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TEMPERINI, Carlos Augusto Teixeira. Adoção homoparental e infância: uma 

análise da mídia. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social). PUC – SP, 2012. 

 
 

RESUMO 

 

 Nesta dissertação objetiva-se descrever e interpretar conteúdos sobre adoção 
homoparental e infância, captados nas peças jornalísticas da Folha de S. Paulo 
Online (Folha.com), publicadas entre os anos 2000 e 2011, a fim de compreender a 
construção social da infância e o debate acerca da adoção homoparental. A hipótese 
da pesquisa é de que a construção do problema social - adoção homoparental e 
infância - poderão estar subordinadas a relações de dominação. A publicação do 
tema no maior jornal do país multiplica, através das formas simbólicas, relações de 
poder. O arcabouço teórico foi construído à luz das teorias de ideologia de John B. 
Thompson (2009) e dos estudos sociais sobre a infância. Para análise das peças 
jornalísticas, utilizou-se a hermenêutica de profundidade e análise de conteúdo de 
Bardin (1977). Elegeram-se como universo da pesquisa, 245 peças jornalísticas 
entre os anos 2000 e 2011, sobre a discussão da adoção homoparental e infância. 
Para compor o corpus selecionamos as peças jornalísticas que apresentaram 
conteúdo do contexto nacional e, por último, foram selecionadas 16 peças 
jornalísticas que retrataram casos de adoção homoparental. Os resultados 
apresentam o tema adoção homoparental sendo discutido nas peças jornalísticas 
como tema secundário, diluído na discussão da Nova Lei de Adoção, bem como na 
união civil de casais homossexuais. Observou-se, ainda, que a adoção está 
intimamente ligada ao direito de constituir família – questão esta que o jornal não 
problematizou no âmbito dos direitos das crianças e tampouco no âmbito dos direitos 
dos homossexuais. O tratamento dado às questões da adoção homoparental foi 
mais polemizada do que problematizada, ofuscando os direitos das crianças e 
adolescentes. Examinando à luz dos princípios éticos, o discurso da Folha de S. 
Paulo sobre adoção homoparental e infância desconsidera o bem estar dos 
personagens nele apresentados, podendo ser considerado ideológico, uma vez que 
contribui para a estigmatização das crianças e homossexuais, sustentando relações 
de dominação. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção homoparental, infância, mídia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 

  
The aim of this study is describe and interpret subjects about homoparental 

adoption and childhood which could be found in Folha de S. Paulo online 
newspaper, published between the years of 2000 and 2011, to comprehend the 
social construction of childhood and debate about homoparental adoption. The study 
hypothesis is that the construction of social problems is subordinated by domination 
relationship. The theme publishment in the biggest Brazilian newspaper multiplies, 
through symbolic forms, relations of power. The theory structure of this study was 
built by ideology studies of John B. Thompson (2009) and social studies about 
childhood. To analyze the newspaper was used deep hermeneutic and content 
analysis of Bardin (1977). Elected as the universe of this study 245 newspaper 
articles between the years of 2000 and 2011, about homoparental adoption and 
childhood. To compose the corpus of this study was selected newspaper articles that 
show national content. At least, was selected 16 articles that portray cases of 
homoparental adoption. The results introduce the homoparental adoption theme 
being debated in the newspaper articles as a secondary theme, diluted in the new 
discussions of adoption law, such as the homosexual civil union. Observed, yet, that 
adoption is directly connected to the right of build a family – the newspaper didn´t 
discussed this issue in the range of children´s rights either homosexual´s rights. The 
treatment given to the homoparental adoptions questions was much more polemized 
than discussed, obfuscating childrens and teenager’s rights. Examinating the ethical 
principle, the speech by Folha de S. Paulo about homoparental adoption and 
childhood disregard the well-being of the characters presented, might be consider 
ideological once it contributes to stigmatization of children and homossexuals, 
supporting relations of domination.   
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INTRODUÇÃO 
 

 O objeto desta dissertação é descrever e interpretar conteúdos sobre adoção 

homoparental e infância, captados nas peças jornalísticas da Folha de S. Paulo 

Online (Folha.com), publicadas entre 2000 e 2011, a fim de compreender a 

construção social da infância e o debate acerca da adoção homoparental.  

 O projeto compartilha da linha de pesquisa do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Psicologia Social, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC-SP, sobre discursos acerca da infância e mídia. 

 O interesse pelo tema adoção surgiu durante um curso de pós-graduação Lato 

Sensu, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, quando se pesquisava sobre o 

tema homossexualidade. Como método de pesquisa, foram utilizados grupos focais 

com homossexuais masculinos que debateram sobre diversas temáticas, dentre 

elas, a adoção homoparental. 

 No andamento da presente pesquisa, percebeu-se que, apesar do aumento da 

visibilidade pública que o tema “adoção homoparental” vem ganhando, não foram 

identificados discursos que também pudessem integrar a participação das crianças 

nesse processo. Com o interesse em aprofundar as discussões em um plano 

acadêmico e a preocupação com a construção de políticas públicas tanto para as 

crianças quanto para o movimento LGBT, buscou-se o curso de pós-graduação - 

Stricto Sensu como um espaço de referência para a discussão do tema. Isto, porque 

tenho me preocupado com a participação da mídia na construção da agenda de 

políticas públicas no geral, para a infância e o público LGBT. Entende-se que os 

problemas que são delimitados para ocupar a agenda de políticas públicas são 

construções sociais que disputam a atenção de atores sociais para angariar adeptos. 

Nesse processo, a mídia assume grande importância, pois atuam tanto como atores 

sociais, participando da construção da agenda, quanto como caixa de ressonância 

de outros atores.  

Nesse sentido, algumas das pesquisas mencionadas nesta dissertação têm se 

interessado em descrever e compreender como as questões relativas à infância 

assumem espaços na agenda de políticas públicas. 

 Esse foco decorre de uma observação que vem sendo feita por diversos 

autores (ROSEMBERG; ANDRADE, 2007) de que, na construção de problemas 

sociais, a criança é usada em situações dramáticas para mobilizar a atenção pública.  



15 

 

 A pergunta desta pesquisa foi: como as peças jornalísticas que abordam a 

temática adoção de crianças caracterizam a adoção homoparental e a criança a ser 

adotada? Ou seja, focalizou-se o objeto de construção na adoção homoparental e na 

infância, descrevendo e interpretando o conteúdo apresentado nas peças 

jornalísticas, além de trazer a discussão para o campo acadêmico das relações de 

dominação que se estabelecem entre as idades (infância – adultez).  

 No primeiro capítulo, tem-se uma explanação sobre os principais aportes 

teóricos sobre a infância, desde a emergência de uma sociologia da infância até a 

evolução do olhar do objeto, através de levantamento das produções desse campo 

de estudo e as principais questões daí advindas. Em seguida, tem-se uma breve 

discussão sobre o que é ideologia e a apresentação da teoria de ideologia de John 

B. Thompson e seus modos estratégicos de operação, além da apresentação da 

hermenêutica de profundidade como método da pesquisa. 

Segundo Thompson (2009), a principal característica das sociedades 

modernas é a midiação da cultura. Sua centralidade decorre das condições sócio-

históricas de seu desenvolvimento tecnológico e da ideia de universalização das 

comunicações, situando-se no plano central da produção, reprodução e circulação 

das formas simbólicas. Sendo assim, o autor coloca, como cerne de sua teoria 

social, a dependência da sociedade moderna através dos meios técnicos e 

institucionais, concentrados nas indústrias da mídia para a transmissão de suas 

formas simbólicas.  

A concepção de sociedade moderna assenta no desenvolvimento dos meios de 

comunicação, tanto no plano político como no simbólico. A grande participação dos 

meios de comunicação de massa é que eles reestruturam as instituições e relações 

pessoais, ou seja, alteram a temporalidade e espacialidade. Estudar o poder nas 

sociedades contemporâneas significa, obrigatoriamente, estudar a mídia e as 

questões daí advindas. 

 No segundo capítulo, apresenta-se o contexto sócio-histórico de produção, 

circulação e recepção das formas simbólicas que incluem os temas tratados 

(adoção, família e homossexualidade), bem como uma síntese da empresa e do 

jornal Folha de S. Paulo. 



16 

 

 No terceiro capítulo, será apresentada a análise formal dos dados, ou seja, a 

descrição dos procedimentos para a coleta e análise das peças jornalísticas, aqui 

tidas como Unidades de Informação (UI)1 que compõem o corpus da análise. 

  

CONSTRUÇÃO DO OBJETO 

 

 Na construção do objeto desta investigação, foi preciso atentar para quatro 

aspectos: a terminologia; o tratamento dado à infância na mídia; o tratamento dado à 

adoção na mídia; o tratamento dado à homoparentalidade na mídia. 

 A questão da terminologia se reflete essencialmente no uso do termo 

homoparentalidade. Qual o debate que seu uso vem suscitando na produção 

acadêmica?  

 O termo “homoparentalidade” é um neologismo, criado em 1997 pela 

Associação de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas (APGL), em Paris, a fim de 

nomear a situação na qual pelo menos um adulto, que se autodesigna homossexual, 

é ou pretende ser pai ou mãe de, no mínimo, uma criança ou adolescente (GROSS, 

2003).  

Optou-se pelo termo homoparentalidade, neologismo que ainda não faz parte 

dos dicionários de língua portuguesa, mas que vem sendo contemplado pelo uso, 

inclusive em outras línguas. Assim, uma busca na base de dados “Google”, no dia 

18 de setembro de 2011, o termo “Homoparental” indicou a presença de 81.900 

entradas; “Homoparentalidade” indicou a presença de 15.100 entradas e 

“Homoparentalité” (francês), a presença de 1.470.000 entradas.  

Para Roudinesco (2003), o termo homoparentalidade não é muito utilizado nos 

países de língua inglesa, que preferem os termos “lesbian and gay families” ou 

“lesbian and gay parenthhood”. Para a autora, o termo homoparentalidade privilegia 

a sexualidade paterna.  

 Outras expressões para designar o título e o objeto da dissertação foram 

rejeitadas, pois elas geram armadilhas como, por exemplo: “parceiros 

homossexuais” implica que a identificação/designação como homossexual deveria 

se estender a ambas as pessoas que configuram a relação de 

                                        
1
 Embora os tipos de textos jornalísticos publicados tenham especificidades que os diferenciam 

(artigo, coluna, crônica, editorial, entrevista, matéria, nota, perfil, reportagem e texto legenda), nesta 
dissertação todas as peças jornalísticas serão consideradas unidades de informação (UI). 
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paternidade/maternidade; ora, conforme Gross (2003)  o adjetivo “homoparental” 

qualifica todas as situações familiares nas quais pelo menos um adulto que se auto 

declara homossexual é pai/mãe de pelo menos uma criança. 

 Para Farias e Maia (2009), o termo homoparentalidade diz respeito à 

capacidade de pessoas, com orientação sexual homossexual, exercerem a 

paternidade. Embora haja certa incoerência ao se falar de homoparentalidade, no 

sentido de associar a sexualidade à função parental, utiliza-se essa expressão, uma 

vez que a paternidade/maternidade exercida por homossexuais ainda gera muita 

dúvida, temor e estigma.  

 

Embora haja certa incoerência ao se falar de homoparentalidade no sentido 
de associar a sexualidade à função parental, usa-se essa expressão uma 
vez que o tema da maternidade ou paternidade exercida por pessoas do 
mesmo sexo ainda gera muita dúvida, temores e polêmica. A pessoa com 
orientação sexual homossexual, ainda hoje, parece enfrentar forte 
estereótipo de pessoa desajustada... A sociedade em geral apresenta muita 
dificuldade em aceitar que uma pessoa homossexual cuide de uma criança. 
O preconceito e a falta de informação talvez interfiram nessas posições 
contrárias (FARIAS e MAIA, 2009, p. 68). 
 

 

Para Uziel (2007), ao se utilizar o termo homoparentalidade, institui-se uma 

relação de incertezas na propriedade e consequências do uso, já que essa 

associação (homossexualidade + parentalidade) enfatiza a orientação sexual e não 

a capacidade de cuidado com os filhos, mas entende que a sua utilização de forma 

estratégica se faz necessária para a visibilidade do tema. 

 Zambrano (2008) adota a mesma perspectiva, quando descreve que a 

utilização do termo homoparentalidade em sua pesquisa enfrentou alguns problemas 

iniciais. Houve uma série de questionamentos, já que o conceito homoparentalidade 

acentua a “orientação sexual” dos pais e a associa ao cuidado dos filhos 

(parentalidade). Os estudos sobre homoparentalidade se propõem a desfazer essa 

associação, mostrando a capacidade ou não de homens e mulheres homossexuais 

cuidarem de seus filhos, assim como os heterossexuais. Esses estudos mostram 

que a qualidade do cuidar e do bom relacionamento com os filhos depende da boa 

parentalidade, e não da orientação sexual. Porém, o emprego do termo 

homoparentalidade se justifica pela necessidade de colocá-lo em evidência, a fim de 

expandir cada vez mais e torná-lo mais presente na contemporaneidade.  
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Segundo Grossi (2003), é evidente que o tema homoparentalidade apresente 

implicações políticas na conquista pela cidadania por um grupo de pessoas - grupo 

significativo da população brasileira - que se reconhece como homossexual. Esse 

reconhecimento dos indivíduos diz respeito ao ethos de indivíduos da modernidade e 

não a práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, para Mello 

(2006), a discussão da homoparentalidade implica diretamente na expressão da 

diversidade da instituição social família, além de explicitar a falta de apoio jurídico 

relativo aos direitos conjugais e parentais de homens e mulheres reconhecidos como 

homossexuais na sua condição de cidadãos.  

Para Gross (2003), o termo homoparental reagrupa uma multiplicidade de 

situações. Nomear e reagrupar estas situações é indispensável para as produções 

estatísticas dos institutos demográficos. A rápida difusão do termo 

homoparentalidade confirma a razão de nomear essa realidade social. A emergência 

da questão da homoparentalidade situa-se no cruzamento entre a evolução do olhar 

sobre a homossexualidade e a transformação do olhar social para as questões sobre 

a família. A homossexualidade passou a ser considerada um comportamento como 

qualquer outro.  

 Ao nomear uma nova concepção de família, que antes não existia, segundo 

Zambrano (2008), permite-se que ela ganhe uma existência discursiva, além da 

indicação de uma nova realidade. Dessa forma, abrem-se possibilidades de sua 

problematização e uma discussão através de novos estudos.  

 No que se refere à infância nas mídias, nos últimos anos várias pesquisas vêm 

tratando do tema. Tem-se privilegiado duas mídias principais: jornal diário (impresso 

ou virtual), com foco para o jornal a Folha de S. Paulo; artigos em revistas, inclusive 

acadêmicas (ver quadro 1). 
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     Quadro 1 - Pesquisas referentes ao tema infância nas mídias 

 

Ano de 

Publicação
Título Autor Mídia

Período de 

Produção
Resultados

2001

Prostituição infanto-juvenil na 

mídia: estigmatização e 

ideologia

Andrade, 

Leandro Feitosa

Jornal Folha 

de S.Paulo
1985-1995

Destaca a centralidade do caso "Crianças escravizadas" na

construção das características da personagem menina

adolescente prostituta no Brasil na década de 1990. A família

pobre é retratada em imagens estigmatizadoras, e as depoentes

crianças e adolescentes, descritas como em situação de

prostituição, expostas. Sugere que contribuem para a reificação

da pobreza enquanto estigam, o destaque na pauta social, através 

da mídia, e a formulação de políticas públicas de combate à

prostituição infanto-juvenil.

2004

O discurso da mídia sobre a 

adolescente grávida: uma 

análise da ideologia

Nazareth, Leila
Jornal Folha 

de S.Paulo
1990 - 2000

O tema gravidez na adolescência é, no jornal, tratado como uma

questão de saúde. Para caracterizar as personagens

adolescentes grávidas ou adolescentes mães, o jornal faz uso do

sensacionalismo como estratégia, fazendo chamada nos títulos e

desvelando a identidade civil das depoentes, as quais tiveram

seus nomes, idades, região ondem vivem e seus corpos

expostos. Consideradas pobres, suas famílias foram descritas

como incapazes de dar continência à sua prole, gerando filhas

que, ao engravidarem na adolescência, perpetuam um círculo

vicioso da pobreza.

2004

O tema trabalho infanto-juvenil 

na mídia: uma interpretação 

ideológica

Freitas, 

Rosangela 

Ramos de 

Jornal Folha 

de S.Paulo
1980-2001

O estudo revela posicionamentos diferentes quanto ao discurso de 

denúncia sobre o trabalho infanto-juvenil (TIJ) entre as décadas de

1980 e 1990. Os anos 1980 são marcados por tensões entre as

tendências favorável / desfavorável ao TIJ. Já nos anos 1990, o

posicionamento mais frequente mostra-se favorável à erradicação

do trabalho de crianças e adolescentes, marcado pela forte

influência das organizações multilaterais (OIT e Unicef) no

discurso midiático, na agenda das pautas do jornal ao tratar da

criança e do adolescente trabalhadores no Brasil. 

2005

A categoria ’meninos de rua’ 

na mídia: uma interpretação 

ideológica

 Andrade, 

Marcelo Pereira 

de

Jornal Folha 

de S.Paulo
1980-2001

O estudo sobre a categoria meninos de rua indica que o tema se

manteve na pauta do jornal, porém não atrelado a nenhum caso

ou campanha ao longo do período analisado. A principal entrada

da referida categoria no jornal é via tema da violência. O jornal

prioriza o discurso de denúncia e não contribui para a

compreensão do fenômeno social crianças e adolescentes em

situação de rua no Brasil. As peças jornalísticas expõem os

personagens depoentes, revelando suas identidades (nomes,

prenomes), porém negando outras informações tais como:

escolaridade, procedência, composição e vínculo familiar. Os

depoentes somente têm voz ao contar suas histórias, as quais

confirmam aquilo que o jornal já sabe. Suas famílias são

culpabilizadas pelas más condições de vida e pela situação de

rua de seus filhos. Tais características permitiram interpretar que

a produção do jornal Folha de S.Paulo, sobre a categoria meninos

de rua é ideológica, pois sustenta e reproduz relações de

dominação dos não-pobres sobre os pobres. 

2008

Infância associada ao tema 

aborto voluntário em peças 

jornalísticas publicadas no 

jornal online da Folha de 

S.Paulo

Bizzo, Vanessa 

Monteiro

Jornal Folha 

de S.Paulo
1997-2005

O estudo identifica que o recente debate brasileiro sobre a

descriminalização do aborto apresenta repertório associado à

infância. Também foi observado que nas peças jornalísticas

analisadas, crianças e adolescentes têm sua identidade civil

desvelada, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA), podendo ainda se configurar como um modo de operação

da ideologia. As peças jornalísticas analisadas menosprezam

crianças e adolescentes, que são reconhecidos como dignos de

entrarem na pauta noticiosa quando associados à violência

enquanto vítimas. Foi ainda observado que o estupro de

adolescentes pobres foi tratado como intensa violência simbólica

pela Folha de S.Paulo. 

2010

Direitos da criança e do 

adolescente: marcos legais e 

mídia

 Mariano, 

Carmem Lúcia 

Sussel

Jornal Folha 

de S.Paulo
1985-2006

Predominou nas peças jornalísticas analisadas a retórica

dramática e a abordagem de temas associados à violência, ao

crime, à situação de risco ou ao desvio. Os resultados apontam

que o tratamento dado pela Folha de S.Paulo aos marcos legais

da infância, embora de grande volume, especialmente ao que se

refere ao ECA, pouco informou seus leitores. No entanto, ajudou a

produzir e sustentar relações de dominação de adultos sobre

crianças e adolescentes, constituindo, nesse sentido, uma

produção ideológica. 

2011

Discursos sobre a creche na 

revista Pais e Filhos: análise 

da ideologia

Nazareth, Leila
Revista Pais 

e Filhos
1970-2008

Os resultados apontam que o tema criança pequena e espaço

público é silenciado. Bebês e crianças pequenas são

apresentados pela revista como frágeis e desprotegidos e sua

invisibilidade no espaço público foi pouco debatida. A revista

apresenta a creche como alternativa viável para a mulher na

ausência de opção melhor. Os discursos produzidos e veiculados

pela Revista Pais e Filhos podem ser interpretados como agentes

da sustentação das relações de dominação de gênero e idade,

pouco contribuindo para a alteração de um cenário de

desigualdades em relação à mulher e à criança pequena.

Fonte: NEGRI
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A preocupação das análises de algumas pesquisas selecionadas nesta 

dissertação tem sido descrever e interpretar a participação das mídias brasileiras na 

construção social da concepção de infância como etapa da vida subordinada à idade 

adulta. Para tanto, esses estudos têm se apoiado no conceito de ideologia de John 

B. Thompson (2009) que a conceitua, na perspectiva crítica, como formas simbólicas 

que servem para criar ou manter relações de poder assimétricas, desiguais ou 

injustas. 

 O interesse principal desses estudos tem sido apreender a retórica que envolve 

a infância e as crianças na mídia, quando associadas a questões que assumem a 

posição de problemas sociais na agenda de políticas públicas. Entende-se que os 

problemas da sociedade são também construções sociais e que, para ganharem 

relevo, são apresentados e divulgados para os demais atores envolvidos, a partir de 

uma retórica, via de regra, sensacionalista. E a infância (pobre, desvalida, 

abandonada) constitui um componente de escol dessa retórica. 

As pesquisas sobre infância e mídia, produzidas por diversos pesquisadores 

(as)2, fizeram apelo ao tema de John B. Thompson (2009) sobre o conceito de 

ideologia no contexto da midiação da cultura. Tal conceito tem permitido apreender 

como a produção midiática tem produzido e sustentado relações de dominação 

etárias em nossas sociedades adultocêntricas.  

Para grande parte dessas pesquisas, o foco tem sido temas associados à 

infância nas últimas décadas do século XX: trabalho infanto-juvenil (FREITAS, 

2004); gravidez na adolescência (NAZARETH, 2004); prostituição infanto-juvenil 

(ANDRADE, 2001); meninos de rua (ANDRADE, 2005) e direitos da criança e do 

adolescente (MARIANO, 2011). Para um outro conjunto de pesquisas, o foco tem 

sido o tratamento dado ao bebê na mídia, sua educação e cuidado, procurando 

assinalar a invisibilidade dessa etapa da vida (NAZARETH, 2011; URRA, 2011). 

Finalmente, uma única pesquisa, a de Bizzo (2008), focalizou o tratamento dado à 

infância em matérias publicadas pela Folha de S. Paulo sobre o aborto e sua 

descriminalização. Mesmo sustentando, politicamente, a descriminalização do 

aborto, Bizzo (2008) procurou apreender o uso retórico instrumental da infância e de 

crianças nessas matérias: em nome da agenda política feminista, a construção do 

                                        
2
 A partir desse momento, abandonaremos o uso da fórmula os (as) e empregaremos o masculino 

genérico, como preconizado na língua portuguesa, para referir homens e mulheres, desde que não 
interfira na precisão do sentido. 
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problema social “descriminalização do aborto” acabou privilegiando adolescentes 

que estavam grávidas e atuavam como depoentes, bem como devassavam suas 

vidas e a de seus familiares.  

A pesquisa que sustenta esta dissertação de mestrado focalizará o tratamento 

dado à adoção homoparental e à infância em peças jornalísticas publicadas pelo 

jornal Folha de S. Paulo (Folha.com), e se apoia, principalmente, no enfoque de 

Bizzo (2008): foi selecionado um tema importante da agenda de reconhecimento dos 

direitos do movimento LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais3 

- a adoção de crianças – para examinar o tratamento dado à infância e criança(s). 

Da mesma maneira que ocorrera no levantamento de Bizzo (2008), eu e meu 

orientador somos favoráveis a que esse direito seja reconhecido pela sociedade 

brasileira. Não obstante, parece uma situação social propícia a que Rosemberg 

(2001) vem denominando heterocronia na compreensão de desigualdades sociais: 

as desigualdades sociais de gênero, étnico-raciais, idade, classe, estruturais e 

simbólicas, bem como a estigmatização de modos de vida de LGBT não operam de 

modo sincrônico em todos os contextos sociais. Se temos uma presidenta da 

república desde o ano retrasado, ainda não temos sacerdotisas ou acatamos a 

descriminalização do aborto.  

É nesse contexto de preocupações que “olhar” para o tratamento dado à 

adoção homoparental e a infância, em matérias publicadas pelo jornal Folha de S. 

Paulo (Folha.com), chamou a atenção nesta pesquisa: ocorreria um uso 

instrumental da infância ou de criança(s) em matérias que tratam de adoção 

homoparental? Qual a visibilidade que os discursos apreendidos nessas 

matérias dispensam à adoção homoparental e às crianças?   

 Essas perguntas se sustentam em análises de diversos pesquisadores, como, 

por exemplo, a portuguesa Ponte (2005), para quem, no repertório de vítimas 

sociais, a mídia tem reservado à infância um lugar de invisibilidade. Alguns 

                                        

3
 A mudança da sigla GLBT para LGBT, aprovada em congresso nacional de gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais, realizado em Brasília, vem dividindo opiniões dentro da própria 
comunidade. Há quem defenda o uso do "L", em referência às lésbicas, no início da sigla, o que daria 
mais visibilidade às reivindicações das mulheres. Para outros, a mudança principal tem que ser na 
atitude e não na nomenclatura. Há também quem afirme que o “L” atende à reivindicação de 
feministas, e nada tem a ver com gays e lésbicas. Disponível em: 
<http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2008/junho/mudanca-de-sigla-de-glbt-para-lgbt-
divide-comunidade-gay/> 

http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2008/junho/mudanca-de-sigla-de-glbt-para-lgbt-divide-comunidade-gay/
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2008/junho/mudanca-de-sigla-de-glbt-para-lgbt-divide-comunidade-gay/
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pesquisadores e ativistas qualificaram o tratamento midiático como sensacionalista, 

uma vez que a mídia não dá destaque à infância e, quando o faz, concentra a 

atenção em situações específicas de violência, nas quais as crianças e adolescentes 

aparecem na condição de vítimas (PONTE, 2005). 

 Quando se volta a atenção para o tratamento geral dado à adoção na mídia, 

encontra-se um reduzido número de referências, a saber: as produções “Adoção na 

mídia nacional e internacional” (GAGNO; WEBER, 2003); “Subjetivação como 

produção cultural: fazendo uma outra psicologia” (HENNIGEN, 2006); “A prática da 

adoção e a produção dos modos de ser adotante e adotado na mídia” (STRENZEL, 

2007). No entanto, nessas pesquisas não foi encontrada uma focalização na infância 

ou em crianças. 

 Fechando mais a temática, procurou-se referências bibliográficas sobre adoção 

e homoparentalidade na mídia brasileira (quadro 2). Nenhuma das acima citadas faz 

referência diretamente ao tema “adoção e homoparentalidade”. No entanto, apesar 

do estudo de Strenzel (2007), não ter enfocado diretamente o tema adoção e 

homoparentalidade, a autora utilizou a novela Belíssima como corpus de seu estudo 

para retratar o enunciado sobre a adoção na mídia. A análise de seu trabalho 

mostrou que a novela retratou a prática de adoção por um casal do mesmo sexo, 

trama esta que se estendeu por vários capítulos, evidenciando que os técnicos da 

Justiça da Infância e Juventude ainda adotam uma postura herdada historicamente, 

preconceituosa e estereotipada, ou seja, a família dita como adequada deve-se 

enquadrar em determinados padrões heteronormativos. 

 Foi localizado o estudo de Borges (2008), intitulado: “Repertórios sobre 

lesbianidade / homossexualidade na mídia (novela)”, no qual a autora analisa 

repertórios apresentados na novela Senhora do Destino e peças jornalísticas do 

jornal Folha de S. Paulo que retrataram discussões sobre a novela. Segundo a 

autora, o autor da novela retratou o tema “adoção homoparental” em um dos 

capítulos. A abordagem utilizada se remeteu ao contexto dos direitos civis e a 

articulação entre homoparentalidade se vinculou às temáticas: amor, casamento e 

família. Por fim, (2008) selecionou em sua pesquisa “Nós também somos família: 

estudo sobre a parentalidade homossexual, travesti e transexual”, 503 peças 

jornalísticas publicadas no jornal Folha de S. Paulo, no período entre janeiro de 1997 

e agosto de 2005, referentes à homossexualidade. Dentre essas, 128 peças 
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jornalísticas envolveram diretamente questões relacionadas à união civil / casamento 

homossexual e homoparentalidade. 

 

Quadro 2 - Pesquisas referentes ao tema adoção homoparental 

 

 

 O foco dessas pesquisas, por vezes, extrapolou a adoção homoparental, tendo 

se estendido para o tratamento dado pela mídia a questões relativas à 

homossexualidade.  

 Borges (2008) conclui que, no contexto da novela, as denominações sobre 

lesbianidade passam da designação lésbica/homossexual a outras nomeações mais 

estigmatizadas e menos politicamente engajadas, mostrando a circulação de 

diferentes discursos, cujos sentidos competem entre si, e que a polarização 

repúdio/aceitação é um dos motores utilizados pelos veículos de comunicação com a 

finalidade de manter a audiência. Zambrano (2008) conclui que há dois principais 

eixos temáticos que caracterizaram o espaço ocupado pela homossexualidade na 

mídia impressa. O primeiro está relacionado à mobilização política do movimento 

LGBT em luta pela implementação de uma agenda de discussão e ação política 

direcionada aos seus direitos sexuais e reprodutivos. O segundo eixo apresentou 

situações referentes à aceitação da homossexualidade pela sociedade mais ampla.  

 

Ano de 

Publicação
Título Autor Mídia

Período de 

Produção
Resultados

2007

A prática da adoção e a 

produção dos modos de ser 

adotante e adotado.

Strenzel, 

Janaina Claudia

Novela 

"Belíssima"

Novembro de 

2005 a julho 

de 2006

A novela focalizou a adoção por casais tanto heterossexuais

quanto homossexuais. No contexto da novela ficou

evidenciado que os técnicos da Justiça da Infância e

Juventude (psicólogos e assistentes sociais) adotaram uma

postura herdada historicamente, preconceituosa e

estereotipada a qual defende que famílias em situação de

pobreza são desqualificadas para a adoção, discurso este

que visou a recuperação de uma ordem social estabelecida.

2008

Repertórios sobre 

lesbianidade na novela 

Senhora do Destino: 

possibilidades de legitimação 

e de transgressão.

Borges, Lenise 

Santana

Novela 

"Senhora do 

Destino" e 

jornal Folha 

de S. Paulo

Junho de 2004 

a março de 

2005

No que se refere ao tema adoção homoparental, na novela,

os resultados revelam que os argumentos utilizados pelo

autor enfatizam os laços de sangue e o parentesco. Isso

resulta numa mesma família, unida pelo amor, cujo

sentimento é o principal ponto de convergência para o desejo 

de casar e formar uma família; nada mais as distinguindo de

um casal heterossexual.

2008

“Nós Também Somos 

Família”: Estudo sobre a 

parentalidade homossexual, 

travesti e transexual. 

Zambrano, 

Elizabeth

Jornal Folha 

de S. Paulo

Janeiro de 

1997 a agosto 

de 2005

Os resultados apontam que apenas 1/4 das 375

reportagens sobre homossexualidade, aborda o tema

homoparentalidade. No entanto, há um pico de ocorrências

no ano de 2002 quando da disputa jurídica pela guarda do

filho de Cássia Eller, disputada pelos avós maternos e Maria

Eugênia, companheira da cantora falecida. Esse aumento é

significativo por apontar o valor-notícia conferido ao

acontecimento, tanto no âmbito jurídico (pelo resultado

favorável à mãe social, quanto no senso comum (pela

simpatia para com a mãe social).

Fonte: (Strenzel, 2007); (Borges, 2008); (Zambrano, 2008).
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Pode-se observar que, também nesses estudos, o foco não incidiu sobre a 

infância e a (s) criança (s) ou sobre as que foram adotadas.  

 Portanto, nesse contexto de reflexões, a questão desta pesquisa, sobre como 

as peças jornalísticas que abordam a adoção homoparental caracterizam a infância 

e a criança a ser adotada, não só parece pertinente como, também, original. Isto 

abre perspectivas e cuidados redobrados na execução da pesquisa. 
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1  TEORIAS E MÉTODO  

 

 Este capítulo apresentará as teorias e o método que orientaram o 

desenvolvimento desta pesquisa. Serão trazidos os principais aportes teóricos, 

divididos em dois tópicos: um com a síntese das propostas de alguns autores dos 

Estudos Sociais da Infância e o outro com a apresentação da Teoria de Ideologia de 

John B. Thompson (2009). No último tópico será descrito o método da Hermenêutica 

de Profundidade (HP), também proposto por Thompson (2009), utilizado no 

processo analítico e na organização textual desta dissertação. 

 

1.1 Estudos Sociais sobre a Infância  

 Este tópico foi elaborado conjuntamente por mestrandos da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo que, no momento, estão realizando 

dissertações que envolvem a discussão sobre a condição social da infância no 

contexto de relações etárias. 

 Os mestrandos participaram de seminários realizados no contexto do Programa 

de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social: Estudos sociais sobre infância - 

pesquisas em contexto internacional e brasileiro e Construção social da infância - 

análise de discursos contemporâneos.  

 Os mestrandos participaram também de alguns seminários externos, tais como: 

Seminário com Jens Qvortrup: Infância e Política (outubro/2010); Disciplina com 

Jens Qvortrup: Sociologia da Infância – Abordagem macro-estrutural (outubro/ 

2010); Seminário com William Corsaro: A participação da criança na sociedade civil 

- experiência de pesquisa nos EUA e na Itália (março/2010). 

 Participaram desta produção coletiva4 os seguintes mestrandos: Alciene 

Ferreira; Carla Pellicer; Carlos Temperini; Maria Eduarda Torres e Maria Silvia 

Ribeiro.  

                                        
4 No contexto de trabalho para as disciplinas Construção Social da Infância: análise de discursos 

contemporâneos e Estudos Sociais sobre Infância: pesquisas em contexto internacional e brasileiro, 
vários dos mestrandos (RIBEIRO; PELLICER; TEMPERINI; TORRES; FERREIRA, 2011) realizamos 
um trabalho coletivo que redundou no texto Os Estudos Sociais sobre Infância: uma revisão, cuja 
autoria passou a ser indicada como Ribeiro e colaboradores (2011) e que foi disponibilizado como 
referência para outros integrantes do mesmo núcleo de pesquisa. Para a realização do estudo e texto 
supracitado, além da leitura, resumo e sistematização da bibliografia referente aos Estudos Sociais 
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 A compreensão da infância como construção social tem levado diversos 

estudiosos da Psicologia e da Sociologia ao questionamento de alguns pressupostos 

da Psicologia do Desenvolvimento, disciplina que visa a estudar o desenvolvimento 

psicológico humano. Segundo Galvão (2008 apud BURMAN, 1999), a Psicologia do 

Desenvolvimento apresenta argumentos que auxiliam na reflexão da relação adulto-

criança marcada pela subordinação da infância ao mundo adulto.  

 

Tal desigualdade apoia-se na concepção de dependência biológica da 
criança, que, com o processo de desenvolvimento tecnológico e a 
urbanização, parece se prolongar e se exacerbar, obnubilando a autonomia 
da criança, especialmente da pequena (GALVÃO, 2008, p. 29). 

 

 Observa-se que a Psicologia do Desenvolvimento vem construindo, 

historicamente, discursos que legitimam a naturalização da díade adulto-criança. 

Assim, o desenvolvimento infantil tem sido concebido como determinantemente 

biológico, logo uniforme e universal. Há uma crescente preocupação em separar e 

controlar as categorias de idade, isto porque o período da infância seria crucial para 

o desenvolvimento de características / habilidades fundamentais para o “bom 

sucesso” na vida adulta (GALVÃO, 2008, apud BURMAN, 1999). 

 As reflexões que subsidiam esta dissertação configuram-se como um campo de 

conhecimento em desenvolvimento. Não se propõe buscar certezas, mas, sim, 

analisar os tópicos, apontar alguns problemas onde o debate possa ser promovido. 

Discutir o conceito de socialização, a partir dos campos sociológico, 

pedagógico e psicológico, quase sempre se referiu à ideia de transmissão 

intergeracional. Esses campos focalizam as diferenças entre crianças e adultos, 

colocando-as (crianças) como associais e em desenvolvimento e os adultos como 

sociais e responsáveis pelo desenvolvimento dessas crianças (GOMES, 2010). 

Na contemporaneidade, a participação das crianças em diferentes grupos e 

comunidades, o acesso a diversas fontes de informação, as novas tecnologias e a 

complexidade social em que hoje se vive, não permitem mais as certezas de um 

processo de socialização mais tradicional.  

 

 

                                                                                                                           
sobre Infância, realizou-se uma pesquisa no Banco de Teses da CAPES, bem como na base de 
dados de periódicos da Scielo Brasil.  
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Considerar as interações sociais significa pressupor que as relações e as 
ações não ocorrerão de modo sucessivo, organizado e determinado. 
Primeiramente, porque os sujeitos fazem suas escolhas no interior de uma 
diversidade e, portanto, as relações sociais permitem identidades, 
alteridades e pluralidade. Em segundo lugar, as relações de poder e 
autoridade interferem nesses processos causando conflitos, tensões e 
adaptações. Assim sendo, os processos de socialização são ininterruptos e, 
principalmente, complexos (GOMES, 2010, p. 3). 

 

 As relações com os outros possibilita a cada sujeito construir normas, regras 

culturais, morais e ideológicas, conforme articuladas essas relações. Essa afirmação 

revela a existência de uma estrutura de interações sociais, identidades dos sujeitos e 

instituições diversas. Portanto, fica desconexo fazer uma separação entre sujeitos 

socializados e aqueles em processo de socialização (crianças), pois ambos 

interferem e são influenciados por essas interações (GOMES, 2010). 

 

O que se deseja evidenciar é que os processos de socialização e as 
práticas dos sujeitos são, ao mesmo tempo, recíprocos e discordantes, 
constantes e difusos, pois, a partir das interações sociais, crianças, adultos 
e velhos criam, recriam, repetem, contradizem e expõem pensamentos, 
modos de ser, de agir, formas e objetos simbólicos (GOMES, 2010, p. 4). 

  

Afirmar que somente as crianças são objetos de socialização é negar uma 

estrutura social organizada por todos aqueles que se relacionam com ela e agem 

nela. Se essa premissa for aceita (de que somente os adultos socializam as 

crianças), a participação da estrutura social será negada, além das crianças serem 

consideradas como serem em desenvolvimento (devir) e sem conhecimento 

(GOMES, 2010). 

 Para definir essa questão de forma ampla e clara, é preciso ter em mente que o 

processo de socialização depende da inserção social que ocorre a partir das 

interações estabelecidas. A participação e a atuação das crianças é um fato, 

portanto, fazem parte da estrutura social e suas ações estão em correspondência 

com todas as outras gerações no seu tempo e espaço (GOMES, 2010). Muitas 

vezes, a infância é considerada socialmente como de pouca importância, porém, 

trata-se de uma concepção que vem na esteira comparativa com as demais 

categorias – adulto e velhice.  

Nesta dissertação, entende-se que as crianças contribuem na e para a 

construção da sociedade, aceitam e atuam sobre os processos socializadores. Vale 
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ressaltar que existem tensões e limites na relação entre a capacidade das crianças e 

as estruturas sociais que estão sendo aqui consideradas. 

 A emergência da ideia moderna de infância como fase específica da vida, 

segundo Ariès (1981), pode ser observada, na França, a partir dos séculos XVI e 

XVII, nas classes sociais superiores. Seus primeiros sinais começam a se configurar 

no século XII, juntamente com a modificação do espaço público e privado, com a 

emergência de uma nova ordem política e econômica, com a ascensão do 

capitalismo e da burguesia, e com a emergência da família moderna ocidental, na 

qual a criança ou filho assume um lugar central, tornando-se objeto de intenso 

investimento afetivo.  

 O interesse pelas crianças cresceu desde o final do século XIX e início do 

século XX, sobretudo nos Estados Unidos, por parte, inicialmente, de filantropos e 

reformadores sociais, seguido por médicos e psicólogos. A partir de 1920, o tema 

passou a interessar sociólogos (TRENT, 1987 apud MONTANDON, 2001). 

 Nas últimas décadas do século XX, observou-se o desenvolvimento da 

produção acadêmica e construção de um campo teórico: Estudos Sociais sobre a 

Infância, aliado à ação política de reconhecer a infância como construção social e a 

criança como sujeito de direitos de cidadania. 

1.1.1 Consolidação dos trabalhos em Estudos Sociais sobre a Infância  

 Os tempos de início da construção do campo dos Estudos Sociais sobre a 

Infância variaram de país para país, bem como as iniciativas que deram visibilidade 

aos novos paradigmas da infância. 

 De acordo com Montandon (2001), o interesse pelos estudos da criança 

aumentou nos anos 1920, principalmente nos Estados Unidos, em meio a um 

contexto de industrialização crescente, de urbanização e imigração, quando emergiu 

a preocupação com os problemas das crianças, sobretudo relacionados às questões 

do trabalho infantil, deficiência mental e delinquência juvenil. Embora nesse período 

tenha havido pouca manifestação dos sociólogos, com presença maior de médicos e 

psicólogos, intensificando as discussões envolvendo a infância, a autora cita a 

presença expressiva dos sociólogos Willian I. Thomas, Dorothy S. Thomas, Stanley 

P. Davies, E.W. Burguess e Kimbal Young (MONTANDON, 2001, p. 35). 

 No interior da Associação Internacional de Sociólogos de Língua Francesa 

(AISLF), os Comitês dos sociólogos da família e dos sociólogos da educação 
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apresentaram a criança como ator social. No campo da educação, em 1995, 

discutiram as questões da infância com o propósito de tornar a criança um parceiro 

ou ator dentro da estrutura familiar. Por outro lado, os sociólogos da educação 

inquietaram-se em mostrar a criança não somente como um “aluno”, mas também 

como um ator social dentro do âmbito dos estudos etnográficos, a partir de uma 

socioantropologia da infância (SIROTA, 2001, p. 11). 

 Na Itália, Ulivieri (1986), a fim de compreender a evolução do objeto, analisa a 

bibliografia italiana e relata que o enfoque da história social da infância e da criança, 

além de ter chegado com atraso, também apresenta uma indiferença com o tema.  

Até a década de 1980 os historiadores não privilegiavam a criança em suas 

pesquisas. O rompimento com rígidas regras de investigação tradicional, institucional 

e política na abordagem de temas e problemas vinculados à história social no campo 

historiográfico só se deu nos últimos anos. Para a autora, a falta de uma história da 

infância e seu registro historiográfico tardio “son un indicio de la incapacidade por 

parte del adulto de ver el niño em su perspectiva histórica”. Conclui Ulivieri (1986) 

que a criança não existia com todas as suas características infantis, tampouco 

existia sua história.   

 De acordo com Sarmento (2005), em Portugal, a constituição desse campo se 

efetiva por meio da compreensão de dois objetos sociológicos: a infância e a criança 

como ator social pleno. Embora o campo se encontre em constituição, há trabalhos 

realizados nessa perspectiva, dentre eles: teses, projetos de pesquisa, números 

temáticos de revistas, além de cursos de pós-graduação na área.  

 É consenso entre os autores que a legitimação do campo científico da 

Sociologia da Infância é recente, contando com apenas 20 anos. Em 1990, pela 

primeira vez, sociólogos da infância reuniram-se para discutir sobre o processo de 

socialização da criança, os diversos aspectos que o envolvem, bem como a 

influência das instituições e agentes sociais com vistas à integração da criança na 

sociedade contemporânea. Tratava-se do Congresso Mundial de Sociologia, 

realizado em Madri, o qual impulsionou a produção estrangeira, buscando, de 

acordo com Sarmento (2000 apud QUINTEIRO, 2002, p. 138), “(...) identificar a 

presença da infância no desenvolvimento do pensamento sociológico e descortinar 

as razões da sua gritante ausência nas correntes clássicas da Sociologia”.    

A partir desse Congresso, a Sociologia da Infância passou a ser um grupo 

temático, em seguida um grupo de trabalho e, desde 1998, um dos mais recentes 
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comitês de pesquisa da Associação Internacional de Sociologia (ISA). Na França, 

uma primeira tentativa de mudança de olhar sobre a infância encontra-se na Revue 

de I´Institute de Sociologie de Bruxelles, publicação de 1994 sob o título “Infâncias e 

Ciências Sociais”. No interior da Associação Internacional de Sociólogos de Língua 

Francesa (AISLF), os Comitês dos sociólogos da família e dos sociólogos da 

educação interessaram-se também pelo tema (SIROTA, 2001). 

 Os artigos “Emergência de uma Sociologia da Infância: evolução do objeto e do 

olhar”, de Régine Sirota e “Sociologia da Infância: balanço dos trabalhos em língua 

inglesa”, de Cléopâtre Montandon, ambos traduzidos para o português e publicados 

em 2001, como tema de destaque no Caderno de Pesquisa nº 112, constituem 

referenciais de análise para pesquisa, pois apresentam uma retrospectiva a partir 

das publicações sobre a infância na área da Sociologia, focalizando, sobretudo, as 

produções de línguas francesa e inglesa.  

