mais que meia hora, Chica fora abordada pela mesma psicóloga. Chica 

encantou-se com a possibilidade. Dias após a festa, iniciou-se o processo de amadrinhamento 

de Thamara por Chica & Dália. Toda a família, também Tatá, sobrinha que não abre mão do 

posto de afilhada/filha, foi conhecer Thamara em um abrigo na Comarca de Parque. 

O primeiro encontro fora permeado de estranhamentos! Thamara parecia um “bicho 

do mato”, pouco interagia. Chica de pronto gostou, mas sem o encantamento, cantado por 

tant@s mães/pais adotivos do amor à primeira vista. No entanto, Chica apostava que poderia 

acontecer um amor à última vista. Tatá observava apenas impossibilidades naquele projeto 

homoparental, eis que o ciúme bate à porta. Para Daísa, estava tudo bem. 

No retorno para casa estavam Dália e Tatá a dizerem das dificuldades e do quanto 

àquela menina não se abriria ao encontro. Chica diz do belo sorriso de Thamara. Todos 

questionam Chica sobre o sorriso, uma vez que Thamara não teria dado um único sorriso. 

Chica insiste na beleza do sorrir de Thamara que aquele gesto seria sim um sinal de abertura 

para uma família. Enfim, Chica está empolgada! Dália é puro recuo! 

As visitas continuam a acontecer! Dália reclama da distância! Chica aponta que cada 

visita é um lindo passeio, com o que Daísa concorda de pronto! Tatá, apesar das resistências, 

não pode deixar de concordar com a tia Chica e com Daísa, que também fora por ela recusada 

no passado. Thamara demonstra abertura cada dia maior ao encontro, a possibilidade de viver 

algo novo. Mas teme deixar os irmãos que estão no abrigo para trás. 

A psicóloga telefona e sugere que Thamara passe os finais de semana com Dália e 

Chica. Dália pontua para a psicóloga que talvez não possa seguir com os encontros, pois não 

renovara a habilitação para adoção. A psicóloga lhe diz que isso não seria um problema, visto 

que ela e Chica já haviam adotado, mais que isso, eram militantes e Thamara estava fora do 

perfil dos habilitad@s que figuravam o Cadastro Nacional de Adoção. Sim, naquele momento 

o Cadastro Nacional já havia sido implementado e, em âmbito nacional, não havia 

habilitad@s disponíveis a adotar uma menina como Thamara... 

Trocando em miúdos, Chica & Dália eram uma aposta da ETI da VIJI do Parque para 

a adoção de Thamara. Será que, efetivamente, Dália não queria mais uma filha? Vai saber... 

Ela canta aos quatro cantos que, conforme aconteceu com Chica na adoção de Daísa, estava a 

acontecer com ela na aproximação com Thamara, ou seja, estava a ceder ao desejo de Chica. 
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Vai saber se Chica também, ainda sem saber, de igual modo demandava por filh@s. Bom, o 

humano é mais do que supõe nossas vãs certezas técnicas... 

Chica & Dália, também Daísa e Tatá já eram só encantos em relação a irmã que estaria 

por vir. Agora era Thamara que apresentava recuos. A pré-adolescente estava a ser provocada 

por alguns profissionais do abrigo a recusar Chica & Dália. Qual o motivo? Eram sapatões e, 

por certo, na leitura dos ditos profissionais, notadamente educadores e gestores, o que 

moveria Dália & Chica a adotarem Thamara seria um desejo escuso de “comê-la”. Assim, 

durante os períodos em que a garota ficava na casa das futuras mães, deixava transparecer 

medo, ao mesmo tempo que também desejava deixar o abrigo e ter uma família. 

Quando Dália se dá conta do que estava a povoar o imaginário de Thamara, a pega 

pelo braço, entra em seu quarto de casal, mostra a cama e diz: “escuta aqui, nessa cama, você 

vai poder deitar sempre que desejar, mas sempre como nossa filha e irmã de Daísa. Eu sou 

sapatão sim, mas tenho mulher, não preciso comer você”. Aquele confrontar produziu 

potentes efeitos... Mas ainda não resolvera de todo a questão, pois sempre que voltava para o 

abrigo, Thamara era bombardeada por alguns educadores daquele abrigo religioso. 

Eis que fora acordado que Thamara passaria o carnaval com sua futura família adotiva. 

Tudo pronto para um lindo passeio. O telefone toca. Do outro lado da linha uma trágica 

notícia: Geffinho, filho de Celeste, irmão de Tatá, sofrera um grave acidente e estava em 

coma, entre a vida e morte, em Minas Gerais. 

A tristeza cobre aquela feliz família. Dália & Chica se lembram de telefonar para a 

psicóloga da VIJI para noticiar o trágico acidente e pedir que informem Thamara do ocorrido. 

Pois, o convite era para um passeio, não para passar o carnaval, envolta em tristeza, em um 

hospital a acompanhar as incertezas do quadro de saúde de uma pessoa amada como 

Geffinho... 

No lugar de darem a informação correta, @s profissionais do abrigo disseram para 

Thamara que Dália & Chica teriam desistido de levá-la para o passeio, sem fazerem qualquer 

menção ao acidente que, por pouco não ceifara a vida de Geffinho, rapaz que Thamara já 

conhecia e também nutria afetos. 

Chica & Dália estavam envoltas em acolher as demandas de Tatá e tod@s as pessoas 

que eram próximas de Geffinho. Celeste que morrera em 2010 fazia muita falta, notadamente 

ante aquela tragédia. Geffinho ficou dias em eminente risco de morte. Porém, estavam 

tranquilas em relação à Thamara, pois a garota, por certo compreendera a impossibilidade do 

prometido passeio. 

Geffinho saiu do quadro crítico. Dália & Chica, tão logo puderam, foram ao abrigo 
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visitar Thamara. Óbvio que Daísa e Tatá estavam juntas. Chica se lembrou de levar as 

fotografias do acidente, sob os protestos de Dália. A chegada ao abrigo fora marcada pela 

hostilidade de Thamara. As fotografias ajudaram a limpar a rede de intrigas que fora tramada 

para inviabilizar aquela adoção. 

O estágio de convivência de Thamara fora permeado por fortes tensões. Aquela frágil 

e confusa garota fora armada pelo preconceito da entidade de abrigo. Estava sendo inserida 

em um lar permeado pelo pecado, constituído por pessoas “lá de baixo”, ou seja, “que 

estavam destinadas ao fogo do inferno”. 

Thamara chegou à casa de suas mães com uma lista de atos, gestados pelo preconceito 

de amoladores de facas
435

 que fazem matar. A menina teria que ser devolvida, pois aquela não 

era uma família viável. Sangrar a irmã Daísa seria o ápice de atos a serem cometidos. A força 

e o desejo de Dália & Chica transformaram o estado das coisas e, enfim, Thamara rendeu-se 

ao amor daquela família. “Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira 

você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim”
436

. 

Era 11 de novembro de 2013, em uma segunda-feira, eis que Chica & Dália se 

casaram no civil, com uma cerimônia religiosa. As filhas Thamara & Daísa foram as damas 

de honra. O casamento fora a realização de um sonho de Dália. Para Chica, a cerimônia não 

seria importante, uma vez que há muito se sente casada. O instituído nos atravessa e nos fazer 

sucumbir à norma. Para Dália, casar-se era poder sentir cidadã... Agora estava em igualdade 

de condições com os demais. 

Passa o tempo e Thamara surpreende positivamente... Durante uma aula de biologia, 

em uma escola partícula, não confessional onde estuda com a irmã Daísa, Thamara ouviu da 

professora uma narrativa coadunada com a promoção que Norma dos Deuses fez no processo 

de habilitação para adoção de Bruno & Edilson. A professora falou não ser favorável a que 

homossexuais adotassem, pois não seria benéfico para as crianças. Thamara tomou a palavra e 

disse que discordava da professora, pois ela era filha adotiva de Chica & Dália e era muito 

feliz, diferente do que acontecia quando vivia com os genitores e também durante os mais de 

quatro anos que vivera em um abrigo. 

Ah, estava a me esquecer, Thamara & Daísa têm irmãos biológicos, os quais foram 

adotados por outras famílias. As irmãs mantêm contato com os irmãos de origem, posto as 
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adoções foram casadas
437

. Há um lamento, um dos irmãos de Thamara, recentemente, foi 

devolvido por um casal. O casal já devolvera outras crianças... 

 

Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades de muitos amores, com umas até 

certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo 

atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive 

donzela e até meretriz. Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de 

guerra e de paz. (...). Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da 

minha vida, a minha vontade, você não é mentira você é verdade, é tudo que um dia 

eu sonhei pra mim
438

. 

 

 

5.1.13 18ª história – a idealização e o tempo de espera na adoção: enfim, Gino & Paulo com o 

filho Hector! ... tente me amar, pois estou te amando... 

 

 

Tente passar pelo que estou passando, tente apagar este teu novo 

engano, tente me amar, pois estou te amando, baby, te amo, nem sei se 

te amo. Tente usar a roupa que eu estou usando, tente esquecer em que 

ano estamos, arranje algum sangue, escreva num pano, Pérola Negra, 

te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto, como prova de 

amor mostre teu novo canto, escreva num quadro em palavras 

gigantes, Pérola Negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais 

sobre o sexo, peça meu livro, querendo eu te empresto, se inteire da 

coisa sem haver engano
439

. 

 

Foram muitos os encontros que viabilizara-me contar essa história. Conheço Gino há 

mais de vinte anos. Estivemos em alguns espaços comuns da militância LGBTTIQ. Gino dá 

vida à Kátia Furacão
440

, um dos ícones da resistência em prol da afirmação da diversidade e 

liberdades sexuais. “Tente usar a roupa que eu estou usando, tente esquecer em que ano 
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estamos, arranje algum sangue, escreva num pano, Pérola Negra, te amo, te amo”
441

. 

Quanto a Paulo, seu companheiro, nossos contatos foram escassos. Sequer topou 

participar da conversa para narrar sua versão da história de amor que vive com Gino. 

Contudo, concordou que Gino dissesse da história familiar e do desejo e espera pela chegada 

de Hector; bem como da felicidade que tem sido o exercício da homoparentalidade em relação 

a um filho em comum. Paulo pontuou que chancelaria a narrativa do amado. 

Dessa feita, para Paulo ter a história narrada em uma pesquisa de doutorado, estava 

valendo, o que não queria era ter que falar. Gino disse que o companheiro sempre viveu à 

margem da militância, em que pese sempre ter lhe dado suporte. Verdade que, quando se 

conheceram, Gino não falou da personagem que defendia: “isso não é coisa que se fala no 

primeiro encontro”. 

Paulo & Gino se conheceram, em 2002, no “Buraco da Lacraia”
442

, uma exótica boate 

segmentada para os LGBTTIQ, sediada nas proximidades da Lapa, mais precisamente no 

Bairro de Fátima, na Cidade Maravilhosa. “Rasgue a camisa, enxugue meu pranto, como 

prova de amor mostre teu novo canto, escreva num quadro em palavras gigantes, Pérola 

Negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo”
443

. 

Dizem que aqueles que querem se divertir, encontrar gente de carne e osso, com 

corpos de “pai de família”, como costuma falar um amigo meu, poderiam, melhor, deveriam, 

pelo menos uma vez na vida, visitar o “Buraco da Lacraia”. Para além de paquera e curtição, é 

onde se encontra o dito chopp mais gelado da cidade e completamente liberado. Há ainda um 

ar condicionado para lá de gelado; em uma cidade com temperaturas que costumam passar 

dos quarenta graus Celsius, isso se constitui em um dado a não ser desconsiderado. 

Paulo, pouco tempo após o primeiro beijo, naquele primeiro encontro, já estava 

completamente apaixonado. Dias depois, acabou por flagrar Gino montado de Kátia Furacão. 

Era um evento de afirmação da dignidade da população LGBTTIQ. Naquele dia, Paulo lhe 

disse que se soubesse que ele era a “fabulosa” Kátia Furacão, não teriam se envolvido. Agora, 

não tinha mais o que fazer, pois já estava completamente apaixonado. “Tente passar pelo que 

estou passando, tente apagar este teu novo engano, tente me amar, pois estou te amando, 

baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que eu estou usando, tente esquecer em 
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que ano estamos, arranje algum sangue, escreva num pano”
444

. 

Kátia Furacão, para além de ser um ato político de afirmação da diferença, constitui-se 

uma saída construída por Gino para lidar com os limiares entre o masculino e o feminino. 

Gino, caso Kátia não fosse produzida, teria se tornado um homem gay “afetado”. Gino 

apreende que ser um gay com trejeitos seria ruim para si, pois dificultaria ainda mais a já 

difícil vida daqueles que ousam dizer e assumir seus amores entre “iguais”. Gino não deixa de 

lembrar a violência gratuita que sofrera por um grupo de skinheads, quando em uma balada na 

Cidade Maravilhosa. “(...) arranje algum sangue, escreva num pano, Pérola Negra, te amo, te 

amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto, como prova de amor mostre teu novo canto, 

escreva num quadro em palavras gigantes, Pérola Negra, te amo (...)”
445

. 

Nossa conversa levou Gino a voltar no tempo, quando ainda vivia na casa dos pais em 

Cachoeiras do Macacu, uma pequena cidade do interior. Disse de seus breves amores. Ele 

gostava de meninos e meninas. 

Verdade, Gino sempre preferiu os meninos! No início da vida adulta, quando o pai 

“descobre” que ele seria viado, em um ato de desatino, aquele homem tentou esfaquear o 

filho. Gino conseguiu, ainda em trajes menores, pular uma estreita janela que ligava a cozinha 

da casa ao mundo... “(...) escreva num quadro em palavras gigantes, Pérola Negra, te amo, te 

amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo, peça meu livro querendo eu te empresto, se 

inteire da coisa sem haver engano”
446

. 

Aquele jovem correu ladeira abaixo, descalço, em uma rua com paralelepípedos, sob 

um sol de mais de quarenta graus. Sola dos pés em bolha! Refugiou-se na casa de uma tia, que 

foi quem cuidou de seus pés queimados. “(...) tente esquecer em que ano estamos, arranje 

algum sangue, escreva num pano (...)”
447

. 

Aquelas queimaduras deixaram profundas marcas em Gino... Feridas que doeram para 

além do físico, por anos a fio. Tão logo “recuperou-se”, Gino partiu para a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Sediou-se em Navegantes, onde vive desde então, tendo 

criado raízes com a cidade. 

Gino graduou-se em Educação Artística e História da Arte na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro. Trabalhou como estagiário em sua área de formação no Serviço Social do 
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Comércio (SESC) no ano de 1988. A partir de 1990 foi contratado pelo SESC onde 

permaneceu por vinte e cinco anos. “(...) tente me amar pois estou de amando, baby, te amo, 

nem sei se te amo”
448

. 

Gino, a partir de seu trabalho, conseguiu comprar casa própria em um alternativo e 

sofisticado bairro de Navegantes. Nosso protagonista acabou por dar morada a Vilma & 

Adilson, seus pais. Costuma dizer que, “acolhi os pais que me expulsaram de casa por eu ser 

viado”. Joubert, seu único irmão, também homossexual, fora morar consigo. 

Gino viveu muitos amores. Porém, casou-se apenas quatro vezes. Dentre os quatros 

casamentos, coabitou apenas com Paulo. No entanto, todos os casamentos foram pautados na 

monogamia. Traições dos companheiros foram os motivadores dos términos das 

homoconjugalidades. O casamento com Paulo impôs algumas transformações. Teve que 

aprender a dividir o cotidiano, inclusive o leito! Dormir no meio da cama não era mais uma 

possibilidade. 

A primeira viagem do casal aconteceu logo no início do namoro/casamento. Foram 

para a Região Sul do País. Estiveram em um acampamento cigano, quando Gino pode ver 

Paulo cercado por várias crianças pequenas. Uma estava em seu colo. Gino verbalizou para o 

amado que teriam filhos. 

Paulo & Gino, naquele instante entraram em sintonia. “Fala sério?” Perguntou Paulo. 