 Sirota (2001) apresenta um debate sobre a emergência de uma Sociologia da 

Infância, contemplando a evolução do objeto e das perspectivas de análise 

registradas nos anos 1990 na produção francesa. Ressalta que a infância será 

essencialmente reconstruída por tais pesquisadores como objeto sociológico através 

dos seus dispositivos institucionais, como a escola, a família e a justiça. A autora 

destaca ser “por oposição à concepção da infância como objeto passivo de uma 

socialização regida por instituições, que vão surgir e se fixar os primeiros elementos 

de uma sociologia da infância” (SIROTA, 2001, p. 9). A releitura crítica do conceito 

de socialização e de suas definições funcionalistas entre os pesquisadores 

franceses contribuiu fundamentalmente na consideração da criança como ator 

social. 

  Montandon (2001) examina os principais trabalhos em língua inglesa, 

apresenta um balanço sobre essas produções e também identifica similaridades à 

produção francesa, no que se refere à crítica da visão clássica do conceito de 

socialização, bem como de sua revisão ou reformulação conceitual. A autora agrupa 

as principais temáticas presentes na produção inglesa a partir de quatro categorias 

bastante amplas: relações entre gerações; relações entre crianças; grupo de idade e 

aquelas que analisam os diferentes dispositivos institucionais dirigidos às crianças.  

 Apesar das diferenças entre as abordagens dos sociólogos da infância, James 

e Prout (1997) apresentam alguns pontos comuns, os quais podem ser considerados 
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semelhantes entre as produções de línguas francesa e inglesa, na consideração da 

criança e da infância: 

 

1. A infância é entendida como uma construção social. Como tal, indica 
um quadro interpretativo para a contextualização dos primeiros anos da 
vida humana. A infância, sendo distinta da imaturidade biológica, não é 
uma forma natural nem universal dos grupos humanos, mas aparece 
como um componente estrutural e cultural específico de muitas 
sociedades.  

2. A infância é uma variável da análise social. Não pode ser inteiramente 
isolada de outras variáveis tais como classe, gênero, etnia. Estudos 
empíricos comparados revelam uma variedade de infâncias e não uma 
infância como fenômeno simples e universal. 

3. As relações sociais das crianças e suas culturas devem ser objeto de 
estudo em si mesmas, independentemente da perspectiva e das 
preocupações dos adultos.  

4. Crianças são e devem ser vistas como ativas na construção e 
determinação de sua própria vida social, da vida dos que as rodeiam e 
das sociedades em que vivem. Crianças não são sujeitos passivos de 
estruturas e processos sociais. 

5. A etnografia é uma metodologia particularmente adequada para os 
estudos da infância. Ela permite dar às crianças mais voz e uma 
participação direta na produção de dados do que é usualmente possível 
com os métodos de pesquisa convencionais (experimentais e surveys). 

6. A infância é um fenômeno em relação ao qual a dupla hermenêutica das 
ciências sociais (teoria/prática – Giddens) está dramaticamente 
presente. Isso significa que proclamar um novo paradigma de sociologia 
da infância implica engajar-se no processo de reconstrução da infância 
real na sociedade. (JAMES E PROUT, 1997, p.8). 

 
 

 É possível observar que os primeiros elementos para uma Sociologia da 

Infância, seja em língua francesa ou inglesa, surgem em oposição à concepção de 

infância considerada como objeto passivo de uma socialização orientada por 

instituições ou agentes sociais.  

 Os autores apontam como questão central a construção social da infância 

como um novo paradigma, enfatizando a necessidade de se elaborar a reconstrução 

do conceito marcado por uma visão ocidental e adultocêntrica de criança, 

considerada como tábula rasa sobre a qual os adultos imprimem a sua cultura. 

 Nesse sentido, podemos acrescentar o conceito de socialização como mais um 

ponto em comum entre os sociólogos da infância, os quais, de modo geral, 

concebem o conceito de socialização a partir de um entendimento diferente daquele 

durkheimiano5. No entanto, há que se considerar que a infância é um tempo social 

                                        
5
 Socialização atrelada à visão vertical, a partir da qual a criança absorve o mundo adulto com suas 

regras e valores por meio da ação de uma geração sobre a outra, processo reduzido a uma 
interiorização de normas e valores como efeitos de uma coerção social (PLAISANCE, 2010; PROUT, 
2005).                    
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como a idade adulta, juventude, velhice - não é preparatória. E que, sendo as 

crianças atores, a socialização não é passiva, portanto não se trata de inculcação.  

As concepções contemporâneas da socialização apontam para a construção 

do ser social por meio de múltiplas negociações com seus pares e, ao mesmo 

tempo, na construção da identidade do sujeito, propondo, assim, outro modelo 

baseado numa concepção interacionista, que implica considerar a criança “como 

sujeito social, que participa de sua própria socialização, assim como da reprodução 

e da transformação da sociedade” (MOLLO-BOUVIER, 2005, p. 393). Por fim, é 

preciso considerar que a infância é, em si, uma variável sociológica. 

 Destaca-se, ainda, como referencial para pesquisa, o texto “La nueva 

sociologia de la infancia. Aportaciones de una mirada distinta” de Lourdes Gaitán 

Muñoz, publicado em 2006 pela revista Política y Sociedad, vol.43, no qual a autora 

apresenta uma visão panorâmica dos enfoques teóricos que tratam da Sociologia da 

Infância.  

 Muñoz (2006) relata que, com a aprovação da Convenção sobre os Direitos da 

Criança6, das Nações Unidas, aumentou o interesse geral sobre a situação e 

condições de vida das crianças, razão que pode estar relacionada ao crescente 

aumento da produção científica no campo da Sociologia da Infância.  

 Embora a nova Sociologia da Infância esteja, nos últimos anos, mais voltada às 

questões práticas, é notório o esforço empreendido na formulação e sistematização 

de um conjunto de pressupostos teóricos que embasem essa prática.    

 A análise sobre a “Nova Sociologia da Infância”, proposta por Muñoz (2006), 

diferencia-se daquela apresentada por Montandon (2001) e Sirota (2001), no que 

tange à definição dos pressupostos metateóricos desse campo do conhecimento. 

Muñoz (2006) aprofunda os diferentes enfoques teóricos, cada um com seus 

pressupostos específicos, e alerta para a necessidade de tomar tais classificações 

com precaução, pois, embora elas ajudem a distinguir as características específicas 

de uma proposta teórica, há, no entanto, a inconveniência de se classificar em 

excesso, simplificando os discursos, haja vista que os enfoques teóricos apresentam 

em seus aspectos mais semelhanças que diferenças. 

                                        
6 “A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança – Carta 
Magna para as crianças de todo o mundo – em 20 de novembro de 1989, e, no ano seguinte, o 
documento foi oficializado como lei internacional. A Convenção sobre os Direitos da Criança é o 
instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 192 países”. 
(CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA, 2009, p.13) 
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 No que se refere aos pontos comuns do pensamento sociológico, Sirota (2001), 

Montandon (2001) e Muñoz (2006) apresentam posições muito próximas quanto: a) 

à postura crítica acerca das ideias convencionais de socialização e desenvolvimento 

evolutivo; b) ao interesse dos estudos pelas condições típicas, normais e comuns da 

maioria das crianças; c) à adoção de uma perspectiva geracional, focando os 

padrões de mudança ao longo do tempo, na forma de ser criança, nas relações entre 

gerações infantis e adultas e também nos processos de modernização que afetam 

ambas as gerações. 

  Está disponível uma série de textos que permitem apreender a emergência e 

constituição dos Estudos Sociais da Infância ou Sociologia da Infância 

(MONTANDON, 2001; SIROTA, 2001; MUÑOZ, 2006). Esses estudos permitem 

apreender um interesse inicial pela criança nos anos 1920, principalmente nos EUA 

e na França (MONTANDON, 2001; MUÑOZ, 2006).  

Sirota (2001) assinala, em língua francesa, a importância de Ariès e, 

posteriormente, uma multiplicidade de estudos sociológicos voltados para a 

escolarização e para a socialização infantil. Montandon (2001) apresenta os 

trabalhos de língua inglesa, estudos esses focados nas relações geracionais, da 

cultura infantil, das instituições ligadas à infância e da infância como um grupo 

social. É consenso entre essas duas autoras que os novos estudos marcam uma 

ruptura de paradigmas na concepção de infância, de socialização e dos estudos 

sobre a infância. Vêm, na contramão, buscando “desnaturalizar” a definição de 

infância e a concepção de criança, sem, contudo, negar a imaturidade biológica e 

enfatizando a variabilidade dos modos de construção da infância. Esta passa a ser 

concebida como uma construção histórica, um componente da cultura e uma das 

etapas da vida que necessita de investigação específica. 

 Muñoz (2006), por sua vez, apresenta os grandes recortes teóricos que 

envolvem a área. Realiza uma análise comparativa entre os enfoques 

construcionista, relacional e estrutural, atentando para os seguintes aspectos: 

abordagem geral, conceitos-chave e termos mais utilizados, temas de principal 

interesse e a metodologia utilizada em cada um deles.  

 O enfoque construcionista concebe a infância como construção social, uma 

variável de análise social, e defende que as relações sociais e a cultura das crianças 

devem ser estudadas em suas próprias dimensões. Nessa abordagem, as crianças 

são concebidas como ativas e atuam na construção de sua vida social. Aqui, o 
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enfoque atenta para a pluralidade da infância e da criança, para designar a 

multiplicidade de possibilidades de crianças e infâncias no mundo. Os estudos estão 

voltados para as construções históricas, aproximando-se bastante de questões 

sociológicas como cultura / sociedade, bem como as representações simbólicas do 

mundo social. O termo mais utilizado é criança, referindo-se ao conjunto do objeto 

estudado. Para referir-se à atividade dessas pessoas utiliza o termo “agente”, 

equivalente a “criação produtiva”. 

 Quanto aos conceitos-chave, os mais utilizados são construção social; cultura 

das crianças ou cultura infantil, referindo-se às relações sociais; visões ou 

representações das mesmas. Interessam nesse enfoque o contexto de produção e 

os significados que se atribuem implicitamente. Utiliza métodos etnográficos e luta 

para incluir as crianças no mundo social, esforçando-se em descrever a cultura das 

crianças como uma cultura distinta, com sistema de crenças e práticas estranhas 

aos adultos, em que as crianças estabelecem suas próprias regras. Com o enfoque 

nas atividades práticas cotidianas, seu campo de observação geralmente são clubes 

juvenis e escolas.  

 Constituem referências nessa abordagem os estudos de James e Prout (1997), 

os quais defendem o conceito de infância como uma categorial plural – infâncias – 

igualmente construída e reconstruída para as crianças e por elas. 

 Também nessa abordagem se situa o trabalho de Corsaro (1997), que concebe 

as crianças como parte da sociedade desde que nascem. No entanto, adverte que 

ainda é difícil reconhecer a infância de uma perspectiva estrutural, pois é comum 

considerá-la um período em que as crianças são preparadas para serem 

introduzidas  na sociedade.  

 Os autores Corsaro (1997), James e Prout (1997) defendem que, numa 

perspectiva sociológica, a socialização vai além da adaptação e internalização; é um 

processo de apropriação, reinvenção e reprodução, reconhecendo a importância da 

atividade coletiva e conjunta: “como as crianças negociam, compartilham e criam 

cultura com adultos e entre si”.  

 O enfoque relacional defende que a infância só existe em relação à adultez; 

criança e adulto são categorias geracionais, constituindo-se, cada uma delas, um 

referente para a definição da outra. Essa abordagem situa-se em um plano 

microssocial, no qual são produzidas as relações interpessoais, tendo, como única 

possibilidade de ligação ao plano macrossocial o fato de que tudo que ocorre no 
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âmbito local influencia o âmbito global. Defende que deve ser levado em conta o 

modo como as crianças experimentam suas vidas e relações sociais, esforçando-se 

em desenvolver um ponto de vista das crianças, com base em seus conhecimentos 

e experiências, ponto fundamental para o reconhecimento de seus direitos. Tem a 

geração como conceito-chave para entender as relações criança/adulto, seja no 

nível individual ou grupal. Além desse, outros conceitos bastante utilizados são 

gênero e relações das crianças. Os estudos retomam algumas ideias abordadas no 

enfoque estrutural, como as crianças na divisão do trabalho e as relações entre 

gerações. Destaca-se o trabalho de Mayall (2002) que apresenta a experiência dos 

estudos feministas sobre a vida e a posição das mulheres na sociedade como 

elemento que pode contribuir para o avanço dos estudos sobre a infância e as 

crianças.  

 Por fim, no enfoque estrutural, a infância é concebida como uma forma 

particular e distinta da estrutura social; é tida como fenômeno social, por se tratar de 

categoria permanente, variável histórica e culturalmente; além disso, é concebida 

como parte integrante da sociedade e da divisão do trabalho; exposta às mesmas 

forças que os adultos, porém de modo diferente. O enfoque estrutural trata a infância 

como um grupo minoritário, sujeito a tendências de marginalização e paternalização. 

Considera as crianças como co-construtoras da infância e da sociedade e sua 

condição de dependência repercute em sua invisibilidade.  No que se refere à 

sociedade, defende que a ideologia familiarista constitui uma barreira aos interesses 

e ao bem-estar das crianças.  

         Quanto ao uso de termos, o mais utilizado é infância, como parte da estrutura 

social. Para se referir à atividade das crianças, prefere a expressão “ator social”, 

compreendido como grupo e não indivíduo. Toma como conceitos-chave a estrutura 

social e a justiça social. Orienta-se às macro análises das relações sociais, utilizando 

métodos quantitativos (uso de técnicas em grande escala como dados demográficos, 

sociologia estatística). Os estudos têm por objetivo ligar qualquer evento relevante, 

observado no nível da vida das crianças, ao contexto macrossocial, a fim de explicar 

a relação com as estruturas e mecanismos sociais que operam nesse macro 

contexto e geram impactos no grupo infantil.  

 Destaca-se, como representante dessa abordagem, Jens Qvortrup (2010). 

Para esse autor, nas sociedades contemporâneas a infância é uma forma estrutural 

permanente, mesmo que seus membros e concepções mudem. A partir da 
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conceituação da infância como uma forma estrutural, torna-se possível avançar para 

além das perspectivas individualistas, centradas no adulto, temporalmente limitadas, 

para responder a um leque maior de questões sociológicas. Para Qvortrup (2003 

apud Muñoz, 2006), as crianças são vistas, contemporaneamente, como atores 

sociais dotados de pensamento reflexivo e crítico, daí a relevância que se pretende 

atribuir às suas ações como prova de si e do que são como seres inteligentes, 

socialmente competentes e com capacidades de realização. 

 No campo das discussões acerca das influências de forças econômicas sobre 

as crianças, Oldman (1994), estudioso que contribuiu para o projeto “Infância como 

Fenômeno Social”, realizado entre 1993 e 1998, e financiado pelo Centro Europeu 

para Políticas Públicas e Pesquisa para o Bem-estar Social (European Centre for 

Social Welfare Policy and Research), argumenta que as crianças constituem um 

grupo minoritário e que tanto os adultos como as crianças devem ser consideradas 

como classes, uma vez que são categorias sociais distintas, fundamentadas na 

oposição econômica e na exploração, pelos adultos, das atividades das crianças. 

 A divisão social do trabalho é um aspecto relevante para se evidenciar a 

exploração econômica dos adultos em relação às crianças. Oldman (1994) faz uma 

distinção entre childwork e children´s work. O primeiro abrange um conjunto de 

atividades laborais exercidas por adultos na organização e controle das atividades 

das crianças. É um trabalho de adultos, cujo objeto é a criança. O segundo refere-se 

ao trabalho desenvolvido pelas crianças. 

 As inúmeras teorias sobre pedagogia e desenvolvimento implicam na 

necessidade de uma normatização do childwork. Os profissionais devem adquirir 

formação continuada e isso, por sua vez, acarreta uma movimentação no plano 

econômico. De acordo com o autor, esse processo é um epifenômeno de um conflito 

de classes e de relações de exploração entre adultos e crianças. 

 Oldman (1994) apresenta essas relações como de reprodução que são, ao 

mesmo tempo, relação de produção, na qual o trabalho de uma classe (das 

crianças) é explorado por outra, a classe adulta. Esse modo de produção é o que o 

autor chama de modo geracional; os adultos exploram o trabalho de crianças na 

produção de capital humano, constituinte do processo de desenvolvimento humano. 

Faz, ainda, uma distinção entre modos de produção patriarcal (exploração de 

trabalho de mulheres por homens, principalmente na produção de bens e serviços 
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restritos ao universo familiar) e o modo de produção capitalista (exploração de 

trabalhadores). 

 Nesse sentido, pode-se pensar as relações infância-adultez como relações de 

dominação em que as crianças estão sob o exercício do poder adulto. Assim, a 

infância estaria vinculada aos meios de produção e reprodução da vida, por meio 

das atividades de aquisição de capital humano, desenvolvimento cultural e biológico 

e a adultez vinculada aos meios de produção e administração da riqueza. Através do 

childwork (trabalho de adultos para crianças) os adultos buscam a satisfação das 

suas próprias necessidades sociais, econômicas e pessoais (no âmbito privado). 

 Assim, os estudos sociais sobre a infância rompem com o modo que as 

ciências sociais concebiam a infância. Os novos estudos estão focados na 

desnaturalização da infância como etapa da vida e na compreensão das crianças a 

partir de seus próprios referenciais.  

  

1.1.2 Estudos Sociais sobre a Infância no Brasil 

 No Brasil, nas duas últimas décadas, os estudos sobre a infância como uma 

questão pública sofreram uma ampliação no campo de pesquisa e vêm adquirindo 

um estatuto teórico-metodológico.  

 Embora não se tenha um balanço da produção brasileira, pode ser localizada,  

nos trabalhos de alguns autores, uma panorâmica da construção de um olhar sobre 

a infância e a criança no Brasil.  

 Da mesma forma que em outros países, no Brasil, a preocupação com a 

criança encontra-se presente desde o século XIX, expressa em textos de juristas, 

médicos, políticos, cronistas, retratada nas artes e na literatura. 

 De acordo com Kosminsky (2010), as crianças são referência primeiramente na 

Medicina social, ainda no século XIX, motivo de preocupação dos médicos 

higienistas com a alta mortalidade infantil das casas dos expostos, onde eram 

abrigadas as crianças abandonadas. As crianças se encontram presentes em “Os 

africanos no Brasil”, obra do médico legista Nina Rodrigues, na qual descreve os 

castigos corporais ministrados pelos africanos e seus descendentes aos seus filhos 

em Salvador, Bahia. Também, na obra do médico e educador, Manoel Bomfim, o 

acesso à escola era visto como uma das alternativas para vencer a defasagem do 

Brasil em relação à Inglaterra e aos Estados Unidos. 
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 Na área da Sociologia, relata Kosminsky (2010), as primeiras obras nas quais 

as crianças são retratadas foram escritas por Gilberto Freyre, autor de “Casa-grande 

& senzala”, na década de 1930. As crianças são apresentadas pelo autor não só da 

perspectiva da família e das suas relações patriarcais, mas também das relações 

das crianças com suas amas de leite, escravas e ex-escravas, e com as crianças, 

filhas dessas. 

 Mas a grande contribuição da Sociologia, no sentido de reconhecer a criança 

como um agente de socialização tão importante quanto a família e a igreja, presente 

como sujeito/objeto de pesquisa, encontra-se na obra de Florestan Fernandes, 

embora ainda não houvesse na época a formulação teórica dessa descoberta.  

 O trabalho original data de 1944, publicado em 1947 sob a denominação “As 

trocinhas do Bom Retiro”. O autor registra elementos constitutivos das culturas 

infantis, captadas a partir de observações de grupos de crianças residentes nos 

bairros operários da cidade de São Paulo, que se reuniam nas ruas para brincar, 

após a estada na escola. Fernandes (1979 apud QUINTEIRO, 2002) dedica atenção 

ao modo como se realiza o processo de socialização das crianças, à construção de 

seus espaços de sociabilidades, ou seja, como se constituem as culturas infantis.  

 Por sua vez, Quinteiro (2000) realiza um levantamento bibliográfico, intitulado 

“A criança como objeto da pesquisa educacional: tendências, dilemas e 

perspectivas”, buscando compreender a evolução do objeto. Tal busca permitiu 

constatar o crescente interesse pelo estudo sobre a infância no campo das Ciências 

Sociais e Humanas.  

 A autora relata sobre uma produção caracterizada por uma diversidade de 

temas pautados por estudos empíricos acerca dos problemas relativos à história 

social da infância; às péssimas condições de vida e existência das crianças e de 

suas famílias; ao desrespeito por parte do Estado à criança como sujeito de direitos, 

bem como aos diversos aspectos e especificidades que envolvem a educação da 

criança de zero a seis anos de idade. Apresenta também a produção existente sobre 

a Sociologia Escolar e a ausência de estudos sobre a condição social da criança no 

interior da escola pública e sobre as possibilidades de esta vir a ser um lugar da 

infância nos nossos tempos. Isso possibilita considerar que, no campo das Ciências 

Humanas e Sociais, os estudos sobre a criança e a infância não mereceram, por 

parte dos pesquisadores, ao longo de todo o século XX e início do XXI, uma atenção 

mais regular e sistemática.  
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 Ainda no final do século XIX e início do XX, no contexto da expansão industrial 

na cidade de São Paulo, ocorreu uma maior exploração da mão de obra estrangeira, 

quando o fenômeno da pauperização infantil emerge como um problema social e 

objeto de discussão política, embora tal discussão remonte a um contexto marcado 

pelo advento da República, pela Abolição da Escravatura, pelo acelerado 

crescimento das metrópoles, mas, sobretudo, a um contexto marcado pela força de 

trabalho urbana, então constituída. A delinquência passou a ser vista como resultado 

da ociosidade das crianças, na ausência dos pais e da falta de escolas, indo para as 

ruas cometer pequenos delitos.  

 É na década de 1920 que as crianças, então tidas como um “problema social”, 

passam a ocupar um lugar na alçada jurídica. A elas é assegurada, de acordo com o 

código civil, a categoria denominada menor, ou seja, a criança pobre.  

 Nesse sentido, um marco das Ciências Sociais, rumo à elaboração de 

diagnósticos referentes à infância e à condição social da criança, pode ser verificado 

nas pesquisas, na perspectiva de uma Sociologia da Infância, como é o caso do 

primeiro relatório, elaborado por Sabóia Lima em 1939, intitulado “A infância 

desamparada”. Depois, em 1972, é publicada uma pesquisa encomendada pelo 

Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo e realizada pelo Cebrap (Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento), sob o título “A criança, o adolescente, a 

cidade”, a qual tinha por objetivo subsidiar a definição de políticas e programas 

sociais, mediante diagnóstico da criança em situação de risco, marcando um período 

em que a questão do menor colocava-se como um problema social grave, 

emergindo a necessidade da contribuição de assistentes sociais, psicólogos, 

pedagogos, antropólogos e sociólogos para a ação dos juizados de menores. Na 

mesma linha, na cidade do Rio de Janeiro, em 1973, é realizada a pesquisa 

“Delinquência juvenil na Guanabara”.  

 São também da década de 1970 as pesquisas sociológicas enfocando a 

presença de crianças no mundo do trabalho, como é o caso do estudo pioneiro de 

Zahidê Machado Neto sobre os meninos e as meninas trabalhadoras, embasada nas 

categorias marxistas e da fenomenologia, porém sem a preocupação de 

fundamentar o campo específico da Sociologia da Infância (KOSMINSKY, 2010, p. 

116).  
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 Ainda que na categoria de crianças perigosas, em 1979, a pesquisa intitulada 

“Meninos de Rua”, encomendada pela Comissão Justiça e Paz ao Centro de 

Estudos da Cultura Contemporânea (Cedec), pode ser considerada um marco do 

diálogo entre pesquisadores, crianças e jovens. Sob a coordenação de Rosa Maria 

Fisher Ferreira, a pesquisa buscou conhecer a realidade dessas crianças, a partir de 

suas próprias perspectivas, inaugurando uma fase em que as crianças falam, elas 

próprias, de sua situação. 

 De acordo com Kosminsky (2010), na década de 1980, sob a influência dos 

estudos feministas, surgem, no Brasil, pesquisas sobre crianças, vítimas de violência 

na família. A autora cita os trabalhos de Azevedo e Guerra, 1989; Madeira, 1997, os 

quais partem dos estudos a respeito da mulher vítima de violências sexual e 

doméstica, as quais, muitas vezes, haviam sido vítimas quando crianças.  

 A criança, como portadora crítica de sua realidade, também pode ser localizada 

no trabalho de José de Souza Martins (1993), autor responsável pela organização 

dos textos na obra “O massacre dos inocentes: a criança sem infância no Brasil”, à 

qual dedica o terceiro capítulo, intitulado “Regimar e seus amigos: a criança na luta 

pela terra e pela vida”. O autor rompe com a perspectiva da sociologia convencional, 

coletando duas centenas de depoimentos de crianças e adolescentes da Colônia de 

Canarana, núcleo de colonização particular situado em Mato Grosso, e dos 

povoados São Pedro da Água Branca e Floresta, no Maranhão. Martins (1993) 

orienta que se dê a palavra às crianças nas pesquisas: 

 

(...) falo da fala das crianças que por meio delas me falam (e nos falam) do 
que é ser criança (e adulto) nas remotas regiões das frentes de ocupação 
do território, em distantes pontos da Amazônia (p. 120).  

 

 

 Até aqui foi dado destaque aos pioneiros dessa área no Brasil. No entanto, é 

necessário conhecer não só como a Sociologia da Infância surgiu, mas, também, 

como vem se configurando o campo no cenário nacional contemporaneamente. As 

pesquisas e publicações científicas têm nos mostrado a expansão desse campo de 

estudos, como é possível observar nos principais trabalhos que vêm sendo 

realizados atualmente, os quais propõem diversos recortes no estudo sobre as 

crianças, suas infâncias e suas culturas, dentre eles aqueles elaborados pelo Núcleo 

de Estudos e Pesquisas da Educação na Pequena Infância, de Santa Catarina; pelo 
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grupo de pesquisa “Estudos sobre a criança, a infância e a educação infantil: 

políticas e práticas da diferença” da UFSCAR; pela equipe da Fundação Carlos 

Chagas em São Paulo. 

 

1.1.2.1 Produção Acadêmica Brasileira sobre infância: análise do banco de 

teses e dissertações da Capes e Scielo 

 

  Iniciou-se a pesquisa definindo, como fonte de busca e consulta, a base de 

dados do Banco de Teses e Dissertações do Portal CAPES7 - por ser esta uma base 

de referência para pesquisas sobre o chamado “estado da arte” em diferentes 

campos e SCIELO8 por ser um banco de dados referência para artigos acadêmicos. 

O levantamento foi feito por meio de busca virtual na referida base, tendo como 

referência os dados ali disponíveis, cujas informações são fornecidas pelos 

programas de pós-graduação, os quais se responsabilizam pela veracidade dos 

dados. Vale observar que, para organizar as informações coletadas, foi necessário 

fazer uma leitura cuidadosa não só dos títulos, mas, principalmente, dos resumos. 

No entanto, faz-se necessário considerar que a leitura, a partir dos resumos, nem 

sempre dá a ideia do que trata verdadeiramente a pesquisa. Embora os resumos, de 

maneira geral, informem o que o pesquisador pretendeu investigar, apontem o 

percurso metodológico realizado e descrevam os resultados obtidos com a pesquisa, 

nem sempre apresentam tais informações de maneira completa.  

Salvo tal consideração, entre os resumos de teses e dissertações 

disponibilizados no Banco de Teses da Capes, utilizando-se como palavras-chave 

sociologia e infância, foram localizadas até o dia 13 de agosto de 2011, 155 

produções disponibilizadas no período de 1987 a 2010, distribuídas em 17 áreas do 

conhecimento, retratadas na tabela 1.  

 

 

                                        
7
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, disponível em: 

<http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses> 
8
 Scietific Electronic Library Online, disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?lng=pt> 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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Tabela 1 - Quantidade de produções por área de conhecimento disponível no banco de dados 
da Capes 

 
    

  Fonte: Capes - Banco de Teses 

             
  

Das 155 produções localizadas, 136 são estudos “sobre” a infância / criança e 

“com” as crianças (41 teses e 95 dissertações). Dessas 136 produções, 75 são, na 

maioria, estudos etnográficos, nos quais as crianças são protagonistas. É possível 

observar que as produções brasileiras vêm num crescente, principalmente a partir de 

2005, quando há uma produção maior sobre o tema. 

Área do conhecimento

Quantidade de 

trabalhos

Antropologia 3

Arquitetura e Urbanismo 1

Ciência Jurídica 2

Ciências da Informação 1

Ciências Sociais 20

Desenvolvimento Regional, Agricultura e Sociedade 2

Design 1

Educação 88

Educação Física 1

Geografia 1

História 1

Letras 13

Política Social 2

Psicologia 10

Saúde Pública 4

Semiótica, Tecnologias de Informação e Educação 1

Serviço Social 4

Total de teses e dissertações 155
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Gráfico 1 - Evolução da produção científica no período de 1993 a 2009 

  Fonte: Capes - Banco de Teses 

 

  

Os dados mostram que a maior parte dessa produção está concentrada nas 

regiões sul e sudeste do país, em instituições federais e particulares, sendo que 47% 

dessas produções contaram com o apoio de agências financiadoras (CNPq, Capes, 

FUNCAP, FAPESP, FAPERJ, Secretaria da Educação). 

 

 
Gráfico 2 - Percentual da produção científica no período de 1993 a 2009, distribuída por região 
Fonte: Capes - Banco de Teses 
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 Dentre as temáticas mais exploradas, destacam-se: 

 

 37 trabalhos que abordam concepções de crianças sobre os temas infância; 

criança; brincadeira; experiência de escolarização; TV e mídia; gênero; valores 

políticos e morais; e um número maior sobre espaço público, urbano e escolar. Tais 

estudos evidenciam que as crianças possuem saberes complexos sobre si, sobre os 

outros, sobre suas vidas e que as relações delas com a cidade em que habitam são 

mediadas por instituições sociais como a família e a escola e que, no entanto, criam 

lugares alternativos para vivenciarem suas experiências de infância; 

 19 trabalhos sobre Educação Infantil, os quais mostram que ainda não foram 

estabelecidas práticas e atitudes que confirmem a importância das crianças como 

cidadãos e sujeitos de seus direitos, evidenciando sua dependência dos adultos nas 

atitudes, cuidado e proteção; 

 14 trabalhos que abordam a criança/infância em situação de risco (rua, periferia, 

prostituição, drogadição), os quais, somados aos 9 trabalhos que tratam de questões 

sobre os Direitos da Criança, abrem o debate sobre a necessidade da criação de 

políticas sociais que se direcionem para a promoção de acesso aos direitos de 

crianças, adolescentes e jovens, destacando-se aqueles provenientes de grupos 

populares; 

 11 trabalhos exploram os temas “culturas infantis” e “relação de pares”, e apontam 

que a infância é um fenômeno híbrido, produzido nas intersecções de aspectos 

biológicos e sociais e nas relações entre gerações, e afirmando que as crianças 

apresentam saberes e opiniões, o que evidencia a necessidade de serem ouvidas e 

de participarem das discussões que envolvem seus interesses; 

 06 trabalhos que abordam o tema trabalho infanto-juvenil, evidenciando ser esta 

uma das expressões mais radicais da questão social contemporânea. 

 Por fim, 61 trabalhos afirmam utilizar a teoria da Sociologia da Infância ou 

Estudos Sociais da Infância em seus estudos. De maneira geral, os estudos visam a 

contribuir para a valorização da infância e da criança e de sua produção cultural, 

com o intuito de dar voz a um segmento social secundarizado na literatura política.  
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Já, na pesquisa realizada na base de dados Scielo, foi feito um levantamento 

bibliográfico, a partir dos descritores apresentados na Tabela 2, no dia 20 de agosto 

de 2011. Foram localizados artigos diretamente relacionados ao tema sociologia e 

infância. 

 

       Tabela 2 – Quantidade de artigos sobre Sociologia /  
    Estudos Sociais / Antropologia e Infância localizados no  
    Banco de Dados da Scielo 

 

 
        

   Fonte: Scielo - Banco de Artigos  

        
  

 Apesar de terem sido localizados, na presente pesquisa, o total de 37 artigos, 

nesse conjunto, 7 artigos são repetidos, pois foram localizados tanto no descritor 

Sociologia da Infância, quanto Sociologia, Infância. Portanto, tem-se como número 

oficial de localização 30 artigos. 

 Os artigos foram produzidos entre os anos de 1999 e 2011. Houve um 

aumento significativo nas produções nos anos de 2005 e de 2010.   

 

                Gráfico 3 – Evolução (ano) da produção científica 
                Fonte: Scielo – Banco de Artigos  
 

Descritores Resultado da busca

Estudos Sociais da Infância 0

Estudos Sociais sobre a Infância 0

Sociologia da Infância 7

Novos Estudos sobre a Infância 0

Antropologia da Infância 1

Sociologia, Infância 29
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 Os dados mostram que a maior parte dessa produção está concentrada nas 

áreas de Ciências Sociais e Educação.  

 
 Gráfico 4 – Produção acadêmica por área do conhecimento. 
  Fonte: Scielo – Banco de Artigos  
   

 

 Apesar de ser um tema multidisciplinar, muitos dos artigos discutem a 

socialização da criança em diversos contextos. Houve também uma importante 

produção na área da Educação que utiliza a teoria da Sociologia da Infância para 

estudar outras variáveis. 

  Adiante, apresenta-se um gráfico que mostra a quantidade de artigos 

publicados em cada uma das revistas científicas que compõem o banco de dados 

Scielo. A revista Educação & Sociedade9 foi a que mais publicou artigos sobre o 

tema. 

                                        
9
 Revista do Centro de Estudos de Educação e Sociedade – Ceses, disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-7330/lng_pt/nrm_iso>  
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Gráfico 5 – Quantidade de artigos publicados nas revistas científicas 
        Fonte: Scielo – Banco de Artigos 

                  

 
 Dentre as temáticas mais exploradas, destacam-se: 

 

 11 artigos diretamente relacionados ao tema sociologia da infância. Foram 

encontrados os principais artigos dos teóricos utilizados na discussão deste capítulo, 

tais como: Mollo-Bouvier, 2005, Montandon, 2001 / 2005, Plaisance, 2004, Prout, 

2010, Sarmento, 2005, Sirota, 2001 e Qvortrup, 2010; 

 6 artigos discutem o tema da infância inseridos no contexto da Educação, sendo 

eles: o papel dos docentes da Educação Infantil; a deficiência física e a infância; 2 

artigos sobre a ruptura na passagem da Educação Infantil para o ensino 

fundamental; corpo e infância na prática dos educadores e suas instituições; o 

processo de expansão da educação infantil durante o governo Geisel e seus 

desdobramentos atuais; 

 5 artigos discorrem sobre a socialização da criança em diversos contextos, tais 

como: o processo de socialização no MST10; as obras de Simmel e Mead e o 

processo de socialização das crianças; o papel dos jogos no processo de 

socialização; o processo de desenvolvimento infantil entre os Xikrin11 etc.; 

                                        
10

 Movimento dos Sem Terra. 
11

 O grupo indígena Kayapó-Xikrin tem uma população de 497 indivíduos e tem sua aldeia localizada 
na margem esquerda do Rio Cateté no município de Parauapebas no Pará. Disponível em: 
<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/952/857>  
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 2 artigos que tratam diretamente da questão da creche: a relação da criança e do 

adulto no contexto da creche; 

 1 artigo sobre saúde e infância que discorre sobre a temática da doença crônica e 

suas marcas na infância; 

 1 artigo que retrata a relação entre infância e adolescência em relação ao sistema de 

justiça do país; 

 1 artigo que mostra as perspectivas da psicologia no tema MST; 

 1 artigo sobre cultura infantil e a produção brasileira sobre o tema; 

 1 artigo que analisou os papéis sexuais e gênero na História Social sobre a infância 

no Brasil; 

 1 artigo sobre a conferência encaminhada por Marcel Mauss sobre a sociologia da 

infância no ano de 1937.  

 

 Na sequência, apresenta-se a produção em nível nacional e internacional. 

 
  Gráfico 6 – Quantidade de artigos produzidos nos territórios nacional x  
                     internacional 
  Fonte: Scielo – Banco de Artigos  
    

  

Apesar da figura 6 representar maior produção do tema no âmbito nacional, a 

maioria dos artigos diretamente relacionados à Sociologia da Infância são de 

produção internacional. Isso nos mostra que existe uma necessidade de aumentar a 

visibilidade do tema no Brasil. De maneira geral, os artigos contribuem para a 

visibilidade da infância nas diversas áreas do conhecimento. Entretanto, ainda se faz 

necessário aumentar a produção acadêmica a fim de construir maior visibilidade da 

infância. 
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1.1.3 Tensões nos Estudos Sociais sobre a Infância 

 Os Estudos Sociais sobre a Infância compõem um arcabouço teórico 

perpassado por tensões e, apesar de ser um movimento em prol da construção de 

um espaço para a infância no discurso acadêmico, isso se deu de forma complexa e, 

em alguns momentos, repleto de ambiguidades. 

 Prout (2010) apresenta uma discussão sobre essas tensões em seu artigo 

“Reconsiderando a nova sociologia da Infância”, organizado a partir da análise de 

dicotomias identificadas nas produções dessa área do conhecimento. São elas: ação 

(agency) e estrutura, natureza e cultura, ser e devir. 

 Para Prout (2010), a apreensão da infância como estrutura refere-se à sua 

padronização em larga escala, no nível macrossocial, a fim de explicar as ações, 

coletivas ou individuais, das crianças. Ao contrário, conceber crianças como atores 

sociais implica na definição da infância como um fenômeno plural, construído de 

maneiras diversas, de acordo com o contexto sócio-histórico específico, através da 

interação interpessoal, ou seja, no nível microssocial.  

 A dicotomia entre natureza e cultura é problematizada por Prout (2010), a partir 

da noção de infância como construção social, coerente com a pluralidade de 

infâncias, coexistentes, sobrepostas e em conflito entre si, cuja “vala comum” é 

reduzir a criança como ator social e a estrutura da infância a uma versão idealista, 

sem fazer referência aos elementos materiais da vida social. Com isso, o caráter 

híbrido da infância, sua dimensão cultural e biológica, pode ser abordado como um 

reducionismo ora biológico, ora sociológico. 

 Outras categorias bipolares são ser e devir. Em muitas correntes teóricas, as 

crianças são definidas como devir e os adultos como ser, desconsiderando que os 

próprios adultos estão em um processo constante de formação e transformação 

(PROUT, 2010).  

 Outro autor a apontar tensões é Jens Qvortrup no artigo “A tentação da 

diversidade – e seus riscos”. Qvortrup (2010) discute duas abordagens gerais 

propostas pelos Estudos Sociais sobre a Infância: uma com foco em estudos da 

diversidade de infâncias (classe, gênero, etnia, etc.) e outra com foco na infância 

como categoria geracional. 

 Refere que, ao escolher trabalhar com a diversidade (crianças pobres, crianças 

brancas, crianças do sexo feminino etc.), o pesquisador estaria perdendo de vista a 
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posição e o status comuns às crianças. O mesmo deveria obrigatoriamente escolher 

uma perspectiva e um foco, pois, antes de estudar as diversas infâncias, é 

necessário chegar a um consenso quanto ao que é a infância como grupo e 

categoria. Na opinião do autor, os Estudos Sociais sobre a Infância não devem 

considerar como tarefa principal procurar diferenças entre crianças, “(...) mas obter 

uma visão de e sobre todos os recursos e nuances possíveis e imagináveis pelos 

quais as crianças possam ser descritas” (QVORTRUP, 2010, p. 1128). 

 Rosemberg (2010) reitera que as etapas da vida são construções históricas; 

diferentes instituições concebem a infância de formas distintas e podem estar mais 

ou menos abertas a mudanças; cada período histórico tem uma definição de infância 

que repercute na definição de práticas sociais específicas; não necessariamente as 

desigualdades de gênero, classe, raça, etnia e estado-nação ocorrem 

simultaneamente, ou seja, os diversos eixos de desigualdade social perpassam a 

infância de forma heterocrônica. A infância é definida como categoria estrutural, pois, 

de acordo com a autora, as distinções das etapas da vida demarcam a estruturação 

da sociedade em instâncias políticas, sociais e econômicas. Assim, as relações de 

idade, que alguns teóricos denominam geração, devem ser consideradas como uma 

categoria analítica útil para a compreensão das desigualdades sociais, pois 

indicadores sociais apontam piores condições de vida para crianças quando 

comparadas aos adultos: maior número de pobres e indigentes entre crianças, maior 

taxa de desemprego entre os jovens, salários mais baixos para jovens inseridos no 

mercado de trabalho, políticas sociais contemporâneas que privilegiam adultos e 

idosos em detrimento das crianças. A sociedade ocidental, moderna, é uma 

sociedade adultocêntrica12. 

 A própria categoria infância é composta por diferentes etapas de vida, 

subdivididas de acordo com as faixas etárias. Contudo, essa divisão está repleta de 

ambiguidades. Rosemberg (2010) elenca diferentes definições de infância e 

juventude ao longo da história, presentes em documentos oficiais importantes. Por 

exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é a pessoa até 12 anos 

de idade; já, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ela é definida 

como pessoa de até 18 anos. Estas ambiguidades na delimitação da faixa etária 

denominada infância também se fazem presentes nos Estudos Sociais sobre 

                                        
12

 Expressão utilizada desde 1970 por Rosemberg e posteriormente compartilhada por outros 
pesquisadores (ROSEMBERG, 2010). 
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Infância, cuja referência é vagamente descrita e, quando informada, delimita entre 5 

a 16 anos, marcada pela fase de escolarização (MONTANDON, 2001).  

 Uma repercussão dessa dificuldade de delimitação da faixa etária da infância e 

de suas divisões internas, especificamente no caso da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança, é a tensão entre os direitos de proteção e os direitos de 

participação. Quanto menor for a idade da criança, mais restritos são seus direitos 

de participação e mais amplos os direitos de proteção, essa última exercida pelo 

adulto. As visões da criança biologicamente dependente, de vulnerabilidade 

intrínseca e de risco oferecem subsídios para a criação de estratégias de controle ao 

acesso do espaço público pelas crianças. Rosemberg (2010) afirma que muitos 

estudiosos têm combatido essa perspectiva por meio da interposição do conceito de 

vulnerabilidade estrutural. A crescente urbanização e o desenvolvimento tecnológico 

são responsáveis pela criação de uma vulnerabilidade estrutural, social que recai 

sobre as crianças, diferente de uma vulnerabilidade intrínseca da criança. Esse é um 

exemplo da subordinação da infância ao universo adulto e coloca em 

questionamento o privilégio dado aos direitos de proteção em detrimento dos direitos 

de participação. 

 Outra hipótese levantada por Rosemberg (2010) para a constituição dessa 

tensão é a não distinção, nas línguas inglesa e francesa, dos termos criança, puer 

no latim e filius, filho. Esse aspecto é relevante, pois reforça a visão da criança 

restrita ao contexto familiar, privado e contribui para sua invisibilidade pública. Diante 

disso, seus direitos de participação pública e política (por exemplo, não direito ao 

voto) ficam comprometidos. 

 Vinculada a esse debate, a linha de pesquisa “construção social da infância, 

políticas públicas e ideologia” é composta por um eixo de estudos cujo objeto é 

descrever e interpretar discursos de adultos sobre bebês, sua educação e cuidado. 

Nos trabalhos já concluídos (ROSEMBAUM, 1998; GALVÃO, 2008; LAVIOLA, 2009; 

NAZARETH, 2011) percebe-se uma forte associação da infância a temas 

marginalizados, ao tema da violência, associada a uma estrutura argumentativa 

dramática. A hipótese desses estudos é que as formas como a infância é abordada 

por diferentes atores sociais reiteram a invisibilidade pública desses sujeitos e a não 

inserção de seus direitos na agenda de políticas públicas. Quando as questões da 

infância atingem a arena de debate político, elas estão associadas a interesses de 

outros grupos sociais. 
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Outro eixo de estudos vinculado à “construção social da infância, políticas 

públicas e ideologia”, que sustenta esta dissertação, focaliza o tratamento dado à 

infância na mídia brasileira. Nos trabalhos já concluídos (ANDRADE, 2001; 

NAZARETH, 2004; FREITAS, 2004; ANDRADE; 2005; BIZZO, 2008; MARIANO; 

2010, NAZARETH, 2011 e URRA, 2011), o interesse principal está voltado à 

apreensão da retórica que envolve a infância e as crianças na mídia, quando 

associadas a questões que assumem a posição de problemas sociais na agenda de 

políticas públicas.  

Esta dissertação pretende focalizar o tratamento dado à adoção homoparental 

e a infância em matérias publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo (Folha.com). 

Ocorreria um uso instrumental da infância ou de criança(s) em matérias que 

tratam de adoção homoparental? Qual a visibilidade que os discursos 

apreendidos nessas matérias dispensam a adoção homoparental e às 

crianças? A hipótese é de que a construção do problema social adoção 

homoparental e infância poderão estar subordinadas a relações de dominação. 

  

1.2 A teoria de Ideologia  

 Este tópico apresenta uma síntese da teoria de ideologia de John B. Thompson 

(2009). Para tal elaboração, apoiou-se no estudo do livro de Thompson (2009), 

“Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação”, 

nos textos e dissertações elaborados por pesquisadores do Núcleo, bem como nos 

seminários realizados durante o curso de pós-graduação. O tópico se organiza em 

três partes: o conceito de ideologia, os modos de operação da ideologia e a 

hermenêutica de profundidade. 

 

1.2.1 O conceito de ideologia 

Não há como propor uma definição única e adequada de ideologia, pois muitos 

dos teóricos dessa área alegam que o termo “ideologia” apresenta uma série de 

significados convenientes e, segundo Eagleton (1997), nem todos eles são 

compatíveis entre si.  
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A palavra “ideologia” é, por assim dizer, um texto, tecido com uma trama 
inteira de diferentes fios conceituais; é traçado por divergentes histórias, e 
mais importante, provavelmente, do que forçar essas linhagens a reunir-se 
em alguma Grande Teoria Global é determinar o que há de valioso em cada 
uma delas e o que pode ser descartado (EAGLETON, 1997, p. 15). 
 

 

Para indicar essa variedade de significados, Eagleton (1977, p. 15) listou 

algumas definições de ideologia atualmente em circulação: 

 

 O processo de produção de significados, signos e valores na vida social. 

 Um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social. 

 Ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante. 

 Ideias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante. 

 Comunicação sistematicamente distorcida. 

 Aquilo que confere certa posição a um sujeito. 

 Formas de pensamento motivadas por interesses sociais. 

 Pensamento de identidade. 

 Ilusão socialmente necessária. 

 A conjuntura de discurso e poder. 

 O veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem o seu mundo. 

 Conjunto de crenças orientadas para a ação. 

 A confusão entre realidade linguística e realidade fenomenal. 

 Oclusão semiótica. 

 O meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura 

social. 

 O processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural. 

 

Existem vários pontos de observação acerca dessa lista, pois nem todas essas 

formulações são compatíveis, ou seja, se ideologia significa qualquer conjunto de 

crenças motivadas por interesses sociais, então nada pode representar as formas de 

pensamento dominantes de uma sociedade (EAGLETON, 1997).  

“O termo ideologia parece fazer referência não somente a sistemas de crenças, 

mas a questões de poder” (EAGLETON, 1997, p.18). 

Segundo Chauí (2007), a ideologia só pode manifestar-se plenamente nas 

sociedades para as quais a questão de sua origem passa de um problema teórico 
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para uma exigência da vida prática. Em sentido amplo, toda sociedade possui seus 

arranjos sociais e precondições específicas, ou seja, nasce, vive e perece, 

transforma-se internamente. Dentro dessa mesma sociedade surge um corpo de 

representações e de normas através do qual os sujeitos representarão a si e a vida 

coletiva. Esse corpo de representações e de normas é o que abre campo para a 

ideologia no qual os sujeitos nela contidos explicam a origem da sociedade e do 

poder; explicam as formas de suas relações sociais, econômicas e políticas; 

explicam as formas “corretas” ou “verdadeiras” de conhecimento e de ação e 

justificam, através de ideias gerais, as formas reais da desigualdade, dos conflitos, 

da exploração e da dominação como sendo, ao mesmo tempo “naturais” e “justas” 

para aquele que domina e “injustas” para os que são dominados (CHAUÍ, 2007). 

A ideologia faz com que as ideias (representações sobre o homem, nação, 

poder, saber, etc.) expliquem as relações sociais e políticas, impossibilitando 

perceber que estas ideias são só explicáveis pela própria organização da sociedade.  

Na ideologia, o fenômeno social aparece e é constituído pelas imagens que a própria 

sociedade e a política assumem para os seus membros. O campo da ideologia é o 

campo do imaginário (não aquele que é irreal ou fantasioso), mas, sim, aquele que 

apresenta coerência e sistematiza as representações tidas como capazes de 

explicar e justificar a realidade concreta das pessoas. É em forma de discurso que 

essa ideologia assume a representação imediata da vida das pessoas e torna-se um 

discurso social. É a tentativa de coincidir as representações elaboradas sobre o 

social e o político com aquilo que o social e o político são na realidade. Assim se dá 

a elaboração do imaginário (CHAUÍ, 2007). 

Nota-se qual o trabalho específico do discurso ideológico: realizar a lógica do 

poder, mostrando as divisões e diferenças como simples diversidade das condições 

da vida de cada um, longe de ser uma pluralidade conflituosa. Afinal, apresentar um 

conjunto de esferas identificadas umas às outras de forma harmoniosa e 

entrelaçadas é uma estratégia para que o poder unitário se exerça sobre a totalidade 

do social. É através da ideologia que são construídos imaginários e uma lógica da 

identificação social com a função precisa de escamotear o conflito, dissimular a 

dominação e ocultar a presença do particular, dando-lhe a aparência do universal. 

Para Chauí (2007, p.32), “o discurso ideológico é um discurso feito de espaços 

em branco, como uma frase na qual houvesse lacunas”. A coerência construída 

nesse discurso se dá por não poder dizer tudo, assim a tentativa de preencher as 
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lacunas se torna estratégia para transformá-lo em verdadeiro e poderoso. Essa 

tentativa de preenchimento das lacunas tenta “corrigir” os enganos desses discursos 

e transformá-los num discurso verdadeiro. O discurso ideológico se sustenta, 

justamente, porque não pode dizer tudo o que veio para dizer. Se isso acontecer, ele 

se autodestrói como ideologia. Pode-se chamar essa estratégia de “lógica da lacuna” 

ou “lógica do branco”. 

Segundo a autora, evidentemente que não há a necessidade de aguardar que 

a ideologia se esgote por si só e mostre as suas contradições ideológicas, mas trata-

se de encontrar uma brecha para que esta contradição se coloque em movimento e 

destrua a construção imaginária. Esse processo pode ser chamado de discurso 

crítico. Este não é um discurso qualquer para combater o discurso ideológico, mas, 

sim, o antidiscurso da ideologia, o seu negativo, a sua contradição (CHAUÍ, 2007). 

 

Com efeito, a ideologia realiza uma operação bastante precisa: ela oferece 
à sociedade fundada na divisão e na contradição interna uma imagem 
capaz de anular a existência efetiva da luta, da divisão e da contradição: 
constrói uma imagem da sociedade como idêntica, homogênea e 
harmoniosa (CHAUÍ, 2007, p.38). 

 

A operação ideológica traz alguns ocultamentos como a divisão social e o 

exercício do poder por uma classe social sobre a outra. Para tanto, o discurso 

ideológico tende a construir alguns signos fixos e constantes que, infelizmente, 

neutralizam toda a contradição possível entre aquilo que já está dado e o que possa 

acontecer historicamente. Assim, as ideias aparecem como representação do real, 

como verdade e norma orientadora da ação e conduta dos sujeitos.  

Segundo Eagleton (1997, p.19), “talvez a resposta mais comum seja afirmar 

que ideologia tem a ver com legitimar o poder de uma classe ou grupo social 

dominante”, portanto, optou-se nesta dissertação de mestrado por utilizar uma 

definição de ideologia mais amplamente aceita, ou seja, a teoria de ideologia de 

John B. Thompson. 

Thompson (2009) trouxe uma contribuição fundamental para as Ciências 

Sociais e Políticas, propondo uma teoria crítica de ideologia, além de situar o papel 

da mídia nas sociedades modernas. A teoria social e crítica de John B. Thompson 

(2009) visa a refletir sobre a natureza do processo de “midiação” e o seu impacto na 

vida social e política da era moderna, articulando as implicações entre teoria social e 

política em geral com a teoria de ideologia. O autor destacou a importância dos 
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meios de comunicação em geral, livros, revistas, jornais, rádio, televisão etc., na 

produção, transmissão e recepção de formas simbólicas.  

 Segundo Thompson (2009), a era moderna se caracteriza por um processo de 

circulação generalizada das formas simbólicas que ganharam um papel fundamental 

nas sociedades. Estas, impulsionadas pelo capitalismo, aumentaram a abrangência 

da circulação das formas simbólicas, gerando meios técnicos que, em conjunto com 

instituições orientadas para o acúmulo de capital, reproduzem e circulam formas 

simbólicas numa escala antes inimaginável. Para o autor, apesar da intensificação 

da importância da comunicação de massa na era moderna, suas implicações e 

natureza têm recebido mais atenção nas teorias de comunicação e pouca na teoria 

social e política. Do ponto de vista do autor, os cientistas sociais deixaram o estudo 

das mídias e meios de comunicação de massa para os especialistas em pesquisa de 

mídia, afastando essa problemática do estudo social. Para o autor, é no contexto de 

midiação das sociedades modernas que o estudo da ideologia ganha novo olhar. O 

estudo da ideologia investiga as maneiras como os sentidos são construídos e 

utilizados pelas formas simbólicas, falas linguísticas cotidianas, imagens e textos 

complexos, porém é necessário investigar os contextos sociais dentro dos quais 

essas formas simbólicas são produzidas, circuladas e recebidas. Para isto, 

Thompson (2009) reformula o conceito de ideologia, buscando entender as inter-

relações entre sentido (significado) e poder:  

 

(...) o conceito de ideologia pode ser usado para se referir às maneiras 
como o sentido (significado) serve, em circunstâncias particulares, para 
estabelecer e sustentar relações de poder que são sistematicamente 
assimétricas – que eu chamarei de “relações de dominação”. Ideologia, 
falando de uma maneira mais ampla, é sentido a serviço do poder. 
(THOMPSON, 2009, p. 16). 

 

 Para o autor, as formas simbólicas não são ideológicas em si, mas podem sê-

las em contextos particulares de produção, circulação e recepção das mesmas, 

desde que estabeleçam ou sustentem relações de dominação. Daí a necessidade de 

situar a produção, circulação e recepção de formas simbólicas em contextos sociais. 

 Thompson (2009) conceitua diferentemente os termos poder e dominação. 

Poder, na visão do autor, se refere à capacidade de uma pessoa ou de um grupo de 

pessoas para tomar decisões, conseguir realizar seus objetivos e interesses, dentro 

de um contexto localizado e com determinadas condições, no qual o poder é 
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legitimado social ou institucionalmente. Quando as relações de poder estabelecidas 

são sistematicamente assimétricas, então elas podem ser consideradas como 

“relações de dominação”. 

 Relação de poder ou de dominação “sistematicamente assimétricas” dizem 

respeito às relações de pessoas ou grupos particulares que possuem um poder 

relativamente estável e que excluem, ou tornam inacessível em grau significativo, a 

distribuição ou acesso de recursos de vários tipos a outras pessoas ou grupos em 

contextos socialmente estruturados.  

 Dentre as relações de dominação, o autor destaca relações de classe, de 

gênero, étnico-raciais, de idade e entre as nações.  

 

É certamente, verdade que as relações de dominação e subordinação entre 
classes e frações de classes são de grande importância para a análise da 
ideologia (...) parece-me fundamental reconhecer que existem relações de 
poder sistematicamente assimétricas que estão baseadas em fatores 
diferentes aos de classe, que estão baseados, por exemplo, em fatores de 
sexo, idade, origem étnica – e parece-me essencial ampliar o marco 
referencial para a análise da ideologia para dar conta desses fatores 
(THOMPSON,  2009, p. 127). 

 

 Em seus escritos não foi identificada a indicação da heteronormatividade como 

um componente que demarca relações de dominação. Porém, entende-se que 

vivemos em uma sociedade heteronormativa, a qual regula e orienta os indivíduos 

pela visão dos comportamentos heterossexuais como sendo corretos e adequados.  

 

1.2.1.1 Modos e estratégias de operação da ideologia 

 

 Para auxiliar a apreensão de formas simbólicas que podem ser caracterizadas 

como ideológicas, conforme o contexto de sua produção, circulação e recepção, 

Thompson (2009) sistematizou os modos e as estratégias de sua operação. Porém 

tece uma série de considerações sobre seu significado ou uso na pesquisa. 

 Os modos de operação da ideologia não são únicos, e também não 

necessariamente funcionam de forma independente, pois “podem sobrepor-se e 

reforçar-se mutuamente e a ideologia pode, em circunstâncias particulares, operar 

de outras maneiras” (THOMPSON, 2009, p. 81).  
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 Certos modos de operação da ideologia podem estar tipicamente ligados a 

determinadas estratégias de construção simbólica, mas isso não quer dizer que as 

estratégias são associadas exclusivamente a esses únicos modos, mas sim, que são 

associadas. Ao se associar algumas estratégias, não quer dizer que elas sejam 

intrinsecamente ideológicas. O caráter ideológico de uma forma simbólica é 

interpretado conforme as suas condições de produção, circulação e recepção. É por 

isso que Thompson (2009) afirma que um mesmo discurso pode ser em determinado 

contexto subversivo e em outro contexto ideológico.  

 Thompson (2009) arrola, nesse sentido, modos de operação e estratégia da 

operação da ideologia (quadro 3).    

 
Quadro 3 – Modos de operação da ideologia 

 
                      Fonte: Thompson, 2009, p. 81 

 

 A ideia central é identificar os modos de operações da ideologia e indicar 

algumas das maneiras como, em determinadas circunstâncias, elas podem estar 

associadas às formas simbólicas, gerando estratégias de construção simbólicas. Ao 

diferenciar esses modos e perceber essas conexões, Thompson (2009) não está 

interessado em apresentar uma teoria compreensiva de como os sentidos podem 

estabelecer relações de dominação, mas sim, explicitar um campo rico de análise.   

A ideologia, quando operada via modo de legitimação, ocorre quando as 

formas simbólicas representam as relações de dominação como legítimas, ou seja, 

justas e dignas de apoio. A seguir, serão apresentadas algumas estratégias típicas 

de construção simbólica a partir de legitimação: 

Modos Gerais de Operação
Algumas Estratégias Típicas de                   

Construção Simbólica

Legitimação
Racionalização

Universalização

Narrativização

Dissimulação

Deslocamento

Eufemização

Tropo (sinédoque, metonímia, metáfora)

Unificação Estandardização

Simbolização da unidade

Fragmentação Diferenciação

Expurgo do outro

Reificação
Naturalização

Eternalização

Nominalização/passivização
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 racionalização: formas simbólicas que expressam e constroem uma cadeia de 

raciocínios, a fim de defender ou justificar um conjunto de instituições sociais para 

convencer uma audiência de que isso é merecedor de apoio; 

 universalização: formas simbólicas que apresentam interesses de alguns 

indivíduos como sendo interesses de todos; 

 narrativização: formas simbólicas que, ao recontar o passado, trata o presente 

como tradições permanentes e aceitáveis, justificando o exercício de poder por 

aqueles que o possuem. 

 Outro modo de operação da ideologia é a dissimulação, que opera pela 

ocultação, negação ou obscurecimento das relações de dominação, através de 

formas simbólicas que desviam a atenção e omitem relações e processos de 

dominação. A dissimulação pode ser expressa de acordo com as estratégias 

descritas abaixo: 

 deslocamento: quando formas simbólicas adotam um termo costumeiramente 

empregado para se referir a um objeto ou pessoa que é utilizado conceitualmente 

para se referir a um outro, e, com isso, as conotações positivas ou negativas são 

transferidas para outro objeto ou pessoa; 

 eufemização: formas simbólicas que facilitam a dissimulação das relações de 

dominação através da atribuição de características positivas, ou um sentido mais 

agradável para a descrição ou redescrição de ações, instituições ou relações sociais; 

 tropo: formas simbólicas que, ao utilizarem palavras ou expressões em sentido 

figurado, através da sinédoque, metonímia ou metáfora, são empregadas para 

dissimular relações de dominação. 

 A unificação é um outro modo de operação da ideologia que apresenta uma 

construção, de uma forma de unidade, no nível simbólico, no qual as representações 

dos indivíduos ou grupos são interligados a uma unidade coletiva, 

independentemente das diferenças ou divisões que possam separá-las. Algumas de 

suas estratégias são: 

 padronização: formas simbólicas adaptadas a um referencial padrão, proposto 

como algo aceitável e partilhado; 

 simbolização da unidade: são formas simbólicas que envolvem a construção de 

símbolos de unidade, de identidade e de identificações coletivas.  



60 

 

 A reificação consiste em retratar uma situação transitória como se fosse 

permanente, atemporal, natural. Algumas vezes, processos são retratados como 

coisas, ou como acontecimentos quase naturais, de tal modo que seu caráter social 

e histórico é apagado. As estratégias assinaladas por Thompson (2009) são: 

 naturalização: formas simbólicas que expressam um estado de coisas que são 

criações sociais e históricas, mas descritas como sendo naturais. Isso pode ocorrer, 

por exemplo, quando algumas diferenças sociais são justificadas por diferenças 

físicas entre homens e mulheres; 

 eternalização: formas simbólicas que representam fenômenos sociais tratados 

como se não tivessem uma história, como se eles existissem permanentemente, 

tamponando os aspectos circunstanciais da sua história; 

 nominalização e passivização: formas simbólicas que se referem 

respectivamente à utilização de verbos na voz passiva e à transformação da 

descrição de ações e dos participantes nela envolvidos em nomes, tendo como 

consequência a ocultação da ação realizada e de sua autoria.  

 Por fim, a fragmentação consiste na produção de formas simbólicas que 

segmentam as características de indivíduos e grupos e podem representar um 

desafio aos grupos dominantes. Isto é, dirigir forças de oposição para um alvo que 

pode ser sentido como mau ou ameaçador. Para Thompson (2009), as estratégias 

típicas de construção simbólica nesse modo de operação são: 

 diferenciação: formas simbólicas que enfatizam as características distintivas 

em determinados grupos ou indivíduos, para justificar a não participação destes nas 

formas legítimas de exercício de poder; 

 expurgo do outro: formas simbólicas que retratam um inimigo – externo ou 

interno – como mau, perigoso, ameaçador, ao qual a coletividade é chamada a 

resistir ou a expurgar. 

No conjunto de trabalhos pesquisados, há uma proposta, a partir da tese de 

Leandro Feitosa Andrade (2001), que utiliza a estigmatização “(...) como um modo 

de operação da fragmentação, constituindo um tipo especial de diferenciação e 

expurgo do outro” (p.98). Segundo Andrade (2001), a estigmatização pode ser 

construída e sustentar relações de dominação de um indivíduo ou grupo, 

caracterizando-os como desprovidos de autonomia, discernimento e 

autodeterminação. 
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 Os modos de operação da ideologia e suas estratégias na produção de formas 

simbólicas auxiliam o pesquisador a interpretar o caráter ideológico dos materiais 

que está analisando. Porém, para efetuar tais interpretações é necessário considerar 

o contexto sócio-histórico de produção, circulação e recepção das formas 

simbólicas. Thompson (2009) propõe, então, um método de investigação, 

denominado hermenêutica de profundidade, tema do próximo tópico.  

1.2.1.2 O método da hermenêutica de profundidade 

 Esta dissertação adota, como proposta metodológica, a hermenêutica de 

profundidade (HP), conforme formulação de Thompson (2009). 

 Segundo Thompson (2009), “... uma parte essencial (...) (da) discussão é que 

problemas teóricos gerais podem, e devem ser ligados a problemas de caráter mais 

concreto, metodológico”. A partir daí, temos a discussão sobre a HP como método 

para orientar investigações que pretendem interpretar o caráter ideológico de formas 

simbólicas sob análise. O ponto principal é a sua adesão à hermenêutica de 

profundidade, inspirado em Ricoeur e coerente com a concepção estrutural de 

cultura que sustenta a teoria de Thompson (2009). 

 

Segundo o autor,  

 

A ideia subjacente à hermenêutica de profundidade é que, na pesquisa 
social, como em outros campos, o processo de interpretação pode ser, e de 
fato exige que seja, mediado por uma gama de métodos explanatórios ou 
objetivantes. (THOMPSON, 2009, p. 362). 

 

 

 Para o autor, se faz necessário separar a hermenêutica como condição para a 

pesquisa sócio-histórica e a hermenêutica como referencial metodológico. Assim, as 

condições hermenêuticas da pesquisa sócio-histórica se originam na constituição de 

um campo-objeto que difere de um campo-objeto das ciências naturais, pois,  

 

o campo-objeto da pesquisa sócio-histórica não é apenas uma 
concatenação de objetos e acontecimentos que estão ali para serem 
observados e explicados; é também um campo subjetivo (um campo-sujeito) 
que é construído, em parte, pelos sujeitos que, no curso rotineiro de suas 
vidas cotidianas, estão constantemente interessados em compreender a si 
próprios e aos outros, em produzir ações e expressões significativas e em 
interpretar ações e expressões significativas produzidas pelos outros. 
(THOMPSON, 2009, p. 32 e 33). 
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Em outras palavras, significa que tratamos de um campo pré-interpretado em 

que os processos de interpretação acontecem como algo rotineiro na vida cotidiana 

das pessoas. Na realização da pesquisa sócio-histórica, procuramos compreender e 

ou interpretar alguns fenômenos que são, de certa forma, já compreendidos pelas 

pessoas que fazem parte do mundo sócio-histórico, ou seja, visamos a re-interpretar 

um domínio pré-interpretado. 

Para o autor, é a hermenêutica de profundidade que pode propiciar aos 

pesquisadores, em um nível mais concreto, algumas orientações metodológicas para 

o desenvolvimento da pesquisa. Essas orientações possibilitam desenvolver um 

referencial metodológico que está voltado para a interpretação e reinterpretação de 

fenômenos significativos. 

“Desenvolvo a hermenêutica de profundidade como referencial metodológico 

geral para a análise dos fenômenos culturais, isto é, para a análise das formas 

simbólicas em contextos estruturados” (THOMPSON, 2009, p. 33). Essa formulação 

implica na construção da pesquisa em três etapas, conforme será discutido a seguir. 

 Na primeira etapa, “a análise sócio-histórica está interessada nas condições 

sociais e históricas da produção, circulação e recepção das formas simbólicas. Esta 

fase é essencial porque as formas simbólicas não subsistem num vácuo” 

(THOMPSON, 2009, p.34). Essas condições podem ser examinadas de diferentes 

maneiras, dependendo dos objetos e das circunstâncias de cada pesquisa. Alguns 

aspectos básicos dos contextos sociais que devem receber atenção na análise são: 

as situações espaço-temporais, relacionadas aos tempos e locais específicos nos 

quais estão situadas as pessoas que produzem e recebem as formas simbólicas, os 

campos de interação, as instituições sociais, os meios técnicos de construção e 

transmissão de mensagem.  

O autor sintetiza a primeira etapa como: 

 

A tarefa da primeira fase do enfoque da HP é reconstruir as condições e 
contextos sócio-históricos de produção, circulação e recepção das formas 
simbólicas, examinar as regras e convenções, as relações sociais e 
instituições e a distribuição de poder, recursos e oportunidades em virtude 
das quais esses contextos constroem campos diferenciados e socialmente 
estruturados (THOMPSON, 2009, p.369). 
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 Nesta pesquisa, a análise sócio-histórica focalizou o contexto de produção, 

circulação e recepção das peças jornalísticas publicadas no Jornal Folha de S. Paulo 

Online (Folha.com) no período de 2000 a 2011.  

 A segunda etapa do referencial metodológico da HP pode ser chamada de 

“análise formal ou discursiva”. Essa etapa prevê a realização de estudos das formas 

simbólicas como construções simbólicas complexas que apresentam uma estrutura 

articulada.  

 A análise formal ou descritiva debruça-se sobre a própria forma simbólica. 

 

(...) as formas simbólicas são fenômenos sociais contextualizados e algo 
mais: elas são construções simbólicas que, em virtude de suas 
características estruturais, têm possibilidade de e afirmam representar algo, 
significar algo, dizer algo sobre algo (THOMPSON, 2009, p. 34). 

 

 Segundo o autor, a análise formal ou discursiva pode ser realizada através da 

“análise narrativa”, “análise argumentativa” ou a “análise semiótica”. Nesta pesquisa 

foi adotada a técnica de análise de conteúdo para descrever as peças jornalísticas 

que associam a infância ao tema da adoção homoparental. 

 A terceira e última etapa da HP é - a interpretação e re-interpretação - tem por 

objetivo explicitar o que é dito de forma criativa, a fim de encontrar um possível 

significado. Segundo Thompson (2009), a fase de interpretação se constrói a partir 

dos resultados da etapa sócio-histórica e da análise formal, visando uma construção 

sintética. Esse processo de interpretação é, ao mesmo tempo, re-interpretação, pois 

propõe uma interpretação das formas simbólicas no contexto da teoria de ideologia a 

partir de um campo pré-interpretado pelos sujeitos. 

 Ao interpretar e re-interpretar o material, cria-se a possibilidade de um conflito 

de interpretações, possibilitando divergências entre pré-interpretação e 

reinterpretação. Nessa fase, o pesquisador sustenta, com argumentos públicos, a 

interpretação quanto à natureza ideológica de determinada forma simbólica em 

determinado contexto sócio-histórico. Thompson (2009) alega que, por se tratar de 

uma reinterpretação, o processo de interpretação é arriscado, podendo gerar 

conflitos.  Esse processo pode criar um espaço metodológico, denominado 

“potencial crítico da interpretação”. Isso acontece porque a análise das formas 

simbólicas pode iluminar os processos de dominação e uma nova interpretação, 

quando comprovada, pode desestabilizar as interpretações dominantes. Sendo 

assim, temos uma dimensão política do fazer pesquisa.  
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 Nos próximos capítulos, serão apresentadas a análise sócio-histórica de 

produção e interpretação das formas simbólicas, a análise formal e a interpretação e 

reinterpretação das formas simbólicas.  
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2.  CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DE PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS 
FORMAS SIMBÓLICAS 

  

 Nesta pesquisa adota-se, como estratégia, a teoria de ideologia e a 

hermenêutica de profundidade como método para analisar o contexto sócio-histórico 

de produção das formas simbólicas, via pesquisa bibliográfica sobre os principais 

temas que compõem o objeto de investigação. Nesta pesquisa, três eixos se 

relacionam com a produção acadêmica sobre mídia e os atores sociais a ela 

associados e referem-se aos contextos: 1) institucional de produção das formas 

simbólicas (a empresa e o jornal Folha de S. Paulo); 2) de análise do tema adoção 

homoparental na mídia; 3) de reflexão sobre infância e mídia. 

 O presente trabalho pretende discutir, neste tópico, a empresa e o jornal online 

da Folha de S. Paulo, questões voltadas ao termo homoparentalidade, a discussão 

sobre adoção de crianças, adoção homoparental, o conceito de família, 

homoparentalidade, homossexualidade e infância e adoção homoparental na mídia. 

 

2.1 A empresa e o jornal Folha de S. Paulo (Folha.com) 

 O Grupo Folha tem sido uma importante instituição midiática, pois a empresa 

tem assumido, no cenário nacional, características de maior tiragem de jornal 

impresso do país; está entre os maiores grupos de mídia do mercado brasileiro; é o 

primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa; foi o primeiro veículo de 

comunicação do Brasil a adotar a oferecer conteúdo online aos leitores. 

 Fundada em 1921, a Folha de S. Paulo é, desde a década de 1980, o jornal 

mais vendido do país. Organizado em cadernos temáticos diários, tem a maior 

circulação nacional. 

 Além dessas características, vale destacar, no contexto desta dissertação de 

mestrado, que a história de sucesso do grupo empresarial está disponível no site da 

Folha.com, que comenta em matéria publicada no dia 23.05.2011, sob o título: 

“Folha revê mais de 90 anos de história em 30 mil edições”, as mudanças ocorridas 

no Brasil ao longo desses 90 anos, desde a primeira Guerra Mundial até os dias 

atuais; além disso, a escolha desse veículo de comunicação se deu graças a sua 

liderança no número de jornais circulados. Segundo informações da Associação 
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Nacional de Jornais13 o jornal Folha de S. Paulo ficou como líder de circulação nos 

anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e em segunda posição nos 

anos de 2010 e 2011, perdendo para o jornal de Minas Gerais - Super Notícia. 

 

2.1.1 A história do Grupo Folha 

 Em 19 de fevereiro de 1921, Olival Costa e Pedro Cunha fundaram o jornal 

“Folha da Noite”14. Em junho de 1925, foi criada a “Folha da Manhã”, edição 

matutina da “Folha da Noite”. Para acompanhar a ideia de criar um jornal para cada 

período, 24 anos depois é fundada a “Folha da Tarde”.  

 Em 1º de janeiro de 1960, os três títulos da empresa se fundem e surge o jornal 

“Folha de S. Paulo”. Já em 1962, Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho 

assumem o controle da empresa Folha da Manhã. Cinco anos depois, o jornal se 

torna pioneiro na impressão offset em cores, usada em larga tiragem pela primeira 

vez no Brasil. Em 1971, a Folha deixa de utilizar a composição a chumbo e se torna 

o primeiro jornal a usar um sistema eletrônico de fotocomposição. Segundo Bizzo 

(2008), na década de 1970, o jornal “Folha de S. Paulo” foi considerado o jornal com 

maior tiragem e circulação da América Latina, concorrendo diretamente com o líder 

em vendas diárias, o então jornal “O Estado de S. Paulo”.  

 No ano de 1976 é criada a seção “Tendências / Debates”, pautada pelo 

princípio da pluralidade. “A publicação de artigos de todos os matizes ideológicos 

desempenha papel importante no processo de redemocratização do Brasil”15. 

 Segundo Kucinski (1998 apud NASSIF, 2008), na década de 1980, o jornal 

atingiu alto crescimento de circulação de edições pagas e com grande volume de 

publicidade, alcançando todas as metas estipuladas no projeto editorial. Nesse 

período, a Folha utilizou da mesma “receita” do jornal americano “Us Today” que, 

além de apresentar mapas, gráficos, seção de perguntas, colunas de serviços, 

adotou também como estilo jornalístico o “denuncismo fácil”, com a utilização de fitas 

gravadas e impessoalização jornalística.  

                                        
13

 Disponível em: <http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-
brasil> Acesso em: 10 mar. 2012. 
14

 Dados extraídos do site da Folha.com. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml> 
15

 Ibidem.  

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml
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 Em junho de 1981, um documento de circulação interna surge como a primeira 

sistematização de um projeto editorial. Essa mudança tem por objetivo fixar nos 

textos (produções) três metas: informação correta; interpretações competentes e 

uma pluralidade de opiniões. Em 1983, a Folha se torna a primeira redação 

informatizada na América do Sul com uma instalação de terminais de computador, 

ocorrendo, em função disso, a redução de 40 minutos no processo de produção. Em 

1984, é publicado o primeiro “Projeto Editorial” defendendo um jornalismo crítico, 

pluralista, apartidário e moderno. Nesse mesmo ano a Folha implanta o “Manual de 

Redação” editado em livro. 

 Em 1990, houve uma reforma tecnológica impulsionada pela informatização do 

jornal, repercutindo diretamente na vida dos jornalistas, gerando sentimento de 

instabilidade, demissões e descontentamento do Sindicato dos Jornalistas. Esse 

avanço tecnológico possibilitou a economia de tempo na distribuição do jornal, o 

fortalecimento da publicidade e um aumento significativo nas assinaturas (BIZZO, 

2008). 

 No ano de 1991, o noticiário é reorganizado em cadernos temáticos. A Folha se 

torna o primeiro órgão da imprensa brasileira a pedir o impeachment do presidente 

Fernando Collor de Mello que acaba renunciando no ano seguinte. A partir desse 

período, a primeira página do jornal passa a circular colorida. A partir de 1992, o 

empresário Octávio Frias de Oliveira passa a deter a totalidade do controle acionário 

da companhia. A Folha se torna o jornal com a maior circulação paga aos domingos 

(média de 522.215 exemplares). 

 Com a parceria feita com o “The New York Times” em 1994, a Folha lança o 

“Atlas Folha”, em fascículos, e bate recorde de tiragem e de vendas na história de 

jornais e revistas do país no próprio dia do lançamento, tendo como resultado um 

milhão, cento e dezessete mil e oitocentos e dois exemplares (1. 117. 802). Esse 

sucesso se posterga nas semanas seguintes.  

 Em 1995, começa a funcionar o “Centro Tecnológico Gráfico Folha”, em 

Tamboré. O jornal começa a produzir os jornais com quase todas as páginas 

coloridas. Seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento de conteúdo jornalístico 

online de forma interativa.  

 Segundo Pinto (2001 apud BIZZO, 2008), foi um período no qual os 

empresários da Folha encontraram na Internet uma grande “aliada”. Existia o 

crescimento de tiragem do jornal online, porém, ainda não sabiam como lucrar 
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diretamente com o “negócio” da internet. A chegada da internet na Folha fez com 

que as primeiras publicações jornalísticas online fossem feitas na “Folhaweb”.  

 Para Caio Túlio Costa16 (apud FREITAS, 1999), a “Folhaweb” contava somente 

com os cadernos editoriais de “Informática” e “Ciências” do jornal impresso e uma 

coluna semanal “Netvox”. Elas também incluíam informações relevantes do “Grupo 

Folha”. Tudo era muito simples do ponto de vista tecnológico, já que a Folha utilizava 

os servidores da Embratel, disponibilizados nas páginas da World Wide Web (www). 

Foi com a “Folhaweb” que os primeiros estudos surgiram a fim de viabilizar a 

comercialização de espaços publicitários na home page (PALÁCIOS, 1997). 

  Em 1996 é lançado pelo “Grupo Folha” o “Universo Online”, primeiro serviço 

online de grande porte do país. No mesmo ano, os sites “Universo Online (UOL)” e o 

“Brasil Online (BOL)” do “Grupo Abril”, se fundem em nova empresa, o “Universo 

Online S.A.”. A partir de então, o “Grupo Folha” decidiu coordenar um projeto mais 

audacioso, cuja ideia principal, não era mais apenas produzir conteúdo para a 

Internet, mas oferecer serviços de conexão discada, além de acessos a servidores 

de e-mail e todas as outras possibilidades que a Internet lhes oferecia (FREITAS, 

1999). 

 Segundo Freitas (1999), com o passar do tempo, a “Folhaweb” cresceu e o 

“Grupo Folha” resolveu expandir sua criação para o site da “Folha de S. Paulo” que 

se propôs a reproduzir o jornal impresso na web. Depois de algum tempo, a 

“Folhaweb” deu lugar para o site da “Folha de S. Paulo - um jornal a serviço do 

Brasil” e, em seguida, também foi criado o site do jornal “Folha Online” com o 

objetivo de publicar notícias em tempo real, através da estação “Em cima da Hora”. 

 No início do jornal online da “Folha de S. Paulo”, o “Grupo Folha” decidiu, em 

caráter experimental, propiciar acesso gratuito a todos os usuários da Internet.  

 No ano de 1997, o jornal publica a versão mais recente de seu projeto editorial 

que propõe mudanças na forma de produzir matérias. O “Grupo Folha” se torna mais 

criterioso nos fatos a serem tratados jornalisticamente, solicita também uma 

abordagem mais aprofundada, crítica e pluralista, visando a um texto mais “didático 

e interessante.” 

 Os jornais impresso e online adotam as mesmas regras estabelecidas pelo 

“Grupo Folha”, por meio de projetos editoriais.  

                                        
16

 Diretor Geral do Universo Online de 1995 até 2002. 
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 Segundo Bizzo (2008), a primeira sistematização desse projeto aconteceu na 

década de 1970, mas a publicação do documento de circulação interna, chamado “A 

Folha e alguns passos que é preciso dar”, somente ocorreu em 1981. Em 2001, é 

lançada a quarta edição (revisada) do novo “Manual da Redação” (publicado em 

1984, 1987 e 1992). Tais publicações visavam a promover normas de escrita e 

conduta, a fim de padronizar o discurso dos jornalistas, conforme a política editorial 

dos “donos do jornal”, a fim de se tornar um jornal “crítico e moderno, do ponto de 

vista da produção técnica, e pluralista e apartidário, do ponto de vista político” 

(ABRAMO, 1988 apud BIZZO, 2008). 

 Segundo Andrade (2001), no ano de 1995, o jornal possuía 450 mil assinantes, 

com uma circulação média, de segunda a domingo, de 610 mil exemplares e com 

alcance em 800 cidades. Em sua edição de domingo, conhecida como “Folhão”, a 

tiragem chegava a 1,2 milhões de exemplares, sendo 70% leitores das classes A e 

B, com idade até 39 anos.  

 Podemos perceber que, com a segmentação do mercado de publicações e o 

aumento da utilização da internet, a Folha teve uma queda na média de jornais 

impressos, porém, os números de acesso ao site são grandiosos. 

 A tabela abaixo foi auditada pelo IVC – Instituto Verificador de Circulação. 

 

       Tabela 3 – Média de circulação do jornal  
       Folha de S. Paulo (versão impressa) 

 

Fonte:<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml>              
Elaboração: própria  

 

 

O jornal se consolidou como o maior jornal na década de 1980, durante a 

campanha pela redemocratização do país. A “Folha de S. Paulo” ainda é o maior 

jornal brasileiro impresso em número de circulação. 

Enfim, no ano de 2010, mais especificamente no dia 23 de maio, ocorre a 

unificação das redações dos jornais impresso e online. Além disso, o jornal passa 

por uma revisão gráfica e editorial.  

Domingos 336.699 exemplares

Dias úteis 287.464 exemplares

Média Seg. a Dom. 294.498 exemplares

Circulação Paga 2010 (média)

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml
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A “Folha Online” é reestruturada e passa a se chamar “Folha.com”17. Com essa 

mudança, o Grupo Folha amplia seu conteúdo para iPhones, iPad´s e Tablets, 

tornando-se um conteúdo  multiplataformas. Atualmente, o jornal “Folha.com” publica 

cerca de 500 notícias por dia. Seu compromisso é o de produzir conteúdo na internet 

com a mesma qualidade e princípios editoriais que o jornal impresso. A “Folha.com” 

é, hoje, um dos maiores jornais do Brasil com uma das maiores tiragens e circulação 

entre os diários nacionais, além disso, conta com 17 milhões de visitantes únicos e 

173 milhões de páginas vistas por mês. 

 
Com 19 editorias de conteúdo com acesso livre na internet, a Folha.com 
conta com uma audiência de 17 milhões de visitantes únicos e 173 milhões 
de páginas vistas por mês. Produz ainda conteúdo para dispositivos móveis 
como tablets (iPad), smartphones (iPhone etc.) e para as plataformas WAP 
e SMS.

18
 

 

2.1.2 A linha editorial  

 A chegada dos manuais de redação marcou uma quebra de paradigma no 

universo jornalístico, motivada por razões econômicas e políticas. Antes dos 

manuais, o “Grupo Folha” objetivava realizar um jornalismo engajado política e 

ideologicamente. Posteriormente, as preocupações encontraram novo caminho, pois 

o foco passou a ser a indústria da informação, voltadas para a competitividade típica 

do mercado (NASCIMENTO, 2003 apud BIZZO, 2008). 

 Era de responsabilidade do jornal “ficar sempre ao lado do contribuinte contra 

as demandas corporativistas; do cliente contra o fornecedor; do consumidor contra o 

vendedor” (NASSIF, 2003, p. 20). A “Folha de S. Paulo” desenvolveu, nessa época, 

um modelo jornalístico prático e de fácil aplicação, visando a um jornalismo cultural 

especificamente instigante.  

 Nesse período, anos 1980, o jornal selecionava criteriosamente as notícias a 

fim de expurgar qualquer demanda setorial ou corporativista. As manchetes 

                                        
17

 O jornal Folha.com é reproduzido e veiculado na internet pelo site da Folha de S. Paulo, disponível 
em: <http://www.folha.uol.com.br/> e refere-se à produção de notícias que se atualizam durante todo 
o dia. Há também o jornal Folha de S. Paulo Online, cópia fidedigna do jornal impresso, porém, com 
acesso exclusivo para assinantes do site Universo Online. Nesta dissertação, optamos por analisar as 
peças jornalísticas da Folha.com que possui acesso gratuito, pois entendemos aqui que esta tem 
maior número de acessos já que está disponível a todos. 
18 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_a_folhacom.shtml> 
Acesso em: 08 set.11. 
 

http://www.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_a_folhacom.shtml
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geralmente tinham um forte apelo direto e de impacto, refletindo a agressividade da 

sociedade civil (NASSIF19, 2003). Segundo esse autor, 

 
Além disso, havia um estilo editorial provocativo, com matérias não-
convencionais, um apelo jovem e desafiador que, em pouco tempo, conferiu 
à “Folha” a liderança do mercado de opinião no país. (...) Antes de terminar 
a década a “Folha” havia superado o “Estadão” em circulação e se 
convertido no maior e mais influente jornal brasileiro (NASSIF, 2003, p. 21). 

 

 Desde sempre, os veículos de comunicação disputaram o mérito de ser aquele 

que divulga os fatos de maneira verdadeira, como uma espécie fiel dos “fatos 

objetivos” (ARBEX JUNIOR, 2001). Porém, é insustentável a pretensão de que tais 

fatos possam ser capturados objetivamente e retransmitidos fielmente aos seus 

leitores, como se o jornal fosse um espelho da realidade social. Percebeu-se que o 

olhar do observador (jornalista) é seletivo e pode alterar a trajetória das informações 

expostas. Isso significa que, ao descrever um fato, o jornalista pode manipular a 

linguagem equivocadamente e, por não trazer todos os contextos (econômicos, 

culturais, históricos, psicológicos etc.), pode colocar em jogo uma disputa de 

saberes, estabelecendo, assim, uma relação de poder simbólico (ARBEX JUNIOR, 

2001). 

 Para se tornar um jornal indispensável no mercado e aumentar sua 

competitividade, a Folha passou a produzir um “jornalismo marketing”, através da 

produção e veiculação de notícias que, muitas vezes, podiam comprometer a 

reputação de pessoas, através de publicação de imagens ostensivas, e propondo 

soluções de impacto, na tentativa de alcançar os tais “furos jornalísticos” (KUCINSKI, 

1998 apud NASSIF, 2003). Foi dessa maneira que o jornalismo da década de 1990 

caracterizou-se por atacar problemas isolados (NASSIF, 2003). 

 O passo seguinte da empresa foi o de se posicionar como um jornal que visa 

atender às expectativas do seu público e para isso, criou um departamento de 

pesquisas para atender as demandas de curto prazo do leitor. Foi nesse movimento 

que a empresa “Grupo Folha” se tornou “refém da ditadura pública” (NASSIF, 2003). 

 Nesse período, os jornalistas passaram a atuar de forma passiva, oferecendo 

                                        
19

 Luis Nassif foi colunista e membro do conselho editorial da Folha de S. Paulo, escrevendo por 
muitos anos sobre economia nesse jornal. Introdutor do jornalismo de serviços e do jornalismo 
eletrônico no país. Comentarista econômico da TV Cultura. Vencedor do Prêmio de Melhor Jornalista 
de Economia da Imprensa Escrita do site Comunique-se em 2003 e 2005, em eleição direta da 
categoria. Membro do Conselho do Instituto de Estudos Avançados da USP e do Conselho de 
Economia da FIESP. Disponível em: < http://luisnassifonline.blog.uol.com.br/> Acesso em: 10 mar. 
2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S._Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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ao leitor a notícia que lhe causaria interesse e não necessariamente a abordagem 

dos acontecimentos com o rigor metodológico necessário. 

 Com a chegada dos meios digitais de comunicação, os jornalistas e os leitores 

passaram a ter a noção de conjunto20 das publicações que estão diretamente 

ligadas àquela matéria publicada. Isso fez com que o jornal evoluísse e conseguisse 

ampliar a sua cobertura. Por outro lado, essa mudança provocou certa banalização 

da busca pelo furo jornalístico ou pelas chamadas “notícias quentes”21 (NASSIF, 

2003). Foi nesse novo projeto editorial que a Folha buscou estabelecer um 

jornalismo “crítico, apartidário e pluralista”, que teve por objetivo gerar autonomia e 

independência do jornal.  

 
Quadro 4 - Conceitos pertencentes ao Manual de Redação da Folha de S. Paulo 

 

 
       

 Fonte: BIZZO, 2008, p. 48. 
         Elaboração: própria 
 
  

 Segundo Andrade (2001), “pluralismo e apartidarismo” são condições difíceis 

de serem garantidas por uma empresa de mídia, já que a própria diversidade de 

jornalistas utiliza leituras da realidade de forma fragmentada.  

 Para Nassif (2003), existe certa dificuldade de um jornal se manter pluralista e 

apartidário, devido aos rumos que a mídia brasileira tomou nas últimas décadas. Nos 

anos 1980, o jornalismo se apresentava como representante dos interesses da 

sociedade e contra os interesses públicos.  