“Por certo”, fora a resposta de Gino. “(...) Pérola Negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, 

enxugue meu pranto, como prova de amor mostre teu novo canto, escreva num quadro em 

palavras gigantes, Pérola Negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo, peça 

meu livro querendo eu te empresto (...)”
449

 

Naquele momento da vida, Gino & Paulo estavam felizes. Dos familiares de origem de 

Gino, apenas Joubert continuava a morar consigo. Vilma morrera, há muitos anos, vítima de 

um atropelamento. Alguns anos depois, Adilson morrera vitimado por uma leucemia. 

A relação com os pais, notadamente, Vilma fora difícil até o fim, mas sempre 

permeada por amor. A cena mais doída que Gino traz consigo, refere-se ao instante em que 

levantou o plástico que cobria o corpo de Vilma no chão da rua... Gino diz de um entorpecer 

duradouro... “(...) baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que eu estou usando, 

tente esquecer em que ano estamos, arranje algum sangue, escreva num pano, Pérola Negra, te 
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amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto (...)”
450

. 

Adilson, nos últimos tempos, continuava um homem austero! Porém mais afetivo. 

Havia naquele pai um lamento pelo fim da família, pois não acreditava que os dois filhos 

homossexuais lhes dariam netos. Lamentava, já sem o rancor de outrora que, por pouco, não 

ceifou a vida de Gino e o transformou em assassino. A morte paterna fora doída; não abrupta 

como a da mãe... “(...) Pérola Negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo, 

peça meu livro querendo eu te empresto, se inteire da coisa sem haver engano”
451

. 

Paulo & Gino voltaram a falar do desejo de serem pais. Gino buscou informações. 

Soube que o juiz de Navegantes era mega preconceituoso com os LGBTTIQ. Assim, 

decidiram que apenas Gino entraria com o pedido. No ano de 2007, Gino deu entrada com o 

processo de habilitação na VIJI de Navegantes. 

Gino falou de sua homoconjugalidade com Paulo. Porém, apenas Gino fora 

entrevistado. A participação de Paulo no processo de habilitação limitou-se a sua presença no 

momento da visita domiciliar. “Tente passar pelo que estou passando, tente apagar este teu 

novo engano, tente me amar pois estou te amando, baby, te amo, nem sei se te amo. Tente 

usar a roupa que eu estou usando (...)”
452

. 

Joubert, o irmão do habilitando, fora convocado para a entrevista, oportunidade na 

qual disse que discordava da habilitação do irmão e fez questão de registrar que não assumiria 

o sobrinho, frente a uma possível morte do irmão. Gino ficou indignado com o 

posicionamento de Joubert, notadamente porque sempre o acolhera em casa. Mais que 

indignado, teve a apreensão que o irmão o prejudicara no percurso da adoção. 

No momento destinado a se discutir o “perfil” da criança a ser adotada, Gino fora 

confrontado com sua constante “crise identitária” no tocante à etnia. Disse para as 

profissionais que desejava adotar uma criança de sua cor. Porém, não sabia dizer que cor seria 

essa: “meu pai é preto, minha mãe é branca. Qual é a minha cor?”... “Tente usar a roupa que 

eu estou usando, tente esquecer em que ano estamos, arranje algum sangue, escreva num 

pano, Pérola Negra, te amo, te amo”
453

. 

As questões étnicas têm relevo para Gino, pois sente que fora discriminado pelas 

famílias extensas materna e paterna, cada uma colada na afirmação de suas origens a partir da 
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negação do outro. Isso o fizera sofrer. Não queria que o filh@ viesse a ter que se confrontar 

com situações semelhantes. Trocando em miúdos, decidiu que queria uma criança, 

independente de etnia, saudável, sem deficiências, com no máximo três anos de vida. 

A habilitação de Gino fora realizada em apenas três meses! 

Gino necessitou fazer três renovações em sua habilitação. Ele sempre ficou com a 

sensação que a demora teria relação com o fato de ser homossexual e também com a fala 

contrária de Joubert para o corpo técnico da VIJI de Navegantes. Durante nosso encontro 

apontei para ele que, caso isso fosse um problema, teria impactado no momento a habilitação. 

Há que se considerar que fora uma habilitação que fora finalizada com bastantes celeridade. 

Eis que em 2013, seis anos após sua habilitação, o telefone toca. Ele estava em Búzios. 

Do outro lado da linha era uma psicóloga da VIJI de Navegantes a lhe informar que Hector, 

um bebê com oito meses de vida, estava disponibilizado para adoção. “como prova de amor 

mostre teu novo canto, escreva num quadro em palavras gigantes, Pérola Negra, te amo, te 

amo”
454

. 

Nervosismo! “O que faço?” Fora agendado uma entrevista. A partir das orientações 

recebidas pela ETI da VIJI de Navegantes, Gino & Paulo postulam a adoção de Hector em 

conjunto. Parece que os tempos haviam mudado por Navegantes! Joubert, com o anúncio da 

chegado do sobrinho, deixou à casa do irmão... 

Durante o primeiro encontro, Hector sequer direcionava o olhar Para Paulo & Gino. 

Parecia um bebê embotado, aquém para o esperado para um infante com sua idade. Hector 

fora deixado pela genitora na unidade hospitalar onde nasceu e, com cinco dias de vida, após 

a alta hospitalar, fora encaminhado para o abrigo. “(...) tente me amar pois estou te amando, 

baby, te amo (...)”
455

. 

As visitas ao abrigo foram muitas. Em que pese a madre superiora ser austera e sempre 

referir-se a Gino & Paulo como tios de Hector, não como pais, eles consideram que tiveram 

uma boa acolhida. Afinal, devido a dificuldades para chegarem ao início das visitas devido ao 

trabalho, ficavam no abrigo mais tempo que o horário limite das visitas. 

Gino recorda-se com felicidade do primeiro banho que dera em Hector. Já havia 

passado do horário das visitas. Era hora do banho das crianças. A educadora perguntou se ele 

desejava dar banho no seu filho. Gino prontamente acolheu aquele gentil convide. Quando 

terminou de dar banho em Hector, seguiu a banhar os demais, pois eram muitas crianças para 
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uma única educadora, o que, na apreensão de Gino, prejudicaria as crianças em seus processos 

de desenvolvimento. 

 

Tente usar a roupa que eu estou usando, tente esquecer em que ano estamos, arranje 

algum sangue, escreva num pano, Pérola Negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, 

enxugue meu pranto, como prova de amor mostre teu novo canto, escreva num 

quadro em palavras gigantes, Pérola Negra, te amo, te amo
456

. 

 

Foram três meses de aproximação... Paulo & Gino já não viam a hora do bebê poder 

ficar em definitivo sob seus cuidados. Percebiam que Hector já esboçava tristeza quando 

chegava a hora da partida dos pais. O termo guarda para fins de adoção de Hector para seus 

pais Paulo & Gino fora deferido quando o infante estava com oito meses de vida... 

Hector, de imediato, foi inserido em creche. Gino & Paulo fizeram todos os exames 

sugeridos pelo pediatra de referência do infante. O bebê estava bem de saúde. Precisava 

apenas ser estimulado a contento... Hoje, Hector está para completar cinco anos. É uma 

criança espontânea e encantada com a vida. Também encanta, não apenas os dois pais, assim 

como a todos que o conhecessem. Quando os dois pais se encontram no mesmo cenário, 

nomeia-os por papai Gino & papai Paulo, mas se há apenas um deles, é simplesmente pai. 

No primeiro aniversário de Hector, quatro meses após sua inserção junto a Gino & 

Paulo, houve uma grande festa. O casal fez questão de convidar todo o abrigo. Porém, por 

coincidir com festejos no abrigo, apenas a psicóloga foi à festa de Hector. Gino sentiu-se 

monitorado pela psicóloga. Teve a impressão que ela estaria ali a trabalho, não para participar 

da festa de seu filho. 

Gino fora demitido do SESC pouco tempo depois da chegada de Hector. Houve um 

forte impacto na renda familiar, pois aquele emprego representava a maior fatia do orçamento 

doméstico. “Rasgue a camisa, enxugue meu pranto, como prova de amor mostre teu novo 

canto, escreva num quadro em palavras gigantes, Pérola Negra, te amo, te amo”
457

. 

Por ora, Gino continua a trabalhar na Rede Pública Estadual de Educação e Paulo em 

um salão de beleza. Gino também fez um curso de cabeleireiro, para tentar voltar a contribuir 

mais com a renda familiar. 

O processo de adoção de Hector continua a rolar, pois a destituição do poder familiar 

em relação à genitora ainda não findou. Gino tem muitas queixas referentes à morosidade. 

Inquieta-se com o fato do filho haver entrado na alfabetização e ainda não haver alterado seu 
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nome no Registro Civil de Nascimento. Porém, já conversou com a escola que deseja que lhe 

ensinem a escrever o nome em conformidade com os nomes dos pais adotivos. 

Gino sempre teve a sensação de que Hector seria mais próximo de Paulo, o que 

acabava por gerar certo ciúme. Essa apreensão mudou no momento em que o filho, com 

apenas dois anos e meio, na verdade, quase três anos, disse-lhe: “papai me ama, né”? Gino, 

quase em lágrimas, o que se recusa, pois pensa que já sofreu muito, disse: “papai ama, filho. 

Por quê?” Hector surpreende Gino ainda mais: “papai faz comida, arruma a casa, toma conta 

de mim, toma conta de meu pai Paulo, da Gaia e da Pitula
458

. Papai ama a gente”... “(...) tente 

apagar este teu novo engano, tente me amar pois estou de amando, baby, te amo, nem sei se te 

amo. Tente usar a roupa que eu estou usando, tente esquecer em que ano estamos (...)”
459

. 

Gino, logo nas primeiras saídas de Hector do abrigo, em companhia de Joubert, foi 

visitar Cachoeiras de Macacu. Transitaram pelos caminhos que percorriam quando criança, 

agora em companhia do filho/sobrinho... 

Gino considera-se a síntese do encontro das etnias de suas famílias, das religiões que 

lhe atravessam e dos amores que vivera! Tudo isso há de ser transmitido ao filho, para que 

possa também fazer seu caminho... 

Gino lembra-se que quando Hector chegou, inicialmente, estava reproduzindo a dureza 

com que seu pai lhe tratava. Fez uma autocrítica e passou a ser um pai diferente daquele que o 

seu fora na relação consigo... 

Dia chuvoso em Navegante... Eis que Gino & Hector chegavam à casa. Vinham da 

escola de Hector. O filho pediu para brincarem na chuva. O pai lembrou-se que Vilma, sua 

mãe, nunca o deixava brincar na chuva. Inundado nas interdições maternas, pode entregar-se 

em companhia do filho aos prazeres de viver a parentalidade de um lugar outro que não a 

austeridade como única possibilidade. É possível ser pai sem ser duro! “Rasgue a camisa, 

enxugue meu pranto, como prova de amor mostre teu novo canto, escreva num quadro em 

palavras gigantes, Pérola Negra, te amo, te amo”
460

. 

Gino & Paulo não consideram necessário uma mulher específica para ser referência 

para o filho. Consideram importante o transitar entre os gêneros, sem sobreposição de valores. 

Gino sempre aponta a supremacia masculina em sua família... 
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Tente passar pelo que estou passando (...) tente me amar, pois estou te amando, 

baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que eu estou usando, tente 

esquecer em que ano estamos, arranje algum sangue, escreva num pano, Pérola 

Negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto, como prova de amor 

mostre teu novo canto, escreva num quadro em palavras gigantes (...). Tente 

entender tudo mais sobre o sexo, peça meu livro, querendo eu te empresto, se inteire 

da coisa sem haver engano
461

. 

 

 

5.1.14 19ª história – duas adoções em uma mesma habilitação, a supremacia dos afetos frente 

à norma?!?! Fábio & Marcos e os filhos Davison & Felipe... vamos fazer durar por 

toda a vida... 

 

 

Quando eu te olhar assim, pode esperar de mim, a declaração de amor 

mais linda, que você já pôde ouvir. Quando eu disser: "te amo", creia 

que eu não te engano, e ainda é pouco pra expressar, o amor que eu 

vou levar em mim. Por toda a vida que maior prova de amor eu posso 

te dar? Pelo nosso amor eu vou orar, prometo edificar o nosso lar, 

enquanto eu respirar. Por toda a vida, sabedoria, eu vou pedir a Deus, 

e esse amor que você vê nos olhos meus é teu, nunca vai acabar, 

vamos fazer durar por toda a vida. Quando eu te olhar assim, pode 

esperar de mim, a declaração de amor mais linda, que você já pôde 

ouvir. Quando eu disser: "te amo", creia que eu não te engano, e ainda 

é pouco pra expressar, o amor que eu vou levar em mim. Por toda a 

vida que maior prova de amor eu posso te dar? Pelo nosso amor eu 

vou orar, prometo edificar o nosso lar, enquanto eu respirar. Por toda a 

vida, sabedoria, eu vou pedir a Deus e esse amor que você vê nos 

olhos meus é teu, nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida. 

Nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida
462

. 

 

O encontro que me possibilitou contar essa história fora agendado a partir de contatos, 

através de redes sociais entre mim e o casal Fábio & Marcos. Após dificuldades mútuas em 

nossas agendas, eis que me receberam no confortável apartamento em que moram em uma 
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área nobre da Cidade Maravilhosa. 

Davison & Felipe, filhos do casal estavam em casa. Por vezes, durante nossa cordial 

conversa, as crianças nos interrompiam para demandar a atenção dos pais. Finda nossa 

conversar, fomos comer uma deliciosa pizza em um shopping center sediado dentro do 

condomínio onde vivem... “Quando eu disser: "te amo", creia que eu não te engano, e ainda é 

pouco pra expressar, o amor que eu vou levar em mim”
463

. 

Vamos a história dessa família que ousa dizer o nome do amor que a constitui... 

Fábio & Marcos têm, respectivamente, trinta e cinco & quarenta anos. Os dois são 

pastores da Igreja Contemporânea, a qual fora fundada por Marcos. A fundação da Igreja 

aconteceu em 2006 e diz de uma necessidade de Marcos na relação com a transcendência... 

“Por toda a vida, sabedoria, eu vou pedir a Deus e esse amor que você vê nos olhos meus é 

teu, nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida. Nunca vai acabar, vamos fazer durar 

por toda a vida”
464

. 

Marcos, em que pese ser filho de católicos não praticantes, fora criado na Igreja 

Congregacional. Por volta dos quatorze anos, vivenciou uma experiência homoerótica com 

um “amigo” da mesma idade. Aquele menino assustado com os possíveis do próprio desejo, 

converteu-se ao protestantismo da Igreja Congregacional.  

O sucumbir ao desejo, na vida adulta, fez Marcos se deparar com um paradoxo: a 

relação com a crença em Cristo e os dogmas de sua Igreja de origem que não aceitavam o 

modo como exercia sua erótica. 

Fábio conheceu Marcos durante um culto que dirigia na Igreja Contemporânea. Tudo 

era começo, tudo era ensaio, não apenas em relação à Igreja em construção. Também estavam 

a ensaiar a possibilidade de um amor que pudesse durar uma vida inteira... 

Eis que os olhares se entrecruzaram e o amor se impôs! “Quando eu disser: "te amo", 

creia que eu não te engano, e ainda é pouco pra expressar, o amor que eu vou levar em mim. 

Por toda a vida que maior prova de amor eu posso te dar?”
465

. 

Fábio, antes de encontrar-se com Marcos, tivera uma trajetória semelhante, mas com 

consistentes diferenças. Fábio também não nascera em um lar protestante. Vivia em 

companhia dos pais e de um irmão em um sítio. Os pais brigavam muito. O pai era “viciado” 

em jogo. A mãe, quando o pai chegava, o aguardava atrás da porta, com o cabo de vassoura, 
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pronta para lhe surrar devido à penúria que impunha à família devido à “jogatina”. 

Os tios de Fábio, membros da Igreja Assembleia de Deus, o levavam para a Igreja, 

com a “missão” de orar para que os pais se convertessem. Ele era um menino em torno dos 

seis anos de vida. Ele não nomeia a relação que os pais vivenciavam como sendo uma 

violência doméstica, posto que era a mãe quem batia em seu pai, não o contrário. O pai, para 

não bater na mulher, quebrava tudo dentro de casa. 