                                        
20

 Antes da mídia digital, um assunto podia simplesmente sair de cena. Atualmente, os jornais 
mantêm todo o registro das matérias antigas publicado em banco de dados online. Isso dá a 
oportunidade de pesquisar diretamente o conjunto de matérias sobre determinado assunto.

 
 

21
 Notícia ou “pauta quente” pode ser definida, segundo SPINK e Colaboradores (2002), como uma 

matéria que esteja ligada a um “furo jornalístico”. Geralmente são matérias que precisam ser 
publicadas naquele dia.  

Apartidarismo

O jornal não se atrela a grupo, tendência ideológica ou partido 

político, mas procura adotar posição clara em toda questão 

controversa, Mesmo quando defende tese, ideia ou atitude, a Folha 

não deixa de noticiar as posições divergentes da sua.

Pluralismo

Numa sociedade complexa, todo fato se presta a interpretações 

múltiplas, quando não antagônicas. O leitor da Folha deve ter 

assegurado seu direito de acesso a todas elas. Todas as tendências 

ideológicas expressivas da sociedade devem estar representadas no 

jornal.

Manual de Redação da Folha de S. Paulo
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(...) foi desenvolvido o “Projeto Folha”, a primeira incursão do jornalismo 
brasileiro no campo do marketing da notícia e na defesa programática clara 
dos interesses difusos do cidadão. O slogan do projeto era “de rabo preso 
com o leitor”. A ideia central, a de que o jornal não poderia se submeter a 
nenhuma forma de interesse, fosse financeiro, político ou corporativista. Seu 
compromisso único era com os direitos difusos do cidadão. (NASSIF, 2003, 
p. 21). 

 
 

 Com a pressão do mercado, os jornalistas também procuravam atender os 

interesses dos leitores, incorporando o critério de importância da notícia, baseado no 

impacto afetivo. A procura de uma matéria que pudesse produzir no receptor tal 

“impacto” tornou-se central. As notícias eram consideradas “sensacionalistas” e com 

a grande circulação do jornal, “apartidarismo” e “pluralismo” se situam nos limites 

dos seus leitores (NASSIF, 2003).  

 

A ideia de que notícia é o “retrato do fato tal como ele realmente aconteceu” 
não é nova. Ao contrário, é uma ideia que nasceu junto com a própria 
atividade jornalística, como sugerem os tradicionais jargões do tipo 
“testemunha ocular dos fatos”, “a verdade dos fatos, doa a quem doer”, 
“jornalismo objetivo que leva os fatos até você” e assim por diante (ARBEX 
JUNIOR, 2001, p.104). 

 

 Se a empresa de mídia “Folha de S. Paulo” segue as exigências do mercado, 

por outro lado ela também assume o papel de porta-voz dos problemas sociais e das 

questões daí advindas. Nesse caso, a opinião pública seria um ponto fundamental 

dentro da linha editorial, ou seja, ela é representada pelos segmentos ativos da 

sociedade que pensam, debatem e propõem políticas para essas questões 

(ANDRADE, 2001). 

 A Folha se assume como um meio de comunicação que medeia as esferas 

sociais, culturais e econômicas, promovendo a formação de opinião em relação à 

sociedade, e reconhece a dimensão de seu papel formador de opinião pública com a 

interferência da sociedade. No “Manual de Redação” (2001), encontra-se a definição 

de formação de opinião para a Folha de S. Paulo: 

 

O jornal é, por excelência, um órgão formador de opinião. Sua força se 
mede pela capacidade de intervir no debate público e, apoiado em fatos e 
informações exatas e comprovadas, mudar convicções e hábitos. Mede-se 
ainda pelo número de exemplares que vende. O jornal também é formado 
pela opinião pública, que influencia e o pressiona. (MANUAL DE 
REDAÇÃO, 2001). 
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Para Charaudeau (2006), é na relação entre a produção jornalística e a 

recepção desta que se constrói a opinião pública. Mas, o que é opinião pública? 

Que tipo de relação se instaura nessas duas instâncias? E o que é a opinião? 

Definir a opinião pública, do ponto de vista das mídias, não é uma tarefa 

simples. Ela quase sempre é tratada como uma entidade mais ou menos 

homogênea, quando resulta da intersecção entre conhecimentos e crenças de um 

lado, opiniões e apreciações de outro (CHARAUDEAU, 2006).  

 Segundo o autor, a opinião pertence ao domínio de crer, ou seja, algo que não 

está diretamente ligado à ação, mas com o imaginário de saber que o sujeito pode 

exercer seu julgamento.  

 Representar a opinião pública e formá-la depende, então, da participação de 

um complexo jogo de avaliações, a fim de compor a pauta do jornal interativo. 

Contudo, ao conhecermos os Manuais de Redação (1987 e 1992), termos contato 

com o dispositivo interno de um meio de comunicação que define, segundo Fausto 

Neto (1991 apud ANDRADE, 2001 p. 32), os macro códigos, ou seja, os códigos 

particulares, a partir dos quais são manejados e mobilizados os instrumentos 

enunciativos, o que define o trato e a veiculação das informações pelo jornal. 

 O “Manual de Redação”22 (1987 e 1992) evidencia esses dispositivos quando 

enuncia o que é considerado uma notícia importante: 

 

Quadro 5 – Critérios elementares para a definição de uma notícia 

 
     Fonte: ANDRADE, 2001, p. 79 
     Elaboração: própria 

 

 Segundo Andrade (2001), na versão do “Manual de Redação” da Folha do ano 

de 1992, o item “impacto” foi substituído por “interesse”, tendo sido incluído mais um 

critério: 

“Empatia”: quanto mais pessoas puderem se identificar com o personagem e a 

situação da notícia, mais importante ela é” (ANDRADE, 2001, p. 79).  

                                        
22

 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_introducao_1.htm>  

 

Ineditismo a notícia inédita é mais importante que a já publicada.

Improbabilidade a notícia menos provável é mais importante que a esperada.

Impacto quanto mais pessoas, cuja existência possa ser afetada pela notícia, tanto 

mais importante ela é.

Apelo quanto maior a curiosidade pública que a notícia possa motivar, tanto mais 

importante ela é.

Importância da Notícia

http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_introducao_1.htm
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Mesmo autodenominando-se um jornal pluralista e apartidário, percebe-se 
uma intencionalidade que visa, principalmente, aos interesses na esfera da 
ordem comercial. Nesse sentido, observa-se que o interesse principal do 
jornal está, como afirma, em falar “para o conjunto de seus leitores, não 
para o conjunto da população” ou “atender às necessidades de informação 
de seus leitores, que formam um grupo particular dentro da sociedade” 
(ANDRADE, 2001, p. 79). 

 

O tratamento da notícia como bem simbólico impõe condições de mercado e 

critérios de redação difíceis de conciliar com o que o “Projeto Folha” havia proposto. 

É de nosso conhecimento que o “Grupo Folha” criou, em 1983, o instituto de 

pesquisa denominada Datafolha.23 Ao longo da história do “Datafolha”, foram 

desenvolvidas diversas sondagens de opinião pública, inclusive pesquisas a fim de 

conhecer os leitores do jornal impresso Folha de S. Paulo e as características dos 

internautas que acessam a Folha.com. Com esse tipo de levantamento se monitora 

o que esses usuários/leitores pretendem encontrar em suas leituras. Por isso, além 

de traçar a composição socioeconômica dos leitores, o “Datafolha” realiza, 

periodicamente, pesquisas de opinião sobre questões consideradas polêmicas, 

dentre elas, a opinião dos seus leitores sobre a adoção homoparental. Pelo lado da 

empresa, sondar a opinião dos leitores sobre temas como este, se configura como 

estratégia de marketing para atingir a opinião pública brasileira. Isto é, a empresa 

visa, dessa forma, a atrair uma parcela da sociedade que emite opiniões e soluções 

para as mais diversas questões sociais.  

Segundo Freitas (2004), os temas propostos pela Folha implicam que o leitor 

faça uma avaliação de juízo moral em torno de assuntos polêmicos e conflituosos. 

Dessa forma, o jornal define que a grande maioria dos seus leitores tem um perfil 

considerado “liberal” e não apresenta “simpatia por partidos”.  

  O “Datafolha” realizou pesquisas24 de opinião pública sobre temas que constam 

na pauta social de debates, dentre eles o tema adoção: “Metade dos brasileiros é 

contra a adoção de crianças por homossexuais”, peça publicada em 07.06.2010. 

 A pesquisa, datada de 20 e 21 de maio de 2010, sobre adoção de crianças por 

homossexuais aponta que a maior parte dos brasileiros pesquisados defende a 

                                        
23

 O Datafolha é um dos mais importantes e completos institutos de pesquisa do país. Criado em 
1983, como um departamento de estudos sobre opinião pública e eleitoral para o Grupo Folha, 
ganhou mais notoriedade a partir da campanha de 1989, quando o país voltou a ter eleições diretas 
para presidente. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_o_datafolha.shtml> Acesso em: 
10 nov. 2011 
24

 Disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/> Acesso em: 10 nov. 2011 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_o_datafolha.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/
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manutenção da lei atual (51%), seguida pela população que é favorável (39%) e 

aqueles que não se posicionaram sobre o tema (10%). O “Datafolha” buscou traçar o 

perfil dos leitores que responderam ao levantamento, gerando outras categorias do 

tipo: sexo, idade, escolaridade, renda familiar, ocupação principal e região do país. 

Na sondagem, os resultados revelam que o perfil da população entrevistada, 

favorável à ampliação dos permissivos legais, ou seja, a possibilidade de casais do 

mesmo sexo adotar crianças, é composta por pessoas de menor idade, de maior 

renda, de maior índice de escolaridade e declaram-se predominantemente de 

religião kardecista. De acordo com o “Datafolha” (2010): 

 
 
Quando perguntamos sobre adoção de crianças por casais homossexuais, 
51% dos brasileiros se posicionam contrários a essa prática, enquanto que 
39% se mostram favoráveis. Dos entrevistados, 6% são indiferentes e 
outros 4% não souberam opinar. Os jovens com a faixa etária entre 16 e 24 
anos são os mais progressistas nesse sentido, já que 58% demonstram que 
são a favor da adoção de crianças por casais homossexuais, enquanto que 
34% são contrários, o oposto do que acontece com os mais idosos, com 
idade superior a 60 anos (68% são contrários contra 19% favoráveis). Entre 
os menos escolarizados, a mesma inversão desse índice pode ser notada, 
já que 60% são contrários à adoção contra 28% favoráveis.  
Disponível em: <www.datafolha.folha.uol.com.br>  

 

  

 O tema em questão é visto como polêmico e é pauta constante no cenário 

nacional. Daí nosso interesse em utilizar esse recorte social para descrever e 

interpretar os discursos sobre infância nas peças jornalísticas sobre a adoção 

homoparental. Para tal, mostraremos, a seguir, cenário sócio-histórico dos temas: 

homossexualidade, família, homoparentalidade e adoção. Por último, iniciaremos a 

discussão sobre infância e mídia e adoção e mídia. 

 

2.2 A adoção de crianças 

 Por meio da presença em um corpo documental bastante antigo, inferimos que 

o tema da adoção é bastante recorrente na história humana. No entanto, ele assume 

formas diferentes de acordo com o contexto em que está inserido. Retraçar sua 

história, de acordo com sua presença nos códigos do direito, a metamorfose de 

concepções até a discussão do tema no Brasil de nossos dias - é o objetivo deste 

item.  

 

http://www.datafolha.folha.uol.com.br/
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2.2.1 Breve histórico 

A literatura aponta que o instituto da adoção remonta à antiguidade. Entretanto, 

sua forma e função diferem de nossas concepções atuais.  O seu surgimento pode 

ser apreendido em diversos códigos antigos como: o código de Manu, escrito em 

sânscrito, na Índia antiga, entre o século II a.C. e o século II d. C., e o código de 

Hamurábi, escrito na região mesopotâmica, por volta de 2000 a.C., cujo uso estava 

intimamente ligado com a perpetuação do culto doméstico.  

 

O dever de perpetuar o culto doméstico foi o princípio do direito de adoção 
entre os antigos. A mesma religião obrigando o homem ao casamento, 
determinando o divórcio em caso de esterilidade, substituindo o marido em 
caso de impotência ou de morte prematura, oferece à família um derradeiro 
recurso, como meio de escapar à desgraça tão temida de sua extinção; 
encontramos esse recurso no direito de adotar (COULANGES,1987, p. 56). 

 

 Esse fator religioso disparou o costume que se generalizou entre os antigos, de 

proporcionar uma segunda mulher ao homem que não havia conseguido ter filhos 

com sua primeira. Ainda assim, caso não conseguisse ter filho com essa segunda 

mulher, uma terceira era escolhida e, diante de nova impossibilidade, o marido 

poderia escolher um homem para fecundar sua mulher. Os filhos nascidos de atos 

derivados dessa busca pela manutenção do culto doméstico seriam considerados 

daquele primeiro casal. Sendo todas essas possibilidades mal sucedidas, usava-se a 

adoção como uma estratégia para dar continuidade ao culto dos antepassados, 

garantindo, assim, o repouso após a morte (PICOLIN, 2011). 

 O instituto da adoção em Roma foi usado com finalidades diferentes.  Pelo 

Direito Romano, e segundo a Lei das XII Tábuas, eram possíveis dois tipos de 

adoção: a ad-rogatio e a adoptio.  Pela ad-rogatio, o adotando poderia ser, inclusive, 

um chefe de família que, por essa modalidade de adoção, teria a sua família 

incorporada a do adotante, juntamente com seu pátrio poder. Essa forma, usada 

para transferência de linhagem e herança – que, por diversas vezes, permitiu ao 

adotado ascender ao trono de Imperador, só era aplicada mediante uma cerimônia 

pública e com consentimento de ambas as partes. Já a adoptio, de caráter privado, 

consistia em prática de adoção na qual o adotante deveria ser, no mínimo, dezoito 

anos mais velho que o adotando e não possuir filhos legítimos ou adotados (ALVIM, 

2008). Segundo os costumes, 
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O adotante devia ser capaz de gerar filhos, onde os castrados e os 
impúberes não podiam adotar, uma vez que o instituto seguia o princípio da 
“adotio imitatur natura”. Negava-se a adoção a quem tinha filhos, legítimos 
ou naturais, fundando-se as proibições na própria razão de ser do instituto, 
que era propiciar filhos a quem não os tinha e ainda a adoção dava o direito 
de herdar o nome, os bens e os deuses (hereditas nominis, pecuniae et 
sacrorum) (PICOLIN, 2007, p. 8). 

 

 

 Na Idade Média, o instituto da adoção sofreu influência direta da igreja católica 

e do direito canônico. É possível detectar um movimento um tanto ambíguo, pois: de 

um lado recebe crianças órfãs e anônimas sob o signo da caridade cristã 

(MENDONÇA, 2008); de outro, critica a adoção no âmbito particular, pois esta feriria 

não só a possibilidade de constituir família legitima, mas também permitia 

reconhecer filhos adulterinos (RIBEIRO, 2008). Além disso, o instituto da adoção 

concorreria com a Igreja nas questões de doação de herança, já que os senhores 

feudais doavam uma parte de seus bens à igreja, doação que era integral no caso 

de ausência de herdeiros (PICOLIN, 2007). 

 Na Idade Moderna, era de peculiar reordenamento do pensamento humano, a 

criança deixou de ser vista como um adulto em miniatura e, aos poucos, foi sendo 

construída a concentricidade do núcleo familiar (ARIÈS, 1981). Do ponto de vista 

religioso, a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo assegura à imagem 

da criança a dissociação de símbolo do pecado (CAMPOS, 2001). 

 Combinado com esse novo olhar sobre as crianças, a modernidade se 

caracterizou pelo desenvolvimento tecnológico e científico, com implicações nos 

campos social e do direito. De um lado, o desenvolvimento do capitalismo e das 

revoluções nacionais concorreu com as monarquias absolutistas; de outro, o peso da 

Igreja Católica foi relativizado quanto aos seus preceitos, inclusive no campo da 

legislação.  

 O Ocidente europeu passava por um processo de laicização atestada pelo 

historiador britânico Hobsbawn (1977): “esta difundida descristianização dos homens 

nas classes instruídas data do final do século XVII ou do princípio do século XVIII, e 

seus efeitos públicos tinham sido surpreendentemente benéficos” (HOBSBAWN, 

1977, p.304). 

 Entre outros efeitos, no que tange à adoção, o direito canônico teve seu peso 

relativizado e foi combinado com o direito romano e o direito local, culminado com o 

surgimento do Código da Prússia, de 1794, que acabou por influenciar o Código de 
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Napoleão, de 1807. Segundo o Código prussiano, a adoção deveria passar pelo 

regime de contrato escrito, requerendo perante o tribunal superior o lugar de 

domicílio do adotante e, entre outros: 

 

(...) eram requisitos para adotar: a) que o adotante tivesse no mínimo 50 
anos, não tivesse descendência, e não estivesse obrigado ao celibato; b) 
que o adotado fosse menor que o adotante, não se determinando a 
diferença de idade; c) a faculdade é reconhecida à mulher, que, se casada, 
necessitava da autorização marital; d) fazia-se necessário o consentimento 
do adotando, quando este era maior de 14 anos, bem assim, o 
assentimento de seus genitores. O adotado não fazia jus aos bens dos pais 
adotivos, conservando, porém seus direitos com relação aos pais biológicos 
(PICOLIN, 2007, p.10). 

 

 Na França, a adoção aparece em quatro modalidades:  

 

1. a ordinária, realizada através de contrato, sujeita à homologação por 
parte do magistrado, a qual concedia direitos hereditários ao adotado, era 
permitida somente a pessoas maiores de cinquenta anos que não tivessem 
filhos, exigindo-se uma diferença de idade mínima de quinze anos entre 
adotante e adotado; 2. a remuneratória, concedia a quem tivesse salvado a 
vida do adotante, caracterizando-se pela irrevogabilidade; 3. a 
testamentária, feita através de declaração de última vontade, permitida ao 
tutor somente após cinco anos de tutela; e 4. a tutela oficiosa ou a adoção 
provisória, criada em favorecimento de menores, regulando questões de 
tutela de criança  (SZANICK, 1993 apud ALVIM, 2008, p. 4 e 5). 

 

 Após a Revolução Francesa, em várias legislações, a adoção aparece como 

ato jurídico estabelecido entre duas ou mais pessoas, no afã de concretizar um 

parentesco civil análogo à filiação legítima (PICOLIN, 2007). 

 Focalizando, agora, o Brasil, é necessário destacar, de início, que o país, 

quando colônia, era regido pela mesma legislação que regia Portugal – as 

ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, conjunto de leis que regiam Portugal 

e suas possessões no Atlântico Sul, as quais eram omissas quanto à questão da 

adoção, pois traziam algumas menções, mas não sistematizavam a sua prática 

(MARTINS, 2001).  

 De fato, a ausência de legislação sobre o assunto restringiu muito a prática, 

pois, como afirma a historiadora Marcílio (1998 apud MORENO, 2006, p. 465), “sem 

o estatuto da adoção – que surgiu na legislação brasileira apenas no século XX – só 

se podia adotar uma criança informalmente, como filhos de criação sem direito à 

sucessão”. 
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 Moreno (2006) ainda se vale do pensamento de Venâncio (1998) para destacar 

que a “própria legislação desencorajou a adoção, ao garantir a manutenção do pátrio 

poder dos pais biológicos em casos de abandono dos filhos, impedindo que outros 

indivíduos pudessem adotá-los”. Porém esta carência na legislação não significou 

que a sociedade colonial não tenha praticado o abandono de crianças. Com efeito, 

uma de suas instituições, a roda dos expostos, evidencia o contrário. A roda dos 

expostos, depósito dispensário da Europa do século XIII até meados do século XIX, 

permitia que adultos – homens e mulheres – abandonassem crianças no anonimato.  

 A roda dos expostos ou dos enjeitados, que persistiu no Brasil do século XVII 

ao XIX, chama a atenção para a prática comum a muitas crianças do período. 

Utilizada por motivos variados, o depósito consistia de: 

 

(...) uma porta giratória, conectada com a instituição (Santa Casa de 
Misericórdia) onde as crianças eram depositadas em uma gaveta que, ao 
girar, levava as crianças para dentro da instituição, podendo manter em 
sigilo a identidade da pessoa que iria depositá-la (MATIVE; RAMPAZZO, 
2010, p. 3). 

 

 O abandono nas Rodas não significava garantia de sobrevida às crianças. A 

alta mortalidade marcou a realidade dessa prática e colocava sob questionamento a 

própria política, que recebia as crianças para falecerem entre os muros de sua 

instituição. Eva Faleiros (1995) argumenta que os expostos eram recolhidos para 

morrer na instituição e não na rua, utilizando, entre outros, o testemunho de Maria 

Graham, governanta de D. Pedro I, que, em 1821, escrevia o seguinte: 

 

A primeira vez que fui à Roda dos Expostos (do Rio de Janeiro) achei sete 
crianças com duas amas; nem berços, nem vestuário. Pedi o mapa e vi que 
em treze anos tinham entrado perto de 12.000 e apenas tinham vingado 
1.000, não sabendo a Misericórdia verdadeiramente onde se achava 
(GRAHAM, 1821 apud FALEIROS, 1995, p.231).  

 

 No Brasil republicano, o instituto da adoção só apareceu disciplinado pelo 

direito brasileiro nos artigos 368 a 378, Lei 3.071, do Código Civil de 1916, que 

entrou em vigência em 1° de janeiro de 1917. Até então, a adoção se dava através 

de escritura pública, averbada em Cartório de Registro Civil, sem nenhuma 

interferência judicial, ao que Fonseca (2002) afirma, seguindo o mesmo 

procedimento realizado para a regulamentação de bens e imóveis.  
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 Apreendemos que a adoção legislada por esse código era destinada a pessoas 

com mais de 50 anos e que se exigia uma diferença de no mínimo 18 anos, entre 

adotante e adotado. O código preconizava que os adotantes não deveriam ter prole 

e ainda discriminava o adotado nas questões sucessórias. Notemos o caráter 

essencialmente privado desse código, no qual o olhar do Estado não está voltado 

para a criança e, sim, para a unidade familiar, no intuito de suprir uma deficiência 

criada pela natureza (RIBEIRO, 2008). 

O instituto da adoção, do começo do século XX até os dias atuais, passou por 

algumas mudanças significativas que foram acompanhando os debates da 

sociedade e suas necessidades criadas em função de sua experiência histórica.  

Um grande aumento na quantidade de crianças e adolescentes vivendo em 

situação de miséria e abandono é marcado pelas mudanças socioeconômicas e 

políticas pelas quais passaram o país.  

Após o fim do trabalho escravocrata (1888), passou a predominar o regime de 

trabalho assalariado, então disputado por trabalhadores ex-escravos e europeus 

recém-chegados. Atrelado a isso, a expansão industrial proporcionou um processo 

de migração do campo para a cidade. Vale observar que, somada à mão-de-obra 

desses trabalhadores, a mão-de-obra infantil na indústria representava um 

complemento para os baixos rendimentos das famílias operárias. Embora tenha 

havido um significativo aumento da oferta de mão-de-obra, a oferta de empregos 

não correspondia à demanda dos trabalhadores nos grandes centros urbanos, os 

quais não dispunham ainda de serviços públicos voltados à saúde e à educação, 

problemas sociais esses que também atingiram as crianças. 

Nesse contexto, a situação das crianças e adolescentes apresentava-se como 

um problema social que as autoridades da época trataram com medidas higiênicas, 

uma vez que  o início do século XX é perpassado pelas discussões e influências das 

ideias dos higienistas, que pensavam no funcionamento da sociedade de maneira 

utilitária. A criança aparece nesse contexto como depositária da reprodução da 

sociedade. O poder do Estado aos poucos começava a entrar no âmbito familiar, 

podendo, inclusive, destituir do pátrio poder à família que não cuidasse de suas 

crianças, assumindo para si a responsabilidade com os abandonados e desvalidos, 

alterando o tratamento dado às crianças, de filantrópico para repressor.  

Assim, de modo embrionário, foi aparecendo a noção de infância independente 

do poder familiar.  
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Conforme descreve Faleiros (1995), a agenda da proteção social tornou-se 

mais sistemática com a realização, em 1921, do 1º Congresso Brasileiro de Proteção 

à Infância. No ano seguinte, com a promulgação da lei orçamentária (Lei 

4242/1921), o governo, combinando as estratégias de assistência e repressão, 

organizou um serviço de proteção e assistência ao menor abandonado e 

delinquente. Posteriormente, em 1923, pelo Decreto 16.272, o Presidente da 

República aprovou o regulamento da assistência e proteção aos menores. No 

entanto, a promulgação do Código de Menores só se deu quatro anos depois, em 

forma de Decreto (17.943-A), em 12/10/1927, o qual consolidou as leis de 

assistência e proteção aos menores, aboliu, formalmente, a roda dos expostos e 

estabeleceu a proteção legal às crianças até completar dezoito anos de idade, 

“inserindo-a na esfera do direito e na tutela do Estado” (FALEIROS, 1995, p.63). 

Sustentado, por um lado, pela visão higienista de proteção do meio e do 

indivíduo, o Código de 1927 prevê a saúde das crianças, dos lactantes e das 

nutrizes, via inspeção médica da higiene, cuja finalidade estava ligada à integridade 

física e moral dessas crianças. Àquelas desamparadas, por abandono ou 

falecimento dos pais, limitadas à idade de sete anos, era aberta a possibilidade de 

serem encaminhadas às famílias e às instituições públicas ou privadas, que 

poderiam receber a delegação do pátrio poder.  

Por outro lado, sustentado pela visão jurídica e correcional disciplinar, esse 

código previa que a criança delinquente fosse repreendida por seu caráter desviante. 

Na categoria de pertencentes a um grupo de menor valia para a sociedade 

produtiva, a elas eram aplicadas as medidas repressivas ou correcionais, 

dependendo de sua idade e culpabilidade, cabendo ao Juiz, cujo olhar era vigilante e 

o poder indiscutível, definir com base na índole, boa ou má, da criança e do 

adolescente, suas trajetórias institucionais.   

Diferente do Código de 1916, o Código de Menores de 1927 não tratou da 

adoção. Porém, não valorizou a família de modo absoluto, na medida em que abriu a 

possibilidade de encaminhar menores abandonados às famílias ou às instituições 

(FALEIROS, 1995). 

 A primeira alteração no código, sobre adoção, ocorreu somente quarenta e um 

anos depois do Código 1916, com a Lei 3.133, de 08 de maio de 1957, a qual 

apresentou mudanças nos requisitos indispensáveis para que a adoção fosse 

possível. 
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 Estabelecia a Lei 3.133/57 a diminuição da idade mínima para trinta anos, e a 

diferença de idade entre adotado e adotante para dezesseis anos. Deixou ainda de 

existir a necessidade do casal adotante não possuir prole, exigindo a comprovação 

de estabilidade conjugal por um período de no mínimo cinco anos de matrimônio. 

Além disso, o parentesco resultante da adoção tinha efeitos apenas para o adotante 

e adotado. Com exceção do pátrio poder, que era transferido, os demais direitos e 

deveres em relação ao parentesco natural não se extinguiam. Em se tratando de 

sucessão hereditária, o adotado tinha direito a apenas metade do quinhão a que 

tinham direito os filhos biológicos.  

 Mais tarde, em 02 de junho de 1965, entrou em vigor a Lei 4.655, a qual 

permitiu que fosse cancelado o registro de nascimento primitivo e substituído por 

outro, com novos dados da família substituta.  

 Posteriormente, em 10 de outubro de 1979, a Lei 6.697/79 apresentou um 

significativo avanço na proteção à criança e adolescente e no tratamento dado pela 

legislação pátria à adoção. O Código de Menores, como ficou conhecida a Lei, 

previa dois tipos de adoção: a plena e a simples ou tradicional, a saber: a adoção 

simples tinha como característica o parentesco civil entre adotante e adotado, 

entretanto, revogável se as partes assim acordassem. Nesta, o parentesco 

consanguíneo ainda se revestia de legitimidade, não extinguindo os direitos e 

obrigações do parentesco natural. Já, para haver adoção plena, os cônjuges, 

necessariamente, precisavam estar casados há mais de cinco anos (salvo se um 

deles fosse estéril); um deles com idade igual ou superior a trinta anos e pelo menos 

dezesseis anos mais velho que o adotado; o adotado não poderia ter idade superior 

a sete anos (salvo se já se encontrasse, à época em que completou tal idade, sob a 

guarda dos adotantes); e houvesse, entre adotantes e adotado, estágio de 

convivência de pelo menos um ano (salvo se o adotado fosse recém-nascido). A 

adoção não era permitida aos solteiros, estrangeiros, viúvos ou separados, nestes 

dois últimos casos, salvo se já iniciado o estágio de convivência de três anos antes 

da morte de um dos cônjuges ou da separação. A adoção plena extinguia todos os 

vínculos do adotado com a sua família biológica, mantendo-se apenas os 

impedimentos matrimoniais.   

 No entanto, a referida lei ainda mantinha a diferenciação entre filhos legítimos e 

ilegítimos, o que só foi modificado em 1988 com a Constituição do Brasil, que trouxe 

o caráter igualitário, colocando ambos os filhos no mesmo patamar de direitos,  
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 De acordo com Souza (1992), a introdução do Código de Menores no 

ordenamento jurídico nacional fez evoluir o tratamento dado à adoção, pois pela 

primeira vez, o legislador voltou sua preocupação aos adotandos, priorizando seu 

bem-estar, condição na qual a adoção passou a ser aplicada.  

 Sustentada por princípios adotados pela Declaração dos Direitos das Crianças 

de 1959 e pela Convenção sobre os Direitos da Criança, defendida pela 

Organização das Nações Unidas em 1989,  a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que 

instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), veio confirmar o Código de 

Menores, no sentido de proteger, acima de tudo, o interesse da criança e do 

adolescente. De acordo com as mudanças regulamentadas pela Lei 8.069/90, a 

idade máxima do adotando passou de sete para dezoito anos – salvo se o adotando 

já estiver sob a guarda ou tutela do(s) adotante(s) – e a idade mínima dos adotantes 

passou de trinta para vinte e um anos; independente de seu estado civil, porém, pelo 

menos dezesseis anos mais velho que o adotando. 

 De acordo com o artigo 48, trata-se, a adoção, de medida irrevogável, a qual, 

de acordo com o artigo 43, “será deferida quando apresentar reais vantagens para o 

adotando e fundar-se em motivos legítimos”.  

 O artigo 41 estabeleceu que a adoção atribui ao adotado a condição de filho, o 

que lhe garantiu os mesmos direitos e deveres, até mesmo os sucessórios, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, exceto nos casos de 

impedimentos matrimoniais – quando um dos cônjuges tendo adotado o filho do 

outro, são mantidos os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge do adotante 

e os respectivos parentes.    

 Conforme estabeleceu o artigo 45, a adoção deve ocorrer mediante o 

consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, salvo casos cujos 

pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder. O adotante 

maior de doze anos também deverá manifestar seu consentimento. 

 No que se refere à família substituta, o § 1o, artigo 28, estabelece que: “sempre 

que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido e a sua 

opinião devidamente considerada. 

 O ECA, (art. 46), estabeleceu a obrigatoriedade do estágio de convivência, pelo 

prazo que a autoridade judiciária fixar, salvo casos em que o adotando não tem mais 

de um ano de idade ou já estiver na companhia do adotante em tempo suficiente 

para se avaliar a constituição de vínculos entre ambos. Ainda no afã de estimular o 
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vínculo e disciplinar a adoção por estrangeiro ou domiciliado fora do país, 

determinou que o estágio de convivência deve ser cumprido em território nacional, 

sendo de, no mínimo, quinze dias para crianças de até dois anos e de, no mínimo, 

trinta dias para crianças acima dessa idade.  

 A última modificação no instituto da adoção ocorreu em 2009, quando veio a 

lume a Nova Lei de Adoção – n° 12.010/09, a qual “dispõe sobre o aperfeiçoamento 

da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a todas as 

crianças e adolescentes”, prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 A Lei 12.010/09 reiterou, em seu artigo 39, que a adoção é uma medida 

irrevogável, devendo ser executada ao extinguir todas as possibilidades de manter a 

criança junto à família de origem. Pelo artigo 42, a nova lei diminui a idade mínima 

para a prática da adoção de vinte e um para dezoito anos. 

 A atual Lei, em seu artigo 45, no que se refere à condição na qual a adoção 

deve ocorrer, alterou a expressão pátrio poder, substituindo-a por poder familiar. 

Assim, a adoção deve ocorrer mediante o consentimento dos pais ou do 

representante legal do adotado, salvo casos cujos pais sejam desconhecidos ou 

tenham sido destituídos do poder familiar. Reitera a necessidade do consentimento 

por parte do adotando maior de doze anos de idade e estabelece que a criança ou o 

adolescente, sempre que possível, será previamente ouvido, respeitando seu 

estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da 

medida, e sua opinião será devidamente considerada.  

 A nova Lei também procura evitar o rompimento definitivo dos vínculos 

fraternais e, coloca os grupos de irmãos sob adoção, tutela ou guarda da mesma 

família adotante, exceto em casos especiais que serão analisados pela Justiça. 

 Em relação ao estágio de convivência: poderá ser dispensado caso o adotando 

já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente que 

possibilite avaliar a constituição do vínculo. No entanto, a simples guarda não 

autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência. A lei passou 

a exigir um tempo de relacionamento de, no mínimo, trinta dias, cumprido no 

território nacional, em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado 

fora do país. Determinou, ainda, que o estágio de convivência será acompanhado 

por equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que 

apresentará “relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida”.

 Pela nova lei, ao adotando, é garantido o direito de conhecer sua origem 
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biológica e de obter acesso irrestrito ao processo de sua adoção, após completar 18 

anos. O adotado menor de dezoito anos, a seu pedido, também pode ter acesso ao 

processo de adoção, porém, sob orientação e acompanhamento jurídico e 

psicológico.  

 O artigo 51 dispõe sobre adoção internacional, porém, privilegia a permanência 

do adotando no Brasil, colocando a família brasileira como prioritária. O artigo 52 

expõe a maneira pela qual a adoção internacional deve ocorrer. Estabelece, ainda, 

que, em se tratando de adoção de adolescente, seja assegurado que este foi 

consultado, por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se 

encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado pela equipe 

interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude. 

  A partir da evolução histórica do instituto da adoção podemos observar que as 

mudanças ocorridas se deram dentro de um contexto sociocultural e que a 

legislação acompanhou as modificações e transformações sociais.   

 Na legislação, o lugar da criança passou de objeto do direito a sujeito de 

direitos. Apesar dos avanços expressivos e das crianças aparecerem como sujeitos 

com direito de serem ouvidas, por serem consideradas imaturas, vulneráveis às 

influências externas, perdem esse direito de participação ativa nos assuntos que 

lhes dizem respeito.  

  A postura da legislação, ainda que com as mudanças propostas, valoriza a 

família biológica em detrimento da família adotiva e pressupõe ser esta última, 

formada por um homem e uma mulher. Nota-se que, como toda e qualquer prática 

social, a adoção de crianças também reflete crenças, valores e padrões de 

comportamento construídos historicamente.  

 Há que se considerar, no entanto, que as mudanças relacionadas à adoção 

continuam ocorrendo, como se pode observar na reivindicação de homossexuais de 

gozarem dos mesmos direitos que envolvem o instituto da família, dentre eles, o 

direito à adoção de crianças.  

 Nesse sentido, Zambrano (2008) mostra que a constituição da família 

homoparental pode ocorrer de maneiras distintas, porém não foram sistematizadas 

no corpo da lei. A ocorrência da homoparentalidade pode estar ligada a um 

relacionamento heterossexual anterior que, após o desenlace, a família aparece 

recomposta de maneira homossexual; por novas tecnologias, nas quais mulheres 

podem ser fecundadas por inseminação artificial ou, no caso masculino, pela prática, 
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ilegal no Brasil, da barriga de aluguel; pela co-parentalidade, forma que pode se 

relacionar com as demais e evidencia-se pelo planejamento conjunto do desejo de 

constituição de família; ou pela adoção, quando um parceiro adota individualmente, 

tema este que será problematizado no tópico a seguir.  

 

2.3 A adoção homoparental 

 Apesar da opção pela utilização do termo homoparentalidade, faz-se 

necessário explicitar o neologismo “união homoafetiva”, criado por Maria Berenice 

Dias25, a fim de estabelecer fronteiras e diferenças entre os termos utilizados. 

Segundo a criadora do termo: 

  

Ao lidar com o Direito de Família, me dei conta de que não havia norma 
regulando as uniões de pessoas do mesmo sexo. (...) equiparam a união 
homoafetiva à sociedade de fato. (...) na realidade, eles continuam sendo 
homossexuais, mas têm com o outro, vínculos homoafetivos. Família, no 
conceito atual, é de caráter afetivo, portanto, esse tipo de união também 
está dentro do conceito de família.

26
  

 

 

Para validar a importância do termo, foi efetuada uma busca na base de 

dados “Google”, no dia 29 de outubro de 2011, do termo: “adoção homoafetiva” 

indicando 1360 resultados. Pode-se perceber que a maioria das pesquisas da área 

do Direito, optou pela utilização do termo “união homoafetiva”. Já a maioria das 

pesquisas da área da Psicologia, optou pelo termo “adoção homoparental” que faz 

referência à parentalidade e não ao afeto. 

Quando pesquisado na base de artigos (Scielo), na base de dissertações e 

teses da (Capes) e pesquisas em geral no (Google Acadêmico), utilizando os 

descritores: “adoção; homoafetiva” foi encontrada a maior parte dos trabalhos no 

campo do Direito - portanto, segundo Silva (2008), é necessário aumentar o 

investimento de pesquisas no campo da Psicologia.  

Para Chaves (2008), o tema adoção passou a ser motivo de interesse de 

muitos estudiosos, aumentando o aparecimento na mídia, tais como - revistas, 

jornais etc. 

                                        
25

 Foi a primeira Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo sido a primeira 
mulher a ingressar na magistratura gaúcha.  
26

 Disponível em: <http://www.mariaberenice.com.br/pt/entrevistas-revista-justilex-em-defesa-da-

mulher-e-das-unioes-homoafetivas.cont> Acesso em: 29 out. 2011. 
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Segundo Maria Berenice Dias, as relações sociais são marcadas pela 

heterossexualidade e ainda há grande resistência na aceitação de casais do mesmo 

sexo habilitarem-se para a adoção. Para Silva (2008), esses casais do mesmo sexo 

passaram anos escondidos atrás dos segredos e dos não-ditos. Atualmente, esse 

discurso aparece dentro das clínicas psicológicas, escolas e outras instituições 

sociais, evidenciando que a homossexualidade goza de uma verdadeira visibilidade 

política na sociedade.  

A abrangência da discussão do tema passa pelo interesse das famílias 

homoparentais na adoção de crianças. Na luta por reconhecimento de direitos 

sociais, essas novas famílias passam a buscar, com maior ênfase, a possibilidade 

do exercício da homoparentalidade (UZIEL, 2007; ZAMBRANO, 2008). 

Para a autora, a constituição da homoparentalidade pode ocorrer de maneiras 

distintas, porém não sistematizadas no corpo da lei. Relacionamentos anteriores, 

adoção, novas tecnologias e até mesmo barriga de aluguel, são formas de 

constituição de família. A autora conclui seu pensamento dizendo que “é com o 

significado de ser pai/mãe para criar e amar uma criança que a adoção é buscada 

por casais homossexuais. Entretanto, ainda se faz necessário adaptá-la à 

configuração homoparental” (ZAMBRANO, 2008, p.59). 

 Essa configuração da família homoparental ainda é estranha para a camada 

tradicionalista da sociedade que entende a homossexualidade como negação da 

natureza procriativa: 

 

(...) é esta visão de negação da natureza, ou de transgressor da ordem, seja 
ela biológica, moral, religiosa, social que perpassa os discursos contra a 
parentalidade homossexual. Essa ideia de negação da paternidade em 
função da escolha de parcerias do mesmo sexo aparece como justificativa 
para o estranhamento da parentalidade gay (UZIEL, 2002, p. 38). 

 

A adoção tem por objetivo favorecer a inserção de uma criança em uma 

entidade familiar, sendo essa a diretriz das convenções de direitos internacionais da 

criança, portanto, o rompimento dos vínculos com a família consanguínea e o desejo 

e a disponibilidade de um adulto de ser pai ou mãe são os verdadeiros pontos de 

partida (CHAVES, 2008). 

Diante dessa constatação pergunta-se: quando um casal do mesmo sexo 

decide se tornar pais / mães? Para responder essa pergunta, é necessário 

considerar o aumento da homoparentalidade na sociedade contemporânea, pois se 
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inicia uma luta para a inclusão, na pauta de políticas, a conquista pelos direitos de 

união civil e adoção de crianças, a fim de atender à demanda dos novos arranjos 

familiares. Para Uziel (2007), a pertinência em se tratar de homossexualidade, 

quando o tema é família, não tem resposta simples. É evidente que os 

homossexuais não ocupam somente o lugar de filhos, mas também o de pais. A 

discussão não apenas inaugura essa realidade social, pois aumenta a visibilidade e 

a inclui na pauta de busca por direitos, visando à extensão para a concepção de 

família.   

Se as reivindicações do movimento LGBT foram marcadas, durante muito 

tempo, pela busca de direitos a uma sexualidade não-procriativa, a essas, juntou-se 

uma nova luta por uma procriação não-sexual. A tecnologia aumentou as 

possibilidades tanto de contracepção, quanto para reprodução. Os homossexuais 

encaixam-se entre os casais inférteis pela impossibilidade biológica na reprodução 

(UZIEL, 2007).  

Uma outra forma de ter filhos é a adoção, que tem por objetivo encontrar uma 

entidade familiar para uma criança, visando ao seu melhor desenvolvimento.  

 O movimento LGBT buscou sua afirmação na sociedade, pelo direito de não 

serem reconhecidos pelo prisma da patologia e poderem gozar dos benefícios 

concedidos aos heterossexuais, como, por exemplo, os benefícios legais que 

envolvem e protegem o instituto da família (ROUDINESCO, 2003). Por esse motivo, 

será apresentada nos próximos tópicos a evolução da homossexualidade e do 

instituto da família. 

No Brasil, a adoção por duas pessoas só pode ser estabelecida quando há 

matrimônio ou união estável, sendo reconhecida como entidade familiar “entre 

homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família”27.  

 

Ao mesmo tempo em que o Código Civil Brasileiro não faz menção a 
respeito da orientação sexual do adotante, o faz sobre a união estável. 
Muitos casais do mesmo sexo vivem em uniões estáveis e duradouras, 
porém estas não são reconhecidas por nossas leis (FUTINO; MARTINS, 

2006, p. 151). 
 

 

                                        
27

 Artigo 1.622 e 1.723 do Código Civil Brasileiro. 
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Qualquer casal do mesmo sexo que opte por adotar uma criança e preencha 

todos os requisitos necessários, é obrigado a decidir qual dos dois oficializará o 

pedido formal de paternidade / maternidade. Perante a lei, após a adoção, a adotada 

(criança) só receberá direitos relativos ao pai/mãe que teve a sua guarda oficial 

(CASTRO, 2008).  

Além dos impeditivos apresentados acima, ainda temos, no ECA, outros 

impeditivos para a adoção que devem ser considerados. Todos eles se baseiam em 

evitar situações que coloquem a criança em risco. Ainda que a palavra risco dificulte 

a compreensão, parece haver um consenso.  Ai que entra uma das principais 

questões sobre a adoção homoparental. A homossexualidade pode ser danosa 

para a criança? Se a criança for adotada por um casal homoparental, ela estará 

correndo risco? Muitas dúvidas e preconceitos acompanham certo receio de que a 

criança possa, no futuro, apresentar orientação sexual homossexual. Essa crença 

não encontra respaldo cientifico, como demonstram pesquisas nos EUA, que 

mostram que as crianças criadas no seio do lar homossexual não apresentaram 

diferenças quanto aos aspectos de desenvolvimento psicológico, escolar ou de 

socialização, quando comparadas com crianças de famílias heterossexuais (SILVA, 

2008). Embora essas pesquisas comprovem certo sucesso dos casais 

homossexuais no exercício da parentalidade, diversos setores sociais insistem no 

questionamento dessa capacidade. Pode-se pensar que esse ponto de vista 

engendra-se em uma crença que se baseia unicamente na estruturação de 

identidades homossexuais (SILVA, 2008). 

Segundo Zambrano (2008), alguns conceitos da psicanálise devem ser 

interpretados como funções e não como o sexo biológico das pessoas. Existe uma 

consideração social de que aquela pessoa que impõe as regras à criança e se ocupa 

dos fatores objetivos - estaria realizando o papel masculino, enquanto aquela que 

cuida da criança e dos cuidados da casa estaria mais ligada ao papel feminino. 