Os pais se converteram ao neo-protestantismo e a violência cessou. Após a conversão, 

os pais de Fábio seguiram a Igreja Universal do Reino de Deus. Fábio e o irmão tornaram-se 

pastores da aludida ordem religiosa, até que, por volta dos vinte e três anos, Fábio não mais 

suportou sufocar o desejo. Rompe com a Igreja e passa a viver a vida em baladas, em uma 

busca incessante de um amor que o fizesse feliz. Fora tanto sofrimento que não mais queria 

saber de frequentar qualquer igreja. 

Marcos fora noivo de uma mulher por quatro anos. Estava firme na Igreja 

Congregacional e, passados quatro anos de noivado, tendo concluído o curso de Direito, fora 

grande a pressão para que se casasse. Marcos, não mais suportando ocultar seu desejo, contido 

desde a conversão e tendo apenas aquela única experimentação, na adolescência de uma 

erótica entre iguais, acabou por contar à noiva que era homossexual. 

A noiva deprime-se. A mãe exige que a filha diga o porquê de tanto sofrimento e 

estranha o afastamento do noivo. Oportunidade na qual acaba por descobrir que o noivado 

fora desfeito. Marcos não mais deseja se casar. Exigiu saber o motivo. Escandalizou-se com o 

fato daquele partido perfeito, não ser tão “perfeito” assim. 

Por obra e graça da ex-sogra, os familiares de Marcos e @s membr@s da Igreja 

souberam que Marcos trazia em si a marca do “pecado”... “Pelo nosso amor eu vou orar, 

prometo edificar o nosso lar, enquanto eu respirar. Por toda a vida, sabedoria, eu vou pedir a 

Deus, e esse amor que você vê nos olhos meus é teu, nunca vai acabar”
466

. 

Fábio & Marcos sofriam. Fábio, naquele momento, buscava um sentido para sua vida 

que não mais passasse pelos dogmas que estruturam todas as religiões monoteístas, 

notadamente de matizes judaico-cristã. Marcos, mesmo destroçado pela publicização 

ostensiva das modulações de sua erótica, sentia necessidade de contato com a transcendência, 

via em Jesus, não naquelas igrejas, o sentido maior de sua existência... “Pelo nosso amor eu 

vou orar, prometo edificar o nosso lar, enquanto eu respirar”
467

. 
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Fábio distanciou-se da família, quase não havia diálogos. Ele não havia assumido ser 

homossexual. Porém, seu pai, desde sempre intuía que aquele filho trazia em si uma 

diferença, com a qual preferia não travar contato. Quando Fábio rompe com a ordem religiosa 

que seguia, já como pastor, viu no pai um intenso movimento de aproximação. 

Sempre que chegava à casa, Fábio deparava-se com o pai, sozinho na sala, a espera-lo, 

com um sorriso e a verbalização que estava a esperá-lo. “Quando eu te olhar assim, pode 

esperar de mim, a declaração de amor mais linda, que você já pôde ouvir”
468

. 

Fábio tem na memória, como uma cena de cinema a desenrolar no telão, a última 

conversa que negou ter com o pai. Ele estava arrumado para balada, quando o pai lhe disse 

que precisavam conversar. Fábio disse que conversariam na volta. O pai insistiu. Mas ele 

disse: “pai, a novela está ali na sala, tô indo”. Bateu a porta da sala e saiu. 

Quando Fábio retornou para casa, no dia seguinte, soube que o pai estava no hospital. 

Morreu na sala de cirurgia. O pai resistira a um assalto e não sobreviveu para a conversa que 

desejava ter com o filho... “Por toda a vida, sabedoria, eu vou pedir a Deus, e esse amor que 

você vê nos olhos meus é teu, nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida. Quando eu 

te olhar assim, pode esperar de mim (...)”
469

. 

O tempo passa... Fábio & Marcos se casam... A Igreja contemporânea se consolida... 

Aquilo que Marcos pensavam ser um sonho solitário, tornou-se o sonho de muitos. Na 

atualidade, são milhares de seguidores de uma Igreja Cristã que não vê no amor entre “iguais” 

a marca do pecado, a aberração que levou Sodoma & Gomorra a destruição... 

Há dez templos da Igreja Contemporânea espalhados nas cidades do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Belo Horizonte... Eis que o amor que não ousava dizer seu nome nos tempos de 

Oscar Wilde já poderia receber as benções do “sagrado” matrimônio... “Quando eu disser: "te 

amo", creia que eu não te engano, e ainda é pouco pra expressar, o amor que eu vou levar em 

mim (...)”
470

. 

Era 2010, Fábio diz para Marcos do desejo de adotar. Houve um estranhamento, pois 

Marcos também desejava ser pai, mas como dar conta de um filho com todas as tarefas da 

Igreja. Naquele momento, Fábio era assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro e ainda atuava como pastor. Fábio era pastor e administrador da 

Igreja. Queriam ser pais, mas não sabiam que caminhos percorrer para adotar. Em que pese 

                                                 
468

 Fragmentos da música Por toda a vida, Grupo Voices. 

 
469

 Idem. 

 
470

 Idem. 



322 

Marcos ser advogado, sempre atuou com Direito do Consumidor. Nada sabia sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Mas acolheu a demanda do marido. Bastaria descobrirem os 

meios necessários para efetivarem a adoção. 

Naquele momento, Emanuel de Albertin, cantor gospel lançou uma música intitulada 

“Adão e Ivo”
471

 que satiriza a população LGBTTIQ. No clipe da música, apareciam 

fotografias do casamento de Fábio & Marcos. O casal tomou as providências cabíveis para 

que as fotografias fossem retiradas do clipe. Para tal, acionaram o Ministério Público e a 

Comissão de Direitos Homoafetivos (CDH) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Na CDH/OAB Fábio & Marcos conheceram Silvana do Monte Moreira, militante dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescente e também dos direitos das minorias sexuais. O 

casal sentiu que a discriminação sofrida potencializou um bom encontro. Silvana lhes orientou 

sobre os caminhos a serem percorridos para adotarem o filho desejado. “Quando eu te olhar 

assim, pode esperar de mim, a declaração de amor mais linda, que você já pôde ouvir”
472

. 

Fábio & Marcos, ainda no ano de 2010, foram ao grupo de recepção/orientação da 

VIJI das Origens. Participaram de três reuniões nos Grupos de Apoio à adoção, uma em cada 

grupo diferente: Rosa da Adoção, Flor de maio e Café com Adoção. Compareceram ainda a 

todas as entrevistas com o Serviço Social e a Psicologia da VIJI e receberam a assistente 

social para a visita domiciliar. 

Durante um dos encontros, com vários casais, todos heterossexuais, havia uma 

dinâmica de apresentação em que um membro da díade conjugal deveria levantar e dizer 

quem era e com quem era “casado”. Todos a dizer: “sou fulano, casado com fulana, fulana 

dizia que era casada com fulano”. Fábio ficara rubro e disse para Marcos que não falaria nada. 

Marcos levantou-se e disse: “sou Marcos, sou casado com Fábio. Estamos aqui porque 

queremos muito um filho”. Parece que a estranheza não fora grande como Fábio pensou que 

seria. Afinal, mesmo com um pouco de engasgo, ele conseguiu dar sequência a ciranda... 

“Quando eu disser: "te amo", creia que eu não te engano, e ainda é pouco pra expressar, o 
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amor que eu vou levar em mim”
473

. 

Tudo pronto, faltava agora o Ministério Público e a Magistratura, para que o casal 

fosse inserido no Cadastro Nacional de Adoção (CNA). “Por toda a vida, sabedoria, eu vou 

pedir a Deus e esse amor que você vê nos olhos meus é teu, nunca vai acabar, vamos fazer 

durar por toda a vida. Nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida”
474

. 

Era janeiro de 2011, eis que o telefone toca! Era a ETI da VIJI das Origens. A 

habilitação ainda não havia sido sentenciada. Mas havia uma criança dentro do perfil que 

Fábio & Marcos desejavam ter por filh@. 

A VIJI queria saber se teriam interesse em conhecer. Frente à resposta positiva, 

agendou-se um atendimento para conversarem sobre a história da criança. Tratava-se de 

Felipe, prestes a completar sete anos de vida. Fábio & Marcos sentiram que @ filh@ estava 

por chegar. 

Questões burocráticas impediram que o encontro acontecesse antes que a sentença 

fosse prolatada... Ansiedade e tristeza, não obstante a celeridade dos procedimentos de 

habilitação... 

No dia 04 de fevereiro de 2011, saiu a habilitação e conseguiram conhecer Felipe. 

Chegaram ao abrigo com um presente na mão. Foram apresentados a Felipe. O garoto estava 

monossilábico. Mas conseguiu perguntar o que era aquilo que estava nas mãos de Fábio. 

Obteve por reposta que era um presente para o seu filho. O infante quis saber onde estaria o 

filho daquele homem. “No meu coração”, respondeu Fábio. 

Felipe estranhou que uma criança pudesse habilitar o coração de alguém. Fábio lhe 

narrou que era porque ele ainda não havia encontrado o filho. Ainda estava a procurá-lo. 

Dessarte, perguntou a Felipe se ele conhecia alguma criança que gostaria de ser seu filho. “Eu 

quero”, respondeu Felipe, já emocionado. Emoção que não fora maior que a de Fábio & 

Marcos... 

As fortes emoções não haviam terminado. Davison, amigo de Felipe e também há 

considerável tempo a viver no abrigo, também disse que gostaria muito de ser filho de Fábio 

& Marcos. Disse que porque gostava de pastores e também seria pastor quando crescesse. 

Pois, quando o pai era da igreja, ele era feliz e vivia em uma casa. Depois que o pai 

abandonou a igreja, ele ficara sem casa e passou a viver naquele abrigo. 

Fábio, Marcos e a psicóloga do abrigo entreolharam-se, sem saber bem como manejar 
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aquela delicada situação... 

Felipe disse que faria aniversário no dia seguinte. Fábio & Marcos perguntaram se 

haveria uma festa. O menino disse que não. Aquele abrigo estava a responder uma série de 

denúncias e as crianças estavam sendo transferidas. Tudo estava muito caótico. Fábio & 

Marcos se organizaram para fazer uma festa no dia seguinte. Compraram tudo para 

comemorarem o aniversário do filho que acabaram de conhecer.  

Os adotantes foram informados pela assistente social que trabalhava na entidade de 

acolhimento que a “dona” do abrigo não autorizara que eles fossem visitar Felipe no dia de 

seu aniversário, tampouco fazer uma festa de aniversário. Marcos, utilizando-se do fato de ser 

advogado, correra a VIJI e conseguiu despachar com a secretária da juíza. A autorização saiu 

no limite. Enfim, conseguiram comemorar com o filho, com a participação do amigo Davison, 

o seu aniversário... “Nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida”
475

. 

Na semana seguinte, Felipe & Davison foram transferidos, juntos, para outro abrigo. 

Fábio & Marcos, novamente, estavam sem autorização para visitarem o filho. O abrigo não 

autorizou visitas sem autorização expressa da VIJI das Origens. Silvana, a advogada, ao saber 

das dificuldades, de imediato, dera entrada, no processo de adoção. Saiu, de pronto, o termo 

de guarda de Felipe em nome de Fábio & Marcos. Ficaram confusos, pois não havia 

acontecido o processo de aproximação, conforme foram orientados durante a habilitação. 

Telefonaram para Silvana, a advogada, que os orientou a ir ao abrigo e pegarem o 

filho. A ambiguidade frente ao desejo de ter Felipe em casa e o rememorar do que fora 

trabalhado nas reuniões nos grupos de apoio à adoção e nas entrevistas com o Serviço Social e 

a Psicologia da VIJI, fez com que os adotantes procurassem orientação junto à ETI. Aquele 

termo de guarda, sem que a processualidade de aproximação tivesse acontecido, deixou @s 

profissionais perplexos. 

Dessarte, @s profissionais discutiram com a juíza, que reverteu a decisão, 

transformando-a em autorização para visitas regulares e saídas nos finais de semanas e 

feriados. Assim aconteceu... “(...) fazer durar por toda a vida. Quando eu te olhar assim, pode 

esperar de mim, a declaração de amor mais linda, que você já pôde ouvir. Quando eu disser: 

‘te amo’”
 476

. 

O primeiro final de semana junto aos pais Fábio & Marcos fora o mais marcante na 

vida daquele menino de apenas sete, recentemente completados... Felipe lembra-se de 

                                                 
475

 Fragmentos da música Por toda a vida, Grupo Voices. 

 
476

 Idem. 



325 

detalhes daquele acontecimento: cardápio, restaurante, roupa que usavam, perfumes de cada 

um dos três. Tudo se eternizou nas memórias daquele garoto, tão jovem e ao mesmo tempo 

com uma história gigantesca... “(...) fazer durar por toda a vida. (...)” 
 477

. 

Fábio & Marcos conversaram com Felipe sobre o desejo de o terem consigo como 

filho, para sempre. O garoto ficou encantado com a proposta. Verbalizaram para o menino 

que não eram dois amigos, mas um casal. Logo, ele não teria mãe, mas dois pais. Disseram 

ainda que o desejam como filho. Porém, não iriam se impor, caso ele fizesse questão de ter 

uma mãe. Caso fosse essa a escolha de Felipe, poderiam ser apenas amigos. Talvez tenha sido 

responsabilidade demais para Felipe. Talvez! 

Felipe disse sim! Quero ser filho de vocês dois! As visitas eram diárias e todos os 

finais de semana passavam juntos: Felipe e seus pais Fábio & Marcos, na casa deles. A partir 

da segunda visita de Felipe, o casal já estava morando onde vivem atualmente, para dar mais 

conforto ao filho. Termo de guarda e desligamento em um mês de enamoramento entre os 

dois e Felipe. “(...) pode esperar de mim, a declaração de amor mais linda (...)”
478

. 

Ah, no retorno que Fábio & Marcos deram à ETI após o encontro que conheceram 

Felipe & Davison, disseram também de Davison e do desejo de também adotá-lo, junto com 

Felipe. Naquele momento, foram orientados que deveriam se focar na adoção de Felipe. 

Passado um ano, voltariam a conversar sobre Davison. Sequer conseguiram voltar a visitar 

Davison, desde o desligamento de Felipe... “Quando eu disser: "te amo", creia que eu não te 

engano, e ainda é pouco pra expressar, o amor que eu vou levar em mim”
479

. 

O núcleo familiar reconfigurado com a presença de Felipe seguiu seu cotidiano, com 

pequenos conflitos, nada diferente de qualquer outra família. Todos, notadamente, Fábio & 

Marcos, sentiam saudades de Davison. Teriam que esperar um ano, o findar do processo de 

adoção de Felipe para iniciarem os movimentos no sentido de também adotarem Davison, 

assim foram orientados. 

O cotidiano na VIJI seguia acelerado, Felipe tinha sido desligado em março. Havia 

uma multidão de outras crianças/adolescentes abrigados, cujas audiências concentradas 

aconteceriam no mês seguinte, ou seja, em abril. Dentre aquele mundo de vidas à espera da 

definição de seus destinos, estava Davison!  

Davison deprimiu-se após o desligamento de Felipe. Ficou a sensação de que Fábio & 
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Marcos, aqueles dois pastores amigos não o adotariam, como tanto desejava. Talvez eles 

quisessem apenas Felipe mesmo. O sentimento de que havia sobrado tomou conta daquela 

criança... 

Travaram contato telefônico com Fábio & Marcos no final de março e perguntaram se 

eles não gostariam de participar da audiência concentrada, referente a Davison, no mês de 

abril. Fora pontuado que o menino estava mergulhado em profunda tristeza. Recusava-se a 

tudo. 

Fábio & Marcos foram para a audiência concentrada. Compartilharam as fotos que 

tinham com Felipe. Tod@s os presentes ficaram encantados com as mudanças havidas na 

vida de Felipe em tão curto lapso temporal. O casal disse do desejo de ter também Davison 

por filho. 

O garoto adentra a sala de audiências e demonstra-se feliz em ver ali os dois pastores 

que desejava ter por pais. Diante da fala de Davison que queria ser adotado por Fábio & 

Marcos, fora deferido, naquele instante, guarda para fins de adoção e o imediato desligamento 

do infante. 

Fábio & Marcos ficam confusos! Questionam que se não precisariam chamar Silvana, 

a advogada. Pontuaram que não estavam entendendo, pois aprenderam no período da 

habilitação que teria, sempre, a necessidade de um período de aproximação. Obtiveram por 

resposta que não. A Defensoria Pública faria a petição e tudo se resolveria naquele dia 

mesmo, bastava que esperassem do lado de foram até que tudo fosse finalizado. 