Sabe-se da importância de colocar uma criança em contato com essas duas funções 

para o seu desenvolvimento saudável, porém, essas funções não precisam estar 

associadas ao sexo biológico das pessoas que cercam essas crianças, podendo ser 

realizadas por um casal do mesmo sexo. Assim, segundo Farias e Maia (2009), esse 

fato pode ser percebido juntamente com os resultados das pesquisas, que 

demonstram que filhos de casais do mesmo sexo (homossexuais femininos ou 
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masculinos), não apresentam comprometimento e problemas em seu 

desenvolvimento psicossocial, quando comparados com filhos de heterossexuais.  

Zambrano (2008) constatou, por meio de revisão de literatura, que a maioria 

das pesquisas indica não haver diferenças significativas entre pais / mães 

homossexuais e pais / mães heterossexuais quanto ao tempo dispensado aos filhos 

e a qualidade do vínculo criado entre eles.  

Pelo que se pode perceber até aqui, as pesquisas não apontaram diferenças 

quanto ao desenvolvimento da criança que é adotada por um casal do mesmo sexo, 

mas ainda existe grande resistência na evolução das leis, no que diz respeito a esse 

procedimento.  

Chaves (2008, p. 36) diz que “... o interesse da criança deve ser norteador dos 

profissionais encarregados de buscar para elas as alternativas de reinserção familiar 

e social”. Diversos aspectos necessitam ser cuidadosamente enfocados nas famílias 

candidatas à adoção: 

 

 As motivações explícitas e implícitas de cada casal. 

 A estabilidade emocional de cada um dos integrantes da família. 

 As experiências familiares e de vida de cada um. 

 Crenças e expectativas em relação à criança que será adotada. 

 Compreensão dos aspectos relacionados ao adotante (história de vida) 

e a adoção (CHAVES, 2008). 

 

Zambrano (2008) afirma, de maneira contundente, que a regulamentação da 

adoção homoparental privilegiaria não só o casal, mas a criança, pois esta seria 

protegida pela lei nos casos de divórcio, direito à alimentação ou nos casos de 

direitos sucessórios. 

A criança deve ser considerada como parte integrante e ativa do processo de 

adoção e não pode ser nunca “coisificada” como se fosse uma mercadoria 

(CHAVES, 2008). Para o autor: 

 

(...) a homoparentalidade enfrenta atualmente as mesmas restrições e 
preconceitos sociais que o divórcio enfrentou na década de 1970. Mesmo 
com a glamorização da adoção, (...) até sua banalização pela mídia nos 
tempos atuais, não se pode desconsiderar que o sucesso da adoção 
dependerá da articulação dos diversos atores envolvidos (CHAVES, 2008, 
p. 37). 
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Essa colocação do autor e as demais discussões anteriores tornam necessário 

explanar sobre a evolução da família e da homossexualidade ao longo dos tempos, 

afinal, esses são fatores fundamentais para compreender o recorte social utilizado 

para a compreensão do objeto de pesquisa desta dissertação. 

 

2.4 O conceito de família  

 Este tópico pretende apresentar as mudanças na concepção de família ao 

longo dos tempos até a contemporaneidade.  

 Por que é necessário explicitar a concepção de família ao longo da 

história? Porque, com a evolução do conceito de família e a chegada de novos 

arranjos familiares, dentre eles a união de casais do mesmo sexo, esse conceito 

passou a ser tema de discussão de nossa sociedade. Afinal, o que é família? 

Podemos considerar os casais do mesmo sexo como uma família?  O que o 

conceito de família implica na adoção de crianças por uma família 

homoparental? 

Para responder a todas essas perguntas é necessário mostrar a evolução 

desse conceito até chegarmos aos dias atuais. 

Ao consultar o dicionário online Michaelis28 de língua portuguesa, encontrou-se 

os seguintes significados para a palavra Família: 1) “conjunto de ascendentes, 

descendentes, colaterais e afins de uma linhagem”; 2) “pessoas do mesmo sangue, 

que vivem ou não em comum”; 3) “descendência, linhagem”; 4) “o pai, a mãe e os 

filhos”; 5) “sectários de um sistema”; 8) (sociol), “instituição social básica que 

compreende um ou mais homens, vivendo maritalmente com uma ou mais mulheres, 

os descendentes vivos, e, às vezes, outros parentes ou agregados”. Fica 

evidenciado que o dicionário não considera os casais de mesmo sexo como família.  

2.4.1 Desnaturalização da família 

 A concepção de família que a sociedade ocidental possui veio se cristalizando 

com o passar do tempo e em função de experiências sociais que lhe deram o status 

de “natural”; por isso, a impressão de ser comum a diversas realidades 

                                        
28

 Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/dicionarios/> Acesso em: 15 set. 2011. 

http://educacao.uol.com.br/dicionarios/
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(ZAMBRANO, 2008). À maneira geral, a concepção de família é entendida como 

uma estrutura “nuclear” formada por pai, mãe e filhos. A extensão desse modelo 

congrega indivíduos (avós, tios, primos) pela parentalidade, representada por laços 

consanguíneos e/ou de afetividade. Tal instituição é responsável pela transmissão 

cultural e pela introjeção dos valores e das regras de sociabilidade do mundo 

contemporâneo àqueles que acabam de chegar (DURKHEIM, 1996).  

 A representação dominante da família aparece como um modelo formado pelo 

conjunto de indivíduos, com relações parentais, com possibilidade de procriar. Esse 

modelo reduz a família a uma realidade biológica, pelo menos até o momento, a da 

necessidade do encontro de um espermatozóide e de um óvulo para produzir uma 

criança (ZAMBRANO, 2008). O modelo presente encontra respaldo no pensamento 

que conclui que a família “nuclear”, tal qual veio se impondo, é a célula germinativa 

da sociedade.  

Depois do advento do divórcio, houve uma multiplicação de novos arranjos 
familiares permitindo aos indivíduos a construção de novos tipos de 
alianças, como as famílias de acolhimento, recompostas e monoparentais. É 
dentro desses novos arranjos que surge a “família homoparental”, propondo 
um modelo alternativo, no qual o vínculo afetivo se dá entre pessoas do 
mesmo sexo, incluindo, também, os casos da parentalidade de travestis e 
transexuais (ZAMBRANO, 2006, p. 22). 

 

 As famílias homoparentais já existem há muito tempo, porém, o que realmente 

falta é o reconhecimento legal. Recusar chamar de “família” esses arranjos é negar 

que exista um vínculo entre seus membros e fixar o conceito de família na “família 

nuclear”, não correspondendo a todas as formas de expressão que apareceram nas 

sociedades contemporâneas (ZAMBRANO, 2006). 

Entretanto, é à luz das ciências humanas que podemos encará-la, como uma 

entidade não “natural”, multifacetada e que apresenta em si as peculiaridades 

relativas ao tempo e ao espaço em que está inserida, apresentando uma 

configuração ao mesmo tempo estável e dinâmica (ROUDINESCO, 2003). 

2.4.2 Família como objeto de estudo das ciências humanas 

 As ciências sociais, tão logo se constituíram, tomaram a família como objeto de 

estudo, partindo do modelo cristalizado pela família burguesa no século XIX, 

buscando remontar suas origens sociológicas, bem como as origens antropológicas 

para a discussão dos papéis dos gêneros (LASCH, 1991). Essa preocupação com a 

instituição estudada e o ganho de complexidade metodológica para realização de tal 
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estudo, demonstra o esforço para a compreensão dessa unidade no seio da 

sociedade e como sua forma ora conforta, ora exerce coerção sobre indivíduos 

2.4.3 Família na perspectiva sócio-histórica 

 A família, tal qual se apreende hoje, na verdade é parte de um constructo que 

responde e se reinventa, de acordo com sua experiência histórica e em 

consonância com os debates e com o dinamismo da sociedade. 

 A história será utilizada como ferramenta de análise para demonstrar a família 

como um produto do seu tempo e para apreender a constituição da família burguesa, 

forma cristalizada e bastante influente em nosso imaginário. 

 A palavra família advém do latino famulus, expressão que designava a 

concepção de família na Roma antiga. De contorno nitidamente patriarcal, essa 

organização social era formada por mulher, filhos, escravos, animais de trabalho, 

terras, tudo sob o controle do chefe da família (GENOFRE, 1995). 

 Essa forma familiar romana sofreu mudanças significativas na Idade Média. 

Com o desmoronamento de Roma antiga ocidental, a reorganização do espaço sob 

o feudalismo e o fortalecimento da Igreja, a formação da família deu-se sob a ótica 

do “Direito Canônico” que preconiza o matrimônio como forma de unir duas pessoas 

(ZAMBRANO, 2008). 

 Entretanto, é a partir da Idade Moderna que a família ganha a configuração que 

a nossa contemporaneidade assume como natural.  Como se deu esse processo? 

 Responder a essa questão é fundamental para a compreensão de alguns 

fenômenos sociais, tais como: lugar em separado para a infância, privacidade 

familiar, intimidade familiar, concentricidade familiar, família sentimental. É 

entendendo a família constituída e influenciada por uma rede complexa de fatores 

sociais que se pode não só absorver a sua forma burguesa, como concluir que esta 

não possui uma forma acabada, sempre respondendo, às vezes passiva, às vezes 

reacionária, aos anseios da sociedade contemporânea. 

 A transmissão de valores culturais na Idade Média, bem como a concepção de 

infância, fincaram raízes na mentalidade da sociedade que realizava a transição dos 

costumes para a modernidade. À criança ou o pequeno adulto, era comum que a 

instrução, transmissão de valores, se iniciasse entre 7 e 9 anos, porém o local de 

aprendizagem não era a escola, salvo raras exceções de escolas clericais, e sim em 

outras famílias. Esse sistema de aprendizagem retirava a criança de seu próprio lar 
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e a colocava no seio de outra família, responsável por incutir valores da época. O 

contato com as formas de socialização do adulto, bem como a aprendizagem de um 

ofício, se dava de maneira direta; o saber estava intimamente ligado ao fazer e a 

criança era formada para a atuação no mundo exterior ao da sua família, como 

demonstra Ariès: 

Nessas condições, a criança desde muito cedo escapava à sua própria 
família, mesmo que voltasse a ela mais tarde, depois de adulta, o que nem 
sempre acontecia. A família não podia alimentar um sentimento existencial 
profundo entre pais e filhos. Isso não significava que os pais não amassem 
seus filhos: eles se ocupavam de suas crianças menos por elas mesmas, 
pelo apego que lhes tinham do que pela contribuição que essas crianças 
podiam trazer à obra comum, ao estabelecimento da família. A família era 
uma realidade moral e social, mais do que sentimental (ARIÈS, 1981, p. 
231) 

 

 A partir do século XV, a realidade e o sentimento familiar começam a 

apresentar uma lenta e profunda revolução. Esse sentimento é influenciado pela 

extensão da vida escolar que, ao manter a criança em sua própria casa, e ao se 

generalizar na sociedade, visto que antes era reservada aos clérigos, se configura a 

instituição pela qual se garante a passagem do estado da infância ao estado de 

adulto. A adesão a esse novo modelo escolar foi se generalizando, ao passo que a 

sociedade assumia a noção de que era preciso criar um local em separado do 

mundo dos adultos para a infância, o que culmina por aproximar a criança de sua 

família (ARIÈS, 1981). 

 A organização familiar moderna confundiu-se com a passagem do casamento 

arranjado ao amor romântico e com a maneira de educar os filhos na escola; “uma 

nova concepção de infância colaborou no surgimento de uma nova ideia de família” 

(LASCH, 1991, p. 27).  

 Além do fato da vida escolar favorecer o contato com os filhos, o hábito de 

enviar bebês a amas de leite, começou a ser fortemente criticado. Filósofos e 

humanistas argumentavam em favor do contato do neófito com sua mãe. Apesar de 

o costume estar fortemente enraizado, observou-se que, no decorrer dos séculos 

XVII até o fim do XIX, marco final da amamentação por meio de amas de leite, os 

pais não permitiam mais a saída de seus filhos de sua casa; em contrapartida, a 

ama de leite passou a morar na casa da criança (ARIÈS, 1981). 
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 Outro fator interno na lógica dessa família que, aos poucos, ia se tornando 

mais sentimental que meramente moral e mais moderna que medieval, foi o sentido 

de igualdade entre os filhos.  

 A partir da segunda metade do século XVII, por influência de grupos de 

educadores, correntes de opinião contrárias à prática de favorecer o primogênito, em 

detrimento dos demais filhos, começaram a se difundir. Essa prática era uma 

tentativa de encerrar no primogênito todas as possibilidades de ascensão, para 

perpetuar o nome da família numa posição de destaque. Contudo, à medida que a 

equidade das relações entre pais e filhos se concretiza, a realidade da família passa 

de família-casa para família sentimental (ARIÈS, 1981).   

 Embora observadas as mudanças internas na família, o modo de socialização 

do homem, na transição do mundo medieval para o moderno, ainda era incompatível 

com a família sentimental burguesa. 

 A França do século XVII era uma sociedade de clientelas hierarquizadas. A 

formação desses grupos implicava em toda uma rede de contatos cotidianos. Não 

existia nessa época separação entre a vida privada e a vida social. Cabia ao 

indivíduo manter o seu capital social, a fim de elevar sua posição por meio do uso de 

suas redes relacionais. O comportamento individual, mesmo o familiar, estava 

voltado para o exterior, para as conveniências, cobrando uma postura condizente 

com o código de conduta da época. Prova disso é o uso extenso de manuais de 

bons costumes que enquadravam o comportamento sobre as regras da moral, da 

eloquência, necessárias para a aceitação de todos; esses manuais mostram que a 

escola, em sua origem, não deteve o monopólio da transmissão do saber (ARIÈS, 

1981). 

 A rua era um lugar de encontro, onde se podiam desfilar as boas maneiras; 

entretanto, a França dos séculos XVII e XVIII, não possuía nenhum ponto de reunião 

(cafés ou pubs) e as tabernas eram mal afamadas. Os negócios eram desenvolvidos 

nas grandes casas das famílias abastadas. Como o trânsito de pessoas era muito 

grande e sem hora marcada, a casa não era o lugar da privacidade; era, sim, um 

ponto onde se teciam as relações sociais mais diversas. Um aspecto interessante é 

o fato de que essas casas não possuíam independência entre os cômodos, 

tampouco eles tinham uma finalidade determinada. Era comum instalar acessórios 

para cozinha em um cômodo onde estava havendo uma reunião, ou montar uma 

cama no meio de todo o tipo de gente (ARIÈS, 1981). 
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 Observa-se forças contrárias coexistindo, à medida que a educação se 

generaliza, que a infância passa a ter um lugar em separado do mundo dos adultos, 

que os pais cada vez mais zelam pelo seu cuidado e a forma de socialização do lar 

apresenta um forte contrassenso a esse movimento que caminha na busca pela 

privacidade. Ora, o proprietário da casa ou mesmo seu morador era exposto ao 

contato social todas as horas de seu dia o que opunha à formação do sentimento 

familiar, pois não havia intimidade. O progresso da intimidade implicou à família a 

busca pelo seu espaço reservado. A partir do século XVIII, as casas passaram a ter 

cômodos independentes e com funções determinadas; “agora, separava-se melhor a 

vida mundana, a vida profissional e a vida privada: a cada uma era determinado um 

local apropriado como o quarto, o gabinete ou o salão” (ARIÈS, 1981, p. 266). 

 A reorganização das casas junto da reforma dos costumes abriu maior espaço 

para a intimidade. Aos poucos foi ganhando força a preocupação com a saúde, 

higiene e educação, os filhos passaram a ser tratados de maneira igualitária e 

criados à parte do mundo dos adultos, a intimidade e a privacidade tornaram a 

família, antes extensa, cada vez mais concêntrica e nuclear. Desse modo:  

 

(...) o que verdadeiramente distingue a família nuclear – mãe, pai e filhos – 
de outros modelos da vida familiar na sociedade ocidental é um sentimento 
especial de solidariedade, a unidade doméstica da comunidade circundante. 
Os seus membros acham que têm muito mais em comum uns com os 
outros do que com qualquer outra pessoa de fora – gozam de um clima 
emocional privilegiado que têm de proteger da intrusão do exterior, através 
da privacidade e do isolamento (SHORTER, 1975, p. 221). 

 

 

 Esse modelo familiar difundiu-se tanto que não se percebe sua origem 

burguesa em um espaço e tempo determinados. 

 Essa forma familiar sedimentou-se no imaginário ocidental, favorecida pelos 

ditames morais da religião, pela prerrogativa do mundo do trabalho, ao ponto que foi 

irradiada entre várias gerações e sendo considerada como “normal”, como “natural” 

e deslocou o debate sobre os problemas da vida em sociedade para problemas 

sugeridos pela debilidade da estrutura familiar. 
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As interpretações das inter-relações passaram a ser feitas no contexto da 
estrutura proposta por aquele modelo e, quando a família se afastava da 
estrutura do modelo, era chamada de “desestruturada” ou “incompleta” e 
considerava-se os problemas emocionais que poderiam advir da 
“desestrutura” ou “incompletude”. O foco estava na estrutura da família e 
não na qualidade das inter-relações. (SZYMANSKI, 1995, p. 24). 

  

 Entretanto, a forma assumida pela família burguesa é a acabada? Seria 

ela inacessível às mudanças econômicas e culturais da sociedade ou, pelo 

contrário, o contorno da vida social faria pressão para continuar compondo o 

seu quadro? 

 Para responder a essa pergunta, é preciso ter em mente que nem bem a 

família burguesa atinge o seu florescimento no século XIX, século de consolidação 

da Revolução Industrial, já começa a decair, segundo seus preceitos de ascensão, 

no curso do próprio século. 

 Há que se acrescentar no curso final do século XIX e no começo do século XX, 

o discurso construído pela linha higiênica da medicina que penetrou os espaços da 

família. Essa preocupação médica vinha ao encontro do interesse em difundir um 

arcabouço de condutas condizentes com a vida urbana, signo da revolução 

industrial. Não por acaso, o conjunto de normas que visavam a disciplinar a família, 

era antagônico ao período predecessor, influenciando-a no âmbito de seu próprio lar 

(COSTA, 1999). 

 O lar apareceu como refúgio de um mundo bastante frio, comercial e 

competitivo. A vida privada e a domesticidade ganharam valor na mesma medida 

que o trabalho tornou-se especializado e mecânico. A recompensa não estava mais 

no próprio trabalho, mas fora dele, no consumo. Esse estado de coisas reflete na 

família porque, concêntrica e nuclear, cobra da mulher o papel de educação de seus 

filhos (LASCH, 1991). Ao passo que a mulher se especializa para educar e para 

responder também aos seus próprios anseios, a estrutura familiar deixa de resolver 

as suas próprias expectativas, contrariando mesmo o discurso higiênico que 

argumentava que, pelo tamanho do cérebro, era possível inferir que o homem era 

dado ao trabalho intelectual e a mulher ao doméstico (COSTA, 1999). 
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Desta maneira, a domesticidade burguesa deu lugar à sua antítese: o 
feminismo. A domesticação da mulher provocou uma desordem geral, 
encorajando-a a manter aspirações que o casamento e a família não 
podiam satisfazer. Essas aspirações se converteram em um importante 
ingrediente da assim chamada crise do casamento que começou a se 
desenvolver no final do século XIX (LASCH, 1991, p. 28). 
 

  

Mas o “higienismo”29 não versou apenas sobre a conduta da mulher. 

Preocupado com uma saúde social idealista, ele se ocupou da família como um todo 

para desenvolver suas prerrogativas. Para tanto, versou sobre a necessidade do 

cuidado com o corpo que, disciplinado pelo exercício, afastaria as mazelas da 

doença. Sobre a união, criticou duramente o casamento do tipo arranjado, sob o 

argumento principal de que em um lar onde não existe um amor consensual, os 

cônjuges mantêm relações extraconjugais, atraindo para o núcleo familiar as 

doenças venéreas. Dessa maneira, buscou controlar os impulsos sexuais dos 

indivíduos e reorientá-los à família. Em relação às crianças, buscou combater o 

“onamismo’, prática que poderia reduzir o potencial intelectual da criança.  

Costa (1999), analisando a constituição da família burguesa, no 

desenvolvimento do amor à criança, conjuntamente com o aumento do rigor do 

discurso médico, afirma que: 

 

Na família conjugal moderna os pais dedicam-se às crianças com um 
desvelo inconcebível nos tempos coloniais. No entanto, e este é um aspecto 
fundamental, de maneira permanentemente insatisfatória. Perante os novos 
técnicos em amor familiar, os pais, via de regra, continuam sendo vistos 
como ignorantes, quando não doentes. (...) Na família burguesa os pais 
jamais estão seguros do que sentem ou fazem com suas crianças. Nunca 
sabem se estão agindo certo ou errado. Os especialistas estão sempre ao 
lado, revelando os excessos e deficiências do amor paterno e materno 
(COSTA, 1999, p.15).  

 

 Vimos, portanto, que, ao lado da família houve um desenvolvimento de ideias 

que acabaram por desautorizar a própria família, devendo esta se render à 

normatização da conduta “higiênica”. 

 Mas nem a domesticação da mulher, nem o peso do discurso higienista 

conseguiram manter a unidade da família nuclear burguesa intacta às mudanças 

                                        
29

 No fim do século XIX e início do XX, surgia uma nova mentalidade que se propunha a cuidar da 
população, educando e ensinando novos hábitos. Convencionou-se chamá-la de “movimento 
higienista”.  
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culturais, que culminaram com nivelamento entre os gêneros, e aos desejos de 

ascensão profissional da mulher.  

  Lasch (1991), analisando a sociedade norte-americana do final do século XIX e 

começo XX, relata que a crise do casamento foi acompanhada pelo declínio da 

natalidade e aumento do número de divórcio. Também as mulheres justificavam seu 

ingresso no mercado de trabalho pela igualdade entre os gêneros e pelo desejo de 

consumo. Há que acrescentar que esse ingresso no mercado de trabalho deveu-se 

também a fatores externos, tais como as duas Guerras Mundiais e períodos de 

aquecimento econômico. 

 O novo papel que a mulher vem assumindo na contemporaneidade abre 

novamente o debate sobre a forma familiar. No artigo, “O Papel da Mulher no 

Contexto Familiar: uma breve reflexão”, as autoras, Juliana Borsa e Cristiane Feil, 

discorrem sobre o fato de que a inserção das mulheres no mundo do trabalho, a 

crescente mobilidade na cultura ocidental, aliada a métodos contraceptivos e à 

possibilidade de divórcio, trouxeram alterações para a vida pública e privada. Esses 

fatores contribuem para o declínio do modelo tradicional de família a tal ponto que as 

diferenças de gênero são diluídas na execução das tarefas domésticas, lembrando 

que o modelo sugerido é verificado em famílias de classe média. 

 A pretensão da exposição acima é trazer uma questão que está além da 

problematização das diferenças de gênero. Com essas mudanças culturais e 

sociais, como a família contemporânea garante a reprodução de seu modelo, o 

processo de socialização? 

  É possível observar na nossa sociedade os crescentes locais de educação e 

socialização suprafamiliar. Assistimos à ocorrência da repartição do processo de 

socialização por diferentes agências ou instituições sociais. Estudiosos afirmam que: 

 

O crescimento das profissões assistenciais, educacionais e de saúde 
termina por tirar dos pais e da família qualquer autoridade na reprodução. 
Os pais abdicam de seu juízo e emoções em prol do conhecimento técnico 
dos especialistas. A autoridade se impõe de fora para dentro e os efeitos 
são vários, tanto do ponto de vista sociológico quanto psicanalítico (BILAC, 
1995, p. 33). 
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É possível destacar que a família contemporânea, que encontra seu embrião 

na família moderna, nuclear e burguesa, vive, desde sua germinação, mudanças de 

paradigmas. 

 Na contemporaneidade, a constituição de família não retificou os preceitos 

higiênicos. Pelo contrário, o casamento e o desejo de partilhar uma vida a dois, 

deixaram de ser condições para torna-se pai e mãe, bem como exclusividade dos 

arranjos heterogêneos. Nesse sentido, Uziel (2002), demonstra que: 

 

(...) entre os novos arranjos familiares, os compostos por pais gays são os 
mais controversos, embora a educação por pais homossexuais não seja 
novidade. Este fenômeno adquiriu visibilidade com o crescimento e a força 
que o movimento vem ganhando nos últimos anos. A estabilidade do 
relacionamento entre pessoas do mesmo sexo e seu desejo de ter filhos 
desperta a curiosidade de muitos, que desconfiam de uma impossibilidade, 
inadequação, impropriedade (UZIEL, 2002, p. 01).    

  

 Se pelo discurso higienista, o homossexual foi considerado como “antinorma”, 

por não dar sequência a uma linhagem de reprodução, hoje o movimento LGBT 

busca a autorização para também desfrutar dos direitos constitucionalistas e sociais 

garantidos à família (COSTA, 1999).  

Segundo Roudinesco (2003): 

 

Quando os gays e lésbicas da costa californiana quiseram, a partir de 1965-
70, se tornar pais, inventaram uma cultura da família que não passava sob 
muitos aspectos, da perpetuação do modelo que haviam contestado e que 
já se encontrava ele próprio em plena mutação (...) durante alguns anos, 
essas experiências permaneceram pouco numerosas, mas a partir de 1975, 
foram se multiplicando à medida que a luta em favor da descriminalização 
da homossexualidade ocupava espaço no seio de um vasto movimento de 
emancipação dos negros e das minorias “étnicas” (ROUDINESCO, 2003, p. 
181).      

 

 Constata-se que a unidade familiar não apresenta uma forma acabada, pelo 

contrário, ela se arranja sempre devido aos debates e necessidades da sociedade 

em que está inserida. Segundo Farias e Maia (2009), 

  

(...) a concepção de família já passou por diversos significados e funções ao 
longo da história, como o casamento que deveria garantir passagem da 
riqueza e de bens de duas famílias a seus descendentes e a família 
baseada no amor romântico (p. 53). 

 

 No entanto, o movimento LGBT precisa avançar, pois a forma de se pensar a 

homoparentalidade ainda está ligada à forma de ver a homossexualidade. “Entender 
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a homossexualidade, o travestismo e transexualidade como doença, conduz 

facilmente a uma posição contrária a homoparentalidade” (ZAMBRANO, 2002, p. 

49). 

 

2.5 Visões sobre a homossexualidade 

 A problematização da noção de homossexualidade é fundamental para a 

compreensão da construção do objeto de pesquisa. Ainda existem muitas críticas e 

observações em relação ao universo da palavra homossexual, principalmente 

porque ela não é capaz de descrever, simultaneamente, práticas, desejos, 

identidades, sentimentos etc. Porém, o senso comum ainda remonta o conceito, 

baseando-se no século XIX, compreendido como antinorma da masculinidade 

(COSTA, 1992).  

 O termo homossexual descreve não só as práticas sexuais entre pessoas de 

mesmo sexo, mas, também, traz uma conotação patologizante, com raízes na 

medicina e na área jurídica. “A opção sexual/afetiva pelo mesmo sexo já ocupou a 

esfera religiosa como pecado, a legal como crime e a médica como doença” (UZIEL, 

2007, p.62). 

 Para Girardi (2005), a homossexualidade, tida como atração sexual e afetiva 

entre pessoas do mesmo sexo, percorreu a história da humanidade, repudiada e 

repreendida em algumas sociedades e tolerada e exaltada em outras.  

 Segundo Farias e Maia (2009), a forma como as diferentes civilizações se 

relacionaram com a sexualidade variou ao longo do tempo, de acordo com a cultura 

e o momento histórico em que cada sociedade viveu. O tratamento dado às relações 

entre pessoas do mesmo sexo já passou por diversas transformações, dadas as 

diferentes maneiras pelas quais essas relações foram percebidas pelas sociedades. 

 Costa (1995) mostra que, na passagem do século XVIII para o século XIX, a 

diferença sexual passou a ser tematizada, pois até o final do século XVIII, seguindo 

o neoplatonismo dominante, o esqueleto humano era representado apenas pelo 

esqueleto do homem. 

 Segundo o autor, a ciência oitocentista baseava-se no princípio de que o crânio 

do homem branco, europeu e burguês deveria fornecer o padrão biológico normal 

para a avaliação antropológica do cérebro e das capacidades intelectuais e morais 

de mulheres, primitivos e raças inferiores. 
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 O que interessava era julgar que a mulher era racionalmente inferior ao homem 

e, consequentemente, inapta para o exercício de atividades masculinas, 

principalmente aquelas ligadas à vida pública, tais como a política, a administração 

pública, a ciência etc. Ao contrário, o corpo masculino exprime força positiva, agudo 

entendimento e independência, qualificando o homem para a vida no Estado, nas 

artes e nas ciências.  

Assim, como a constituição física determinava a diferença sexual no esqueleto, 

também diferenciava os nervos de homens e mulheres, considerando esta 

hipersensível, exposta a excessos de tristeza, de alegria e de cólera. 

 Posteriormente, considerou-se que o encéfalo da mulher, sede da afetividade, 

era mais influenciado pelas emoções do que o encéfalo do homem. O modo pelo 

qual as paixões manifestavam-se no homem (pela violência ou agitação) diferia do 

modo como apareciam nas mulheres (histeria).  

As mudanças de crenças da histeria baseada nas questões uterinas e, 

posteriormente, ligadas à concepção encefálica e passional, correspondiam às 

mudanças no estatuto social da mulher.  

 Sexualmente diferente do homem desde a sua origem, seu papel social estava 

ligado à maternidade; detentora do útero, dela dependiam a reprodução, a 

constituição da família e a regulação da política populacional, passando então a ser 

a sede da saúde dos indivíduos e das nações, responsável pela educação das 

crianças, do consolo ao homem adulto e o cuidado com os velhos. Detentor da força 

física e intelectual, ao homem cabia o papel de protetor. A histeria era a doença 

destinada às mulheres por conta de sua delicadeza e sensibilidade. Já um homem 

histérico era considerado impróprio para preencher o papel ao qual estava 

destinado.  

 No entanto, na época da formação da classe trabalhadora e dos grandes 

investimentos do Estado na infraestrutura, na expansão capitalista na Europa, a 

histeria masculina era encontrada entre os ferroviários, trabalhadores manuais e 

pobres. Esse homem histérico não só era feminino na sensibilidade, mas também 

pobre e, com isso, denunciava a violência de uma ordem político-econômica, à qual 

se mostrava incapaz de corresponder. Por isso, a histeria masculina foi esquecida e 

posta de lado, já que o que interessava às ideias científicas eram o homem-pai e a 

mulher-mãe da família burguesa; o que não correspondesse estava destinado à 

margem dessa sociedade. O homem de comportamento histérico era considerado 
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um desclassificado, sem família, pouco interessava à constituição da raça. Seu 

corpo de homem portava a sexualidade feminina, recém-criada; apresentava duplo 

desvio: a sensibilidade nervosa da mulher e seu prazer sensual, ambos femininos. 

Seu sexo, por isso, foi definido como contrário aos interesses da reprodução 

biológica. Os histéricos, homens e mulheres, representavam uma ameaça à família, 

à raça e à sociedade. Para Costa (1995): 

 

O cuidado teórico com a histeria da mulher e o descuido com a histeria dos 
mendigos, trabalhadores, ferroviários etc., tinha como motor a preocupação 
com a família e a descendência. A histérica era a anti-mãe burguesa; mas o 
histérico não era o anti-pai burguês. Era um desclassificado, um sem-
família, cuja sorte patológica interessava pouco à constituição da “raça” e da 
moral das ruling classes. Seu lugar será ocupado, como veremos, pelo 
“homossexual”, contrapartida político-sexual da “histeria feminina”. (COSTA, 
1995, p. 125) 
 

 

 As mulheres histéricas foram postas ao lado das prostitutas, como a antinorma 

da mulher-mãe, esposa e irmã; o homem histérico, ao lado dos velhos libidinosos, 

celibatários, sifilíticos e libertinos, como a antinorma do homem-pai; de modo que 

sua feminilidade levou-o a ocupar o lugar do homossexual (COSTA, 1995, p. 129).  

 Costa (1995) ainda se vale do pensamento de Laqueur (1989) para destacar 

que homossexuais e heterossexuais foram “uma consequência político-teórica das 

exigências feitas à mulher e ao homem pela sociedade burguesa europeia”. 

(COSTA, 1995, p. 130). 

 Foucault (1988) buscou apreender, de uma perspectiva histórica, o 

estabelecimento de discursos sobre a sexualidade. Para o autor, os diversos 

discursos da medicina, da pedagogia, do direito, da psiquiatria, da biologia, da 

economia, da psicanálise, da igreja e da burguesia, os quais, a partir do século XVII, 

buscaram entender o sexo, colocaram-no em um novo patamar: o da sexualidade. 

 Frente a problemas de ordem econômica e social, tais como o controle das 

populações e a proliferação de doenças venéreas, foi que a sexualidade do 

trabalhador passou a constituir um problema. Para a burguesia, a sexualidade sadia 

se encontrava na busca de uma sexualidade normatizada, que lhe garantisse a 

supremacia frente aos demais componentes da sociedade.  

 Nesse contexto, a igreja veio pregando a normatização da sexualidade, 

restringindo-a ao casamento heterossexual, cuja finalidade é exclusivamente a 

procriação. Já a pedagogia se encarregou do ensinamento às crianças sobre seu 
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corpo sexualizado. A medicina, por sua vez, se encarregou de instaurar 

procedimentos, determinando as práticas sexuais em acordo com uma visão 

científica. Junto dessa, a psiquiatria se incumbiu da psiquiatrização da sexualidade, 

através de mecanismos de tratamento das histerias femininas e da sexualidade 

perversa. A biologia se encarregou de descrever os microorganismos ameaçadores 

à saúde dos corpos pelas doenças venéreas. Na psicanálise, a ordem discursiva 

atingiu seu patamar mais elevado, ao afirmar que as questões humanas articulam-se 

em torno da sexualidade; ocupou-se em cuidar dos conflitos daí derivados. Por fim, o 

direito tratou de assegurar que as ameaças advindas da sexualidade fora das 

normas viessem a importunar a tranquilidade social.  

 Dessa maneira, a burguesia desempenhou papel significativo na evolução de 

uma nova visão da sexualidade, não de forma direta, mas, sim, a partir da 

intervenção de entidades aparentemente independentes do poder burguês 

centralizado. 

 Para Foucault (1988), essas entidades são as que melhor revelam as 

modalidades discursivas sobre a sexualidade e suas formas de disseminação na 

sociedade. De acordo com o autor, o centro das preocupações, no que diz respeito à 

sexualidade sadia, seja do ponto de vista religioso, médico, psicológico, jurídico etc., 

está centrado na família, a qual, em todos esses discursos, deve resultar de união 

monogâmica, heterossexual e reprodutivista.  

 Nesse sentido, o pensamento do autor evidenciou a clara demarcação histórica 

do nascimento de uma ideologia da sexualidade de matriz heterossexista e 

reprodutivista. Dessa perspectiva, a noção de homossexualidade revela o 

preconceito e a forma estigmatizadora com que foi concebida, da qual herdamos boa 

parte de nossas crenças sexuais, as quais constituem muitas barreiras, dentre elas, 

à adoção homoparental.    

 

2.6 Homoparentalidade 

 Conforme explicitado na construção do objeto desta pesquisa, o termo 

“homoparentalidade” é um neologismo criado em 1997 pela Associação de Pais e 

Futuros Pais Gays e Lésbicas (APGL), em Paris, a fim de nomear a situação na qual 

pelo menos um adulto que se autodesigna homossexual é ou pretende ser pai ou 

mãe de, no mínimo, uma criança ou adolescente (GROSS,  2003). 
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 Outras expressões para designar o título e o objeto da dissertação foram 

rejeitadas, pois elas geram armadilhas, como, por exemplo: “parceiros 

homossexuais” implica que a identificação/designação como homossexual deveria 

se estender a ambas as pessoas que configuram a relação de 

paternidade/maternidade; ora, conforme Gross (2003),  o adjetivo “homoparental” 

qualifica todas as situações familiares nas quais pelo menos um adulto que se auto 

declara como homossexual é pai/mãe de pelo menos uma criança. 

 Para Uziel (2007), ao se utilizar o termo homoparentalidade, institui-se uma 

relação de incertezas na propriedade e consequências do uso, já que essa 

associação (homossexualidade + parentalidade) enfatiza a orientação sexual e não 

a capacidade de cuidado com os filhos, mas entende que a sua utilização de forma 

estratégica se faz necessária para a visibilidade do tema. 

 Para Roudinesco (2003), o termo homoparentalidade não é muito utilizado nos 

países cuja língua materna é o inglês, pois, nesses países, preferem-se os termos 

“lesbian and gay families” ou “lesbian and gay parenthhood”. Para a autora, o termo 

homoparentalidade privilegia a sexualidade paterna.  

 Para Farias e Maia (2009), o termo homoparentalidade diz respeito à 

capacidade de pessoas com orientação sexual homossexual exercerem a 

paternidade. Embora haja certa incoerência ao se falar de homoparentalidade, no 

sentido de associar à sexualidade a função parental, utiliza-se essa expressão, uma 

vez que a paternidade/maternidade exercida por homossexuais ainda gera muita 

dúvida, temor e estigma.  

 Zambrano (2008) alega que a utilização do termo homoparentalidade em sua 

pesquisa defrontou alguns problemas iniciais. Houve uma série de questionamentos, 

já que o conceito homoparentalidade acentua a “orientação sexual” dos pais e a 

associa ao cuidado dos filhos (parentalidade). Os estudos sobre homoparentalidade 

se propõem a desfazer essa associação, demonstrando a capacidade ou não de 

homens e mulheres homossexuais cuidarem de seus filhos, assim como os 

heterossexuais. Esses estudos demonstram que a qualidade do cuidar e do bom 

relacionamento com os filhos, depende da boa parentalidade e não da orientação 

sexual. Porém, o emprego do termo homoparentalidade se justifica pela necessidade 

de colocá-lo em evidência a fim de expandir cada vez mais e torná-lo mais presente 

na contemporaneidade.  
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Embora haja certa incoerência ao se falar de homoparentalidade, no sentido 
de associar à sexualidade a função parental, usa-se essa expressão uma 
vez que o tema da maternidade ou paternidade exercida por pessoas do 
mesmo sexo ainda gera muita dúvida, temores e polêmica. A pessoa com 
orientação sexual homossexual, ainda hoje, parece enfrentar forte 
estereótipo de pessoa desajustada... A sociedade em geral apresenta muita 
dificuldade em aceitar que uma pessoa homossexual cuide de uma criança. 
O preconceito e a falta de informação talvez interfiram nessas posições 
contrárias (FARIAS e MAIA, 2009, p. 68). 

 

 

 Segundo Grossi (2003), é evidente que o tema homoparentalidade apresente 

implicações políticas na conquista pela cidadania por um grupo de pessoas, 

significativo da população brasileira, que se reconhece como homossexual. Esse 

reconhecimento dos indivíduos diz respeito ao ethos de indivíduos da modernidade e 

não a práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, para Mello 

(2006), a discussão da homoparentalidade implica diretamente na expressão da 

diversidade da instituição social família, além, de explicitar a falta de apoio jurídico 

relativo aos direitos conjugais e parentais de homens e mulheres reconhecidos como 

homossexuais na sua condição de cidadãos.  

 O termo homoparentalidade, apesar de não contemplado nos dicionários da 

língua portuguesa, vem sendo usado como estratégia política para colocar a 

situação da adoção por casais homossexuais mais presente e visível na sociedade.  

 Para a pesquisadora Uziel (2007), é necessário discutir sobre a 

homoparentalidade, pois, se por um lado, falar em homoparentalidade pode ser 

estratégico, a fim de se ganhar visibilidade, por outro lado, pode ser uma tentativa de 

se ratificar uma diferença cuja importância real não se sabe ao certo. A discussão 

perdura entre o foco nas relações familiares ou a capacidade ou disponibilidade de 

alguém para o exercício da parentalidade. 

 Para Gross (2003), a emergência da questão da homoparentalidade situa-se 

no cruzamento entre a evolução do olhar sobre a homossexualidade e da 

transformação do olhar social para as questões sobre a família. A homossexualidade 

passou a ser considerada um comportamento como qualquer outro.  

 Segundo Zambrano (2008), ao nomear uma nova concepção de família, que 

antes não existia, permite-se que ela ganhe uma existência discursiva, além da 

indicação de uma nova realidade. Dessa forma, abrem-se possibilidades de sua 

problematização e uma discussão através de novos estudos. Para De Singly (1999 
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apud ZAMBRANO, 2008), enquanto essas famílias não forem nomeadas, elas não 

podem reivindicar nenhum tipo de existência. 

   Entretanto, no dia 05 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

equiparou os direitos e deveres de casais homossexuais aos dos heterossexuais. 

Com essa decisão, a união homoafetiva passou a ser reconhecida como entidade 

familiar, portanto, regida pelas mesmas regras que se aplicam à união estável dos 

casais heterossexuais, conforme previsto no Código Civil Brasileiro. Esse foi um 

grande avanço na concessão de direitos para os casais do mesmo sexo. Com essa 

equiparação na lei, veja no quadro abaixo o que muda para esses casais. 

 

Quadro 6 - Mudanças com a equiparação da lei 

 

Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/veja+os+direitos+que+os+homossexuais+ganham+com+a+deci
sao+do+stf/n1300153607263.html> Acesso em: 15 set. 2011 
 

Comunhão parcial de 

bens

Conforme o Código Civil, os parceiros em união homoafetiva, assim como 

aqueles de união estável, declaram-se em regime de comunhão parcial de 

bens.

Pensão alimentícia
Assim como nos casos previstos para união estável no Código Civil, os 

companheiros ganham direito a pedir pensão em caso de separação judicial.

Pensão do INSS

Hoje, o INSS já concede pensão por morte para os companheiros de 

pessoas falecidas, mas a atitude ganha maior respaldo jurídico com a 

decisão.

Planos de Saúde

As empresas de saúde em geral já aceitam parceiros como dependentes ou 

em planos familiares, mas agora, se houver negação, a Justiça pode ter 

posição mais rápida.

Políticas Públicas

Os casais homossexuais tendem a ter mais relevância como alvo de 

políticas públicas e comerciais, embora iniciativas nesse sentido já existam 

de maneira esparsa.

Imposto de Renda

Por entendimento da Receita Federal, os gays já podem decalrar seus 

companheiros como dependentes, mas a decisão ganha maior respaldo 

Jurídico.

Sucessão

Para fins sucessórios, os parceiros ganham os direitos de parceiros 

heterossexuais em união estável, mas podem incrementar previsões por 

contrato civil.

Licença-gala

Alguns órgãos públicos já concediam licença de até 9 dias após a união de 

parceiros, mas a ação deve ser estendida para outros e até para algumas 

empresas privadas.

Adoção

A lei atual não impede os homossexuais de adotarem, mas dá preferência a 

casais, logo, com o entendimento, a adoção para os casais homossexuais 

deve ser facilitada.
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 Ao julgar procedente a relação entre pessoas do mesmo sexo, os ministros 

decidiram que a união homoafetiva deve ser considerada como uma autêntica 

família, com todos os efeitos jurídicos. Os ministros destacaram que é importante 

que o Congresso Nacional deixe de ser omisso em relação ao tema e regule as 

relações que surgirão a partir dessa decisão.  

 Um direito que não foi estendido aos casais do mesmo sexo é o do 

“casamento”. Esse exige registro civil e, às vezes, envolve uma aprovação de 

alguma instância religiosa, se assim o casal optar.  

 Antes do julgamento do STF, os homossexuais já podiam registrar sua união 

civil em cartório. Esse contrato de união reconhece a divisão de bens e constata a 

validade da união, ou seja, era uma situação existente, porém, até então não 

regulamentada.   

 A relação homoafetiva era considerada antes como um regime de sociedade 

no Código Civil. Pela interpretação anterior, o casal homossexual era tratado como 

tendo uma relação de sociedade. Por outro lado, a união estável prevista na 

Constituição Federal (art. 226, parágrafo terceiro) e no Código Civil (art.1723), é 

tratada como uma entidade familiar e, por isso, regida pelo direito da família. 

Portanto, agora essa é nova interpretação que se estende aos casais gays pela 

decisão do STF.  

 Além do reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo, no 

último dia 25 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o 

casamento civil30 entre pessoas do mesmo sexo. A sentença foi dada para o 

pedido de um casal de mulheres que vivem juntas há mais ou menos 5 anos e 

moram no Rio Grande do Sul. Quatro dos cinco ministros autorizaram a mudança de 

estado civil e, agora, a justiça abre precedente para que tribunais e instâncias 

inferiores / cartórios adotem uma posição semelhante. Esse caso somente chegou 

ao STJ porque foi rejeitado por um cartório e também pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul.  

 Com todo esse avanço na concessão de direitos para os casais do mesmo 

sexo, vale a pena questionar como fica a situação da adoção de crianças por esses 

casais, já que esse é o recorte social central desta dissertação. 