Durante o tempo de espera, passado pouco mais de uma hora, Fábio & Marcos foram 

chamados a novamente entrarem na sala de audiências. A juíza lhes disse: “onde come dois, 

como três. Vocês viram aquele menino que acabou de sair daqui? Pois é, mãe está no hospital 

com menos de trinta e cinco quilos. Não passa dessa semana. Querem adotar ele também?”... 

“(...) creia que eu não te engano (...)”
480

. 

Fábio diz que sim, pode até ser, mas que deram entrada na habilitação para adotar uma 

criança. Estavam a adotar duas. Não teriam condições de darem conta de três filhos. Afinal, 

quando uma autoridade está insana, o jurisdicionado carece trazê-la à razão. 

A promotora perguntou se não conheceriam alguém que pudesse se interessar por 

aquele menino. Sim, conheciam muitas pessoas, que não eram habilitadas. A promotora 

dissera ainda que não teria problemas, pois para adotar crianças acima de seis anos não 

precisaria de habilitação prévia. Travaram contato telefônico com uma amiga. Ela e a 
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companheira queriam e adotaram a criança referida. 

Retomando as questões da adoção de Davison, findo aquele dia, de posse do termo de 

guarda, Fábio & Marcos em companhia do filho, passaram no abrigo para que se despedisse 

das pessoas e pegassem seus pertences. 

Os meses que seguiram foram permeados de tensões, produzidas por mútuos 

estranhamentos. Davison estranhou sobremaneira o fato de seus pais serem casados. Ele havia 

aprendido que aquilo era “pecado”... “Por toda a vida que maior prova de amor eu posso te 

dar? Pelo nosso amor eu vou orar, prometo edificar o nosso lar, enquanto eu respirar. Nunca 

vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida”
481

. 

Fábio & Marcos conseguiram superar todas as dificuldades no relacionamento com o 

Davison, para o que, sempre puderam contar com o suporte d@s profissionais da ETI da VIJI 

das Origens. Porém, compreenderam a importância de um período prévio de aproximação 

antes que se tenha, efetivamente, o estágio de convivência. O casal não consegue entender o 

porquê do açodamento havido no desligamento de Davison. Verdade, o menino estava 

profundamente triste, desenvolvendo um quadro depressivo. Mas isso não poderia ter sido 

evitado caso a condução do caso tivesse sido outra? Por exemplo, abrir-se a possibilidade de 

visitas regulares, considerando a sintonia produzida no primeiro encontro... 

Questões emocionais superadas, a vida da família entra nos eixos! Agora, não 

terminaram as dificuldades nas relações com as entidades, por exemplo, escola e empresas 

aéreas, notadamente. Isso em decorrência da morosidade para se concluir as adoções. 

A escola por vezes criou dificuldades com os nomes de família de Felipe & Davison, 

inclusive no momento da formatura do primeiro segmento do Ensino Fundamental, quando 

estava a se recusar a nomeá-los com os sobrenomes que teriam durante a solenidade. Fábio & 

Marcos tiveram muitos enfrentamentos para conseguir fazer valer o interesse dos dois filhos. 

A família, devido à natureza de trabalho dos pais, viaja muito no circuito Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, antes de findar os processos, o que aconteceu apenas em 

2015, tinha de chegar ao aeroporto com mais de duas horas de antecedência. Cada empresa 

aérea tinha o modo próprio de lidar com os termos de guarda. Houve uma situação que todos 

perderam o voo, pois tiveram de ir a VIJI das Origens para conseguirem adequarem-se as 

exigências da companhia aérea... 

A maior dificuldade familiar aconteceu quando Fábio, em decorrência de 

complicações em uma cirurgia bariátrica, acabou por ficar por dois meses em uma cadeira de 
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rodas. Naquele período todos sofreram. As crianças chegaram a se desestabilizarem. Mas, 

sempre muito cuidadosas com o pai adoecido. A vinculação entre os quatro é muito grande... 

Há aproximadamente três anos, chegaram, através de busca ativa, a se aproximarem de 

um menino, à época, com onze anos de idade. O infante estava em um abrigo na Comarca de 

Parque. Houve o primeiro final de semana prolongado na casa de Fábio & Marcos. O garoto 

disse que desejava ser filho de ambos e ter Felipe & Davison como irmãos. 

Durante a semana, em todas as ligações que o casal fazia para o abrigo, não conseguia 

falar com o menino. O pastor que dirigia o abrigo, disse para aquele menino que dois viados 

não deveriam adotar, pois viviam em pecado. Iriam para o inferno. O que também 

aconteceria consigo, caso fosse viver com aquela “família”. O pastor e o menino foram à VIJI 

e disseram à psicóloga que não mais queria ser adotado por Fábio & Marcos porque eles iriam 

para o inferno, porque eram viados. O garoto continua no abrigo, pois a psicóloga, 

diferentemente da outra história
482

, não conseguiu reverter à situação. “(...) eu vou pedir a 

Deus, e esse amor que você vê nos olhos meus é teu (...)”
483

. 

O sonho de aumentar à família persiste! Fábio & Marcos estão se organizando para 

retornarem ao CNA. Deram entrada no pedido de desarquivamento do processo de habilitação 

para adoção. Estão aguardando serem acionados para cumprirem as atividades necessárias a 

tal empreitada. Desta vez, querem uma menina, de no máximo três anos de vida. A 

especificidade do sexo diz do desejo de que a família seja mais plural. Quanto à idade, 

necessitam cuidar de uma bebê, por isso, o quanto mais nova melhor. Querem trocar fraldas! 

 

Pelo nosso amor eu vou orar, prometo edificar o nosso lar, enquanto eu respirar. Por 

toda a vida, sabedoria, eu vou pedir a Deus, e esse amor que você vê nos olhos meus 

é teu, nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida. Quando eu te olhar assim, 

pode esperar de mim, a declaração de amor mais linda, que você já pôde ouvir. 

Quando eu disser: "te amo", creia que eu não te engano, e ainda é pouco pra 

expressar, o amor que eu vou levar em mim. (...). Pelo nosso amor eu vou orar, 

prometo edificar o nosso lar, enquanto eu respirar. (...)
484

. 
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5.1.15 20ª história – quando quatro não é demais! Rogério & Weikman e seus quatro filh@s: 

Juliana, Maria Vitória, Luiz Fernando e Anna Cláudia... quão maravilhosa é a vida 

quando você está no mundo... 

 

 

É meio estranho esse sentimento que estou tendo. Não sou daqueles que 

esconde o que sente com facilidade. Não tenho muito dinheiro, mas, cara, 

se eu tivesse compraria uma casa enorme onde pudéssemos viver. Se eu 

fosse um escultor, mas também não sou, ou um homem que faz receitas 

em um show itinerante. Eu sei que não é muito, mas é o melhor que eu 

posso ser. Meu dom é a minha música e essa eu dedico a você. E você 

pode contar para todo mundo, esta música é sua. Talvez seja bem 

simples, mas agora já está pronta. Espero que você não se importe, 

espero que não se importe. Eu expressei em palavras o quão maravilhosa 

é a vida quando você está no mundo. Eu sentei-me no terraço e chutei 

todo o lodo. Bem alguns dos versos, alguns dos versos me deixaram 

muito conflito. Mas o sol foi muito gentil enquanto eu escrevia essa 

canção. Você percebe que eu esqueço, se eles são verdes ou azuis. Mas 

enfim, uma coisa eu falo com toda a sinceridade. Você tem os olhos mais 

bonitos que já vi na vida. E você pode contar para todo mundo, essa 

música é sua. Talvez seja bem simples, mas agora já está pronta. Espero 

que você não se importe, espero que não se importe. Eu expressei em 

palavras o quão maravilhosa é a vida quando você está no mundo
485

. 

 

Rogério & Weikman se conheceram durante a vigência de outras conjugalidades. 

Rogério já foi casado. Em que pese teve o término litigioso, deixou-lhe um belo legado: a 
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filha Ana Cristina, que vive na Inglaterra... Weikman também viveu outros amores, inclusive 

uma união estável por sete anos que se findou com o início do atual relacionamento. Ele não 

chegou a ter filhos... 

Eis que há, aproximadamente, dez anos os olhares entre Rogério & Weikman se 

cruzaram em um canto qualquer... “É meio estranho esse sentimento que estou tendo. Mas o 

sol foi muito gentil enquanto eu escrevia essa canção. Você percebe que eu esqueço, se eles 

são verdes ou azuis. (...) o quão maravilhosa é a vida quanto você está no mundo”
486

. 

Rogério, hipnotizado pelo olhar de Weikman, mandou a letra... Weikman sucumbiu ao 

desejo frente à enunciação daquele amor... “(...). É meio estranho esse sentimento que estou 

tendo. Não sou daqueles que esconde o que sente com facilidade. Não tenho muito dinheiro, 

mas, cara, se eu tivesse compraria uma casa enorme onde pudéssemos viver (...)” 
487

. 

Aquele encontro “casual” precipitou o fim já anunciado das conjugalidades de antes... 

Entre a ruptura com os ex-cônjuges, nossos protagonistas namoraram por um ano, até 

iniciarem a homoconjugalidade que dura há, aproximadamente, nove anos... “Meu dom é a 

minha música e essa eu dedico a você. E você pode contar para todo mundo, esta música é 

sua. Talvez seja bem simples, mas agora já está pronta. Espero que você não se importe, 

espero que não se importe” 
488

. 

Weikman deu-se conta do desejo homoerótico ainda na adolescência, quando contava 

apenas quatorze anos de idade, pois notou que se inclinava eroticamente mais para meninos 

do que para meninas. Para ele, o desejo nunca chegou a ser questão. Apenas sofria frente a 

possíveis dificuldades no trato com a família, tanto a de origem quanto a família que desejava 

formar e também ter filhos, através da adoção judicial, pois ser pai sempre foi uma certeza... 

O desvelar da condição homoerótica de Weikman para a família, fora a partir de uma 

das inúmeras brigas que tivera com seu irmão. Esse, disse para a mãe: olha as companhias 

com as quais teu filho tem andado. Ainda naquela noite, a mãe chamou o filho para conversar 

e o questionou de modo direto. Weikman respondeu para a mãe que era homossexual. 

Seguiram dois anos de muita animosidade na relação entre Weikman e sua mãe, a qual 

chegou a entrar em processo depressivo, pois não sabia como lidar com aquela realidade em 

seu contexto familiar. Para Fernando, o pai, Weikman não falou diretamente de sua condição. 

Porém, não há dúvida de que seu pai sempre soube que ele era homossexual, pois intui que 
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sua mãe e irmãos teriam contado... 

Mas Fernando sempre fora próximo e acolhedor para com Weikman. Ele se lembra de 

quando findou sua primeira conjugalidade e chegou à casa, deveras triste, momento no qual 

seu pai lhe perguntou se tudo teria acabado. Frente à resposta positiva, o pai lhe respondeu 

que “ele sabia que aquela casa sempre seria sua”. 

Rogério viu-se desejando outro homem apenas após estar casado e ser pai de Ana 

Cristina... Vivera outros amores homoeróticos antes do encontro com Weikman... 

Weikman & Rogério viveram muitas experiências no curso da homoconjugalidade, 

inclusive a famosa crise dos setes anos, momento em que quase que o relacionamento não 

mais se sustentou... Passado a crise, retomaram o projeto homoparental, tendo iniciado as 

discussões do modus operandi para efetivamente adotarem filh@s... 

Certo era que seriam dois filh@s... Weikman desejava ser pai de uma menina... 

Rogério, por já ser pai de Ana Cristina, desejava ter por filho um menino. Para ele, a única 

certeza era que não desejava apenas um filho, pois fora filho único e pensa que poderia ter 

tido irmãos... Weikman, em que pese ter tido dois irmãos, sendo que o mais velho morrera em 

virtude de complicações com o uso do tabaco, desde tenra idade solicitava à mãe que adotasse 

ao menos mais um irmão... 

Aconteceu o primeiro encontro. As dúvidas eram demasiadas quando chegaram ao 

grupo de recepção/informativo da VIJI das Origens. Dentre tantas dúvidas, naquele momento 

a que mais intrigava o casal era como seria a adoção. Adotariam individualmente? Será que 

poderiam adotar como casal, mesmo não tendo o contrato de união estável registrado em 

cartório naquele momento? 

A assistente social pergunta no ato de distribuir os formulários: “junt@s ou 

separad@s”? Resposta: “essa é nossa dúvida”. Nova pergunta: “vocês são um casal”? 

Resposta em uníssono: “sim”. “Ah! Então é junto ora”, sinalizou, em tom de elucidação da 

questão, a profissional da ETI da VIJI das Origens. 

Seguiu-se com as orientações devidas para a entrada no pedido de habilitação para 

adoção. Naquele momento, o casal em epígrafe descobriu que haveria um longo percurso, o 

que demandaria um considerável custo pecuniário, fato que dificultaria uma família pobre 

adotar crianças, visto que Weikman & Rogério, no ano de 2013, gastaram em torno de R$ 

1.200,00 em certidões... 

Aquela não parecia ser, ao menos para Rogério & Weikman, a maior dificuldade. Os 

futuros habilitados descobriram que para darem conta da participação em pelo menos três 

encontros nos GAA demorariam um bom tempo, pois estavam em fevereiro e, a próxima data 
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possível seria para setembro... 

Rogério, inconformado com a situação, resolveu telefonar para um dos GAA listado 

nos papéis que receberam no grupo de orientação/recepção. Eis que abriram um novo grupo 

para início em março, dada a grande demanda. Agendaram já os três meses seguidos. Assim, 

em maio já haviam cumprido aquela etapa e formalizaram o pleito de habilitação para adoção. 

Weikman & Rogério sentiram-se afetados nos encontros nos GAA e passaram a 

frequentar amiúde os diversos GAA. Assim, em concomitância com as intervenções em curso 

na VIJI, estavam envoltos nas discussões atinentes à busca ativa. Eis que, mesmo antes de 

serem inseridos no Cadastro Nacional de Adoção, mas com os pareceres técnicos favoráveis, 

foram contados. 

O “perfil” desejado era de duas crianças: um menino e uma menina, com até sete anos 

de vida, independente de etnia, que não tivessem problemas graves de saúde, não fossem 

deficientes e tampouco portadores ou expostos ao HIV... 

A primeira possibilidade referia-se a quatro irmãos em Brasília, sendo que a mais 

velha tinha oito anos de vida, eram crianças brancas... Rogério & Weikman ficaram 

impactados com o número de crianças. Mas começara a discutir as dificuldades concretas no 

manejo com quatro filh@s. De repente, deram-se conta que, sim, caberia quatro filh@s em 

suas vidas, caso contrário, não estariam pensando aquelas questões práticas que tomariam o 

cotidiano da família. 

A assistente social que fizera o contato disse que havia um casal, de Brasília, que no 

Cadastro Nacional de Adoção havia informado que aceitavam apenas três crianças. Todavia, 

após contato de outra colega da VIJ
489

, topou visitar os quatro irmãos. Era véspera do 

carnaval. Assim, apenas na quarta-feira de cinzas se teria uma posição. Weikman & Rogério 

adoram carnaval. Naquele ano não teve carnaval para o casal, pois voltaram-se para o que 

aconteceria na quarta-feira de cinzas. 

O casal de Brasília encantou-se com os quatro irmãos. Bom, a experiência serviu para 

que soubessem que quatro filh@s não seriam demais em suas vidas. Surge um novo contato, 

agora da VIJI de Refúgio das Águias. Eram seis irmãos e a juíza aceitava dividi-l@s entre 

duas famílias, desde que se comprometessem manter contato. 

Novo momento de angústias. Mas Weikman & Rogério, após um tempo mínimo de 

reflexão, concluíram que não seria o caso. Questionaram qual seria o processo de escolha das 

crianças. Ponderaram também que talvez tivessem dificuldades em lidar com outro núcleo 
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familiar, uma vez que adoções casadas requerem de quem adota uma envergadura de co-

adoção. Declinaram... 