                                        
30

 Disponível em:  
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103687&tmp.area_
anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=homoafetiva> Acesso em: 30 nov. 2011 
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 Como se pode ver no capítulo sobre adoção, a lei não impede que os 

homossexuais adotem uma criança, mas dá preferência para casais heterossexuais 

e não reconhece a família homoparental. A partir dessa nova decisão, fica evidente 

que a união civil entre pessoas do mesmo sexo terá reconhecimento como entidade 

familiar. Portanto, a concessão da adoção para casais do mesmo sexo, deve ser 

facilitada.  

 

2.7 Discussão sobre Infância, Adoção, Homoparentalidade e Mídia 

 Segundo Thompson (2009), a principal característica das sociedades 

modernas é a midiação da cultura. Sua centralidade decorre das condições sócio-

históricas de seu desenvolvimento tecnológico e da ideia de universalização das 

comunicações, situando-se no plano central da produção, reprodução e circulação 

das formas simbólicas. Sendo assim, o autor coloca, como cerne de sua teoria 

social, a dependência da sociedade moderna através dos meios técnicos e 

institucionais, concentrados nas indústrias da mídia para a transmissão de suas 

formas simbólicas. A concepção da sociedade moderna assenta no desenvolvimento 

dos meios de comunicação, tanto no plano político como no simbólico. A grande 

participação dos meios de comunicação em massa é que eles reestruturam as 

instituições e relações pessoais, ou seja, alteram a temporalidade e espacialidade. 

Estudar o poder nas sociedades contemporâneas significa, obrigatoriamente, 

estudar a mídia e as questões daí advindas. 

 Esta dissertação integra a linha de pesquisa sobre “Infância e Mídia”. A mídia, 

considerada como um ator social importante para tornar visíveis as questões 

relativas à infância.  

A ANDI,31 desde 1996, vem lançando periodicamente a pesquisa “Infância e 

Mídia”. Essa pesquisa visa a coletar sistematicamente os dados publicados sobre 

crianças e adolescentes brasileiros, publicados nos mais diversos veículos de 

comunicação. Segundo a ANDI (2001) o papel da mídia na cobertura da infância é, 

em geral, insuficiente, de pouca profundidade, sensacionalista e permite fortalecer a 

visão da criança como consumidora.  

                                        
31

 Agência Nacional dos Direitos da Infância. Disponível em: <http://www.andi.org.br/> 
Acesso em: 07 set. 2011. 
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Alguns estudos evidenciaram a associação, na mídia, da infância e da criança, 

aos temas:  

 Prostituição Infanto-Juvenil na mídia: estigmatização e ideologia 

(ANDRADE, 2001). 

 O tema trabalho infanto-juvenil na mídia: uma interpretação ideológica 

(FREITAS, 2004). 

 O discurso da mídia sobre a adolescente grávida: uma análise da 

ideologia (NAZARETH, 2004). 

 A categoria “meninos de rua” na mídia: uma interpretação ideológica 

(ANDRADE, 2005). 

 Infância associada ao tema aborto voluntário em peças jornalísticas 

publicadas no jornal online da Folha de S. Paulo (BIZZO, 2008). 

 Direitos da criança e do adolescente: marcos legais e mídia (MARIANO, 

2010). 

 Discursos sobre creche no jornal Folha de S. Paulo, versão online 

(PELLICER, 2012). 

 Adoção homoparental e infância: uma análise da mídia (TEMPERINI, 

2012). 

Vale destacar que esta dissertação se associa ao trabalho de Bizzo (2008), por 

se tratar de tema situado no universo adulto.  

A mídia, sendo considerada como um ator social, pode colocar, de forma ativa, 

no debate contemporâneo, as questões relativas à criança, a fim de garantir que seja 

dada a visibilidade adequada desta, como sujeito de direitos e não como um assunto 

restrito ao universo privado. 

Segundo Rosemberg (2008), é perceptível o uso da retórica específica que 

associa o tema infância a uma dramatização, com o intuito de chamar a atenção e 

definir a necessidade de uma ação urgente para o problema social delimitado. 

Associar crianças é uma forma de operacionalizar a dramatização, uma das 

possibilidades pelas quais a infância adquire visibilidade pública.  

Segundo a ANDI (2011), a mídia deveria exercer o acompanhamento da 

implementação das políticas públicas, a fim de dar visibilidade aos demais atores 

sociais envolvidos com o tema, ou seja, fazer chegar informações sobre a situação 

da garantia dos direitos da criança em nossa sociedade.  
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No repertório de vítimas sociais, a mídia, segundo Ponte (2005), tem reservado 

à infância um lugar de invisibilidade. De um modo geral, a literatura aponta que a 

mídia não dá destaque à infância e, ao fazê-lo, as notícias concentram a atenção, 

preferencialmente, em situações específicas de violência, nas quais crianças e 

adolescentes aparecem na condição de vítima. Como conclusão de algumas 

pesquisas, alguns pesquisadores e ativistas qualificaram o tratamento midiático à 

infância como sensacionalista (PONTE, 2005).  

Relatando o histórico sobre o interesse da mídia pela infância, a pesquisadora 

Maria Cristina Ponte (2005) sintetiza os resultados de pesquisas norte americanas, 

portuguesas e inglesas sobre o tema. Na década de 1980, o interesse pela infância 

aparece na mídia norte americana, devido a dois fenômenos:  

 a situação da infância se torna mais visível em decorrência da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança; 

 os jornalistas iniciam um processo estratégico para aproximar os leitores, 

enfatizando temas de “interesse humano”. 

Outras razões também aparecem como justificativa para o surgimento do 

interesse pela infância na mídia, sendo eles: 

 o jornalismo passou a ter orientação mais cívica, gerando a ideia da “criança 

em risco”; 

 as instituições midiáticas (editoras de jornais, revistas, emissoras de televisão) 

passaram a funcionar de acordo com seus interesses financeiros, procurando atrair 

novos leitores; 

 os jornalistas provenientes da geração “baby boomer”, em especial as 

mulheres, passaram a publicar histórias que envolvessem questões parecidas com 

suas experiências; 

 a partir da década de 1970, as mulheres deixaram de ser representadas como 

frágeis e suas imagens foram substituídas pela de crianças, ícones da inocência e 

da pureza; 

 ocasionado pelo fim da Guerra Fria e o “vazio ideológico americano”32
 (PONTE, 

2005). 

                                        
32

 O “vazio ideológico” aconteceu decorrente do desmembramento da União Soviética, fazendo os 
EUA proferirem um discurso de “salvadores do mundo”, pela via de que infância, representada como 
responsável pelo futuro da nação, deveria ser salva da fome e/ou dos maus tratos em que vivem os 
países em desenvolvimento (PONTE, 2005). 
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Segundo Bizzo (2008), a inocência e desproteção associadas à infância 

acarretam unanimidade a causas que lhe dizem respeito ou a ela associadas. 

Dificilmente encontram-se causas declaradas contra a infância, mesmo que 

campanhas “em seu favor” possam ser consideradas como desserviço.  

 

Falar sobre criança não é apenas falar sobre crianças em sentido literal. 
Elas são uma sinédoque sobre o futuro do país, o bem-estar político e social 
de uma cultura. As histórias sobre crianças são sentimentais. Recorrem aos 
mesmos ganchos emocionais que os filmes melodramáticos. Levam os 
adultos a agir (PONTE, 2005, p. 88). 

 

De acordo com Rosemberg (2009), existe uma forte participação da mídia na 

veiculação de notícias sobre o tema infância; todavia, a contribuição destas para a 

reflexão da agenda de políticas públicas para a infância é muito pequena, em 

decorrência do foco sensacionalista. 

 As análises da contemporaneidade geralmente mostram o crescimento das 

tecnologias da comunicação e a centralidade que os produtos midiáticos adquirem 

ao longo do tempo, pois a mídia é uma das importantes instâncias sociais que 

produzem, circulam e reproduzem formas simbólicas (THOMPSON, 2009; 

HENNIGEN, 2006). 

 Esses discursos (formas simbólicas), que são recebidos pelos sujeitos, são 

interpretados e reproduzidos socialmente. Ocorre um processo de interpelação 

quando o sujeito se reconhece a partir desses discursos midiáticos. Ele os toma 

como algo que lhe diz respeito, identifica-se e reproduz como um sujeito daquele 

modo. Há uma tendência de explicar a si e ao mundo a partir da construção de uma 

verdade (HENNIGEN, 2006).  

  

Tomar as formas simbólicas como fenômenos contextualizados é vê-las 
como geralmente produzidas e recebidas por pessoas situadas em 
contextos sócio-históricos específicos e providas de recursos e capacidades 
de vários tipos. (...) a contextualização social das formas simbólicas implica 
também que essas formas podem tornar-se objetos de processos 
complexos de valorização, avaliação e conflito. Aqui, refiro-me ao que 
chamo de processos de valorização, isto é, processos com os quais, e 
através dos quais, é conferido às formas simbólicas determinado “valor” 
(THOMPSON, 2009, p. 22 – 23). 

 

A mídia, por sua produção, circulação, recepção e reprodução de variados 

discursos, constitui uma importante instância na produção simbólica contemporânea, 
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podendo ser pensada como uma autoridade (FISCHER, 2001 apud HENNIGEN, 

2006). 

A mídia processa discursos produzidos em múltiplos campos e re-utiliza 
saberes de outras autoridades. Em seus produtos impressos, a referência a 
especialistas é uma constante, o que confere credibilidade às notícias e 
posicionamentos veiculados (HENNIGEN, 2006, p. 48). 

 

 Com mensagens pedagógicas, de sedução e exemplaridade, a mídia ensina, 

cativa com o novo e traz exemplos de formas variadas de viver. Assim, lendo 

revistas e jornais e assistindo televisão, recebemos formas simbólicas que 

estabelecem como devemos conhecer o mundo, ser, atribuir valores sociais, pensar 

e sentir. No entanto, a mídia não consegue mostrar o mundo por todos os ângulos 

(HENNIGEN, 2006, p. 48). 

 Segundo Medrado (2000 apud STRENZEL, 2007), ao focalizarmos as 

produções midiáticas, estamos identificando produções que constroem discursos e 

que, por meio delas, adquirem maior visibilidade social. O discurso da mídia amplia o 

leque de repertórios disponíveis às pessoas, possibilitando, segundo Thompson 

(2009), relações de dominação. 

 Para contemplar a evolução do olhar midiático sobre os temas abordados neste 

tópico, serão tomadas como referência as produções “Adoção na mídia nacional e 

internacional” (GAGNO e WEBER, 2003); “Subjetivação como produção cultural: 

fazendo uma outra psicologia” (HENNIGEN, 2006); “A prática da adoção e a 

produção dos modos de ser adotante e adotado na mídia” (STRENZEL, 2007); 

“Repertórios sobre lesbianidade / homossexualidade na mídia (novela)” (BORGES, 

2008); “Homossexualidade / homoparentalidade na mídia” (ZAMBANO, 2008). 

 Apesar de a adoção existir desde os primórdios, ela permanece “esquecida” 

nos meios científicos. Quando efetuada uma busca nos bancos de artigos da 

(Scielo) e no banco de dados da (CAPES), utilizando descritores “adoção; mídia” e 

“adoção; crianças; mídia”, foram localizados somente dois trabalhos, sendo o de 

Gagno; Weber (2003) e Strenzel(2007), o que demarca a falta de estudos 

sistemáticos sobre este assunto.  

 Segundo Gagno e Weber (2003), a falta de pesquisas nessa área trouxe, como 

consequência, a generalização de casos dramáticos e a formação de preconceitos e 

estereótipos. Vargas e Weber (apud, GAGNO E WEBER, 2003) afirmam que os 

poucos pesquisadores brasileiros que estudam famílias adotivas geralmente 
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mencionam a escassa bibliografia existente no Brasil e enfatizam que a maioria dos 

trabalhos são casos clínicos que chegaram aos consultórios 

psicológicos/psiquiátricos, ocasionando um viés e uma generalização de que a 

adoção está associada a dificuldades e problemas. 

 Considerando-se a necessidade de ampliar o conhecimento sobre os diferentes 

aspectos da adoção, e tendo como objetivo preencher uma lacuna existente na 

literatura da área, Gagno e Weber (2003) revisaram as representações da adoção 

veiculadas pela mídia até o ano de 2002. As autoras chamam a atenção para “a 

importância de se conhecer o discurso dos meios de comunicação de massa a 

respeito da adoção, na medida em que estes têm ocupado um lugar central na 

cultura contemporânea” (GAGNO e WEBER, 2003). 

 Segundo Abreu (1994), foram os autores mais relevantes na área da 

adoção33da década de 1990, que mostraram a forte correlação entre o discurso da 

salvação infantil e uma história pessoal marcada por um desejo insaciado de ter uma 

criança. Em 1998, o autor retratou a gênese do estudo midiático sobre adoção 

internacional, explicitando a diferença de abordagem entre a imprensa brasileira e a 

francesa. A imprensa nacional considerou a adoção como “um mal necessário” e a 

imprensa internacional mostrou a adoção como “um gesto de caridade” para com 

crianças oriundas de países incapazes de solucionar o problema do abandono 

infantil. Já, na década de 2000, outra pesquisa relevante foi a de Gagno (2002), que 

analisou o conteúdo das revistas brasileiras de circulação nacional, “Veja” e “Pais & 

Filhos”. Esses dados mostram que temos uma lacuna sem produção na área.  

Desde 1996, tem sido realizado no Brasil, através do IAS (Instituto Ayrton 

Senna) e da ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância), a pesquisa 

“Infância na Mídia”, que analisa o comportamento editorial da mídia impressa 

brasileira em relação aos temas de infância e adolescência. Os resultados, de um 

modo geral, mostram que a imprensa tem mobilizado a sociedade em torno dessa 

questão. Não consta, na pesquisa da ANDI, o número de matérias sobre o 

subtema34 adoção (GAGNO e WEBER, 2003). 

                                        
33

 O estudo aborda a questão da adoção como um todo e não especificamente a adoção 
homoparental. 
34

 O tema adoção é retratado na pesquisa como um subtema do item “Direitos e Justiça”. 
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 Outra menção à mídia foi feita por Weber em 1996 e 1998, em que a autora 

considerou a mídia uma das responsáveis pela produção e/ou manutenção de 

preconceitos sociais sobre adoção. 

 Gagno (2002) constatou que, para a revista “Pais & Filhos”, a concepção de 

família ainda está amparada no modelo de família nuclear (biológica) e para a revista 

“Veja”, a cobertura do tema família é mais “ampla e diversificada”, principalmente 

pelo seu distanciamento das questões da família.  

 Dentre os estudos internacionais que abordaram as representações de adoção 

no contexto midiático, Gagno e Weber (2003) assinalam apenas um, de autoria de 

Waggenspack (1998). Este artigo foi intitulado “A crise simbólica da adoção: pauta 

pública dos meios de comunicação populares” e traz, como conclusão, a falta de 

uma orientação pública para que se expressem símbolos positivos sobre a adoção 

(GAGNO e WEBER, 2003). Apesar de o estudo ser americano, nota-se uma 

similaridade com os estudos brasileiros, já que os preconceitos ainda cercam a 

adoção, “causando problemas principalmente para os que com ela estão 

diretamente envolvidos” (GAGNO e WEBER, 2003, p.114). 

 Além desse estudo, foram encontrados por Gagno e Weber (2003), nove 

trabalhos produzidos entre os anos de 1983 e 2002, indexados na PsycINFO35, 

porém entende-se que é necessário avançar para os resultados encontrados nas 

pesquisas brasileiras, foco desta dissertação. 

O trabalho de Hennigen (2006) traz reflexões acerca do processo de 

subjetivação na contemporaneidade e enquadra o lugar da mídia neste processo.  

  

                                        
35

 A PsycINFO é um banco de dados (pesquisas) pertencente à American Psychological Association. 
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Quadro 7 – Pesquisas sobre adoção e mídia 

 

 

As pesquisas são recentes e analisam a televisão (novelas) e mídia escrita 

(jornal Folha de S. Paulo). Suas principais observações apontam para a identificação 

de preconceito e estereótipo nos profissionais que atuam no processo da adoção 

(técnicos da Justiça da Infância), ênfase nos laços de sangue e parentesco e de uma 

família unida pelo amor, sentimento que se torna o principal ponto de convergência 

para casar e ter filhos. Além disso, nas matérias do jornal da Folha de S. Paulo, 

Zambrano (2008) encontrou ¼ das matérias sobre homoparentalidade. Houve um 

aumento de ocorrências, quando da disputa pelos avós maternos e Maria Eugênia 

(companheira de Cássia Eller) pela guarda de Chicão. 

O que se percebe é que todas essas pesquisas focalizaram o casal que adota 

e não a criança. Esta pesquisa ficará atenta à adoção homoparental e à criança. 

Segundo Hennigen (2006), a única revista que abordou a questão da família 

homoparental e adoção foi a revista Veja, com uma reportagem intitulada “Gay pode 

ser pai adotivo?”. A resposta foi dada por um tribunal que alegou a falta da 

referência materna para tal.  

 

Os modelos de desenvolvimento e de ações parentais do campo da 
Psicologia e suas recomendações sobre os processos de identificação 
deixam claro acreditar que é preciso um pai e uma mãe, um homem e uma 
mulher (HENNIGEN, 2006, p. 49). 
 

Ano de 

Publicação
Título Autor Mídia

Período de 

Produção
Resultados

2007

A prática da adoção e a 

produção dos modos de ser 

adotante e adotado.

Strenzel, 

Janaina Claudia

Novela 

"Belíssima"

Novembro de 

2005 a julho 

de 2006

A novela focalizou a adoção por casais tanto heterossexuais

quanto homossexuais. No contexto da novela ficou

evidenciado que os técnicos da Justiça da Infância e

Juventude (psicólogos e assistentes sociais) adotaram uma

postura herdada historicamente, preconceituosa e

estereotipada a qual defende que famílias em situação de

pobreza são desqualificadas para a adoção, discurso este

que visou a recuperação de uma ordem social estabelecida.

2008

Repertórios sobre 

lesbianidade na novela 

Senhora do Destino: 

possibilidades de legitimação 

e de transgressão.

Borges, Lenise 

Santana

Novela 

"Senhora do 

Destino" e 

jornal Folha 

de S. Paulo

Junho de 2004 

a março de 

2005

No que se refere ao tema adoção homoparental, na novela,

os resultados revelam que os argumentos utilizados pelo

autor enfatizam os laços de sangue e o parentesco. Isso

resulta numa mesma família, unida pelo amor, cujo

sentimento é o principal ponto de convergência para o desejo 

de casar e formar uma família; nada mais as distinguindo de

um casal heterossexual.

2008

“Nós Também Somos 

Família”: Estudo sobre a 

parentalidade homossexual, 

travesti e transexual. 

Zambrano, 

Elizabeth

Jornal Folha 

de S. Paulo

Janeiro de 

1997 a agosto 

de 2005

Os resultados apontam que apenas 1/4 das 375

reportagens sobre homossexualidade, aborda o tema

homoparentalidade. No entanto, há um pico de ocorrências

no ano de 2002 quando da disputa jurídica pela guarda do

filho de Cássia Eller, disputada pelos avós maternos e Maria

Eugênia, companheira da cantora falecida. Esse aumento é

significativo por apontar o valor-notícia conferido ao

acontecimento, tanto no âmbito jurídico (pelo resultado

favorável à mãe social, quanto no senso comum (pela

simpatia para com a mãe social).

Fonte: (Strenzel, 2007); (Borges, 2008); (Zambrano, 2008).
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 A sentença dada por diversos tribunais fez eco a tais saberes, demarcando um 

campo do qual homossexuais estariam legalmente excluídos. 

 Apesar dos dados demográficos sobre famílias homossexuais serem 

relevantes, personagens homossexuais ganham algum espaço na mídia, mas a 

relação entre pais e mães homossexuais e crianças/jovens raramente é focada 

(HENNIGEN, 2003). 

 Segundo Szymanski (2000 apud HENNIGEN, 2006), os sujeitos que não 

conseguem viver de forma “naturalizada culturalmente” passaram a ocupar uma 

posição de incompetência e inferioridade, aspectos estes que são reforçados pela 

mídia.  

 

Existe uma parentalidade ou uma família homossexual. Por isso, é 
pertinente dar visibilidade a essa questão, discuti-la não como um assunto 
relativo às pessoas homossexuais, mas como algo que implica um 
deslocamento importante nas bases que fundam as concepções modernas 
de família e as posições de pais e de mães (HENNIGEN, 2006, p. 49). 

 

 Qual é a preocupação da mídia em relação à oposição às famílias 

compostas por homossexuais? Segundo Hennigen (2006), a maior preocupação 

está nas crianças e no seu desenvolvimento normal. A mídia colocou toda a 

preocupação no desenvolvimento “normal” da criança, ou seja, criou uma espécie de 

metanarrativa, ao conceber uma forma universalizável de ser criança, 

desconsiderando diferenças de classe, gênero, raça, sexo, religião, entre tantas 

outras. Contudo, a mídia segue acenando com este ideal de “infância que precisa 

ser educada e protegida, a fim de atingir a maioridade como um cidadão pronto” 

(HILLESHEIN, 2003 apud HENNIGEN, 2006). Dessa forma, assume-se como regra 

que famílias “desestruturadas” ou “incompletas” adquirem problemas psicológicos de 

toda a ordem. Aqui também situam-se as famílias homoparentais, como famílias 

desajustadas. 

 Strenzel (2007) retrata a prática da adoção nos seus diversos contextos 

sociais. Em sua pesquisa, trouxe reflexões sobre a prática da adoção, ou seja, 

cuidados e atenção às crianças e as produções de sentido no discurso midiático. A 

mídia foi escolhida pela sua dimensão social e cultural, além da propagação das 

formas simbólicas sobre os diferentes modos de vida da sociedade. 

 Para retratar os discursos sobre adoção na mídia, Strenzel (2007) analisou a 

novela Belíssima - novela brasileira, produzida e exibida pela Rede Globo, entre 
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novembro de 2005 e julho de 2006, contendo 209 capítulos. Foi escrita por Silvio de 

Abreu, com a colaboração de Sérgio Marques e Vinícius Vianna. Segundo a autora, 

a novela deu ênfase a “filhos buscando pais e mães biológicos; mães e pais 

buscando filhos biológicos; mães e pais buscando filhos biológicos perdidos ou 

desconhecidos”. Segundo a autora, a novela também retratou a prática de adoção 

homoparental e esta trama se estendeu por vários capítulos.  O enredo da novela 

mostrou alguns processos de adoção, focalizando, principalmente, a história de um 

personagem que teve um relacionamento extraconjugal com a secretária que ficou 

grávida e teve um filho. O pai não demonstrou nenhum interesse pelo filho, mas foi 

obrigado pela Justiça a reconhecê-lo e a pagar pensão à mãe da criança. A mãe 

biológica também não se interessa pelo menino, que vai morar com a madrinha. O 

avô biológico da criança decide solicitar sua guarda para receber o dinheiro pago 

pelo pai biológico. Apesar de a autora mencionar que, na novela, existiu um 

processo de adoção por um casal homossexual, a mesma não cita maiores detalhes 

em seu trabalho. 

Quanto aos discursos sobre adoção, a autora focalizou os seguintes 

resultados: “prevalência de consanguinidade em relação ao afeto”; “a 

consanguinidade garante ambiente saudável e tranquilo”; “o poder judiciário que 

toma as decisões finais” (STRENZEL, 2007). 

 Embora a novela tenha focalizado a adoção por casais tanto heterossexuais 

quanto homossexuais, ficou evidente que os técnicos da Justiça da Infância e 

Juventude (psicólogos e assistentes sociais) ainda adotam uma postura herdada 

historicamente, preconceituosa e estereotipada, ou seja, a família dita como 

adequada deve se enquadrar em determinados padrões. Famílias em situações de 

pobreza são desqualificadas para a adoção. Esse discurso visou à recuperação de 

uma ordem social estabelecida. Sendo assim, a autora conclui que: 

 

(...) são concepções que necessitam ser problematizadas para que se 
possam produzir outras opções na prática da adoção e, desse modo, outras 
possibilidades de vida para crianças e adolescentes na população 
disponível para essa prática (STRENZEL, 2007, p. 57). 

  

 No ano de 2008, tivemos dois trabalhos de bastante relevância para os estudos 

de mídia e homoparentalidade / adoção homoparental, sendo eles os trabalhos de 

Zambrano (2008) e de Borges (2008).  
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 Borges (2008) analisou os repertórios sobre lesbianidade / homossexualidade 

na novela Senhora do Destino – novela brasileira, produzida e exibida pela Rede 

Globo, entre junho de 2004 e março de 2005, totalizando 220 capítulos. Foi escrita 

por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Glória Barreto, Maria Elisa Berredo e 

Nelson Nadotti e também nas peças jornalísticas do jornal Folha de S. Paulo que 

retrataram discussões sobre a novela.  

 Para a autora, o poder da mídia televisiva pode ser também entendido por sua 

capacidade em converter pautas em “problemas sociais”36, a fim de gerar produtos 

rentáveis. O autor da novela retratou o tema “adoção homoparental” em um dos 

capítulos. A abordagem utilizada se remeteu ao contexto dos direitos civis, no 

entanto, a articulação entre homoparentalidade se vinculou às temáticas amor, 

casamento e família (BORGES, 2008). 

Ambos os estudos (STRENZEL, 2007 e BORGES, 2008) mostraram que houve 

supervalorização dos laços consanguíneos e de parentesco tanto na novela 

Belíssima quanto na novela Senhora do Destino. 

As novelas utilizaram o “repúdio” nas questões que envolviam união civil 

homossexual e adoção homoparental, como estratégia de comunicação para manter 

e aumentar a audiência. Borges (2008) faz referência aos estudos de autores, tais 

como: (GOMIDE, 2006; MARQUES, 2003; PEREIRA; LOPES; SILVA, 2006; PERET, 

2006), que concordam que a visibilidade de personagens homossexuais e as 

questões daí advindas, entre elas a adoção homoparental, têm tido alto impacto 

sobre a sociedade. Hamburguer (2005 apud BORGES, 2008) alega que, apesar da 

aparente conexão com as demandas e mudanças sociais, a mídia está implicada no 

processo de reprodução de representações que, muitas vezes, mantêm e perpetuam 

a desigualdade social. 

Zambrano (2008) selecionou, em sua pesquisa, 503 matérias referentes à 

homossexualidade, todas publicadas no período entre janeiro de 1997 a agosto de 

2005. Dentre essas, 128 envolvem diretamente questões relacionadas à união civil / 

casamento homossexual e homoparentalidade. A escolha pelo jornal Folha de S. 

Paulo se assemelha aos pontos destacados anteriormente nesta dissertação. A 

autora também não encontrou o termo homoparentalidade em nenhuma das peças 

jornalísticas por ela analisadas.  

                                        
36

 Para Rosemberg (2007), nas sociedades modernas, a mídia se configura como uma das arenas 
importantes para a definição de problemas sociais.  
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Como resultado dessa pesquisa, a autora encontrou, nas peças jornalísticas 

sobre homossexualidade, uma correlação com outros acontecimentos motivadores. 

A pesquisa é mais ampla – trata de homossexualidade na Folha de S. Paulo. Ao 

levantar a temática, encontrou um quadro de 25% das matérias sobre 

homoparentalidade. 

A recorrência de artigos e reportagens relacionados a cada tipo de evento 

mostra a menor ou maior visibilidade que o assunto integra nas pautas da mídia pela 

frequência impressa (ZAMBRANO, 2008).  

Dentre os assuntos encontrados, destacaram-se: o projeto de parceria civil 

homossexual; situações envolvendo pessoas públicas homossexuais; situações 

cotidianas, envolvendo preconceito e diversidade sexual; comemorações do Dia do 

Orgulho Gay; atividade de grupos de pressão; aparecimento de casais 

homossexuais e, recentemente, famílias homoparentais na mídia televisiva 

brasileira; mobilização política pela luta aos direitos sexuais e reprodutivos.  

Segundo Rios (2002 apud ZAMBRANO, 2008), a atenção cada vez maior da 

mídia ao movimento homossexual parece estar ligada à sua aceitação como 

movimento social legítimo.  

A maioria das peças jornalísticas veiculadas pela Folha de S. Paulo sobre 

homoparentalidade aborda a demanda do casamento / união civil entre pessoas do 

mesmo sexo. A autora retrata um aumento significativo da produção de matérias nos 

anos de 2004 e 2005, dados estes que serão comparados àqueles obtidos e 

analisados nesta dissertação. Na distribuição das peças jornalísticas sobre o tema 

homoparentalidade, o tema adoção é o segundo mais abordado, perdendo somente 

para união civil.  

Percebeu-se que a quebra do silêncio em relação à homossexualidade pode 

ser comprovada pela utilização recorrente de personagens homossexuais em 

diversos meios de comunicação, tais como: programas de TV, novelas, filmes, 

seriados e revistas. No entanto, antes de qualquer conclusão sobre o papel da mídia 

na visibilidade da infância diante das questões voltadas ao público homossexual 

(união civil, adoção etc.), é preciso reconhecer uma abordagem antagônica, afinal, a 

mídia é constituída por uma multiplicidade de vozes, que assume constantemente 

diferentes valores sociais.  

Vale ainda considerar que a homossexualidade se tornou um produto de alta 

rentabilidade para os meios de comunicação, aliando-se a uma nova estratégia de 
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atingir novos públicos potenciais, do ponto de vista do consumo. Ao buscar 

explicações sobre o recente fenômeno desta visibilidade, Trevisan (2000 apud 

BORGES, 2008) retratou que a homossexualidade se tornou um produto rentável 

para os meios de comunicação, aliando-se a uma nova estratégia de atingir novos 

públicos potencialmente importantes para o consumo. 

 No próximo capítulo, descreveremos os procedimentos metodológicos 

adotados em nossa pesquisa e a descrição sistematizada dos resultados obtidos 

nesta dissertação. 
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3. ANÁLISE FORMAL E DISCURSIVA: O TEMA ADOÇÃO HOMOPARENTAL EM 
PEÇAS JORNALÍSTICAS DA FOLHA.COM 

 

 Neste capítulo adentraremos a segunda fase prevista pela HP: as formas 

simbólicas que elegemos, ou seja, as 245 unidades de informação (UI)37, localizadas 

no jornal online da Folha de S. Paulo (Folha.com), no período de 23/06/2000 a 

22/08/2011. Para tanto, organizamos o capítulo em dois tópicos: o primeiro refere-se 

à descrição dos procedimentos para a coleta e análise das UI que compõem o 

universo, o corpus e a amostra, e, o segundo, à sistematização dos resultados 

obtidos na análise formal. 

 

 3.1 Procedimentos de análise 

 Para efetuarmos a análise discursiva das formas simbólicas, nos guiamos por 

procedimentos inspirados em Bardin (1977) e em Rosemberg (1981) para quem o 

conceito de análise de conteúdo: 

 
 

[...] se propõe a descrever aspectos de uma mensagem, objetiva e 
sistematicamente, e algumas vezes, se possível, de forma quantificável, a 
fim de reinterpretá-la, de acordo com os pressupostos da investigação 
(ROSEMBERG, 1981, p. 70).  

  

 Assim, os procedimentos de análise envolveram duas etapas: a localização das 

UI que compõem o universo, o corpus e a amostra da pesquisa e as estratégias para 

analisar as UI localizadas. 

 

3.1.1 Localização das UI 

 Foram localizadas e coletadas 842 peças jornalísticas publicadas no jornal 

Folha de S. Paulo Online (Folha.com), por meio do site UOL38, no período de 2000 a 

201139, e que continham os termos: adoção, crianças, casais, gays, homossexuais, 

                                        
37

 Embora os tipos de textos jornalísticos publicados tenham especificidades que os diferenciam 
(artigo, coluna, crônica, editorial, entrevista, matéria, nota, perfil, reportagem e texto legenda) nesta 
dissertação todos serão considerados unidades de informação (UI) das peças jornalísticas. 
38

 UOL – Universo Online, disponível em: <http://www.uol.com.br/> 
39

 A busca foi filtrada de acordo com faixa máxima permitida no site para a data inicial: 01 jan 1994.   
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casais do mesmo sexo; delimitados a partir de um rol de descritores apresentados 

adiante. Embora a busca tenha sido iniciada em maio de 2011, foi feita uma 

atualização no período de 21/08/2011 a 08/09/2011, a fim de verificar novas 

inserções.  

 A busca foi organizada em quatro grupos de descritores: 1) adoção, casais, 

gays; 2) adoção, crianças, gays; 3) adoção homoparental; 4) adoção por casais 

homossexuais.  

 Na Folha de S. Paulo Online, o índice de busca interna do site consiste em uma 

ferramenta importante, pois possibilita aos usuários o acesso às informações mais 

gerais sobre o conteúdo do jornal e facilita encontrar um determinado assunto. O 

jornal disponibiliza ao usuário três possibilidades de acesso: Folha.com; Folha de S. 

Paulo; Guia Folha, sendo que este último é um roteiro semanal de lazer e 

gastronomia de São Paulo.  

 Nesta dissertação optou-se pela busca na Folha.com que, diferente da Folha 

de S. Paulo online que é restrita a assinantes, apresenta conteúdo com acesso livre 

na Internet; as notícias são atualizadas no decorrer do dia e conta com audiência de 

17 milhões de visitantes únicos e 173 milhões de páginas vistas por mês.  

 

 
             

    Figura 1 - Página da Folha.com 

              Fonte: <http://www.folha.uol.com.br/> 

  

http://www.uol.com.br/
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A busca apresenta, em número, o resultado total de peças jornalísticas, sendo 

25 peças por página, contendo dados da publicação, tais como nome do jornal, 

seção, título, data e hora, fonte/autoria, resumo da matéria e seu endereço de 

página na web. O exemplo abaixo foi extraído do referido site e permite ter uma ideia 

de como a busca, o resultado e as publicações são apresentados.  

 

 

          Figura 2 - Busca por resultados no site da Folha.com 
           Fonte: <http://www.folha.uol.com.br/> 

 

 Organizou-se a coleta das 842 peças jornalísticas em sistema de planilhas do 

Excel, seguindo a seguinte ordem: descritor, nº da peça, título, ano de publicação, 

data de publicação, seção, fonte, link da página da peça jornalística na web. Em 

seguida, foi realizada a leitura, a fim de selecionar-se as que se encontravam no 

contexto da pesquisa, ou seja, aquelas que abordavam o tema “adoção de crianças”, 

relacionada a homossexuais.  

 Desse modo, foram descartadas 234 peças jornalísticas, dos mais diversos 

temas, entre eles: os casos “do goleiro Bruno”, “da advogada Mércia Nakashima”, 

além daquelas que tratavam das “chuvas nos estados de Alagoas e Pernambuco” e 

dos “ataques contra Israel”, entre outras. Assim, chegou-se ao resultado de 608 

peças jornalísticas.  

http://www.uol.com.br/
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 Foi realizado um cruzamento de informações, a fim de verificar e eliminar as 

repetições ocorridas nos quatro grupos de descritores. Nesta etapa, foram 

eliminadas 363. Por fim, chegou-se ao resultado de 245 peças jornalísticas, as quais 

serão denominadas UI (unidades de informação). A estatística dessa primeira fase 

está representada na tabela 4, logo abaixo. 

 

     Tabela 4 – Quantidade de UI localizadas por descritores disponível no site da (Folha.com) 

 
     Fonte: <http://www.folha.uol.com.br/> 
     Elaboração: própria 

  

3.1.2 Estratégias de análise 

 Este conjunto de 245 UI constitui o universo desta pesquisa e foi organizado 

em sistema de “clipping” no Word, seguindo a mesma ordem disposta no Excel, com 

o acréscimo do texto e da hora de publicação. De acordo com Bardin (1977), o 

conjunto de UI “relaciona-se aos documentos sobre os quais se pode efetuar a 

análise. A amostra que será submetida à análise deve ser representativa do universo 

inicial” (BARDIN, 1977, p. 96-97).  

 De acordo com Bardin (1977), uma unidade de registro geralmente utilizada 

para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de 

tendências, etc. é o tema. As comunicações de massa podem ser, e frequentemente 

são analisadas tendo o tema por base. Sendo assim, as 245 UI foram organizadas 

em 08 grupos temáticos (temas eixos ao redor dos quais o tema principal “adoção” 

se organiza e/ou é abordado): 

 

 

 

 

 

Descritores Período
Nº Geral        

de UI

Nº de UI 

Eliminadas

Nº Geral de UI 

Selecionadas

Nº Geral de UI 

Repetidas

Nº Final de UI 

Selecionadas

adoção, casais, gays 2000 a 2011 158 -15 143

adoção, crianças, gays 2000 a 2011 294 -187 107

adoção por casais do 

mesmo sexo
2000 a 2011 165 -16 149

adoção por casais 

homossexuais
2000 a 2011 225 -16 209

Total de UI 842 -234 608 -363 245

http://www.uol.com.br/
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 Adoção – UI que tratam específica e diretamente do tema “adoção”. 

 Direitos – refere-se às UI em que o tema “adoção” é abordado como direito, 

quer seja humano ou homossexual. 

 Educação – UI em que o tema “adoção” está relacionado à educação. 

 Eleições – refere-se àquelas UI em que o tema “adoção” foi abordado no 

contexto político das eleições governamentais. 

 Família – refere-se às UI em que o tema “adoção” está relacionado à família. 

 Opinião pública – UI em que o tema “adoção” é foco de pesquisa de opinião 

pública. 

 União Civil – UI em que o tema “adoção” está relacionado à união civil ou 

homoafetiva. 

 Outros – UI em que o tema “adoção” está inserido na divulgação de duas 

séries de televisão; de dois livros; de um artigo e na retrospectiva dos 

acontecimentos do ano de 2010. 

  Na pesquisa trabalhou-se com três recortes – universo, corpus e uma amostra 

– que sustentaram a análise das UI como um todo, como pode ser verificado no 

apêndice 1. Cada um dos recortes foi objeto de análise específica, com abrangência 

inversamente proporcional à extensão do recorte, ou seja, foi dispensada maior 

abrangência àqueles recortes menores em extensão; de modo que das 245 UI, 

foram retidas 75 UI que se referem ao contexto nacional para compor o corpus, 

conforme apresentado no apêndice 2. Entende-se por contexto internacional aquelas 

UI cujo fator gerador foram acontecimentos ocorridos no cenário internacional. Já as 

UI consideradas no contexto nacional tiveram seu fator gerador no cenário brasileiro.  

 

  Para Bardin (1977): 

 

o corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem 
submetidos aos procedimentos analíticos. A sua constituição implica, muitas 
vezes, escolhas, seleções e regras (da exaustividade – uma vez definido o 
campo do corpus é preciso levar-se em conta todos os elementos desse 
corpus; da representatividade; da homogeneidade; de pertinência) (p. 96).  

 

Seguindo os recortes realizados – universo, corpus e amostra – organizou-se a 

análise de acordo com sua extensão – quanto maior o recorte menos abrangente a 

análise. As categorias de análise foram distribuídas de forma gradual, aumentando à 

medida que o recorte diminui, ou seja, explorando mais suas particularidades.  
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Tabela 5 – Tipo de análise conforme o recorte da UI  
 

 
   Fonte: própria 

 

  

Segundo Bardin (1977, p.117), “a maioria dos procedimentos de análise 

organiza-se, no entanto, em redor de um processo de categorização”. Trata-se da 

“classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento [...] com os critérios previamente definidos”.  

 
 

Tabela 6 – Categorias usadas para descrever as UI  
 

 
      Fonte: própria 

 

  

A fim de proceder à análise, foram elaborados “Manuais”, que são grades 

analíticas e que contêm não apenas o rol de categorias, mas, também, sua 

definição, como se poderá verificar no apêndice 3.  

 Para compor a amostra desta dissertação, utilizou-se a categoria 

“personagem”, cujo conceito proposto por Bardin (1977) refere-se ao “ator ou 

atuante”. Esta categoria pode ser combinada com outras, geralmente estabelecidas 

em função das características ou atributos do personagem.  

RECORTE UI TIPOS DE ANÁLISE CATEGORIAS

Universo UI Contexto de produção das UI 6

Corpus UI Contexto de produção das UI 10

Amostra Personagens / Depoentes Caracterização das personagens / depoentes 24

RECORTE CATEGORIAS
QTDE DE 

CATEGORIAS

Universo
(1) Localização geográfica; (2) Ano de publicação; (3) Data de publicação; 

(4) Seção; (5) Grupo temático; (6) Número da UI.
6

Corpus
Todas do Universo, mais: (7) Hora da publicação; (8) Autoria; (9) Citação do 

tema; (10) Dados da UI; 
10

Amostra

Todas do Universo e do Corpus, mais: (11) Personagem / Depoente; (12) 

Adotante; (13) Reveleção do nome do adotante; (14) Idade do adotante; (15) 

Escolaridade do adotante; (16) Profissão do adotante; (17) Tempo de 

convivência do adotante; (18) adotado; (19) Revelação do nome do adotado; 

(20) Idade do adotado; (21) Grau de parentesco do adotado com o adotante; 

(22) Tempo de acompanhamento; (23) Antecendentes; (24) Características 

da adoção.

24
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  Assim, define-se nesta dissertação que personagem é a pessoa que vive a 

ação, ou seja, “homossexuais que adotaram crianças”, “crianças que foram adotadas 

por homossexuais”. Esses personagens serão localizados nos casos de adoção 

homoparental os quais compõem a amostra. Faz-se também necessário explicitar 

que associada à categoria “personagem” encontra-se a categoria “depoente”.  

A denominação “depoente” refere-se às pessoas e/ou instituições que podem 

ser identificadas no texto das UI, através de pistas e dados de identificação, e que 

prestam depoimento, emitem opiniões, posicionamentos sobre o tema desta 

dissertação, de forma indireta (não realiza a ação de adotar ou ser adotado, mas 

discorre sobre o tema) e direta (realiza a ação de adotar ou ser adotado e discorre 

ou não sobre o tema). Esta última forma denominou-se “personagem / depoente”. 

 

3.2 Análise de conteúdo das UI: resultados 

 Este tópico destina-se à descrição e análise das peças jornalísticas publicadas 

pelo jornal Folha de S. Paulo Online (Folha.com) sobre o tema adoção 

homoparental, entre 2000 e 2011 e que foram submetidas a procedimentos de 

análise de conteúdo, conforme descrito no tópico anterior.  

Para sistematizar os resultados, os dados coletados foram transcritos em 

tabelas, gráficos e quadros, utilizando exemplos retirados do próprio texto em 

análise, tal como propôs Bardin (1977). Os resultados serão apresentados de acordo 

com a Tabela 6, organizados em três eixos em torno das UI: no primeiro eixo (3.2.1 

caracterização geral das UI - universo) procurou-se descrever e fornecer algumas 

interpretações sobre o conteúdo geral das UI contidas no universo. No segundo eixo 

(3.2.2 caracterização geral das UI – corpus) procurou-se descrever e apontar 

algumas interpretações sobre o corpus da pesquisa. No terceiro eixo (3.2.3 análise 

dos personagens / depoentes - amostra) analisaram-se as personagens / 

depoentes referidas na amostra da pesquisa.  

3.2.1 Caracterização geral das UI - universo 

A caracterização geral das UI organizou-se em torno da descrição do universo 

em contexto nacional e internacional. Foram selecionadas 245 UI, sendo 170 do 

contexto internacional (69%) e 75 do contexto nacional (31%). 
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 A apresentação dos resultados organizou-se em torno das categorias de 

análise conforme descritas na tabela 6 e buscou-se um comparativo de ambos os 

contextos (nacional e internacional).  

O gráfico 7 apresenta as 245 UI, as quais foram organizadas por localização 

geográfica, quando constatou-se que 38% delas referem-se a acontecimentos 

ocorridos na Europa e 42% referem-se a acontecimentos ocorridos na América do 

Sul, sendo que, deste percentual, as discussões acerca dos acontecimentos no 

Brasil representam 72%. 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição do Universo por região no mundo 
  Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

 

O gráfico (8), a seguir, apresenta a distribuição de UI por ano de publicação. 

Pode-se notar que houve um aumento significativo de publicações nos anos de 2005 

e 2010.  

Quando analisadas as 33 UI de 2005 - (97% concentradas no contexto 

internacional), percebeu-se que as discussões geradas estavam direcionadas ao 

primeiro país do mundo que havia aprovado duas leis simultâneas direcionadas a 

casais do mesmo sexo. A Espanha foi pioneira na aprovação da lei que autorizou, 

simultaneamente, o casamento homoparental e a adoção de crianças. Nesse 

mesmo período a igreja católica elegeu Joseph Ratzinger (Bento XVI), novo Papa, 

cujo primeiro desafio foi condenar o referido projeto de lei. Quando Cardeal, Joseph 

Ratzinger havia preparado, em 2003, uma campanha mundial contra a legalização 
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da união civil homossexual. A visão do Vaticano, sob influência de Ratzinger, 

considera a homossexualidade como “um fenômeno moral, social inquietante”, que 

se tornou cada vez mais preocupante nos países que concederam a união civil e a 

adoção homoparental. Segundo Papa Bento XVI “... uma depravação e uma ameaça 

à família e a estabilidade da sociedade” (UI – 46 e 47).  

 

 

Gráfico 8 – Quantidade de UI no período de 2000 a 2011. 
   Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 
 
 

  

Quando analisadas as 69 UI de 2010 – (59% concentram-se no contexto 

internacional)40, pode-se notar que o debate se intensificou em torno da polêmica lei 

do casamento de pessoas do mesmo sexo, quando o Senado da Argentina iniciou a 

tramitação da votação para aprovação da lei. A Argentina foi o primeiro país da 

América Latina e o décimo do mundo a autorizar o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, garantindo-lhes os mesmos direitos dado aos casais heterossexuais, 

como adoção de crianças e benefícios sociais. A forte polêmica em torno da lei foi 

gerada principalmente por membros do catolicismo e apoiadores da Igreja Católica.  

 A Igreja empreendeu ações que vão desde a mobilização de estudantes de 

escolas católicas e de milhares de fiéis na frente da Casa Rosada41 até sanções aos 

clérigos que não partilharam do posicionamento do catolicismo  

                                        
40

 Embora os gráficos abaixo apresentem tanto o contexto internacional quanto nacional, em um 
primeiro momento, as análises concentram-se no cenário internacional para, posteriormente, 
aprofundar a análise no cenário nacional – corpus da pesquisa. 
41

 A Casa Rosada é a sede da presidência da República Argentina, em Buenos Aires. 
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 Aprovado pelo Senado, o projeto de lei foi sancionado no dia 21 de julho de 

2010 pela presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O evento que aconteceu no 

Palácio do Governo Argentino recebeu representantes do movimento homossexual, 

além das representantes das “Mães da Praça de Maio”42 e das “Avós da Praça de 

Maio”. 

 

 

 

 
Gráfico 9 – Dispersão da quantidade de UI no período de 2000 a 2011 divididas em 
contexto nacional e internacional. 

 Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

 

 Uma análise possível é traçar um comparativo entre o ano em que se inicia o 

debate em torno do tema “adoção homoparental”. Pode-se apreender no gráfico 9 

que, diferente do contexto internacional, o debate em torno da questão foco desta 

dissertação intensificou-se no contexto nacional somente a partir do ano 2010, 

embora a questão dos direitos dos homossexuais já tramitasse na Câmara dos 

Deputados do Brasil desde 1995, com o Projeto de Lei nº 1151, da então Deputada 

Marta Suplicy.  

 

                                        
42

 As Mães da Praça de Maio são mulheres que se reúnem na Praça de Maio, Buenos Aires, para 
exigirem notícias de seus filhos desaparecidos durante a ditadura militar na Argentina (1976 – 1983). 
Alguns pais, considerados para a adoção durante os cinco anos de ditadura. Disponível em: 
<http://www.madres.org/navegar/nav.php?idsitio=5&idcat=906&idindex=76> Acesso em: 20 
fev.2012. 
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 Gráfico 10 – Comparativo das publicações das UI nos meses do ano. 
   Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

  

Conforme apresentado no gráfico 10, o maior número de publicações ficou 

concentrado nos meses de junho e julho. O maior número de publicações referentes 

os meses de junho e julho estão concentrados, respectivamente, nos anos de 2005 

e 2010. Isso se deve a dois fatos geradores dessas publicações: em junho de 2005, 

o debate em torno do projeto de lei espanhol – anteriormente mencionado – ocupou 

62% de todas as publicações do mês. Já em julho de 2010 o debate em torno do 

projeto de lei argentino – anteriormente mencionado – ocupou 88% de todas as 

publicações do mês. 

 

Gráfico 11 – Comparativo das publicações das UI nos dias da semana. 
  Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 
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O gráfico acima permite observar que 85% das 245 publicações estão 

concentradas nos dias da semana (de segunda feira a sexta feira), ao passo que as 

UI publicadas aos finais de semana representam 15%. Pode-se perceber, também, 

que há uma concentração de publicações na seção Mundo (tabela 7). Segundo o 

jornal Folha de S. Paulo Online (Folha.com)43, trata-se de um caderno diário, cujas 

publicações destinam-se às notícias internacionais, abrangendo aquelas que são 

publicadas nos mais influentes meios de comunicação do planeta. 

 
 Tabela 7 – Seções das UI apresentadas no contexto internacional e nacional 

 

 
    Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 
 

 

O gráfico 12 e a tabela 8, a seguir, apresentam a distribuição das UI por grupos 

temáticos. Faz-se necessário informar que os grupos temáticos foram criados de 

acordo com a ideia central apresentada nas próprias UI.  

Na esteira da luta pelos direitos de homossexuais, por meio de ações do 

movimento LGBT, o reconhecimento da união civil entrou para a agenda política; 

consequentemente, o tema “adoção homoparental” entrou para o debate político, 

social e religioso. Isso pode ser retratado ao observar que o grupo temático “união 

civil” ocupou 44% do universo desta pesquisa e o grupo temático “adoção” ocupou 

27%. 

 

                                        
43

 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/cadernos_diarios.shtml>  
Acesso em: 20 fev.2012. 

Seção Qtde Seção Qtde

BBC Brasil 12 Colunas Destaques GLS 1

BBC Brasil.com 2 Cotidiano 42

Cotidiano 1 Folhateen 1

D-World Deustche Welle 1 Ilustrada 2

Equilíbrio e Saúde 2 Multimídia 1

Ilustrada 10 Mundo 4

Mundo 141 Poder 21

Turismo 1 Rádio Folha 1

Tec 1

TV Folha 1

TOTAL 170 75

INTERNACIONAL NACIONAL
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Gráfico 12 – Distribuição do Universo por grupo temático 
Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

 
Tabela 8 – Apresentação dos grupos temáticos no contexto internacional e nacional 

 

 

          Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

 

No contexto internacional, obteve-se 94 UI diretamente ligadas ao grupo 

temático União Civil, as quais, em sua maioria, concentraram-se nos anos 2005 e 

2010. O que suscitou o aumento de publicações sobre o tema foi o debate em torno 

da legalização da união civil de pessoas do mesmo sexo, na Espanha e na 

Argentina, respectivamente. Na Argentina, a lei de união civil já havia sido aprovada 

desde 2002 na cidade de Buenos Aires. Havia 4 cidades argentinas que permitiam a 

união civil de casais do mesmo sexo. 

Em relação às UI, diretamente ligadas ao grupo temático Adoção no contexto 

internacional, obteve-se o número de 42 UI, as quais, em sua maioria, 
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concentraram-se nos anos de 2002, 2009 e 2010. O aumento dessas UI publicadas 

no ano de 2002 deveu-se à aprovação da adoção de crianças por casais do mesmo 

sexo (com ou sem união civil) pelos governos britânico e sueco; e à concessão da 

adoção homoparental pela África do Sul. Além disso, houve o posicionamento da 

Igreja Católica sobre esses acontecimentos. Já no ano de 2009, houve a aprovação 

da adoção homoparental pelo governo uruguaio e a tentativa de aprovação da lei 

pelo mexicano. O projeto de lei apresentado ao Parlamento Dinamarquês gerou 

mais comentários da Igreja Católica. No ano de 2010, houve a aprovação do 

Parlamento Dinamarquês da lei de adoção homoparental, além de Miami também 

confirmar esse mesmo direito. Algumas UI retratam o Papa e o Vaticano emitindo 

mais posicionamentos contrários a essas aprovações.  
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Quadro 8 – Contexto internacional sobre a lei de união civil e adoção homoparental. 
 

 

     Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

País
União civil para casais 

do mesmo sexo

Adoção de Crianças por 

casais do mesmo sexo
Observação

Dinamarca 1989 2009
1999 - o governo permitiu à homossexuais ligados por união civil a adotar o filho 

de seu companheiro (a).

Holanda 2001 2001
Foi o primeiro país europeu a permitir a adoção por casais do mesmo sexo 

sem relação de parentesco.

Alemanha 2000 Não

2000 - Tutela para administrar o cotidiano dos filhos que os companheiros 

trouxerem para a união.

2001 - Autoriza um membro do casal homossexual a adotar o filho biológico do 

outro desde que haja união civil.

Suécia 1995 2002 2002 - Legaliza a doção por casais homossexuais desde que haja união civil.

Inglaterra e 

País de Gales
2005 2005

2003 - Reino Unido começa a estudar a possibilidade de reconhecimento da 

união civil e da adoção.

Espanha 2006 2006
2006 - Legalização da união civil e da adoção de crianças por casais do 

mesmo sexo.

Islândia 1996 2006

2006 - O país aprovou a lei que permite a adoção de crianças por casais do 

mesmo sexo somente para casais que possuem relação estável de mais de 

cinco anos.

Bélgica 2003 2006

2006 - Casais homossexuais regularmente casados e que vivem juntos terão 

os mesmos direitos dos casais heterossexuais sobre o que se refere a 

adoções de crianças, sejam elas belgas ou estrangeiras.

Noruega 2008 2008 2008 - O país legalizou tanto a união civil como a possibilidade de adoção.

EUA Parcialmente Parcialmente

1986 - Duas mulheres da Califórnia se tornaram o primeiro casal do mesmo 

sexo a adotar uma criança, desde então, o número de estados nos Estados 

Unidos que permite a adoção, subiu para 14. A situação em alguns estados 

ainda é ambigua, não apontando clareza na permissão.

Obs: O mesmo ocorre com a união civil de casais do mesmo sexo que 

somente é permitida por alguns estados dos EUA.

Uruguai 2008 2009 2008 - Aprovação  da união civil.

Austrália Parcialmente Parcialmente

2002 - Adoção somente é permitida no estado de Westerm e, posteriormente, 

no terrítório da capital Camberra.

Obs: Três Estados australianos (Victoria, Tasmânia e Nova Gales do Sul), 

mais a capital, Camberra, permitem alguma forma de união civil.

Canadá 2005 2005 2005 - Governo permite os mesmos direitos dados aos casais heterossexuais.

África do Sul 2002 Não
2002 - O Tribunal Constitucional da África do Sul concedeu aos casais do 

mesmo sexo o direito de adotar conjuntamente.

Portugal 2001 Não
2001 - A legislação posrtuguesa reconhece desde 2001 a união entre pessoas 

que vivem juntas há dois anos, independentemente de seu sexo.

Croácia 2003 2003
2003 - O Parlamento adotou uma lei que concede aos casais homossexuais os 

mesmos direitos daqueles formados por sexos opostos.

Nova Zelândia 2004 2004

2004 - O Parlamento neozelândes adotou uma controvertida legislação que 

outorga aos casais homossexuais que oficializaram sua união, os mesmos 

direitos que os casais heterossexuais.

Suíça 2005 Não

2005 - Os Suíços adotaram em referendo um projeto de "associação 

registrada" para casais homossexuais, que o parlamento já havia adotado. Se 

inspira no direito matrimonial mas é diferenciado do matrimônio, pois exclui a 

adoção.
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 Adentra-se, a seguir, nas análises do contexto nacional, ou seja, o corpus 

desta dissertação, representado pelas 75 UI contidas na tabela abaixo. 

 
 

Quadro 9 – Apresentação dos números das UI do Universo e do Corpus da pesquisa. 

 

 
         Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

3.2.2 Caracterização geral das UI - corpus 

 A caracterização geral das UI – corpus da pesquisa - organizou-se em torno 

do contexto nacional. Foram selecionadas 75 UI para análise dessa etapa. O gráfico 

13 apresenta as 75 UI, as quais foram organizadas por localização geográfica – 

estado do país – quando constatou-se que a maioria das UI estão concentradas no 

Distrito Federal (59%). Isso permite observar que as questões aí tratadas dizem 

respeito àquelas que afetam a sociedade como um todo, uma vez que se trata de 

decisões de abrangência nacional.  

 

 

Gráfico 13 – Localização geográfica das UI 
Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 
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Além da categorização por estado, optou-se por analisar a abrangência do 

acontecimento mencionado na UI. Dessa forma, conclui-se que 74% das UI 

relacionadas à questão da adoção de crianças são UI que discutem a questão em 

nível federal. Já 24% no nível estadual e 12% no nível municipal (gráfico 14).  

 

 

 

Gráfico 14– Dimensão da discussão apresentada na UI 
Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

Pode-se observar no gráfico 15 que houve um aumento exponencial de 

publicações de UI concentrado nos anos de 2010 e 2011.   

 

 

Gráfico 15 – Distribuição das UI entre os anos 2000 e 2011 
Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com)  
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As publicações estão concentradas nos meses de maio (23%) e agosto (17%).  

81% delas entre segunda e sexta feira, na maioria, no período da manhã. 

 

 

Gráfico 16 – Distribuição das UI na hora da publicação. 
  Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

De acordo com a tabela 7, as UI estão concentradas nas seções Cotidiano 

(56%) e Poder (28%). A seção Poder é dedicada à vida política, institucional e aos 

movimentos sociais. Segundo o jornal Folha de S. Paulo44, essa seção procura 

oferecer informações pluralistas e apartidárias, a fim de exercer sua cidadania. “É 

um instrumento fundamental para os formadores de opinião” já que nele se 

encontram informações sobre os últimos acontecimentos. Já a seção Cotidiano 

oferece ao leitor informações úteis ao seu dia-a-dia nas áreas de educação, 

segurança e direito do consumidor, além de apresentar as principais notícias do 

país. 

Dos grupos temáticos apresentados na (tabela 8), Adoção ocupa 23% do total 

de publicações; União Civil 19%, seguido de Eleições 17% e Direitos 13%. 

Na sequência, apresenta-se a separação de número de UI, de acordo com as 

publicações nos grupos temáticos. 

 

 

 

                                        
44

 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/cadernos_diarios.shtml> 
Acesso em: 26 fev. 2012. 
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Tabela 9 – Distribuição das UI por grupos temáticos. 

 

 
 
 

Com relação à autoria das UI, nota-se que 59% delas foram assinadas 

individualmente ou por mais de um autor. 41% dessas publicações referem-se a UI 

que não levam assinatura de autores, porém, apresenta a agência responsável pela 

notícia.  

 
Gráfico 17 – Distribuição das autorias das UI 
Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

 

Citação do tema refere-se à citação de palavras como “adoção, adotar, 

adotado...” diretamente no título da UI. Foi criado uma sub-categoria denominada 

direta para expressar aquelas UI que apresentaram a citação no título e indireta 

para aquelas que o tema “adoção de crianças” consta somente no texto. 75% das UI 

Grupo Temático UI Qtde de UI Número de UI

Adoção 25
19;20;21;75;92;98;99;108;121;124;125;126;127;131

137;159;160;161;162;163;164;165;172;205;226

União Civil 14
38;102;220;223;224;225;228;229;230;231;232;233

235;236

Eleições 13 26;91;93;94;170;174;176;177;206;211;212;214;216

Direitos 10 110;149;151;152;154;192;213;227;240;245

Educação 1 222

Família 4 3;168;195;234

Opinião Pública 6 104;105;169;171;242;244

Outros 2 32;117

Total 75

31

39

5

Agência

Individual

Composto
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apresentaram a citação do tema de forma indireta e as demais diretas (25%). Dentro 

das citações diretas, 99% referem-se a adoção homoparental.  

Das 75 UI selecionadas no corpus, 68% foram apresentadas somente com 

formas discursivas, ou seja, texto corrido. Outras 13% foram formas discursivas 

associadas a ilustrações, 12% formas discursivas com dados estatísticos e 7% 

apresentaram a junção de todas essas (forma discursiva + ilustração + dados 

estatísticos). 

A partir do conteúdo apresentado acima, optou-se por analisar, de forma geral, 

o que foi observado durante a coleta de dados das categorias do contexto nacional.  

Diferentemente do que aconteceu no cenário internacional, no Brasil, a 

discussão sobre a adoção homoparental deu-se através da discussão sobre a nova 

lei de adoção no país. Tudo começou com a proposta do ex-presidente Lula para a 

mudança de permanência máxima de crianças dentro dos abrigos. Dessa forma, os 

juristas foram obrigados a rever toda a lei de adoção do país. 

No ano de 2009 foi aprovada nova lei de adoção que retirou de seu texto 

original (projeto lei) a possibilidade de casais do mesmo sexo adotarem crianças. A 

retirada do texto de inclusão dos homossexuais no projeto original deveu-se a uma 

demanda dos deputados para aprovação da nova lei - “Os líderes da maioria dos 

partidos disseram que só votariam se essa possibilidade fosse retirada. A justificativa 

dos que se opuseram à adoção homoparental é a de que a união civil de 

homossexuais ainda não é reconhecida formalmente” – Deputado João Matos – 

PMDB – SC (UI – 124). Nesse sentido, pode-se apreender que a discussão da 

adoção homoparental está no bojo da união civil, quer seja em contexto nacional ou 

internacional.  

Os anos de 2010 e 2011 (conforme apresentado no gráfico 15) foram os de 

maior publicações de UI. Uma série de pedidos de adoção homoparental foram 

julgados no Superior Tribunal de Justiça e esse julgamento foi considerado histórico, 

já que aprovou a adoção de crianças para casais do mesmo sexo. Esse evento 

gerou uma série de publicações sobre as votações dos ministros, mas deixou uma 

grande lacuna que seria discutida no ano de 2011.  

Como os homossexuais poderiam adotar crianças se era exigida a união 

estável que ainda não havia sido legalizada?  

No ano de 2011 essa discussão (união civil de casais do mesmo sexo) levou a 

um aumento significativo de publicações de UI. O Superior Tribunal de Justiça 
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reconheceu, no mês de maio de 2011, o direito de casais do mesmo sexo adquirirem 

a “união civil”. O STJ reconheceu os mesmos direitos de casais heterossexuais para 

casais do mesmo sexo, porém, não especificou quais seriam esses direitos, 

gerando, assim, mais uma lacuna na legislação. 

A partir dos dados obtidos até o momento, principalmente no cruzamento das 

categorias grupo temático x citação do tema, trabalhadas no corpus da análise, em 

que foi constatado que, de acordo com a chamada do tema “adoção de crianças” no 

título, a questão “adoção homoparental” foi tratada de forma indireta pelo jornal.  

Ao debruçar sobre o processo que envolveu a “adoção homoparental”, pode-se 

apreender que o jornal tratou como tema secundário, diluído na discussão maior 

sobre direitos de homossexuais, na qual a importância recai sobre o direito de união 

civil, de onde advêm os demais, tais como: pensão, herança, adoção etc.  

Observa-se, ainda, que a adoção está intimamente ligada ao direito de 

constituir família, questão esta que o jornal não problematizou no âmbito dos direitos 

de homossexuais e sequer no âmbito dos direitos da criança. Isso abre outras 

questões: a) as uniões homoparentais podem ser consideradas família? b) 

casais homossexuais têm o direito de constituir família? c) crianças têm o 

direito à família? 

 

Novo Código Civil é considerado obsoleto 
 
O projeto de reforma do Código Civil, que ainda depende de aprovação no 
Senado Federal e de nova análise pela Câmara dos Deputados, já é alvo de 
críticas de especialistas em direito de família, que defendem a atualização 
da proposta antes da votação final.  
 
O Código Civil entrou em vigor em 1916. Em 75, anteprojeto de reforma foi 
feito pelo professor de direito da USP Miguel Reale. Desde então, tramita no 
Congresso. 
 
Agora, por pressão governista, o projeto adaptado deve ser votado, mas a 
parte referente ao direito de família não está agradando.  
 
A principal crítica refere-se à fixação de tempo para caracterizar a união 
estável. Essa modalidade de casamento foi reconhecida pela Constituição 
de 1988 e agora é introduzida no Código Civil.  
 
Outro ponto, mas que não é pacífico nem mesmo entre os especialistas, é o 
que estabelece que uma criança não pode ser adotada por duas pessoas, 
exceto se forem marido e mulher ou se viverem em união estável (UI 03, 
agosto/2000). 
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Pais gays criam filhos sem preconceito 
 
A lei não contempla a adoção por dois homens ou duas mulheres. Criada 
pelo casal homossexual, a criança só terá vínculos legais com aquele que a 
adotou.  
 
Dar ao casal homossexual o mesmo status de família vai demorar. O projeto 
de lei que trata da “parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo”, 
de autoria de Marta Suplicy com substitutivo de Roberto Jefferson, visa 
proteger os direitos à propriedade de duas pessoas do mesmo sexo. 
Empacado desde 1995, o projeto veda toda “disposição sobre a adoção, 
tutela ou guarda em conjunto, mesmo que filhos de um dos parceiros” (Juiz 
Rodrigo Lobato Junqueira, presidente da Associação Brasileira de 
Magistrados da Infância e da Juventude, UI 21, março/2002). 
 
 
Casal de lésbicas assume maternidade de dois meninos no RS 
 
“O fundamento do recurso é que a legislação brasileira só permite a adoção 
por duas pessoas se forem marido e mulher e viverem em união estável. 
Elas vivem juntas, mas, à luz da Constituição Federal, a união estável só se 
configura entre homem e mulher. Além disso, a adoção existe para suprir a 
paternidade biológica, e duas pessoas do mesmo sexo não podem gerar 
filhos. Então, não podem adotar”, diz o promotor André Barbosa de Borba 
(UI 75, novembro/2005). 
 
 
Projeto quer unificar regras para adoção 
 
Deixa de fora, pelo menos no atual texto da relatora Teté Bezerra (PMDB-
MT), um assunto polêmico: a adoção por casais homossexuais. Há 
emendas pedindo a inclusão desse ponto (UI 92, agosto/2006). 
 
 
Comissão aprova projeto que permite adoção por casais 
homossexuais 
 
Os deputados da comissão especial da Lei de Adoção aprovaram em 
dezembro último um relatório que autoriza a adoção por parte de casais 
homossexuais estáveis e cria cadastros nacionais de crianças e 
adolescentes aptos à adoção e de pessoas interessadas em fazê-lo.  
 
Conforme o texto aprovado, os adotantes, entre outros requisitos, devem 
ser casados civilmente ou manter união estável e, em casos de casais 
homossexuais, devem comprovar “estabilidade de convivência”. O relatório 
foi elaborado pela deputada Teté Bezerra (PMDB-MT) (UI 99, janeiro/2007). 
 
 
Câmara aprova lei de adoção, mas casais homossexuais ficam fora do 
projeto 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que 
estabelece novas regras para a adoção de crianças e adolescentes. O 
projeto sofreu algumas mudanças, como a retirada da possibilidade de 
casais homossexuais adotarem crianças. Atualmente o país não tem uma lei 
que regulamente a adoção. 
 
“Os líderes da maioria dos partidos disseram que só votariam se essa 
possibilidade fosse retirada”, disse o deputado João Matos (PMDB-SC), 
autor da emenda. Segundo Matos, a justificativa dos que se opuseram à 
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adoção por casais do mesmo sexo é a de que a união civil de homossexuais 
ainda não é reconhecida formalmente (UI 124, agosto/2008). 
 
 
Câmara realiza “mutirão” de votações e inicia recesso branco 
 
Os deputados aprovaram o projeto da Lei Nacional da Adoção, que modifica 
as regras de adoção no país. Os parlamentares excluíram do texto artigo 
que permitia aos casais homossexuais adotarem crianças. Como a união 
civil entre pessoas do mesmo sexo ainda não é reconhecida oficialmente no 
Brasil, a Câmara decidiu retirá-lo do texto (UI 125, agosto/2008). 
 
 
Filho adotivo terá direito a dados sobre pai biológico 
 
Os líderes partidários decidiram ontem retirar do texto que iria a votação o 
artigo permitindo a adoção de criança por casais homossexuais.  
 
“O tema não vai ser contemplado porque não houve consenso, mas ele vai 
tramitar como uma proposição em separado”, disse Maria do Rosário (PT-
RS), autora da proposta, que deve encontrar resistências: “A Casa nunca 
deliberou e espero que nunca venha a deliberar sobre o casamento 
homossexual”, declarou, da tribuna, o deputado Miguel Martini (PHS-MG).  
 
A polêmica levou o Palácio do Planalto a pedir aos líderes governistas na 
manhã de ontem que a votação da lei de adoção fosse adiada para o início 
de setembro. A solução encontrada para salvar os outros artigos foi retirar o 
dispositivo (UI 126, agosto/2008). 
 
 
Justiça autoriza casal gay a adotar irmãs em Recife 
 
“Não estou reconhecendo a união civil dessas duas pessoas, estou dizendo 
que elas constituem uma família afetiva capaz de exercer o poder familiar, 
dar guarda, sustento e educação.” (Juiz Élio Braz Mendes, UI 127, 
outubro/2008). 
 
 
Beneficiado por decisão do STJ, casal gay diz que lutou pelos filhos 
 
“Não estamos invadindo o espaço legislativo. Não estamos legislando. Toda 
construção do direito de família foi pretoriana. A lei sempre veio a 
posteriori”, afirmou o presidente da 4ª Turma, ministro João Otávio de 
Noronha (UI 160, abril/2010). 
 
 
CNBB critica decisão que permite adoção de crianças por gays 
 
A adoção por casais gays, direito reconhecido em decisão inédita 
anteontem pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), tira da criança a 
possibilidade de crescer em um ambiente familiar formado por pai e mãe, 
afirma o padre Luiz Antônio Bento, assessor da comissão para vida e família 
da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). 
 
O pastor Paulo Freire, presidente do conselho de doutrina da igreja 
evangélica Assembleia de Deus, tem posição semelhante a do padre Bento. 
“A criança precisa da figura do pai e da mãe para entender a vida”, afirmou 
(UI 164, abril/2010). 
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Pastor critica união homoafetiva em discussão sobre o “Estatuto das 
Famílias” 
 
A audiência pública para discutir o projeto que institui o “Estatuto das 
Famílias”, na Câmara dos Deputados, se transformou num embate entre 
defensores da união homoafetiva e religiosos. 
 
A possibilidade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo 
e a adoção por casais homossexuais não constam do texto em análise pela 
CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), tendo sido retiradas do projeto 
na comissão anterior. Mesmo assim, essa foi a tônica do debate da manhã 
desta quarta-feira (UI 168, maio/2010). 
 
 
STJ adia julgamento sobre união estável homoafetiva 
 
“As uniões de pessoas do mesmo sexo podem ser consideradas como 
entidades familiares”, afirmou a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, 
que defendeu a equiparação das uniões homoafetivas às uniões 
homossexuais. 
 
O eventual reconhecimento da união homoafetiva pelo STJ – o que pode 
ocorrer após a retomada do julgamento, sem data prevista para ocorrer – 
terá efeito em diferentes esferas da Justiça. Especialistas apontam que um 
resultado favorável aos homossexuais significa o reconhecimento de todos 
os direitos de uma família, entre eles herança, pensão, plano de saúde, 
partilha de bens e adoção (UI 220, fevereiro/2011). 
 
 
Ayres Brito vota a favor da união gay; sessão continua na 5ª 
 
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Brito 
reconheceu nesta quarta-feira a relação entre pessoas do mesmo sexo 
como “entidade familiar” e concedeu aos gays os mesmos direitos e deveres 
da união entre casais heterossexuais (UI 223, maio/2011). 
  
 
STF decide hoje se Estado reconhece união de homossexuais 
 
O tribunal também analisará se a união de pessoas do mesmo sexo pode 
ser considerada como entidade familiar. Caso a resposta a essas perguntas 
seja afirmativa, casais homossexuais de todo o país terão dezenas de 
direitos assegurados, entre eles à herança e à adoção (UI 224, maio/2011). 
  
 
STF ouve advogados para decidir sobre união homoafetiva 
 
O tribunal também analisará se a união homoafetiva pode ser considerada 
como entidade familiar. Caso a resposta a essas perguntas seja afirmativa, 
casais homossexuais de todo o país terão dezenas de direitos assegurados, 
entre eles à herança e à adoção (UI 225, maio/2011)  
 
 
Decisão de STF facilita adoção e pensão para gays 
 
Os ministros do tribunal reconheceram que a relação homoafetiva é uma 
“família” e afirmam que um casal gay, numa união estável, tem mesmos 
direitos de um casal heterossexual, numa união estável. 
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Segundo especialistas, ainda deve haver dificuldades para adotar crianças. 
A decisão do Supremo Tribunal Federal não define explicitamente esse 
direito, apenas reconhece direitos e deveres da união homossexual. 
 
Até agora, cada juiz decidia sobre os direitos de casais homossexuais 
segundo o seu entendimento. As uniões gays, até então, não eram aceitas 
juridicamente como uniões familiares em alguns casos (UI 226, maio/2011). 
  
 
“Toda pessoa tem o direito de constituir família”, diz ministro 
 
Esta é a primeira vez que o STF avalia se a união entre pessoas do mesmo 
sexo pode ser enquadrada no regime jurídico de união estável e analisa se 
a união homoafetiva pode ser considerada como entidade familiar (UI 234, 
maio/2011). 
 
 

Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ser uma lei ampla, 

que aborda o conjunto dos direitos do público infanto-juvenil e vários de seus 

capítulos, seções ou artigos estarem vinculados a outras leis que disciplinam 

obrigações do Estado, da família e da sociedade em relação a esse público, 

observa-se que o jornal ignorou esse marco legal ao tratar da “adoção 

homoparental”.  

O jornal menciona o ECA em apenas 06 UI e, quando o faz, é de forma rasa e 

superficial. Ainda no que se refere aos marcos legais, constata-se que o jornal não 

abriu espaço para representantes governamentais dos direitos da criança e do 

adolescente, tendo ouvido apenas um desses.  

  

Projeto quer unificar regras para adoção 
 
(A Lei Nacional de Adoção) visa unificar artigos do ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e do Código Civil, criando prazos para processos 
de adoção e endurecendo regras a moradores no exterior interessados em 
crianças brasileiras. Prevê ainda licença-paternidade para pais adotivos.  
 
Levantamento feito em 2004 pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), o último disponível, mostra que 87% das crianças que viviam em 
587 abrigos tinham família. Dessas, 58,2% visitavam periodicamente os 
familiares.  
 
Além disso, 33% delas estavam nos abrigos por um período que variava de 
dois a cinco anos, o que contraria o ECA.  
 
A deputada diz que uma das ideias é pôr o projeto em sintonia com o Plano 
Nacional de Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, que está em consulta 
pública e prevê, por exemplo, o incentivo a projetos que capacitam famílias 
para receber crianças afastadas dos pais por decisão judicial.  
 
“Há uma cultura de acreditar que criança em abrigo está melhor do que com 
a família pobre. E, com isso, o poder público não é cobrado para ter 
políticas voltadas ao atendimento da família. Temos de mudar essa lógica”, 
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diz Alexandre Reis, da Subsecretaria dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (UI 92, agosto/2006). 
 
 
Comissão aprova projeto que permite adoção por casais 
homossexuais 
 
Os deputados da comissão especial da Lei de Adoção aprovaram em 
dezembro último um relatório que autoriza a adoção por parte de casais 
homossexuais estáveis e cria cadastros nacionais de crianças e 
adolescentes aptos à adoção e de pessoas interessadas em fazê-lo. Caso 
seja sancionada, a lei deverá integrar o ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) (UI 99, janeiro/2007). 
 
 
Juíza reconhece união estável de casal homossexual em GO 
 
Em dezembro último, os deputados da comissão especial da Lei de Adoção 
aprovaram um relatório que autoriza a adoção por parte de casais 
homossexuais. Caso seja sancionada, a lei deverá integrar o ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente) (UI 102, fevereiro/2007). 
 
 
Justiça autoriza casal gay a adotar irmãs em Recife 
 
“A Constituição diz que não pode haver discriminação de sexo, cor, raça 
nem qualquer outro meio. O ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente] 
afirma que é dever do Estado e de todos proteger integralmente a criança”, 
diz Mendes. 
 
“Não estou reconhecendo a união civil dessas duas pessoas, estou dizendo 
que elas constituem uma família afetiva capaz de exercer o poder familiar, 
dar guarda, sustento e educação.” (Juiz Élio Braz Mendes, UI 127, 
outubro/2008). 
 
 
Promotoria do PR sugere que homossexual só possa adotar 
adolescente 
 
Por meio da assessoria do Ministério Público, a promotora argumentou que 
seu parecer segue os preceitos do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), de que a criança com mais de 12 anos tem o direito de opinar 
sobre seu futuro lar adotivo (UI 137, outubro/2009). 
 
 
Na semana do Dia dos Pais, conheça jovens criados por pais que 
“saíram do armário” 
 
Na Câmara, o deputado Zequinha Marinho (PSC-PA) propôs uma alteração 
no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) para proibir que casais gays 
adotem crianças. Sua justificativa: isso “exporá a criança a sérios 
constrangimentos”, como não conseguir explicar aos colegas por que tem 
dois pais ou duas mães (UI 195, agosto/2010).  

 

Embora faça referência ao “Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e 

Adolescentes da Rede SAC”, realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada), o jornal omitiu que foram encontradas 20 mil crianças e adolescentes nos 
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589 programas de abrigo pesquisados. A maioria delas do sexo masculino (58,5%) e 

afro-descendentes (63,6%), com idade entre 7 e 15 anos (61,3%), sendo que mais 

de um terço está nos abrigos há mais de 02 anos. O jornal também não informou 

que são abrigos não governamentais (65%) com significativa influência religiosa 

(67,2%), com predomínio da orientação católica (64,6%). Ao referir-se aos 87% das 

crianças abrigadas, usa o verbo no passado “viviam”, “estavam” sugerindo que tal 

realidade não pertence ao momento presente. 

Além disso, o jornal, na oportunidade, deixou de informar, fazendo apenas uma 

referência sobre o “Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária”, no qual a definição de família 

enfatiza a “existência de vínculos de filiação legal, de origem natural ou adotiva, 

independentemente do tipo de arranjo familiar”, não importando se a família é do tipo 

“nuclear, monoparental, reconstituída ou outras”, considerada família a unidade 

formada por casal sem filhos, em união livre ou legalizada. O referido plano chama a 

atenção para a necessidade de:  

 

desmistificar a idealização de uma dada estrutura familiar como sendo a 
“natural”, abrindo-se caminho para o reconhecimento da diversidade das 
organizações familiares no contexto histórico, social e cultural. Ou seja, não 
se trata mais de conceber um modelo ideal de família, devendo-se 
ultrapassar a ênfase na estrutura familiar para enfatizar a capacidade da 
família de, em uma diversidade de arranjos, exercer a função de proteção e 
socialização de suas crianças e adolescentes (PLANO NACIONAL DE 
PROMOÇÃO E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, p. 23) 
 
 
 

Cabe ressaltar que o referido plano constitui marco nas políticas públicas 

brasileiras, cujo objetivo é romper com a cultura da institucionalização de crianças e 

adolescentes, uma vez que os fatores fundamentais para a estruturação das 

crianças e adolescentes como sujeitos e cidadãos está diretamente relacionada ao 

investimento nas políticas públicas de atenção à família.  

O jornal tratou de polemizar a questão mais do que problematizá-la. Tratou a 

situação das crianças em abrigo como algo natural, reificando e seguindo a lógica da 

ideologia de que o lugar da criança pobre e abandonada é o abrigo. Ofuscou o  

direito da criança de ter uma família, eliminando de sua história esse fator (de que 

antes de serem abrigadas, elas pertenciam a uma família como todas as pessoas) e 

que, assim sendo, têm o direito de serem inseridas no contexto familiar e 
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comunitário. Ao reificar o lugar de destino da criança pobre e abandonada, o jornal 

ainda esvaziou o caráter histórico da adoção de crianças no Brasil, tratando a 

situação como algo permanente, imutável e recorrente. Além disso, o jornal tratou de 

apagar a criança, sujeito e ator principal, tratando o processo como coisa e 

acontecimento.   

Os problemas que são delimitados para ocupar a agenda de políticas públicas 

são construções sociais que disputam a atenção de atores sociais para angariar 

adeptos. Nesse processo, a mídia assume destacada importância, uma vez que atua 

não só como ator social participante da construção da agenda como também caixa 

de ressonância de outros atores.  

As peças jornalísticas contidas em editoriais e pesquisas de opinião pública 

são aquelas de maior destaque. Destacam-se, ainda aquelas, publicadas em datas 

comemorativas, como por exemplo, Dia dos Pais.  

O jornal publicou duas peças sobre opinião pública, uma do seu próprio 

instituto de pesquisas Datafolha e outra do Ibope, nas quais a criança e sua situação 

sequer foram mencionadas nos resultados, o que sugere não terem sido 

mencionadas também no instrumento de pesquisa. Tais peças abordam o direito de 

casais homossexuais à adoção e chama a atenção para o posicionamento contrário 

da sociedade, propagando a ideologia de uma família idealizada, constituída por pai 

e mãe, homem e mulher.  

 

Maioria é contra adoção por casal gay no Brasil  
 
Quase dois meses após o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) reconhecer 
que casais homossexuais têm o direito de adotar, 51% dos brasileiros dizem 
ser contra essa prática.  
 
É o que revela pesquisa Datafolha realizada entre os dias 20 e 21 de maio 
com 2.660 entrevistados em todo o país (UI 171, julho/2010). 
 
Mais da metade dos brasileiros são contra união gay, diz Ibope 
 
Uma pesquisa do Ibope Inteligência, divulgada nesta quinta-feira, mostra 
que 55% dos brasileiros são contrários à decisão do STF (Supremo Tribunal 
Federal) que reconheceu a união de casais do mesmo sexo.  
 
Questionadas se aprovam a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, 
a proporção de pessoas contrárias é a mesma das que não querem a união 
gay: 55% (UI 242, julho/2011). 
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Figura 3 – Apresentação de pesquisa sobre adoção homoparental. 
Fonte: <http://www.folha.uol.com.br/> 

 

 

As publicações em editorias seguem a linha da ideologia da normalidade 

heterossexual, em que o preconceito sobreatua no discurso. Desloca o afeto contido 

nas relações para o conteúdo sexual. Enfatiza o preconceito que a criança pode 

sofrer por ser adotada por um casal homoparental, ignorando o preconceito que 

podem sofrer por não terem pais, serem pobres, abandonadas, não terem casa e 

nem família, sugerindo que não é possível haver felicidade numa família que não 

seja a tradicional e que, para a criança, nesse caso, o melhor lugar continua sendo o 

abrigo. 

Efeito da adoção gay ainda é desconhecido 
 
Uma das questões que se levanta na adoção ou guarda de crianças por 
homossexuais é a qualidade dessa convivência. A imagem de um menino 
vendo o pai beijando um outro homem certamente não será avalizada por 
educadores, sexólogos e juízes. 
 
A imagem é preconceituosa, mas esse imaginário é levado em 
consideração por muita gente, quando se fala em casais homossexuais. 
 
Uma questão que não pode ser ignorada é o preconceito que pode sofrer 
uma criança: um menino, adotado por um casal homossexual, poderá ouvir 
na escola que seus pais “são bichas” (UI 20, março/2002). 

 
 
Pais gays criam filhos sem preconceito 
 
Quem observa os cinco jogando cartas nas noites de sexta ou pescando 
aos sábados acha que eles formam uma família feliz. Eles dizem que é isso 
mesmo (UI 21, março/2002). 
 
 

 

http://www.uol.com.br/
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Embora o Manual de Redação da Folha de S. Paulo refira-se ao termo 

homossexual como o adequado para designar quem tem preferência sexual por 

pessoa do mesmo sexo e advirta quanto ao uso do termo gay, para que não seja 

usado, as peças jornalísticas utilizam-se do termo 28 vezes, no título, nomeando os 

substantivos: casais gays, união gay, adoção gay, como uma ameaça à ordem 

sexual vigente. 

 

Quadro 10 – UI que apresentaram a palavra “casais gays”, “união gay”, “adoção gay” no 
título. 

 

 

Fonte: <http://www.folha.uol.com.br/> 
 

É possível apreender que o jornal deslocou o tema adoção no contexto da 

Nova Lei de Adoção para o contexto da união civil, em que a adoção homoparental 

teve o lado positivo obscurecido, em que o direito da criança de ter uma família foi 

transferido ao direito de homossexuais constituírem família. Nesse contexto, a 

criança passou do lugar de sujeito de direitos a mero instrumento de disputa, usada 

de forma sensacionalista, o que evidencia uma relação de dominação de adultos 

sobre crianças.  

Nº UI Título Ano Data

20 Efeito da adoção gay ainda é desconhecido 2002 31/03/02

21 Pais gays criam filhos sem preconceito 2002 31/03/02

98 Justiça autoriza casal gay a adotar criança no interior de SP 2006 23/11/06

105 União homossexual é rejeitada por 49%; para 52%, casais gays não podem adotar 2007 08/04/07

108 Casal gay obtém guarda provisória de 4 irmãos em Ribeirão Preto 2007 12/05/07

110 Especialista em direitos dos gays, advogada vê avanços no Judiciário 2007 10/06/07

117 Há um gay no útero 2008 05/03/08

121 Justiça gaúcha facilita adoção por casais gays 2008 15/06/08

127 Justiça autoriza casal gay a adotar irmãs em Recife 2008 10/10/08

131 Juiz dá guarda definitiva de quatro irmãos para casal de gays em Ribeirão Preto (SP) 2009 16/01/09

162 Beneficiado por decisão do STJ, casal gay diz que lutou pelos filhos 2010 28/04/10

164 CNBB critica decisão que permite adoção de crianças por gays 2010 29/04/10

165 Casal de gays de MT obtém autorização da Justiça para adotar criança 2010 30/04/10

171 Maioria é contra adoção por casal gay no Brasil 2010 04/06/10

172 Sete capitais já tiveram decisão favorável a gays no país 2010 04/06/10

176 Serra se diz a favor da união civil e da adoção de crianças por gays 2010 21/06/10

192 Casais gays poderão incluir companheiro no Imposto de Renda 2010 29/07/10

205 STF rejeita recurso que limitava possibilidade de adoção de casal gay 2010 25/08/10

223 Ayres Britto vota a favor da união gay; sessão continua na 5ª 2011 04/05/11

226 Decisão do STF facilita adoção e pensão para gays 2011 05/05/11

229 Lewandowski e Barbosa também votam a favor da união gay 2011 05/05/11

231 Ministra vota a favor da união gay; maioria do STF é favorável 2011 05/05/11

232 Ministro Gilmar Mendes dá sexto voto a favor da união gay 2011 05/05/11

233 STF reconhece por unanimidade a união gay 2011 05/05/11

235 Jobim diz que Forças Armadas cumprirão decisão sobre união gay 2011 06/05/11

236 Casal gay de Goiânia registra união e quer casamento e filho 2011 09/05/11

242 Mais da metade dos brasileiros são contra união gay, diz Ibope 2011 28/07/11

245 OAB discute casamento e adoção para casais gays 2011 22/08/11

http://www.uol.com.br/
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3.2.3 Caracterização geral das UI - amostra 

A caracterização geral das UI – amostra da pesquisa - organizou-se em torno 

de casos de adoção homoparental. Foram selecionadas 16 UI para análise dessa 

etapa.  

Quadro 11 – Apresentação dos números das UI do Universo, Corpus e Amostra da 
pesquisa. 

 

 

              Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

O gráfico 18 apresenta as 16 UI, as quais foram organizadas por localização 

geográfica, quando se constatou que 25% dos casos que foram retratados 

pertencem ao Rio Grande do Sul, 19% no estado de São Paulo, 13% no estado do 

Paraná e 6% no Distrito Federal. 31% apresentaram mais de uma região, sendo 

classificados como diversos. 

 

Gráfico 18 – Distribuição da localização dos casos de adoção homoparental 
Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

Pode-se observar que, entre os anos de 2000 e 2007, somente foram 

apresentados casos isolados de adoção de crianças. Os anos de 2008 e 2009 

Universo UI = 1 até 245

Corpus

3,19,20,21,26,32,38,75,91,92,93,94,98,99,102,104,105,108,110,1

17,121,124,125,126,127,131,137,149,151,152,154,159,160,161,16

2,163,164,165,168,169,170,171,172,174,176,177,192,195,205,206

,211,212,213,214,216,220,222,223,224,225,226,227,228,229,230,

231,232,233,234,235,236,240,242,244,245.

Amostra
21,75,98,108,121,127,131,137,160,162,163,165,171,172, 195, 

205.

4

3

2

1

5

1

Rio Grande do Sul

São Paulo

Paraná

Distrito Federal

Diversos

Não Informado
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apresentaram duas UI. Já 2010 é o ano que concentra o maior número de UI que 

apresentam casos de adoção de crianças (conforme gráfico 19). 

Essas UI foram publicadas em sua maioria durante a semana, no período da 

manhã, no caderno Cotidiano. Elas estão concentradas no grupo temático Adoção, 

no qual os casos são citados em mais de 50% das 16 UI categorizadas nesse grupo. 

 

 

 
    Gráfico 19 – Ano de publicação dos casos de adoção homoparental 
     Fonte: Folha de S. Paulo Online (Folha.com) 

 

 

A maioria das UI (69%) foram assinadas individualmente, ou seja, somente um 

jornalista escreveu a unidade de informação. Já 25% foram notícias enviadas por 

agências, sendo que 56% citam o tema adoção diretamente no título da UI. 

Entende-se por “adoção homoparental” todas aquelas UI que retrataram pelo 

menos um adulto que se auto designa homossexual é ou pretende ser pai / mãe de 

pelo menos uma criança / adolescente (GROSS, 2003). Os quadros (12 e 13) abaixo 

apresentam os casos de adoção publicados pelo jornal. A fim de facilitar a 

visualização dividiu-se em duas categorias: 1) Adotantes (quadro 12); 2) Adotados 

(quadro 13). 
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Quadro 12 – Apresentação dos casos de adoção homoparental publicados no jornal Folha.com 
(adotantes). 