Por fim, no final de março de 2015, foram acionados para adotar Juliana, Maria 

Vitória, Luiz Fernando & Anna Cláudia. Fora Silvana do Monte Moreira quem fizera o 

contato de busca ativa. Juliana estava com onze anos, Maria Vitória com dois anos, Luiz 

Fernando, um ano e Anna Cláudia, dois meses. Rogério, ao pesquisar na internet, descobriu 

que o abrigo havia sido criado para crianças com HIV. 

Travou-se contato com Silvana que disse que, após propositura de ação do Ministério 

Público, o abrigo não mais era destinado apenas a portadores de HIV, para se evitar 

segregação. Sugeriu que fossem conhecer as crianças e ver o que poderia acontecer a partir do 

encontro com o grupo de irmãos. 

A primeira visita aconteceu no início de abril daquele ano. Ficaram bem 

impressionados com as instalações do abrigo, assim como pela competência da ETI que 

atuava no abrigo. Tiveram acesso ao histórico das crianças. Juliana havia passado por vários 

abrigos e familiares extensos. A genitora contraiu HIV e @s três filh@s mais novos foram 

expost@s. Maria Vitória havia negativado o vírus. Luiz Fernando, já havia tido o primeiro 

exame negativado. Anna Cláudia estava cumprindo o protocolo... 

Weikman, frente àquele quadro, disse: “bom, sou alérgico e me trato. Caso Anna 

Cláudia seja HIV, vamos tratá-la e pronto”. Rogério fechou com a análise do amado e, 

partiram para o início das visitações públicas, momento em que as crianças “não sabem” que 

aqueles visitantes têm o propósito de adotá-las. Isso para tentar se evitar maiores frustrações e 

sofrimentos para os infantes, frente ao não tão incomum recuo de alguns pretendentes à 

adoção... “Eu expressei em palavras o quão maravilhosa é a vida quando você está no mundo. 

Eu sentei-me no terraço e chutei todo o lodo (...)”
490

. 

Acontece o primeiro encontro entre os adotantes e seus futur@s filh@s. Weikman & 

Rogério levam guloseimas para tod@s os abrigad@s, em um total de vinte crianças. Começa 

a interação entre os infantes e seus futur@s pais... Há de pronto uma delicada sintonia entre 

Juliana & Weikman... 

Juliana perguntou para Weikman se ele e Rogério seriam irmãos. O adotante disse que 

não, que eram casados. Ela, naquele momento, pergunta se seriam iguais ao casal Niko & 

Félix da novela. Diante à resposta positiva, Juliana simplesmente responde: “então tá” 

deixando vazar a (des)importância daquela questão para si. 
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Maria Vitória que fora apresentada como sendo a maior preocupação da ETI, pois 

pouco respondia a estímulos. Havia uma suspeita de uma possível surdez. A infante, ao 

receber um saquinho de doce, interagiu espontaneamente com Rogério, tendo conseguido se 

comunicar com ele. Aquele momento fora mágico para pai e filha... 

Luiz Fernando já era uma criança serelepe, mesmo antes do início das visitações 

públicas realizadas pelo casal Rogério & Weikman. 

Durante três semanas seguidas Weikman & Rogério fizeram visitas diárias ao abrigo. 

Posteriormente, houve autorização para que as crianças pudessem passar os finais de semana 

em companhia dos pais. Dessarte, foi se construindo a vinculação entre os dois pais e @s 

quatro filh@s... 

No dia 11 de junho de 2014 @s quatro irmãos saíram em companhia dos dois pais, sob 

termo de guarda. A juíza da VIJI de Refúgio das Águias declinou competência do processo de 

adoção para a VIJI das Origens, tendo retido o processo de destituição do poder familiar 

consigo, para que os dois autos não caminhassem juntos. A Defensoria Pública recorreu da 

decisão de destituição do poder familiar. O recurso fora negado por unanimidade pela 

segunda instância do TJRJ. 

O processo de adoção na VIJI das Origens já se encontra com todas as intervenções 

técnicas realizadas, aguardando apenas o desfecho nos autos de destituição do poder familiar 

para ser julgado. 

@s quatro irmã@s têm padrinhos e foram batizados na Igreja Católica. Houve 

algumas dificuldades iniciais, as quais não tiveram relação com o fato de serem filh@s de 

dois homens. 

A primeira questão se referiu ao fato de Juliana ter doze anos de idade e, em tese, a 

Igreja apenas a batizaria após cumprir todos os ritos da catequese, pois o batismo a partir dos 

seis anos apenas aconteceria por escolha da própria criança. O padre daquela Igreja, 

considerando o histórico de Juliana, compreendeu que seria importante que ela fosse batizada 

junto com @s três irmã@s. 

A segunda questão refere-se ao fato de haver acontecido a troca de nomes dos infantes 

e o padre não poderia batizá-los com os novos nomes, sem que apresentassem o novo 

Registro Civil de Nascimento. A participação ativa nos GAA, contribuiu para que Weikman 

& Rogério tivessem acesso ao histórico de outras adoções, em que houve o batismo com os 

nomes originais e, após a lavratura do novo registro, alterou-se também nos cânones da Igreja. 

Superadas as questões burocráticas, o padre disse àqueles pais que ficara surpreso, 

pois sabia de batizados de filh@s de casais homossexuais na Zona Sul da Cidade 
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Maravilhosa, não na Zona Norte, onde o núcleo familiar residia à época da chegada das quatro 

crianças. 

A mudança para a tijuca deu-se em decorrência de Luiz, pai de Rogério, a partir da 

chegada dos quatro net@s, haver proposto trocar de apartamento com o filho e genro, no 

intuito de que seus netos pudessem ter mais conforto. @s net@s aproximaram Rogério & 

Fernando. Também os familiares de Weikman ficaram mais próximos. Sua mãe e irmão 

passaram a frequentar a casa do casal. O pai, sempre fora acolhedor ao filho, em que pese 

nunca terem conversado abertamente sobre a homossexualidade... 

A relação com a escola também transcorre de modo muito positivo. No primeiro dia 

das mães com a família toda a viver junta, fora marcado, inicialmente pela dúvida se deveriam 

chamar a madrinha de Juliana para participar. A própria escola sinalizou sobre a importância 

dos dois pais estarem com a filha naquele momento. 

Rogério & Weikman remeteram a questão a psicoterapeuta, a qual remeteu a questão a 

própria família. Os pais pediram que a terapeuta sondasse Juliana. Tiveram por resposta que 

seria importante eles conversarem com a filha. Juliana pontuou que eles são seus dois pais, 

que ela não tem mãe, logo, desejava que ambos os pais estivessem consigo na escola. 

As crianças fizeram o acompanhamento de saúde no Hospital Universitário Predo 

Ernesto, pertencente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rogério & Weikman 

ficaram encantados a qualidade técnica e envergadura ética d@s trabalhador@s do referido 

hospital. 

Ah! Estava a me esquecer, todos os três infantes que foram expostos ao HIV 

negativaram. Mas Weikman já havia sinalizado, com a anuência de Rogério, que o quadro 

nosológico dos filhos não seria uma questão... 

A família Padinho Koschsck segue feliz... 

Atualmente, Rogério tem cinquenta e três anos e Weikman trinta e nove... Rogério é 

auditor da Receita Federal e Weikman tem um escritório de contabilidade. Dado ao fato que 

Weikman poderia melhor manejar seus horários para estar com os filhos, Rogério solicitou 

licença junto à Receita Federal, direito esse que fora negado, não aos pais, mas aos quatro 

filh@s. 

A partir de decisão judicial Rogério conseguiu noventa dias de licença, prorrogados 

por mais sessenta dias, perfazendo cinco e cinquenta dias disponibilizados aos filhos o que 

fora deveras potente no processo de solidificação dos vínculos... 

Digno de nota que nosso encontro para a produção dessa escrita aconteceu na casa da 

família, oportunidade que pude ser inundado pela felicidade daquelas quatro crianças, melhor, 
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três porque Juliana já é uma adolescente, uma mocinha de treze anos de idade... 

Não se faz necessário um olhar especialista para reconhecer que ali há felicidade e 

potência, que aquelas crianças são legitimadas como filh@s e têm sentimentos de mútua 

pertença... 

Juliana que poderia ser motivo de preocupações, por se tratar de adoção tardia e trazer 

muitas marcas, atua como uma potencializador de afetos na relação com os dois pais e entre 

esses e os três irmã@s. 

Weikman & Rogério foram incisivos em dizer que não vivem um casamento aberto. 

Tudo que fazem, fazem juntos... “Não deixamos de ir nas nossas boates. Não deixamos de 

viajar. Não deixamos de ir em sauna. Não deixamos de ir em festas. O que a gente quer fazer, 

a gente faz juntos. Então, é mais ou menos assim”... 

 
Eu sentei-me no terraço e chutei todo o lodo. Bem alguns dos versos, alguns dos versos 

me deixaram muito conflito. Mas o sol foi muito gentil enquanto eu escrevia essa 

canção. Você percebe que eu esqueço, se eles são verdes ou azuis. Mas enfim, uma 

coisa eu falo com toda a sinceridade. Você tem os olhos mais bonitos que já vi na vida. 

(…)
491

. 

 

 

5.1.16 21ª história – adoção internacional e preconceito de técnic@s: Fabien & Xavier – seus 

filhos Rodrigo & Ivan... olha o dia a lançar serpentinas... 

 

Imagina, imagina hoje à noite a gente se perder, imagina, imagina hoje 

à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua gris? Quando a lua começa a 

murchar, lua gris. É preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, 

abre a porta pra noite passar. E olha o sol da manhã, olha a chuva, 

olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar serpentinas, serpentinas 

pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra 

qualquer lugar. Imagina, imagina. Sabe que o menino que passar 

debaixo do arco-íris vira moça, vira a menina que cruzar de volta o 

arco-íris, rapidinho, volta a ser rapaz. A menina que passou no arco 

era o menino que passou no arco e vai virar menina. Imagina, 

imagina, imagina, imagina, imagina. Hoje à noite a gente se perder. 

Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar
492

. 
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Eis que festas acontecem em Barcelona!!! Era o primeiro dia do ano de 1995... “(...) 

olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar serpentinas, 

serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. 

Imagina (...)”
493

. 

Dentre tantas festas naquela cidade que tem as ruínas que formavam o primeiro prédio 

vertical da Europa, há uma festa que nos interessa em especial: aquela que serviu de cenário 

para o início da história de amor entre Xavier & Fabien que à época, contavam, 

respectivamente, trinta e dois & vinte e nove anos de idade... “Imagina, imagina hoje à noite a 

gente se perder, imagina, imagina hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua gris? Quando 

a lua começa a murchar, lua gris. É preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a 

porta pra noite passar (...)”
494

. 

Xavier é um espanhol e vive em Barcelona, tendo formação em Administração; ao 

passo que Fabien é francês, radicado em Barcelona, com formação em Letras. Os dois 

trabalham em suas respectivas áreas, pois Xavier administra um condomínio e Fabien é 

professor de Francês em empresas. 

Xavier & Fabien entraram de penetras naquela festa que marcou, definitivamente, suas 

vidas. A partir daquele momento gestou-se uma homoconjugalidade que produziu o exercício 

homoparental, através de duas adoções tardias, de dois belos rapazes, a saber: Rodrigo & 

Ivan... “(...) abre a porta pra noite passar. E olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, 

olha o sol, olha o dia a lançar serpentinas, serpentinas pelo céu sete fitas coloridas, sete vias, 

sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina (...)”
495

. 

Quando Xavier & Fabien iniciaram os primeiros movimentos em direção à adoção 

judicial de filh@s, o parlamento espanhol ainda não havia aprovado o casamento por 

homossexuais, tampouco a adoção judicial de filh@s era um tema tratado sem reservas 

naquelas paragens... “A menina que passou no arco era o menino que passou no arco e vai 

virar menina. Imagina, imagina, imagina, imagina, imagina. Hoje à noite a gente se perder. 

Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar”
496

. 

Fabien, a partir de uma demanda do casal, no ano de 2003, deu entrada em Barcelona, 

no pedido de habilitação para adoção, com vistas a adotarem um filho no Brasil... Cumpridas 
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as burocracias atinentes a adoção internacional, eis que em maio de 2008, Fabien desembarca 

sozinho no Brasil para conhecer Rodrigo... “(...) imagina hoje à noite a lua se apagar. Quem já 

viu a lua gris? Quando a lua começa a murchar, lua gris. É preciso gritar e correr, socorrer o 

luar. Meu amor (...)”
497

. 

Rodrigo, à época, contava nove anos de vida e estava abrigado na área de competência 

da VIJI de Refúgio das Águias... “(...) imagina, imagina, imagina. Hoje à noite a gente se 

perder. Imagina, imagina (...)”
498

. 

O menino, em conformidade com a legislação vigente tanto em âmbito nacional 

quanto internacional, já não mais tinha qualquer vínculo jurídico com sua família de origem. 

Afinal, após longo histórico de vivência de rua e exploração do trabalho infantil, @s 

genitor@s haviam sido destituídos do poder familiar, com o trânsito em julgado do processo 

judicial. 

As técnicas da CEJAI-RJ, em articulação com as ETI da VIJI e do abrigo viabilizam o 

primeiro encontro entre Rodrigo & Fabien. A juíza titular da VIJI designou uma psicóloga 

para proceder às intervenções atinentes ao acompanhamento do estágio de convivência que 

duraria um mês “(...) sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar 

serpentinas, serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra 

qualquer lugar. Imagina (...)”
499

.  

A psicóloga mostra-se resistente e diz à juíza que não teria experiência em processos 

de adoção, visto que seria de Vara de Família e estaria apenas a prestar auxílio na VIJI. A 

juíza insiste no acompanhamento por aquela profissional... “(...) o menino que passar debaixo 

do arco-íris vira moça, vira a menina que cruzar de volta o arco-íris, rapidinho, volta a ser 

rapaz. A menina que passou no arco era o menino que passou no arco e vai virar menina. 

Imagina, imagina, imagina, imagina, imagina” 
500

.  

A partir dos primeiros encontros, Rodrigo é entregue a Fabien sob termo de guarda 

provisória para fins de adoção. A relação entre pai & filho inicia-se de modo bastante 

satisfatório. Fabien disse a Rodrigo da existência de Xavier e sinalizou que os três viveriam 

juntos em Barcelona. Seriam uma família! Xavier & Rodrigo foram apresentados através de 

conversas no Messenger... 
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Quem já viu a lua gris? Quando a lua começa a murchar, lua gris. É preciso gritar e 

correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar. E olha o sol da 

manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar serpentinas, 

serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer 

lugar. Imagina, imagina
501

. 

 

O ambiente online constituiu-se assim, o dispositivo que viabilizou a interação diária 

entre Rodrigo e Xavier, com a mediação de Fabien que sempre se fazia presente, 

minimizando as dificuldades inerentes à comunicação entre aqueles que falam idiomas 

diferentes... 

A psicóloga fez poucos atendimentos, apenas com Rodrigo. Fabien não chegou a ser 

entrevistado por aquela profissional. Ela apenas o cumprimentava nos corredores do Fórum, 

quando o “pai” de Rodrigo levava o filho para as entrevistas psicológicas... Rodrigo disse para 

a psicóloga dos encontros online com Xavier. 

Tudo parece transcorrer na mais perfeita ordem no curso do estágio de convivência 

daquela adoção internacional... Xavier, em Barcelona, ansioso pela chegada do marido & 

filho. Fabien & Rodrigo estavam empolgados com a possibilidade de encontrarem, off-line, 

Xavier em Barcelona. Fabien para matar as saudades do marido, Rodrigo para conhecer, 

presencialmente, o outro pai... “(...) olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o 

sol, olha o dia a lançar serpentinas, serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete 

vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina (...)”
502

. 

Hora da audiência! A juíza abriu o processo e não encontrou o relatório da psicóloga 

referente ao estágio de convivência sobre à adoção internacional de Rodrigo por Fabien. A 

juíza travou contato com a ETI, oportunidade em que foi informada que a psicóloga de 

referência, por motivos pessoais, necessitou sair mais cedo. A juíza fez contato telefônico 

com a psicóloga e cobrou o relatório que deveria estar nos autos. 

A psicóloga mostrou-se surpresa com a cobrança e disse que não sabia que seria 

necessário elaborar um relatório. A juíza determinou que a psicóloga fizesse um relatório, 

ainda que manuscrito, e o enviasse, imediatamente, via fax. 

Naquele momento que seria, em tese, o desfecho positivo do pleito de adoção, após 

um mês de acompanhamento técnico, a psicóloga informou para a juíza que não teria como 

elaborar um relatório; pois diferente dos termos do pleito, não se tratava de uma adoção 

monoparental. Disse que Fabien tinha um companheiro em Barcelona... “(...) “olha o dia a 
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lançar serpentinas, serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra 

qualquer lugar”
503

. 

A juíza chama Fabien à sala de audiência, presentes o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, a magistrada disse a todos sobre a informação que acabara de receber da 

psicóloga. Fabien diz que a informação é procedente. Sim, ele vivencia uma 

homoconjugalidade com Xavier, desde 1995. Mas como não eram oficialmente casados, 

considerou que não teria problemas em assumir sozinho as formalidades legais do filho que 

desejam ter em comum. “É preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra 

noite passar. E olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol (...)”
504

. 

A juíza aponta para Fabien duas possibilidades, ou o companheiro dele desembarcaria 

no Brasil e os dois passariam mais um mês em estágio de convivência com Rodrigo, ou a 

adoção seria indeferida naquele momento... “Imagina, imagina, imagina, imagina, imagina. 

Hoje à noite a gente se perder. Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar”
505

. 

A partir daquele momento, a psicóloga da CEJAI-RJ se considerou impedida de dar 

seguimento às intervenções. A juíza solicitou a indicação de outro profissional da psicologia 

para atuar no caso, em parceria com a psicóloga da VIJI de Refúgio das Águias. A assistente 

social da CEJAI-RJ havia assistido a uma apresentação minha, das histórias que constam no 

contexto referente ao percurso que me viabilizou a construção do recorte desta pesquisa e me 

indicou. 

Durante a semana do ENAPA, por volta das 20 horas, antes de meu embarque para 

Recife... Bob, meu companheiro, e eu estávamos a jantar, quando o telefone tocou. Era a 

psicóloga da VIJI de Refúgio da Águias. Queria falar comigo, pois fora informada sobre 

minha designação para atuar na adoção de Rodrigo. Ela e eu, dois psicólogos, fomos 

chamados a falar em um mesmo processo, ela pela VIJI, eu pela CEJAI-RJ... 

A conversa teve início com a psicóloga a dizer que estranhou o fato de Fabien haver 

mentido sobre sua condição de homossexual casado com Xavier. Ponderei que não falar sobre 

a orientação sexual, por medo de preconceito e discriminação é algo compreensivo e 

esperado. Obtive como argumentação contrária que a Espanha seria um país cordato com os 

homossexuais, tendo inclusive acabado de legitimar o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo... “Sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça, vira a menina que 
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cruzar de volta o arco-íris, rapidinho, volta a ser rapaz. A menina que passou no arco era o 

menino que passou no arco e vai virar menina”
506

. 

Aquela profissional argumentou ainda que avaliava que Rodrigo não seria um caso de 

adoção, pois teria família: mãe, pai e diversos irmãos... Situei que essas questões deveriam ter 

sido discutidas durante as intervenções efetuadas nos autos de destituição do poder familiar. 

Disse que fui chamado a atuar em um processo de adoção internacional, cabível apenas 

quando não há mais possibilidade de recursos. Assim, não mais caberia discutir as questões 

referentes às origens de Rodrigo, apenas a sua vinculação com a família adotiva... 

Acordamos o primeiro atendimento para quando eu retornasse do ENAPA... 

No dia anterior as primeiras intervenções, Gina, representante da Brodopta
507

, 

telefonou-me e disse de suas preocupações com o modo como aconteceram as intervenções da 

ETI da VIJI de Refúgio das Águias durante o estágio de convivência. Passamos a atuar em 

parceria, posto que Gina mostrou-se engajada no cuidado com a infância. Naquele momento, 

preocupada com o destino de Rodrigo... 

Naquela mesma semana, que coincidiu o XIII ENAPA, em Recife, Xavier 

desembarcou na cidade do Rio de Janeiro... Militância em Recife... Xavier, Fabien & Rodrigo 

dão segmento aos afetos e a vinculação que já estavam sendo forjados, mesmo antes da 

decisão da juíza pelo prolongamento do estágio de convivência, agora com a presença “off-

line” de Xavier... “(...) socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar. E olha o sol 

da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar serpentinas, serpentinas 

pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina 

(...)”
508

. 

Nosso primeiro encontro aconteceu nos limites da ETI da VIJI de Refúgio das Águias, 

em um atendimento conjunto, com a psicóloga que estava a prestar auxílio. Em que pese 

falarmos idiomas diferentes: espanhol, francês e português, conseguimos nos comunicar. 

Porém, faltou sintonia técnica entre mim e a colega de profissão. Não falávamos a mesma 

língua... “Imagina, imagina, imagina, imagina, imagina. Hoje à noite a gente se perder. 

Imagina, imagina (...)”
509

. 

A ETI da VIJI seguiu com suas intervenções em Refúgio das Águias... Marcele e eu 
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também seguimos, pela CEJAI-RJ, no Fórum Central da Capital, com nossas intervenções... 

Marcele é fluente em francês e além de intervir, ajudou a termos uma comunicação mais 

afinada e fluída... 

Finda as entrevistas, fomos almoçar juntos, Marcele, Fabien, Xavier, Rodrigo e eu, em 

um aconchegante restaurante no Centro da Cidade, nas proximidades do Fórum Central... 

Havia uma certa tensão no ar, pois Fabien & Xavier temiam não poder seguir para 

Barcelona com Rodrigo, o filho tão desejado. Afinal, o projeto parental começou a ser gestado 

desde o início da conjugalidade, mais de dez anos antes de aterrissarem na Cidade 

Maravilhosa... “Meu amor, abre a porta pra noite passar”
510

. 

Rodrigo também demonstrava ansiedade, pois já não sabia mais o que poderia ser dito 

aos técnic@s do Poder Judiciário. Abrir-se com a psicóloga da ETI da VIJI de Refúgio das 

Águias colocou em risco à possibilidade de estar com os pais, em Barcelona, longe da vida 

cheia de privações, afetivas e materiais, que até então vivera no Brasil... “(...) abre a porta pra 

noite passar. E olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar 

serpentinas, serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra 

qualquer lugar. Imagina (...)”
511

. 

Eis que no final de nosso almoço, naquele aconchegante, mas movimentado 

restaurante, com os pratos ainda sobre a mesa, Rodrigo brinca com as sobras de comida, 

desenhando a letra “P”, momento no qual verbaliza: “P” de “papa”! “Meu amor, abre a porta 

pra noite passar”
512

. 

A ambiguidade da palavra utilizada por Rodrigo, não apenas em decorrência de seus 

significados em português e espanhol, mas também por estarmos frente a uma adoção 

homoparental/homoconjugal, mesmo tendo por requerente apenas Fabien. Tratava-se de uma 

demanda de dupla homoparentalidade no campo dos afetos, visto que os encontros com 

Xavier não deixavam dúvidas, para mim, que ele deseja ser pai e, naquele momento, dado os 

(des)encontros no primeiro mês do estágio de convivência, já se sentia pai de Rodrigo, fez 

com que eu perguntasse àquele assustado menino de que “papa” ele estava a falar. 

Rodrigo, com um sorriso lindo e aberto no rosto, talvez o mais serene que remetera a 

mim durante aquele mês de junho de 1998, respondeu com uma fala quase musical: “papa 

Fabien & papa Xavier, meus dois pais”... “(...) hoje à noite a gente se perder, imagina, 
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imagina hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua gris? Quando a lua começa a murchar, 

lua gris. É preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar. E 

olha o sol da manhã (...)”
513

. 

Naquele instante, não tive mais dúvidas que as argumentações de que Rodrigo não 

tinha compreensão de que estava sendo adotado por um casal de homens não tinha a menor 

consistência! “Imagina, imagina, imagina, imagina, imagina” 
514

. 

Marcele e eu decidimos naquele momento, a fundamentação norteadora de nosso 

relatório, posto que daríamos um parecer favorável. Ficou cristalino que Rodrigo tinha a exata 

compreensão da situação. Mais que isso, desejava estar com aqueles dois pais. Ficou evidente 

que a condução que fora dada ao caso no curso do primeiro mês de estágio de convivência 

fundou-se em preconceito e discriminação, não na apreensão de que aquela adoção poderia 

produzir sofrimento a Rodrigo. 

Decidimos ainda que não faríamos visita domiciliar, uma vez que a casa onde a 

família estava a viver no Brasil pouco ou nada teria a acrescentar. Isso não apenas porque não 

era a casa do casal, mas um flat alugado e porque as intervenções haviam se encerrado ali, no 

findar daquele aprazível almoço, com a potente fala de Rodrigo... 

A psicóloga da ETI da VIJI de Refúgio das Águias chamou uma assistente social para 

atuar consigo. Chamaram ainda uma estagiária de Psicologia, para ajudar, uma vez que não 

falavam francês ou espanhol. A estagiária era fluente em espanhol. Realizaram a visita 

domiciliar, que fora referida pelo casal como deveras invasiva... 

Enviamos para a ETI da VIJI de Refúgio das Águias nosso relatório uma semana antes 

da data da audiência que definiria os destinos de Rodrigo, Fabien & Xavier. Pois havíamos 

combinado que compartilharíamos nossas apreensões do caso... 

Véspera da audiência! Toca meu telefone celular, era em torno das 20 horas! Eu estava 

em meu consultório, na cidade de Navegantes, onde duas horas depois iria atender Rodrigo, 

Fabien & Xavier para fazer a restituição do trabalho que realizamos juntos. Era a juíza da VIJI 

de Refúgio das Águias. Disse-me que o relatório da ETI daquela VIJI acabara de ser entregue. 

A juíza ficou apreensiva, pois havia divergência de posicionamento nos relatórios, 

visto que a CEJAI-RJ se posicionou favorável, tendo afirmado o mútuo desejo de Fabien & 

Xavier em ter Rodrigo por filho; ao passo que a ETI da VIJI, além de dizer que Xavier não 

demandavam em termos afetivos a adoção, sugeriu que se oficiasse a psicoterapeuta de 
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Rodrigo, que atuava na Rede Pública Municipal de Saúde para dizer se, de fato, aquela 

adoção seria benéfica para Rodrigo. 

Pontuei para a juíza que iria atender a família em uma hora, para fazer a restituição de 

nossas intervenções, do lugar da CEJAI-RJ. Em meia hora o relatório da ETI da VIJI estava 

em minhas mãos para eu poder conversar com a família a partir das posições divergentes dos 

relatórios e encontrarmos juntos uma saída. 

Não se pode perder de vista que, caso tivesse que se oficiar a Secretaria Municipal de 

Saúde, dificilmente a adoção sairia, devido às dificuldades concretas: Fabien já estava no 

Brasil há dois meses, Xavier, um. E devido à burocracia, dificilmente o aludido relatório 

chegaria aos autos do processo em menos de um mês. Possivelmente, Fabien & Xavier não 

teriam mais como esperar, pois, suspenderam a vida em Barcelona em um mês, sem terem se 

organizado para isso... 

Durante o encontro com Rodrigo, Fabien & Xavier travamos contato telefônico com a 

terapeuta do infante. Fora agendado um atendimento para Rodrigo para a manhã do dia 

seguinte, horas antes da audiência... 

A psicóloga da Rede de Saúde, no lugar de fazer um relatório para juíza, o que 

considerava um equívoco do ponto de vista ético, devido a sua função de psicoterapeuta; ela e 

o “paciente” redigiram, juntos, uma carta à juíza, dizendo do desejo de Rodrigo em seguir 

com os dois pais para Barcelona... “(...) olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar 

serpentinas, serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias (...)”
515

. 

Novamente, na sala de audiência. Presentes as autoridades: juíza, promotora e 

defensora pública. Também presentes Rodrigo, Fabien & Xavier. A psicoterapeuta de 

Rodrigo, Gina e eu também nos fizemos presentes àquela audiência em que fora deferida a 

adoção de Rodrigo para Fabien... 

Enfim, Rodrigo poderia seguir com seus dois pais para Barcelona... Gina ofereceu uma 

recepção para a despedida de Rodrigo, Fabien & Xavier em sua casa... Fora um momento de 

descontração, os três não cabiam em si de tanta felicidade, afinal não foi simples superarem as 

dificuldades decorrentes de intervenções pouco cuidadosas, diria mais que isso, desprovidas 

de balizas éticas consistentes e afirmadoras de vida... 

 

(...) olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar serpentinas, serpentinas pelo céu, 

sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina, 

imagina. Sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça, vira a 

menina que cruzar de volta o arco-íris, rapidinho, volta a ser rapaz. A menina que 
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passou no arco era o menino que passou no arco e vai virar menina. Imagina, 

imagina, imagina, imagina (...)
516

. 

 

Caso a psicóloga da ETI da VIJI de Refúgio das Águias tivesse atendido Fabien desde 

o início, a homoconjugalidade poderia ter sido discutida, inclusive com a juíza, promotora e 

defensora. Isso viabilizaria se pensar estratégias para que tudo pudesse ter sido equacionado 

durante o primeiro mês de estágio de convivência. No máximo, poderia se estender a estada 

da família em uma semana no Brasil, não em um mês, o que em muito desorganizou a vida de 

Fabien & Xavier... 

Fica uma questão inquietante: o que legitimou as profissionais da ETI da VIJI de 

Navegantes afirmarem que Xavier não desejava ser pai? Não se faz necessário muita 

habilidade técnica para compreender que, caso Xavier não quisesse ter Rodrigo por filho, 

bastaria dizer para Fabien que não teria como deixar todas as suas atribuições em Barcelona e 

desembarcar no Brasil em três dias, para passar um mês, sem uma prévia organização. Para 

além dos entraves concretos, bastaria estar atento ao modo embevecido com que Xavier 

olhava para Rodrigo, pois, aquele olhar dizia do desejo de tê-lo consigo. Apenas isso bastaria 

para compreender que ele desejava, à semelhança de Fabien, ser pai e, naquele momento, ser 

pai de Rodrigo. “(...) a lua se apagar. Quem já viu a lua gris? Quando a lua começa a murchar, 

lua gris. É preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar. E 

olha o sol da manhã (...)”
517

. 

As redes sociais: o extinto Orkut e o atual Facebook foram os meios que fizemos uso a 

fim de continuamos a travar contato... Fabien & Xavier sempre mandam notícias do filho, 

pois criamos afetos que transcendem a mera esfera técnica... 

Passa-se um ano, eis que surge uma possibilidade de viagem à Europa, a primeira de 

minha vida. Fiz questão de incluir Barcelona no roteiro de viagem, pois desejava reencontrar 

Rodrigo e seus pais Fabien & Xavier... 

A família me recepcionou para um jantar em uma confortável cobertura no Bairro de 

Valencia, em Barcelona... Rodrigo me presenteou com um desenho do Rio de Janeiro, com 

destaque para o Pão de Açúcar... 

Aquele menino, com dez anos de idade, deixava vazar pelos poros a felicidade de estar 

vivendo com uma família que o amava e protegia. Realidade bem diversa da vivida pelas ruas 

da cidade do Rio de Janeiro, onde, desde tenra idade, tinha que dar conta de sua subsistência, 
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além de ter que chegar com dinheiro para seu “genitor”. Rodrigo, um ano após deixar sua 

terra natal estava a falar fluentemente catalão, espanhol e francês. Quanto a mim, continuava 

fluente, apenas em português... 

Finda o jantar e peço para que me ajudem a chamar um táxi. Xavier prontifica-se a me 

levar ao hostel de moto. Fico apreensivo, pois tenho medo de poucas coisas na vida, dentre 

elas, talvez a que mais me assusta seja o andar de modo... Mas como recusar a tão gentil 

oferta? Aceitei e segui, grudado em Xavier, ante ao desespero da situação. Menos de quinze 

minutos se passaram e estava eu, são e salvo, a me despedir de Xavier na porta do hostel. 

Cheguei ao Brasil por São Paulo, para participar do XIV ENAPA, às vezes, mesmo 

sendo ateu, preciso crer que bruxas existem... O chamar para atuar como técnico aconteceu às 

vésperas do ENAPA de um ano e o roteiro de viagem que incluiu o visitar aqueles que de 

usuários tornaram-se amigos, findou-se no ENAPA do ano seguinte... A adoção, de fato, está 

em minha vida... 

Nossos encontros seguem, agora, através de email e Facebook, já que o Orkut não 

mais existe... 

Desde então, nunca deixei de receber notícias de Rodrigo, Fabien & Xavier. O 

casamento de Fabien & Xavier fora oficializado em abril de 2011. Xavier adotou, 

formalmente, Rodrigo em Barcelona, em 2013, ou seja, cinco anos após a adoção 

internacional havida no Brasil, por Fabien... 

 

Quem já viu a lua gris? Quando a lua começa a murchar, lua gris. É preciso gritar e 

correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar. E olha o sol da 

manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar serpentinas, 

serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer 

lugar. Imagina, imagina. Sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira 

moça, vira a menina que cruzar de volta o arco-íris, rapidinho, volta a ser rapaz. A 

menina que passou no arco era o menino que passou no arco e vai virar menina
518

. 

 

Fabien & Xavier ainda demandavam por filhos. Desta feita, em 2013 adotaram Ivan. 

Adoção essa que fora em nome de ambos e aconteceu em Barcelona. O casal não teve de 

viver os dissabores do preconceito vivenciados no Brasil durante a adoção de Rodrigo, na 

adoção de Ivan. “Imagina, imagina, imagina, imagina, imagina. Hoje à noite a gente se perder. 

Imagina, imagina (...)”
519

. 

Não creio que a diferença positiva tenha relação com o país onde se deu a adoção. 
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Penso que os profissionais que protagonizaram as intervenções tinham estreita relação com a 

produção ou não do sofrimento vivido pelos protagonistas das tramas judiciais. Evidente que 

precisamos considerar os processos históricos dos jogos de verdade... 

No momento, Rodrigo e o irmão Ivan têm, respectivamente, dezessete e quinze anos 

de idade. No final de novembro de 2016, Rodrigo completará dezoito anos... 

O jovem Rodrigo segue a vida feliz... 

Rodrigo ainda está em dúvidas quanto a que profissão deseja ter, oscila entre ser piloto 

de helicóptero ou bombeiro. Por ora, está a cursar o 1º Bachillerato, que equivale ao Ensino 

Médio no Brasil. Diferente do Ensino Médio brasileiro, o Bachillerato na Espanha tem 

duração de dois anos... 

A despeito das dificuldades vividas por Rodrigo até os nove anos de vida na Cidade 

Maravilhosa, ele concluirá o Bachillerato com apenas um ano de defasagem do que é 

esperado para os jovens catalães
520

... 

Ivan também está devidamente inserido na vida escolar. Por ora, não pensa em que 

profissão exercerá na vida adulta, pois ainda é muito jovem, pode dedicar-se apenas ao 

momento e as questões próprias de sua idade... 

Rodrigo & Ivan, para a felicidade dos pais, mesmo tendo se tornado irmãos há, 

aproximadamente, três anos, têm sólidos vínculos fraternos... 

Por ora, Rodrigo não pensa em visitar o Brasil, deseja continuar a desvendar os 

mistérios e surpresas que a vida lhe reserva, em Barcelona... 

Talvez um dia, nosso protagonista decida voltar, ao Brasil, a passeio; e travar contato 

com suas origens, revisitar os caminhos por onde andou quando criança, por onde sofreu; mas 

também resistiu e viveu momentos de felicidades... Afinal, quem pode afirmar que na dor de 

um@ menin@ também não pode haver magia? 

 

Imagina, imagina hoje à noite a gente se perder, imagina, imagina hoje à noite a lua 

se apagar. (...). Quando a lua começa a murchar, lua gris. É preciso gritar e correr, 

socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar. E olha o sol da manhã, olha 

a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia a lançar serpentinas, serpentinas pelo 

céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. (...) o 

menino que passar debaixo do arco-íris vira moça, vira a menina que cruzar de volta 

o arco-íris, rapidinho, volta a ser rapaz. A menina que passou no arco era o menino 

que passou no arco e vai virar menina. Imagina (...). Hoje à noite a gente se perder. 

(...) imagina, hoje à noite a lua se apagar
521

. 
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6 DESFECHOS POSSÍVEIS, A CAMINHO DE UM PROVISÓRIO FIM 

 

 

6.1 Ensaio de uma (im)possível conclusão: pontos de contato – caminhos, encruzilhadas, 

fissuras... 

 

 

De tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi 

namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de 

quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na 

cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, 

dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai amiúde, com 

os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de 

bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir: joga pedra na 

Geni! Joga pedra na Geni! Ela é feita pra apanhar! Ela é boa de 

cuspir! Ela dá pra qualquer um! Maldita Geni! Um dia surgiu 

brilhante, entre as nuvens, flutuante, um enorme zepelim. Pairou sobre 

os edifícios, abriu dois mil orifícios com dois mil canhões assim. A 

cidade apavorada, se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas 

do zepelim gigante, desceu o seu comandante, dizendo: "mudei de 

ideia!" Quando vi nesta cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo 

explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama, esta 

noite me servir. Essa dama era Geni! Mas não pode ser Geni! Ela é 

feita pra apanhar! Ela é boa de cuspir! Ela dá pra qualquer um! 

Maldita Geni! Mas de fato, logo ela, tão coitada e tão singela, cativara 

o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela 

prisioneiro. Acontece que a donzela (e isso era segredo dela) também 

tinha seus caprichos. E ao deitar com homem tão nobre, tão cheirando 

a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a 

cidade em romaria, foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo 

de olhos vermelhos e o banqueiro com um milhão. Vai com ele, vai, 

Geni! Vai com ele, vai, Geni! Você pode nos salvar, você vai nos 

redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni! Foram tantos os 

pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa 
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noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao 

carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar 

saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria com seu 

zepelim prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou 

até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria, não deixou ela 

dormir. Joga pedra na Geni! Joga bosta na Geni! Ela é feita pra 

apanhar! Ela é boa de cuspir! Ela dá pra qualquer um! Maldita Geni! 

Joga pedra na Geni! Joga bosta na Geni! Ela é feita pra apanhar! Ela é 

boa de cuspir! Ela dá pra qualquer um! Maldita Geni!
522

 

 

 

Nossa! Cheguei até aqui? Por alguns instantes, no curso da travessia, tive a impressão 

que não daria conta de percorrer todo o trajeto. Agora, fico a pensar como não ser repetitivo 

neste ponto da caminhada. O que falta dizer? Tenho a impressão que tudo fora dito em cada 

um dos pontos, em cada uma das vinte e uma histórias narradas e também nos ditos para uma 

escrita. Tenho a sensação que as histórias e as citações das falas dos trabalhadores das VIJI 

falam por si. Mas não consigo me esquecer do que nos dissera um admirável/amável 

professor
523

: “toda tese tem que ter uma conclusão”. Difícil contestar tal afirmação. Porém, 

fica o “medo” de ser repetitivo. Vamos lá. 

Bons encontros. Sim, aconteceram bons encontros nesta travessia. Encontros esses que 

me possibilitaram uma prazerosa caminhada, apesar da aridez de alguns momentos. O 

caminho metodológico por mim escolhido possibilitou-me que a travessia não fosse solitária. 

Pelo contrário, houve muitas trocas com os participantes da pesquisa. As ETI e os casais que 

aceitaram o desafio de caminharem comigo, uns com mais intensidades do que outros; o que 

não poderia ser diferente. 

Houve ainda muitas trocas com os dois grupos de pesquisa dos quais “faço” parte em 

decorrência do doutorado, o que também em muito contribuiu para esta travessia. Discutir 

políticas públicas para a infância com o grupo coordenado por minha orientadora; e ainda 

estar junto com o grupo que pensa políticas de enfrentamento à discriminação a LGBTTIQ e 

populações latinas com meu coorientador fora fundamental para o processo de produção desta 

escrita. 
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As trocas com os demais participantes dos dois grupos constituíram-se delicadas e 

intensas fontes de alimento, que me nutriram no percurso da caminhada. Também as trocas 

com a ETI com quem trabalho. Quanto suporte... Nossa! Como teria sido caminhar sozinho, 

sem tudo isso? 

As encruzilhadas e fissuradas com as quais me deparei produziram sofrimento. 

Produziram dor, em mim e também no outro. Foi difícil confrontar-me com o preconceito de 

uma das CEJAI. Duro ter como resposta que “sim, preterimos os casais homossexuais em 

detrimento dos heterossexuais”. Como alguém pode dizer isso sem constrangimento? Não 

vamos nos esquecer que essa resposta fora dada em outubro de 2015, ou seja, mais de quatro 

anos após a decisão do STF que afirmou ser constitucional as homoconjugalidades. Creio que 

a CEJAI-RJ agradece, pois tem vivido muitas histórias bem-sucedidas com os casais 

LGBTTIQ. Não houvera sequer um fracasso dentre tantas adoções na CEJAI-RJ por 

LGBTTIQ. 

Voltando a discriminação, fico a me perguntar: o que fazer com isso? Penso que se faz 

necessário um aprofundamento da questão, posto que esse não foi o foco desta pesquisa. Tive 

acesso a essa informação, conforme foi apresentado, a partir de um desvio de rota. 

Quiçá uma pesquisa específica para se pensar o trabalho das CEJAI/CDJA possa nos 

ajudar a melhor problematizar essa situação delicada. Afinal viabilizaria um contato direto 

com tod@s aquel@s que as compõem, possibilitando uma compreensão do que seria 

posicionamentos pessoais, bem como quais os movimentos coletivos de cada CJAI/CDJA. 

Por ora, um monitoramento do CNJ poderia minimizar possíveis abusos. 

A resposta da referida CEJAI mostra-se coincidente com o manejo de Figueiredo 

(2005) que atuava em Recife quando fora juiz da Infância e Juventude naquela Comarca. 

Também está de acordo com a determinação verbal do juiz da Comarca de Navegantes; onde 

fora corajosamente enfrentado por toda a ETI, à exceção daquela profissional de que falamos 

no segundo dissenso. 

Ah, lembrei. Falando em CEJAI, adoção internacional; preciso dizer o quanto foi 

importante me deparar com aquele acontecimento em Cafezais, onde um casal de rapazes, 

formado por um brasileiro e um italiano, conseguiu fazer uma adoção (inter)nacional. A 

situação mostrou-me que, não obstante a Itália cercear a adoção a homossexuais e solteiros de 

modo geral, a população, no caso específico, a LGBTTIQ daquelas paragens consegue 

produzir linhas de fuga e viver a homoparentalidade, à semelhança do que sempre acontecera 

no Brasil, penso que no mundo. Não sabemos quais os enfrentamentos que a referida família 

vivenciará frente à legislação italiana. Cabe lembrar que ao menos o casamento entre pessoas 
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do mesmo sexo fora aprovado pelo Senado Italiano. 

Quanto a discriminações e preconceitos contra os LGBTTIQ que se propõem ao 

exercício homoparental, via adoção judicial de filhos, apenas dois casais, dentre as quinze 

histórias sofreram a dita homofobia, Fabien & Xavier, segundo suas narrativas, isso ainda em 

2008, na VIJI de Refúgio das Águias e Bruno & Edilson, agora, muito recente, em 2013. 

Importante atentar para o fato de que os primeiros foram aviltados nos limites da ETI; ao 

passo que os últimos, inicialmente por Norma dos Deuses, a promotora de (in)justiças e 

também, de modo menos acachapante por Têmis, o juiz de direito. 

Faz-se necessário ficarmos atentos, ainda, para a situação grave que aconteceu em 

Navegantes. O mais grave é que, à semelhança do que houve em Refúgio das Águias, deu-se 

nos limites da ETI, através de forças conservadoras que não cessam de se afirmarem como 

normatizadoras do desejo, tentando homogeneizar o humano, cerceando assim a diversidade 

de modos de ser da existência. 

Nesse ponto, é válido lembrar que o preconceito contra os LGBTTIQ se fez presente 

nos diversos cenários referentes à adoção; dentre os juízes, promotores, equipes técnicas, 

GAA e habilitandos à adoção. Porém, há que se comemorar, visto que, ao menos nos limites 

desta pesquisa, fora apresentado mais avanços que retrocessos, posto que o preconceito fora, 

sempre, o dissenso, não a racionalidade vigente. 

Esses acontecimentos, no que se refere às ETI, sinalizam que as comissões de 

orientação e fiscalização do CRP-RJ e CRESS-RJ têm muito por fazer ainda... Penso que 

esses espaços instituídos das respectivas profissões poderiam intensificar os debates sobre a 

dimensão ético-política do fazer/saber/fazer da Psicologia e do Serviço Social... 

Poder dizer de Rodrigo, prestes a completar dezoito anos de vida, metade dela vivida 

pelas ruas da Cidade Maravilhosa, sujeitado a toda sorte de violações, agora, feliz, 

compartilhando do aconchego familiar que lhes propiciaram seus pais Fabien & Xavier, ditos 

como improváveis por quem exerceu de modo violento o jogo do saber-poder na relação com 

o usuário, produz inigualável regozijo. Bom demais isso! Afinal, corrobora que precisamos 

nos posicionar frente ao preconceito e discriminação... 

Precisamos ter coragem de afirmar singulares verdades, no confronto diário dos 

campos de força, sempre em luta. Necessário ousarmos na superação dos corporativismos; 

cortar na carne frente à violação de direitos de todo e qualquer usuário de políticas públicas, 

notadamente quando estamos diante de minorias sociais como os LGBTTIQ, negros, 

deficientes, mulheres, indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas... 

Volto a dizer, sob o risco de ser repetitivo: foi lindo escutar sobre o movimento de 
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resistência na VIJI de Navegantes quando o juiz dera aquela absurda determinação verbal 

para que a ETI apenas chamasse LGBTTIQ para crianças que não tivessem outra 

possibilidade de inserção familiar. A ETI mostrou que o poder não se localiza em um lugar 

determinado, mas circula, e o juiz teve de se haver com o confronto daquela corajosa equipe, 

não obstante a presença, dentre as técnicas, de forças conservadoras, que insistem em 

teocratizar o fazer/saber/fazer da Psicologia e do Serviço Social. Isso é resistência!! 

Precisa-se ter coragem de verdade para não nos deixarmos seduzir pelos vínculos de 

afeto em detrimento de práticas fundamentalistas. Não precisamos, necessariamente, 

judicializar as questões com denúncias nos respectivos conselhos de classe (CRESS-RJ e 

CRP-RJ). Mas precisamos fazer circular os acontecimentos; pois esse é um caminho potente 

para a transformação positiva das lutas em nossos campos e núcleos de trabalho. Já referi que 

o CRESS-RJ e CRP-RJ, através de suas respectivas comissões de orientação e fiscalização 

têm muito a fazer... 

Doído, mas pleno de prazer fora o encontro com Dedê & Cida. Bom demais saber que 

Pedro & Patrick encontram-se felizes na companhia de suas mães. Sim, muito triste o destino 

de Letícia... Triste também a dor que persiste em Cida & Dedê; também nos irmãos, 

notadamente Patrick. Não há como sair ileso de uma adoção fracassada... 

A dor, também, nos constitui! Foi deveras rico ter de me haver com minhas 

convicções técnicas e ético-políticas. Continuo a afirmar que “filho não se devolve”. Mas se 

por vezes tive “medo” de não dar conta da travessia de um doutorado, como ser implacável 

com quem fracassa/devolve um “filho”. O que é fazer um doutorado, quando comparado à 

complexidade de viver o “prazer mais egoísta de cuidar de um outro ser?”
524

 Sim, fica a 

tristeza pelo sofrimento de Letícia... Para a família, mais que tristeza, uma marca perene, que 

sempre faz doer, em intensidades diversas, ao longo do tempo. Tempo esse que transforma 

feridas em cicatrizes... Cicatrizes que não nos deixam esquecer... 

Os casais Aretha & Verônica e Cláudia & Fran, com apostas singulares em suas 

respectivas homoconjugalidades, aguardam a chegada d@s filh@s. Essas quatro mulheres nos 

ajudam a perceber que não se constitui uma verdade absoluta que @s homossexuais têm, 

necessariamente uma abertura maior para receberem infantes fora do perfil hegemônico dos 

habilitados que constam no CNA. Aretha & Verônica delinearam um perfil bem restrito, 

tendo feito uma maior abertura quando da renova do certificado de habilitação. Cláudia & 

Fran recuaram frente a uma adoção tardia, em que pese continuarem disponíveis a receber 
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crianças com deficiências brandas e HIV. Elas encontram-se habilitadas há pouco tempo... @s 

filh@s chegarão para os dois casais... 

Cátia & Dora conseguiram o tão desejado filho, não antes de compreenderem e 

assumir que demandavam uma criança pequena. Não conseguiriam, naquele momento, se 

instaurarem como mães de um infante mais velho. Tampouco receberiam um grupo de 

irmãos. Tiveram ainda dificuldades em manter contato com os acolhedores de Anderson. O 

infante é uma criança feliz e perfeitamente inserida na dinâmica familiar onde se encontra. 

Anderson pertence à família que o adotou. 

Marco Aurélio & Gil “adotaram” Jefinho ainda um bebê. Em que pese o processo ser 

de tutela, devido à morte da genitora. Desde sempre fora uma adoção fática. Eis uma história 

em que o medo do preconceito não autorizou ao casal reivindicar a adoção do filho, quando 

da morte de sua genitora. Mas já são pais de Jeffinho. Assim, cabe perguntar: seria mesmo 

necessária uma adoção judicial? O que é um Registro Civil de Nascimento frente aos afetos 

que constituem essa relação de dupla paternidade? Bom, Jeffinho disse que gostaria de ter o 

nome dos dois pais... 

Cris & Angélica superaram o medo do preconceito. Angélica ousou adotar o filho 

Daniel, que do pondo de vista do Direito era apenas filho de sua companheira Cris, visto que 

inicialmente o adotou, formalmente, sozinha. Quanto à adoção da filha Sara, as duas mães 

estão juntas no processo desde o início, afinal se habilitaram em conjunto. 

Déia & Lili, pouco ficaram na fila de espera, pois desde o início, tinham abertura para 

um filh@ mais velh@. Foi uma filha: Milena, que veio trazer a ambas a possibilidade de 

realizarem o desejo de serem mães. Dificuldades? Algumas. A maior delas foi em relação a 

determinação judicial, em sentença, de terem que participar de uma série de reuniões em um 

GAA, com foco em adoções tardias. 

Fora complicado para Déia, que também é membro de uma ETI do TJRJ. Ela se sentiu 

desrespeitada, pois considerou que a decisão judicial fora autoritária. Preferia que as coisas 

acontecessem na base de acordos e pactuações, não de determinação. Lili apenas achou difícil 

a distância entre a casa e o GAA. No mais, sentiu-se beneficiada com as potentes trocas entre 

aquele grupo de pais adotivos. As duas mães, em uma reflexão sobre os acontecimentos, 

avaliaram que, talvez se não tivesse havido a ordem judicial, teriam acabado por desistir das 

reuniões, dadas as dificuldades cotidianas. 

André & Carlos, após a realizarem a adoção judicial das filhas Valesca & Vanessa, 

hoje adolescentes, partiram para o acolhimento familiar. Pensaram na importância de 

poderem contribuir com o cuidado de outras crianças que não apenas suas filhas. Sentem-se 
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realizados com a primeira criança que acolheram, agora já em família adotiva. A partida de 

Anita doeu, mas compreendem que a vida é cuidar para deixar seguir. Estaria aí uma 

dimensão do amor, difícil de conceituar, mas simples de se demonstrar... 

O que bons encontros não podem fazer? Bom, Andréia & Francini que no início tinha 

algumas restrições; a partir do encontro com Fernanda & Rodrigo, momento em que 

compartilharam a experiência da adoção da filha Maria Antônia, criança HIV positivo, 

superaram suas dificuldades. Trocando em miúdos, em quinze dias foram acionadas para 

adotarem os bebês Fabrício & Gustavo, pela VIJI de Refúgio das Águias. Já são mães 

realizadas, apesar do processo de adoção ainda continuar em curso... 

Dália & Chica, após a adoção de Daísa, à época com cinco anos de idade, eivada de 

dificuldades, pois a menina já havia sido devolvida por outras famílias adotivas, superadas as 

dificuldades iniciais, decidiram enveredar por uma adoção tardia. Thamara chegou aos doze 

anos de idade e com muitas dificuldades. A adolescente vivera em um abrigo vinculado a uma 

igreja, com alguns funcionários com práticas heterofundamentalistas
525

. Aqueles funcionários 

convenceram a infante que ela seria violada sexualmente pelas adotantes. Dália & Chica 

enfrentam a situação. A adoção aconteceu e Thamara tornou-se uma militante na defesa dos 

direitos LGBTTIQ. Afinal, não precisa pertencer a uma minoria para defender seus direitos. 

Fábio & Marcos foram acionados para conhecer Felipe mesmo antes da habilitação 

haver sido sentenciada. Qual o motivo? Aceitavam uma criança mais velha, 

independentemente da etnia. Dificuldades para o primeiro encontro, mas que logo aconteceu. 

Naquele momento, encantaram também o infante Davison, amigo de Felipe. O encantamento 

fora mútuo. Felipe fora liberado para ficar em estágio de convivência com os pais adotivos. 

Os adotantes disseram do desejo de também adotarem Davison. Houve a orientação de 

que deveriam aguardar um ano. No mês seguinte foram convidados para a audiência 

concentrada de Davison. Ali mesmo o infante lhes fora entregue, já com termo de guarda. 

Sequer haviam sido autorizados a visitá-lo antes no abrigo. Saem da sala de audiência. São 

novamente chamados. A juíza lhes oferecera uma terceira criança, pois “onde comem três, 

comem quatro”. Como assim? A promotora dissera que “para criança acima de sete anos não 

precisa de habilitação”. Coisas estranhas acontecem... 

Fábio & Marcos desejam um terceir@ filh@. A partir de contatos através de busca 

ativa, conheceram um menino. O garoto estava no mesmo abrigo onde ficou Thamara. Após 

um aprazível final de semana em companhia do casal e seus dois filhos. O garoto recuou. Fora 
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orientado por uma racionalidade fundamentalista de alguns trabalhador@s do abrigo que 

“aquilo” não seria família. O adolescente continua abrigado. O casal agora movimenta-se no 

sentido de adotar uma menina, com até três anos de vida. 

Gino & Paulo aguardaram seis anos pelo filho Hector. Bom, eles desejavam uma 

criança com no máximo três anos de vida, independentemente de etnia e saudável. Sim, 

quanto mais se restringe no tocante à idealização da criança a ser adotada, mais tempo tende a 

se esperar pela chegada d@ filh@. Apenas Gino se habilitou. Porém, a adoção fora pleiteada 

por ambos. Gino, até nosso encontro para esta pesquisa tinha a sensação que o longo tempo de 

espera tivera relação com o fato dele ser homossexual. E, olha que ele sequer disse para @s 

técnic@s da VIJI que é ele quem dá vida a lendária Kátia furacão. 

Rogério & Weikman, inicialmente, se habilitaram para adotar apenas duas crianças. 

Sim, poderiam ser crescidas, de preferência que não tivessem mais que oito anos. A partir de 

serem acionados através do dispositivo de busca ativa, acabaram por adotar quatro irmã@s: 

Juliana, Maria Vitória, Luiz Fernando & Anna Cláudia. @s três mais nov@s foram expost@s 

ao HIV. Inicialmente, os adotantes não tinham abertura para serem pais de crianças portadoras 

de HIV. Os irmãos cumpriram o protocolo de acompanhamento para crianças expostas ao 

HIV e, os três negativaram a sorologia. 

Dentre tod@s @s casais que participaram dos encontros para esta pesquisa, apenas 

dois tiveram maiores restrições no tocante ao perfil das crianças a serem adotadas. Diversas 

ETI situaram que notam uma abertura maior dos casais LGBTTIQ que dos heterossexuais. 

Não creio que possamos afirmar de modo tão categórico e universal que os homossexuais 

sejam mais abertos no que tange as características dos infantes que aceitam receber por 

filh@s. Porém, também noto que as famílias que rompem com as premissas heteronormativas 

tendem a uma maior abertura para serem mães/pais na diversidade. 

Quanto as ETI, que delícia ter podido me deparar com uma realidade diversa daquela 

encontrada pelo PIVETES em suas pesquisas realizadas em processos judiciais até o ano de 

1994. Muito bonito saber que @s trabalhador@s das ETI, quase que em sua totalidade, 

apostam nas singularidades e denunciam a ineficácia das políticas públicas na atenção à 

população que delas demandam serviços. Por vezes, talvez, no mais das vezes, são as famílias 

que são demandas pelas VIJI. Eis o lugar de gestão dos restos que cabe às ETI das VIJI. 

Porém, @s profissionais fazem intervenções que apontam as produções coletivas como 

produtoras das mazelas sociais, não culpabilizando @s jurisdicionad@s submetid@s ao crivo 

das VIJI, em uma recusa de se individualizar as delicadas em complexas histórias com as 

quais atuam. 
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Penso que a transformação havida no modo de atuar das ETI, em comparação com o 

quadro encontrado pelo PIVESTES, diz da importância de haver trabalhadores concursados, 

com possibilidade de conhecerem os campos de força nos quais atuam. Afirmar a estabilidade 

no trabalho do servidor público, mais que garantias trabalhistas, diz de uma defesa da 

qualidade do serviço prestado a toda a população. 

Evidente que há trabalhador@s que atuam como perit@s que conseguem desenvolver 

um trabalho crítico. Apreendo que a existência do quadro permanente de trabalhador@s 

contribui, inclusive, para o desenrolar do trabalho d@s perit@s. Todavia, considero que 

tod@s deveriam ser concursad@s, com as garantias inerentes à condição de trabalhador@s 

públic@s, com vínculos laborais não precarizados. 

No que tange às identificações concernentes ao gênero, não obstante tratar-se de uma 

pesquisa que se pauta na afirmação das singularidades, cabe dizer que os quinze núcleos 

familiares com os quais travei contanto, apenas um elegeu uma figura do sexo oposto ao d@s 

adotant@s, para servir de referência específica: @(ma)padrinh@. Os demais casais não têm 

essa preocupação; pensam que os processos de identificações acontecessem na vida, para 

além dos limites dos núcleos familiares nos quais @s infantes são inserid@s... 

Quanto aos trabalhador@s das ETI, em sua esmagadora maioria, salvo engano, não 

houve quem dissesse o contrário; apreendem, à semelhança do que pensam quase tod@s os 

familiares com quem estive, não ser relevante para a criança a presença de uma pessoa do 

sexo oposto ao d@ casal homoconjugal para ser uma referência identificatória. Concordo com 

essa perspectiva. 

O doutorado foi um passeio eivado de bons encontros. Passeio esse que me 

possibilitou o encontro com diversos contextos culturais. Isso possibilitou-me compreender 

que não há um modelo a ser seguido no tocante aos cuidados com a infância, visto que não há 

uma essência do humano. Somos história! 

O que existe são múltiplos modos de cuidar da infância, ainda que em um mesmo 

contexto cultural... 

Considerando minha prática profissional em uma VIJI, cada vez mais me solidarizo e 

admiro àqueles que ousam ao exercício monoparental. Fico a imaginar as dificuldades em ter 

que dar conta, sozinho, das demandas d@s filh@s. Assim, penso que seria bacana que as 

responsabilidades pudessem ser compartilhadas, talvez, com múltiplas referências parentais. 

É, temos muito a aprender com os Na, os indígenas e tantas comunidades que são solidárias 

no cuidado com a infância... 

Talvez o que mais me convocou a pensar nessa trajetória, ainda antes de iniciar o 
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doutorado, tenha sido o silogismo “homoafetividade”. Pois insisto em seu caráter higienista. 

Há um esvaziamento da dimensão (homo)erótica, ponto fulcral de resistência à 

heteronormatividade. 

Higieniza-se para tornar os LGBTTIQ palatáveis ao sistema. Dessarte, pode-se até 

garantir direitos. Pode-se conceder a chancela de família, desde que sejam lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais ou queers que se portem dentre das premissas 

heteronormativas. Assim, homonormatizam-se os desvios. Necessário atentar-se que pouco se 

fala de transexuais, travestis, intersexuais e queers. Não podemos perder de vista que 

encontrei apenas um casal formado por uma travesti e seu companheiro, a qual, conforme nos 

informou a ETI da Posse, se “destravestiu”. Logo, insisto, ao que parece, o “homoafetivo” 

traz consigo a seguinte consigna: vocês podem ser LGBTTIQ, aceitamos vocês, na medida em 

que vocês se tornem um simulacro daquilo que reza a cartilha heteronormativa, ou seja, sejam 

homonormatizados. 

No que se refere à dimensão macropolítica, temos um Estado tomado por forças 

religiosas fundamentalistas. Isso nos requer afirmar a laicidade do Estado. Não digo cristãos, 

pois os cristãos, por mais que sejam regidos por uma racionalidade moral, referindo-se à 

transcendência, o que diz de uma verdade universal, à semelhança de outros credos, afirmam 

à vida. Digo daqueles que em nome de Deus insistem em matar, aniquilar a diferença. 

Dessa feita, faz-se urgente entrarmos no debate sobre os projetos de lei que têm por 

finalidade regerem a vida em família: o estatuto da família e o estatuto das famílias, 

respectivamente da Câmara e do Senado Federal. Mas não na crença simplista que a 

aprovação de um desses projetos de lei se constituirá a condenação ou a redenção dos 

LGBTTIQ.  

Não acredito em terra prometida, em um lugar, no futuro, onde todas as questões do 

humano estejam resolvidas. A vida é um campo de forças e estamos imersos em disputas, em 

jogos de verdades que nos exigem posicionamentos e reposicionamentos, sempre. Minha 

aposta é na vida imanente, em abertura... 

 

De tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O 

seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. 

Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a 

rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato E 

também vai amiúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é 

um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir: joga pedra 

na Geni! Joga pedra na Geni! Ela é feita pra apanhar! Ela é boa de cuspir! Ela dá 

pra qualquer um! Maldita Geni! (...). O prefeito de joelhos, o bispo de olhos 

vermelhos e o banqueiro com um milhão. Vai com ele, vai, Geni! Vai com ele, 

vai, Geni! Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um! 

Bendita Geni! Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela 
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dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem 

dá-se ao carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar 

saciado (...)
526

. 
 

Há que se resistir à tentação de sucumbirmos ao enquadramento heteronormativo. 

Compreensível, mas não potente, a subserviência que nos faz viver em uma dimensão 

inferiorizada frente ao instituído. Passaram-se mais de dezesseis anos; não deixo de lembrar-

me de Renato, tio da Luana, narrado em nossa segunda história. Precisamos sim constranger 

as nossas famílias de bem com nossos amores (im)possíveis, amores que ousam dizer seus 

nomes. 

Temos de dizermos para esse “senhor” que não mais nos submeteremos (BENTO, 

2016). Precisamos dizer sem medo, que somos, tod@s sapatões, viad@s, fanchonas, bichas, 

xibungos, travecas, queers... Sim, estranhos! E aí, o que farão conosco? Continuarão a tentar 

nos exterminar, matando um de nós a cada vinte e oito horas, como nos mostrou Martins 

(2015)? 

Somos tudo isso e, ainda mais: somos famílias, não essa “tradicional”, moldada ao 

patriarcado... Somos famílias horizontais, cujos membros são equânimes em direitos e 

deveres... Sabemos cuidar de noss@s filh@s; se desejarmos tê-l@s. Podemos sim exercer a 

homoparentalidade... Somos devires, famílias em devir! 

Eis as encruzilhadas e fissuras com as quais continuamos a nos deparar. Afirmamos 

uma PoÉtica da diferença (SANTOS, 2014). Somos famílias em nossas multipluralidades... O 

abjeto sodomita (COSTA, 1979) de outrora não tem do que se envergonhar... 

Seremos monogâmicos se assim desejarmos, pois a lei que nos move é a lei do desejo. 

É a vida, que vale a pena ser vivida, por mais que os “amoladores de facas” (BAPTISTA, 

1999) insistam em nos assassinar, resistiremos, somos sobreviventes, não vítimas frágeis a 

serem salv@s por algum benfeitor@ de plantão... “Que venha o Sol, que venha a chuva, que 

venha a vida”... 
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