 

 

Embora haja 16 UI que retratam diversos casos de adoção homoparental, 

trata-se de 15 casos diferentes.  

A maioria dos casos retratados é de homossexuais masculinos. Foram 

retratados 13 casos que envolvem um casal (adoção conjunta) e 02 casos que 

envolvem apenas um membro (adoção individual).  

Nos casos de adoção conjunta, a maioria foi de casais do sexo masculino (08 

casos); 04 casos envolvendo casais do sexo feminino e 01 adoção em que um dos 

membros é do sexo masculino e o outro transexual. Quanto às adoções individuais, 

uma adotante e um adotante. 

 

UI Ano Local Adotante
Nome dos 

adotantes
Idade Escolaridade Profissão

Tempo de 

Convivência do 

Casal

21 2002 Não informado Casal de lésbicas Primeiro nome Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado

21 2002 Santa Luzia - BH
O pai e o namorado, 

transexual
Apelido Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado

21 2002 Rio de Janeiro
A companheira de Cássia 

Eller
Primeiro Nome Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado

**
75 2005 Bagé - RS

Duas companheiras 

lésbicas
Não informado 30 e 40 anos Superior Não Informado 8 anos

98 2006 Catanduva - SP
Casal de homens 

homossexuais
Nome completo 35 e 43 anos Não Informado Cabeleireiros 14 anos

* 108 2007 Ribeirão Preto - SP Casal de homossexuais Primeiro nome 34 e 40 anos Não Informado Cabeleireiros 15 anos

121 2008 Rio Grande do Sul Não Informado Iniciais 42 anos Não Informado Não Informado 4 anos

121 2008 Boa Vista do Ramos - AM Próximas mães Nome completo 38 e 24 anos Não Informado Não Informado Não Informado

121 2008 São Luiz Gonzaga - RS Não Informado Iniciais 43 e 43 anos Não Informado Vendedor e Bancário Não Informado

127 2008 Natal - RN
Casal homossexual 

masculino
Não informado Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado

* 131 2009 Ribeirão Preto - SP Casal de gays Nome completo 35 e 42 anos Não Informado Cabeleireiros 17 anos

137 2009 Curitiba - PR O empresário Nome completo 38 anos Superior Empresário 13 anos

** 160 2010 Rio Grande do Sul Duas mulheres Não informado Não Informado Não Informado Não Informado 12 anos

** 162 2010 Rio Grande do Sul Não Informado Nome completo 36 e 44 anos Superior
Psicóloga e 

Fisioterapeuta
12 anos

** 163 2010 Rio Grande do Sul Não Informado Nome completo Não Informado Não Informado Não Informado 12 anos

165 2010 Tangará da Serra - MT Casal de gays Não informado Não Informado Não Informado Não Informado 6 anos

*** 171 2010 Rio de Janeiro Casal gay Não informado Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado

*** 172 2010 Rio de Janeiro Novos pais Nome completo 57 e 36 anos Não Informado Não Informado Não Informado

195 2010 Não informado Dois homens Não informado Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado

205 2010 Curitiba - PR
Dois homens que vivem 

juntos
Nome completo Não Informado Não Informado Não Informado 20 anos

( * ) (**) (***) Os asteriscos representam a repetição do mesmo caso de adoção em outra unidade de informação.
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    Quadro 13 – Apresentação dos casos de adoção homoparental publicados no jornal 
Folha.com (adotados). 

 

 

 

A maioria dos casos apresentados tem a localização revelada, ora revela o 

estado, ora a cidade. Observa-se que, em um dos casos, o jornal revela, inclusive, o 

nome da rua onde reside a família. Na maioria dos casos apresentados, o jornal 

revela pelo menos o primeiro nome dos adotantes, bem como suas idades. Para 

referir-se ao casal, na maioria das vezes, o jornal usa o termo “casal gay” 

polemizando a questão e usando do sensacionalismo. 

UI Ano Local Adotado
Nome dos 

adotados
Idade

Grau de 

Parentesco 

com o 

adotante

Adoção 

antecedente por 

um dos pais / mães

Tempo de 

acompanhamento
Tipo de Adoção

21 2002 Não informado
Dois adolescentes e 

uma menina
Primeiro nome Não informado

Filha, neta e 

sobrinho
Não Não informado Adoção individual

21 2002 Santa Luzia - BH Uma menina Primeiro nome 3 anos Filha do pai Não Não informado Não é adoção

21 2002 Rio de Janeiro Um menino Apelido Não informado
Filho da 

companheira
Não Não informado Adoção individual

**
75 2005 Bagé - RS

Dois irmão e um irmão 

na barriga
Não informado

2 anos, 3 anos e 

gestação
Não  Não Não informado Adoção conjunta

98 2006 Catanduva - SP Uma menina Primeiro nome 5 anos Não  

Adotada 

anteriormente por um 

membro do casal

1 ano Adoção conjunta

* 108 2007 Ribeirão Preto - SP
Quatro irmãos (três 

meninas e um menino)
Não informado

Criança maior 10 

anos e menor 3 

anos

Não  Não 3 anos Adoção conjunta

121 2008 Rio Grande do Sul Uma criança Iniciais 5 anos Não  Não Não informado Adoção conjunta

121 2008 Boa Vista do Ramos - AM Um menino Primeiro nome 8 dias Não  Não Não informado Adoção conjunta

121 2008 São Luiz Gonzaga - RS A menina Iniciais 5 anos Não  

Adotada 

anteriormente por um 

membro do casal

1 ano
Adoção conjunta 

negada

127 2008 Natal - RN Duas irmãs Não informado 5 e 7 anos Não  Não 1 ano Adoção conjunta

* 131 2009 Ribeirão Preto - SP Quatro irmãos  Primeiro nome

3 anos, 7 anos, 

10 anos e 12 

anos.

Não  Não 3 anos Adoção conjunta

137 2009 Curitiba - PR Criança com HIV Não informado Não informado Não  Não Não informado Adoção individual

** 160 2010 Rio Grande do Sul
Duas crianças ainda 

bebês
Não informado Não informado Não  

Adotada 

anteriormente por um 

membro do casal

Não informado Adoção conjunta

** 162 2010 Rio Grande do Sul Dois filhos Não informado Não informado Não  

Adotada 

anteriormente por um 

membro do casal

Não informado Adoção conjunta

** 163 2010 Rio Grande do Sul Dois filhos Não informado Não informado Não  

Adotada 

anteriormente por um 

membro do casal

Não informado Adoção conjunta

165 2010 Tangará da Serra - MT Uma menina Não informado 3 anos Não  

Adotada 

anteriormente por um 

membro do casal

3 anos Adoção conjunta

*** 171 2010 Rio de Janeiro Filhas Foto 6 e 8 anos Não  Não Não informado Adoção conjunta

*** 172 2010 Rio de Janeiro Irmãs Primeiro nome 6 e 8 anos Não  Não Não informado Adoção conjunta

195 2010 Não informado Não informado Primeiro nome 15 anos Não  

Registrado em nome 

de um dos membros 

do casal quando 

bebê

Não informado Adoção individual

205 2010 Curitiba - PR Não informado Não informado Não informado Não  Não Não informado
Pedido de permissão 

para adoção conjunta.

( * ) (**) (***) Os asteriscos representam a repetição do mesmo caso de adoção em outra unidade de informação.
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A maioria das crianças retratadas nos casos são do sexo feminino (10 

meninas; 09 meninos). A média de idade delas é de 6 anos (1 recém-nascido e 1 em 

gestação; a mais velha de 15 anos e a mais nova de 2 anos), sendo que 5 crianças 

possuem grau de parentesco com um dos membros do casal, o que caracteriza 

família extensa.   

É possível verificar que dos 09 casos de adoção conjunta, em 04 deles, as 

crianças já haviam sido adotadas por um dos membros do casal, o que configura a 

adoção em conjunto que consiste, porém, no reconhecimento da 

paternidade/maternidade por parte do outro membro do casal, os outros 05 casos 

referem-se a pedidos diretos de adoção conjunta.   

Dois casos chamam bastante a atenção: o de Ribeirão Preto em que a família 

foi fotografada e o de Belo Horizonte, em que o nome da rua onde reside a família foi 

publicado no jornal. Observa-se, de maneira geral, sobretudo nos casos citados, que 

o jornal não se preocupou com princípios éticos que devam orientar a produção e 

divulgação de peças jornalísticas – texto e imagem – sobre infância e adolescência 

em situação de vulnerabilidade social e ao estigma.  

Dos casos que apresentam o tempo de acompanhamento da família é 

possível observar que a variação é de 1 a 3 anos, período superior àquele aplicado 

para famílias heterossexuais (nuclear). Nessas UI, as quais retratam os casos de 

adoção homoparental, a maioria dos depoentes são membros do magistrado. 

Apesar de não fazer parte do objeto desta pesquisa, fez-se necessário 

adentrar o campo do preconceito e da homofobia, já que muitas das UI analisadas 

apresentaram conteúdo preconceituoso e homofóbico. Assim, apresenta-se material 

teórico apontado por Prado e Machado (2008), que discutem sobre o preconceito. 

Para os autores: 

o preconceito social pode ser entendido como um dos importantes 
mecanismos da manutenção da hierarquização entre os grupos sociais e da 
legitimação da inferiorização social na história de uma sociedade (PRADO e 
MACHADO, 2008, p. 67). 
 
 
 

Segundo os autores (2008), vários estudos sobre o preconceito afirmam certa 

conexão entre a relação de inferiorização social e mecanismos que tentam 

naturalizar as desigualdades. Assim, o preconceito causa certa cegueira para os 

indivíduos que não conseguem identificar aquilo que não é colocado de forma 

explícita, assim, oculta as verdadeiras razões de inferiorização de determinados 
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grupos, utilizando mecanismos que naturalizam esses discursos / conteúdos, [...] 

“em outras palavras, o preconceito nos impede de identificar os limites de nossa 

própria percepção da realidade (p. 67). 

 Além de fundamental para garantir a manutenção da inferiorização social, o 

preconceito também produz e sustenta algumas ideologias sobre a legitimidade ou a 

ilegitimidade de direitos sociais, muitas vezes já conquistados (PRADO e 

MACHADO, 2008). Pode-se perceber, nesta pesquisa, que algumas UI analisadas 

apresentam tanto relações ideológicas acerca da relação infância – adultez, como na 

relação heteronormatividade - homossexualidade. Na (UI – 21) fica evidente essa 

questão do preconceito, já que o jornal publica informações que confundem o leitor. 

 

Pais gays criam filhos sem preconceito 
 
Quem observa os cinco jogando cartas nas noites de sexta ou pescando 
aos sábados acha que eles formam uma família feliz. Eles dizem que é 
isso mesmo. 
 
Se são felizes na aparência dos seus cotidianos, casamentos 
homossexuais continuam discriminados, negados pela lei, e seus 
integrantes desprotegidos. Seus direitos, quando reconhecidos, o são 
pela via da justiça...  
 
Para o juiz, a “lei brasileira já facilita a adoção”; o que deve mudar “é a 
forma preconceituosa com que as pessoas ainda veem o instituto da 
adoção”. 
 
A lei não contempla a adoção por dois homens ou duas mulheres. Dar 
ao homossexual o mesmo status de família vai demorar. (UI 21, 
março/2002). 
 
 
 

 A primeira frase apresentada na (UI – 75) já demonstra preconceito, pois o 
autor traz uma ideia de felicidade do casal homossexual, duvidosa e aparente.  
 
 

Casal de lésbicas assume maternidade de dois meninos no RS 
 
Duas companheiras lésbicas se tornaram mães de dois irmãos, com dois 
anos e três anos de idade, e esperam o nascimento de um terceiro irmão 
para assumir, também, sua maternidade.  
 
A situação inusitada ocorreu mediante sentença judicial na cidade gaúcha 
de Bagé (375 km de Porto Alegre). 
 
“O homossexualismo não afeta o caráter nem a personalidade de 
ninguém”, sustenta o juiz, para dizer que o casal de lésbicas satisfaz todas 
as necessidades que uma criança tem para sua educação, até mais do que 
alguns casais “considerados normais pela sociedade”. 
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[...] além disso, a adoção existe para suprir a paternidade biológica,  e duas 
pessoas do mesmo sexo não podem gerar filhos. Então, não podem 
adotar”. (UI 75, novembro/2005). 
 
 

A palavra inusitada não consegue traduzir a realidade social de muitos casais 

homossexuais que vivem na informalidade da adoção, além disso, é utilizado de 

forma errônea a palavra homossexualismo que traz consigo o significado de 

doença, antinorma da sexualidade saudável.  

 

É neste jogo entre hierarquizações e inferiorizações que mecanismos 
importantes como o preconceito social atuam. Eles são utilizados para a 
conservação e a extensão dos processos de dominação social, o que 
significa tomar então o preconceito como um regulador das interações entre 
os atores e grupos sociais, mas com uma finalidade própria: não permitir 
que relações subordinadas se transformem em política (PRADO e 
MACHADO, 2008, p.69). 

 

Justiça gaúcha facilita adoção por casais gays 
 
C.T., 42 anos, não escondia de ninguém que vivia com outra mulher havia 
quatro anos, mas, quando chegou sozinha ao Juizado da Infância e da 
Juventude de Porto Alegre para adotar uma criança, ouviu da psicóloga: 
“Por que tua companheira não veio?” Ela não sabia que a adoção 
conjunta é possível no Brasil. “Fiquei surpresa e contente”, diz, ao ver na 
certidão de adoção de, V.M.T, 5, os sobrenomes das duas mães. 
 
Sempre que atender às exigências socioeconômicas e psicológicas 
comuns aos heterossexuais, o pedido será aceito – desde que em nome 
dos dois.  
 
O promotor Cláudio Moraes, do TJ de São José do Rio Preto (SP), é um 
exemplo de que o consenso gaúcho não reflete a situação nacional. “Acho 
que uma adoção por homossexuais vai colocar a criança numa 
situação constrangedora”, diz, pois a criança sofreria “opressão” da 
sociedade. “Alguns dizem que eu sou hipócrita, hipócrita é quem não vive 
isso.” (UI 121, junho/2008). 
 
 

 
Primeiro, a (UI – 121) acima, apresenta informações sobre alguns processos 

de adoção homoparental, como se eles fossem corriqueiros e naturais; dado 

importante é que essa UI é datada de 15.06.2008 e que até esta data somente havia 

dois casos de adoção homoparental oficialmente autorizados pela justiça brasileira 

nos anos de 2005 e 2007. Segundo, os homossexuais serão responsáveis pelo 

constrangimento que a criança (frágil) sofrerá na sociedade. Como se ficar abrigada 

fosse a melhor solução e ela não sofresse por ser abandonada, pobre e abrigada. 
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Promotoria do PR sugere que homossexual só possa adotar 
adolescente 
 
Há um ano na fila nacional de adoção, o empresário Jonathas Stephen 
Barros Júnior, 38, de Curitiba (PR), recebeu da Justiça habilitação para 
adotar uma criança. Parecer do Ministério Público Estadual, no entanto, 
impõe a condição que a criança tenha mais de 12 anos. Isso porque 

Jonathas é homossexual e, segundo a Promotoria da 2ª Vara da Infância 
e da Juventude e Adoção, a criança deve ter o direito de decidir se aceita ter 
um pai que viva com outro homem. 
 
Na opinião de Jonathas, a promotoria aproveitou uma brecha na legislação 
para criar uma nova regra. Isso porque, mesmo a nova lei de adoção – 
sancionada pelo presidente Luiz Inácio da Silva em agosto deste ano – não 
apresenta normas para a adoção entre casais homossexuais.  
 
“Eu sou saudável, me formei em Comércio Exterior nos Estados Unidos, 
tenho uma condição financeira estável” [...] “Então por que a Promotoria 
acha que é melhor uma criança com HIV viver em uma instituição que aos 
meus cuidados?”, questiona o empresário. (UI 127, outubro/2009). 
 

 

O preconceito social produz essa invisibilidade da identidade homossexual, 

gerando relações de dominação por parte da heteronormatividade. Apesar de o 

problema social existir – muitas crianças estão institucionalizadas – o Estado impõe 

uma condição para um homossexual adotar uma criança portadora do vírus HIV que, 

além de entrar para o grupo das crianças consideradas pobres, desvalidas, 

abandonadas, recebe um suposto “direito” de escolha. Será que as crianças 

abrigadas podem optar pelas famílias pelas quais querem ser adotadas? Busca-se 

uma criança para uma família ou uma família para uma criança? Assim, o jornal 

não apresenta uma discussão pautada na realidade social, mas, sim, em um caso 

isolado, via sensacionalismo. Para Prado e Machado (2008): 

 

no âmbito da sexualidade, o preconceito social produziu a invisibilidade de 
certas identidades sexuadas, garantindo a subalternidade de alguns direitos 
sociais e, por sua vez, legitimando práticas de inferiorizações sociais, como 
a homofobia. O preconceito, neste caso, possui um funcionamento que se 
utiliza, muitas vezes, de atribuições sociais negativas advindas da moral, da 
religião ou mesmo das ciências, para produzir o que aqui denominamos de 
hierarquia sexual, a qual é embasada em um conjunto de valores e práticas 
sociais que constituem a heteronormativa como um campo normativo e 
regulador das relações humanas (PRADO e MACHADO, 2008, p. 70). 
 
 
Vai ficar mais fácil para os outros casais protegerem seus filhos, diz 
homossexual sobre decisão do STJ 
 
Lídia vive com a psicóloga Luciana Reis Maidana desde 1998, no Rio 
Grande do Sul. As duas crianças foram adotadas por Luciana quando ainda 
eram bebês. Com a decisão do STJ, que ainda deverá ser analisada pelo 



161 

 

STF (Supremo Tribunal Federal), as crianças poderão receber o sobrenome 
de Lídia, além do de Luciana.  
 
O direito de adoção foi reconhecido pela Justiça Federal do Rio Grande do 
Sul. O Ministério Público do Estado, porém, recorreu ao STF, alegando que 
a união homossexual é apenas sociedade de fato, e a adoção de 
crianças, nesse caso, violaria uma série de dispositivos legais. 
 
Precisamos afirmar que essa decisão é uma orientação para que, em casos 
do tipo, deve-se atender sempre o interesse do menor, que é o de ser 
adotado, completou o ministro João Otávio de Noronha. (UI 163, abril/2010). 
 

 

O que chama a atenção é que parte das UI analisadas na amostra desta 

pesquisa apresenta a criança sob o olhar do direito de proteção e não no direito de 

participação, colocando a criança no lugar de frágil, desvalida, desprotegida. 

 

Casal de gays de MT obtém autorização da Justiça para adotar criança 
 
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu, na quarta feira (28), o 
direito e um casal de gays ser responsável pela guarda de uma menina de 
três anos. 
 
A criança foi adotada quando recém-nascida por um dos homens, em 2007. 
Na época, ele e o atual companheiro moravam juntos havia três anos, mas 
apenas um deles obteve o direito de adoção na Justiça. 
 
A decisão foi proferida um dia depois de o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) conceder a um casal de lésbicas do Rio Grande do Sul o direito de 
adotar duas crianças, numa decisão inédita em tribunais superiores e 
considerada referência para futuros julgamentos. 
 
A ação para conceder a paternidade ao segundo membro do casal foi 
proposta em novembro de 2008, na Justiça Estadual de Mato Grosso. O juiz 
de primeira instância negou o pedido e nem chegou a julgar o mérito da 
questão, porque entendeu que era “juridicamente impossível”. (UI 165, 
abril/2010). 
 
 
 

Outro fato marcante nesta análise é que muitas das UI do corpus e amostra 

desta pesquisa dão informações equivocadas ao leitor. A (UI - 165) acima, datada 

em 30.04.2010, alega que a decisão de conceder o direito de adoção a um casal 

homossexual é inédita, porém, o mesmo jornal informa na (UI – 75), de 2005, que já 

havia o reconhecimento legal pela justiça do Rio Grande do Sul desde 2005.  
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STF rejeita recurso que limitava possibilidade de adoção de casal gay 
 
O STF (Supremo Tribunal Federal) negou recurso do Ministério Público do 
Paraná e permitiu a adoção de crianças de qualquer sexo e idade por dois 
homens que vivem juntos em Curitiba há 20 anos. A decisão, a favor de 
Toni Reis e do britânico David Harrad, foi tomada pelo Ministro Marco 
Aurélio Mello no dia 16 e publicada nesta terça feira (24). 
 
Em 2005, o casal deu entrada na Vara da Infância e da Juventude de 
Curitiba para qualificação para adoção conjunta. Após dois anos, em que 
participaram de orientação e audiências na Justiça, conseguiram a 
qualificação.  
 
A sentença, porém, exigia que a criança adotada fosse do sexo 
feminino e maior de 10 anos. (UI 205, agosto/2010). 
 
 

 Pode-se perceber, também, que reconhecer nas UI o uso desapropriado de 

termos, conceitos e palavras dificulta a desconstrução de significados cristalizados e 

rígidos, prejudicando o enfrentamento político, tanto na arena pública quanto na 

privada.   

 

Entretanto, se o preconceito se utiliza desta complicada artimanha, 
possivelmente é menos pelas suas próprias características do que pelo seu 
poder de preservação da naturalidade de algumas hierarquias entre grupos 
e indivíduos, isto é, sua função é a de não permitir que a discriminação e a 
inferiorização sejam interpretadas como mecanismos da injustiça entre 
diferentes posições identitárias, mantendo, assim – e aí está o seu 
conservadorismo - uma relação de opressão invisibilizada como 
naturalização das relações de subordinação social (PRADO e MACHADO, 
2008, p. 70) 
 
 

Se atentarmos para esta dinâmica do preconceito, é importante perceber que 

os processos de inferiorização retiram os direitos sociais e categorizam os grupos 

subalternos a partir de conceitos e significações, dando-lhes características naturais, 

condicionando-os como não pertencentes a essa sociedade hegemônica (PRADO e 

MACHADO, 2008). 

A mídia, sendo considerada como um ator social, pode colocar de forma ativa, 

no debate contemporâneo, as questões relativas à criança e à adoção 

homoparental, a fim de garantir que seja dada a visibilidade adequada destes, como 

sujeito de direitos e não como um assunto restrito ao universo privado. 

O jornal retratou o processo, ilustrado pelos casos de adoção homoparental, 

em que o centro das preocupações paralisou no campo da sexualidade. Ao paralisar 

a discussão, o jornal propagou uma ideologia da sexualidade sadia, heterossexista, 

centrado na família tradicional, em que a homossexualidade é um problema, 
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sinônimo de desvio e anormalidade no âmbito da sexualidade dos indivíduos, 

revelando e propagando o preconceito e a forma estigmatizada herdada na 

concepção da homossexualidade.  

Em nome da criança pobre, abandonada, em nome dos diferentes, daqueles 

que não se enquadram na heteronorma, constroem-se representações e formam-se 

opiniões. Nesse sentido, as peças jornalísticas analisadas favoreceram a 

manifestação da homofobia; o silêncio, a explicitação de posicionamentos contrários, 

o excessivo uso de termos pejorativos revelam uma resposta homofóbica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 Na pesquisa realizada nesta dissertação de mestrado, foi possível observar 

que o discurso do jornal Folha de S. Paulo sobre a temática da adoção 

homoparental e infância concentrou-se no contexto internacional nos anos de 2005 e 

2010, em decorrência da aprovação de lei que autorizou tanto o casamento quanto a 

adoção homoparental na Espanha e Argentina respectivamente. Já, no Brasil, a 

questão da adoção homoparental ocorreu através da discussão sobre a nova lei de 

adoção. O início do debate deu-se com a proposta do então presidente Lula para a 

mudança de permanência máxima de crianças dentro dos abrigos; dessa forma, os 

juristas foram obrigados a rever toda a lei de adoção do país. No ano de 2009, foi 

aprovada nova lei de adoção, que retirou de seu texto original (projeto lei) a 

possibilidade de casais do mesmo sexo adotarem crianças. A retirada do texto de 

inclusão dos homossexuais no projeto original deveu-se a uma demanda dos 

deputados para a aprovação da nova lei, já que a maioria dos partidos se opôs à 

adoção homoparental, pois a união civil de homossexuais ainda não havia sido 

reconhecida. Nesse sentido, pode-se apreender que a discussão da adoção 

homoparental estava na esteira da união civil, quer seja em contexto nacional como 

internacional. 

 A temática da adoção homoparental foi apresentada pelo jornal como um 

problema. Esse discurso utiliza, como fundamento, fontes ligadas principalmente à 

área do Direito, o que atribui ao tema o caráter de proibição / ilegalidade. Assim, a 

Folha de S. Paulo frequentemente apresentou a adoção homoparental ora como um 

problema da lei ora como um problema para o desenvolvimento da criança ou da 

capacidade parental dos pais / mães, contribuindo para a perpetuação de crianças 

abrigadas em nossa sociedade.  A estatística apresenta números ainda tímidos em 

relação aos casos de adoção homoparental, visto que a discussão da temática não é 

recente e os casos discutidos pela mídia, em sua maioria, apresentaram a adoção 

da família extensa e não o pedido de adoção conjunta.  

Ao debruçar sobre o processo que envolveu a “adoção homoparental”, pode-se 

apreender que o jornal tratou como tema secundário, diluído na discussão maior 

sobre os direitos de homossexuais (união civil), de onde advêm os demais: pensão, 

herança, adoção, etc. Observa-se, ainda, que a adoção está intimamente ligada ao 



165 

 

direito de constituir família, questão esta que o jornal não problematizou no âmbito 

dos direitos de homossexuais e sequer no âmbito dos direitos da criança. O jornal 

omitiu que foram encontradas 20 mil crianças e adolescentes nos 589 programas de 

abrigo pesquisados, sendo que a maioria delas está no abrigo há mais de 2 anos. Ao 

referir-se às crianças, utiliza do verbo no passado: “viviam”, “estavam”, sugerindo 

que tal realidade não pertence ao momento presente.  

Além disso, o jornal deixou de informar, fazendo apenas uma referência ao 

“Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária” no qual a definição de família enfatiza a 

existência de vínculos de filiação legal, de origem natural ou adotiva, 

independentemente do tipo de arranjo familiar.  

Infelizmente, o tratamento dado à questão da adoção homoparental foi mais 

polemizada do que problematizada. Tratou a situação da criança e adolescentes em 

abrigo como algo natural, ofuscando o direito da criança de ter família. Ao reificar o 

lugar de destino da criança pobre e abandonada, o jornal ainda esvaziou o caráter 

histórico da adoção de crianças no Brasil, tratando a situação como algo 

permanente, imutável e recorrente.  

O jornal publicou duas peças sobre opinião pública, uma de seu próprio 

instituto de pesquisa Datafolha e outra do instituto de pesquisa Ibope, nas quais as 

crianças e sua citação sequer foram mencionadas nos resultados, o que sugere não 

terem sido mencionadas também no instrumento de pesquisa. Tais peças abordam o 

direito de casais homossexuais à adoção e chama a atenção para o posicionamento 

contrário da sociedade, propagando ideologia de uma família idealizada, constituída 

por pai e mãe, homem e mulher. A exclusão das crianças diante da temática faz 

pensar que o processo de adoção é unilateral, sendo que a determinação do ECA é 

procurar uma família para uma criança e não uma criança para uma família.  

 Várias das publicações em editoriais seguem a linha da ideologia da 

normalidade heterossexual, em que o processo sobreatua no discurso. Desloca-se o 

afeto contido nas relações para o conteúdo sexual. Enfatiza o preconceito que a 

criança pode sofrer por ser adotada por um casal homoparental, ignorando o 

preconceito que podem sofrer por não terem pais.  
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O preconceito é fundamental na estruturação das hierarquias e na 
manutenção das inferiorizações sociais. No entanto, se esta é uma de suas 
maiores funções, seus conteúdos também não devem ser desprezados, 
pois na estrutura das atribuições sociais negativas a determinados grupos, o 
preconceito traz como perspectiva a redução dos dilemas sociais 
informando-nos sobre determinadas orientações valorativas que buscam dar 
e atribuir uma pretensa coerência às ações sociais. Isto acontece por meio 
de discursos cotidianos menos institucionalizados, como as relações de 
afeto, acolhimento ou recusa, mas também se materializa nas instituições 
públicas que sustentam leis gerais, normas e práticas governamentais 
(PRADO e MACHADO, 2008, p. 71).  

 

 Embora o Manual de Redação da Folha de S. Paulo refira-se ao termo 

homossexual como o adequado para designar quem tem preferência sexual por 

pessoa do mesmo sexo, encontrou-se 28 ocorrências dos termos: “casais gays”, 

“união gay”, “adoção gay”, como uma ameaça à ordem sexual vigente. 

É possível apreender que o jornal deslocou o tema adoção homoparental no 

contexto da Nova Lei de Adoção para o contexto da união civil, em que a adoção 

homoparental teve o lado positivo obscurecido, em que o direito da criança de ter 

uma família foi transferido ao direito de homossexuais constituírem família. Nesse 

contexto, a criança passou do lugar de sujeito de direitos a mero instrumento de 

disputa, usada de forma sensacionalista, o que evidencia uma relação de dominação 

de adultos sobre crianças. Nesta perspectiva, tal retórica não só estigmatiza a 

infância, mas também, estigmatiza os homossexuais, tratados como seres incapazes 

de ter a plenitude de seus direitos à família reconhecidos.  

O jornal apresenta casos de adoção homoparental extremados, mostrando em 

sua maioria, pedidos de inclusão do parceiro no processo de adoção. Dois casos 

chamaram bastante atenção: o de Ribeirão Preto em que a família foi fotografada e 

o de Belo Horizonte, em que o nome da rua onde reside a família foi publicado no 

jornal, não se preocupando com os princípios éticos que devam orientar a produção 

e divulgação de peças jornalísticas.  

Outro fator observado é de que o tempo de acompanhamento do processo de 

adoção (avaliação) dos casais homoparentais perdurou entre 1 e 3 anos, 

diferentemente dos heterossexuais que levam em média dois meses. 

Por fim, observou-se a presença de conteúdo homofóbico em algumas peças 

jornalísticas que utilizaram palavras patologizantes como “homossexualismo”, 

posicionamentos infundados do tipo: “acho que uma adoção por homossexuais 

vai colocar a criança numa situação constrangedora”, dificultando a quebra do 



167 

 

preconceito e estimulando a continuidade da inferiorização, tanto da criança quanto 

dos homossexuais.  
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UI do Universo, do Corpus e da Amostra 
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80 24/02/2006 Vaticano "aponta" problemas em crianças adotadas por homossexuais 2006 Internacional

81 27/03/2006 Uribe defende proteção legal de casais homossexuais na Colômbia 2006 Internacional



178 

 

 

82 20/04/2006 Bélgica autoriza adoção de crianças por casais gays 2006 Internacional
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87 24/06/2006 Parada do Orgulho Gay reúne 800 mil pessoas nas ruas de Paris 2006 Internacional

88 24/06/2006 Parada gay em Lisboa homenageia travesti brasileiro morto 2006 Internacional

89 27/06/2006 Exército espanhol terá seu primeiro casamento homossexual 2006 Internacional

90 06/07/2006 Legislação sobre união gay avança em todo o mundo 2006 Internacional

91 01/08/2006 Vladimir Palmeira ironiza suposta preferência de Lula por Crivella ao governo do RJ 2006 Nacional

92 13/08/2006 Projeto quer unificar regras para adoção 2006 Nacional

93 29/08/2006 Quércia critica Alckmin e FHC e diz que Lula é um "político extraordinário" 2006 Nacional

94 29/08/2006 Quércia diz que é contra a adoção de filhos  por casal homossexual 2006 Nacional

95 30/09/2006 Primeiro casal gay a adotar criança na Espanha é de Barcelona 2006 Internacional

96 25/10/2006 Legislação sobre união gay avança em todo o mundo 2006 Internacional

97 09/11/2006 México legaliza união civil entre homossexuais 2006 Internacional

98 23/11/2006 Justiça autoriza casal gay a adotar criança no interior de SP 2006 Nacional

99 04/01/2007 Comissão aprova projeto que permite adoção por casais homossexuais 2007 Nacional

100 25/01/2007 Igreja britânica quer isenção de leis antidiscriminação de gays 2007 Internacional

101 30/01/2007 Lei pró-adoção gay incluirá casas católicas no Reino Unido 2007 Internacional

102 05/02/2007 Juíza reconhece união estável de casal homossexual em GO 2007 Nacional

103 22/03/2007 Reino Unido veta lei contra direitos dos homossexuais 2007 Internacional

104 30/03/2007 Leitores votam contra igualdade de direitos a gays em enquete 2007 Nacional

105 08/04/2007 União homossexual é rejeitada por 49%; para 52%, casais gays não podem adotar 2007 Nacional

106 05/05/2007 Veja as principais propostas da socialista Ségolène Royal 2007 Internacional

107 05/05/2007 Veja as principais propostas do conservador Nicolas Sarkozy 2007 Internacional

108 12/05/2007 Casal gay obtém guarda provisória de 4 irmãos em Ribeirão Preto 2007 Nacional

109 12/05/2007 Conheça os avanços da legislação sobre casais gays no mundo 2007 Internacional

110 10/06/2007 Especialista em direitos dos gays, advogada vê avanços no Judiciário 2007 Nacional

111 16/06/2007 Colômbia reconhece direitos de casais gays 2007 Internacional

112 28/06/2007 Suécia pode autorizar casamento religioso gay 2007 Internacional

113 29/07/2007 Ministério israelense estuda ampliar adoção a casais do mesmo sexo 2007 Internacional

114 04/08/2007 Paradas do orgulho gay atraem 300 mil na Holanda e Suécia 2007 Internacional

115 22/01/2008 Tribunal condena França por impedir mulher gay de adotar criança 2008 Internacional

116 10/02/2008 Justiça israelense reconhece adoção de crianças por casais gays 2008 Internacional

117 05/03/2008 Há um gay no útero 2008 Nacional

118 29/03/2008 Filha de Raúl Castro luta pelos direitos dos homossexuais em Cuba 2008 Internacional

119 09/05/2008 Megafesta em Madri convoca lésbicas a sair do armário 2008 Internacional

120 30/05/2008 Análise: Comunidade gay comemora reconhecimento de casamento em NY 2008 Internacional

121 15/06/2008 Justiça gaúcha facilita adoção por casais gays 2008 Nacional

122 21/06/2008 Aceitação da homossexualidade aumenta no Ocidente 2008 Internacional

123 15/07/2008 McCain afirma ser contra adoção por casais gays e recebe críticas 2008 Internacional

124 20/08/2008 Câmara aprova lei de adoção, mas casais homossexuais ficam fora do projeto 2008 Nacional

125 20/08/2008 Câmara realiza "mutirão" de votações e inicia recesso branco 2008 Nacional
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126 21/08/2008 Filho adotivo terá direito a dados sobre pai biológico 2008 Nacional

127 10/10/2008 Justiça autoriza casal gay a adotar irmãs em Recife 2008 Nacional

128 03/11/2008 EUA aproveitam eleições para realizar referendos estaduais 2008 Internacional

129 26/11/2008 Juíza da Flórida descarta lei e aprova adoção por gays 2008 Internacional

130 14/01/2009 Justiça alemã reconhece direito de homossexuais a pensão por viuvez 2009 Internacional

131 16/01/2009 Juiz dá guarda definitiva de quatro irmãos para casal de gays em Ribeirão Preto 2009 Nacional

132 17/03/2009 Dividido, Parlamento da Dinamarca aprova adoção de crianças por homossexuais 2009 Internacional

133 22/06/2009 Parada Gay de Madri faz campanha por "escolas sem armários" 2009 Internacional

134 17/08/2009 Monsenhor do Uruguai critica projeto de adoção por casais gays 2009 Internacional

135 27/08/2009 Deputados uruguaios aprovam adoção de crianças por casais homossexuais 2009 Internacional

136 09/09/2009 Parlamento do Uruguai aprova lei que permite adoção de crianças por casais gays 2009 Internacional

137 05/10/2009 Promotoria do PR sugere que homossexual só possa adotar adolescente 2009 Nacional

138 12/10/2009 Senado do Uruguai aprova lei de mudança de sexo 2009 Internacional

139 16/10/2009 Igreja Católica convoca megaprotesto contra lei de aborto na Espanha 2009 Internacional

140 06/11/2009 Governo de Portugal inclui casamento gay em programa de governo 2009 Internacional

141 10/11/2009 Tribunal francês autoriza adoção por casal de lésbicas 2009 Internacional

142 10/11/2009 Veja os países que permitem a adoção de crianças por casais gays 2009 Internacional

143 07/12/2009 Contra casamento gay, subprocurador de Buenos Aires deixa cargo 2009 Internacional

144 15/12/2009 Suprema Corte da Argentina adia decisão sobre casamento gay 2009 Internacional

145 17/12/2009 Governo de Portugal propõe mudar Código Civil para permitir casamento gay 2009 Internacional

146 22/12/2009 Adoção de crianças por casais gays polariza capital mexicana 2009 Internacional

147 28/12/2009 Após batalha judicial, Argentina celebra primeiro casamento gay da América Latina 2009 Internacional

148 29/12/2009 Cidade do México sanciona lei que permitirá casamento gay a partir de março 2009 Internacional

149 08/01/2010 Igreja também critica plano de direitos humanos de Lula 2010 Nacional

150 08/01/2010 Parlamento português aprova casamento gay sem adoção de filhos 2010 Internacional

151 15/01/2010 Após polêmica, CNBB mantém críticas a plano de direitos humanos do governo 2010 Nacional

152 22/01/2010 CNBB contesta em panfletos plano do governo e chama Lula de "novo Herodes" 2010 Nacional

153 28/01/2010 Prefeito da capital mexicana questiona oposição da Procuradoria a casamento gay 2010 Internacional

154 03/02/2010
Bispos acusam governo de adotar "método autoritário" para garantir aprovação de 

plano 
2010 Nacional

155 05/02/2010 Papa pede que igreja da Escócia combata lei a favor da eutanásia 2010 Internacional

156 06/02/2010 Vaticano nega que o papa queira interferir na política britânica 2010 Internacional

157 14/03/2010 Homossexuais comemoram casamento gay e primavera no México 2010 Internacional

158 08/04/2010 Tribunal português aprova lei que permite casamento gay 2010 Internacional

159 27/04/2010 Casal homossexual pode adotar criança, decide STJ 2010 Nacional

160 27/04/2010 Decisão de STJ favorável a casal homossexual abre precedente jurídico  Nacional

161 27/04/2010 Decisão de STJ não significa que homossexuais terão facilidade em adotar crianças 2010 Nacional

162 28/04/2010 Beneficiado por decisão do STJ, casal gay diz que lutou pelos filhos 2010 Nacional

163 28/04/2010
Vai ficar mais fácil para os outros casais protegerem seus filhos, diz homossexual 

sobre decisão do STJ 
2010 Nacional

164 29/04/2010 CNBB critica decisão que permite adoção de crianças por gays 2010 Nacional

165 30/04/2010 Casal de gays de MT obtém autorização da Justiça para adotar criança 2010 Nacional

166 04/05/2010 Parlamento aprova adoção por gays na Dinamarca 2010 Internacional

167 05/05/2010 Deputados argentinos aprovam lei que permite casamento gay 2010 Internacional

168 12/05/2010 Pastor critica união homoafetiva em discussão sobre o "Estatuto das Famílias" 2010 Nacional
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169 02/06/2010 Brasileiros apresentam site de transparência política nos EUA 2010 Nacional

170 03/06/2010 Marina diz que é contra casamento, mas a favor da união civil de homossexuais 2010 Nacional

171 04/06/2010 Maioria é contra adoção por casal gay no Brasil 2010 Nacional

172 04/06/2010 Sete capitais já tiveram decisão favorável a gays no país 2010 Nacional

173 08/06/2010 Crianças de casais lésbicos tem melhor desempenho acadêmico e social 2010 Internacional

174 16/06/2010 Lula não precisa de um "continuador", mas de um "sucessor", diz Marina 2010 Nacional

175 21/06/2010 Comédia sobre adoção homossexual, "Patrick 1.5" cai na simplificação 2010 Internacional

176 21/06/2010 Serra se diz a favor da união civil e da adoção de crianças por gays 2010 Nacional

177 21/06/2010 Serra vê terrorismo com privatizações e diz que Dilma deve desculpas por dossiê 2010 Nacional

178 13/07/2010 Na véspera de voto no Senado, argentinos marcham contra e a favor da união gay 2010 Internacional

179 14/07/2010 Senado argentino começa a votar polêmica lei do casamento gay 2010 Internacional

180 14/07/2010 Sob manifestações a favor e contra, Senado argentino debate lei do casamento gay 2010 Internacional

181 15/07/2010 Argentina é primeiro país da América Latina a autorizar casamento gay 2010 Internacional

182 15/07/2010 Chefe de gabinete argentino diz que país se colocou na "vanguarda" do Direito 2010 Internacional

183 15/07/2010 Lei do casamento gay defende direito da minoria, diz presidente argentina 2010 Internacional

184 15/07/2010 Nova lei argentina "empurra" América Latina à igualdade, diz grupo gay espanhol 2010 Internacional

185 15/07/2010 Senado argentino aprova lei que permite o casamento gay 2010 Internacional

186 16/07/2010 Juíza argentina se nega a casar gays, mesmo que "custe sua própria vida" 2010 Internacional

187 19/07/2010 Irlanda reconhece direitos de casais homossexuais 2010 Internacional

188 21/07/2010 Casamento gay na Argentina expõe perda de influência da Igreja no continente 2010 Internacional

189 21/07/2010 Cristina Kirchner promulga lei que permite casamento gay na Argentina 2010 Internacional

190 23/07/2010 Após sanção, primeiro casamento gay na Argentina acontecerá em 31 de julho 2010 Internacional

191 26/07/2010 Deputado peruano apresentará projeto de lei para regulamentar união gay 2010 Internacional

192 29/07/2010 Casais gays poderão incluir companheiro no Imposto de Renda 2010 Nacional

193 30/07/2010 Primeiro casamento gay legalizado é celebrado na Argentina 2010 Internacional

194 31/07/2010 Argentina celebra primeiro casamento entre mulheres no país 2010 Internacional

195 02/08/2010
Na semana do Dia dos Pais, conheça jovens criados por pais que "saíram do 

armário"
2010 Nacional

196 04/08/2010 Preso e travesti casam-se em prisão na Argentina sob nova lei 2010 Internacional

197 10/08/2010 Suprema Corte do México obriga Estados a aceitarem casamentos gays da capital 2010 Internacional

198 13/08/2010 Noivo passa mal na festa e morre no dia do casamento na Argentina 2010 Internacional

199 15/08/2010 Suprema Corte mexicana recebeu dinheiro para aprovar casamento gay, diz cardeal 2010 Internacional

200 16/08/2010 Suprema Corte do México aprova adoção por casais gays 2010 Internacional

201 16/08/2010 Tribunal do México critica acusação de cardeal de suborno para aprovar união gay 2010 Internacional

202 17/08/2010 Prefeito mexicano irá processar arcebispo por "danos morais" 2010 Internacional

203 18/08/2010
Prefeito da Cidade do México processa cardeal após polêmica sobre casamento 

gay 
2010 Internacional

204 20/08/2010
Após ser acusado por cardeal, prefeito mexicano diz que solicitará intervenção do 

papa 
2010 Internacional

205 25/08/2010 STF rejeita recurso que limitava possibilidade de adoção de casal gay 2010 Nacional

206 02/09/2010 Em sabatina, Richa promete, se eleito, modernizar e ampliar Porto de Paranaguá 2010 Nacional

207 05/09/2010 Cidade do México teve quase 400 casamentos gays em seis meses 2010 Internacional

208 13/09/2010 Papa Bento 16 manifesta preocupação com padrões da mídia internacional 2010 Internacional

209 20/09/2010 Político italiano diz que adoção por casais gays favorecerá tráfico de crianças 2010 Internacional

210 22/09/2010 Tribunal de Miami confirma direito de homossexuais à adoção de crianças 2010 Internacional
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211 03/10/2010 Com 52% dos votos, Beto Richa é eleito governador do Paraná 2010 Nacional

212 08/10/2010 Palocci é escalado para diálogo com evangélicos 2010 Nacional

213 09/10/2010 Bancada evangélica quer barrar o plano de direitos humanos 2010 Nacional

214 23/10/2010 Dilma e Serra subiram no muro, diz pastor homossexual 2010 Nacional

215 09/11/2010
Em defesa da união gay, casal heterossexual quer firmar parceria civil no Reino 

Unido
2010 Internacional

216 09/12/2010 "Quero ser o braço direito da presidente no Senado", diz Marta Suplicy 2010 Nacional

217 27/12/2010 Veja os principais acontecimentos internacionais de 2010 2010 Internacional

218 18/01/2011 Conselho Constitucional francês fará pronunciamento sobre casamento gay 2011 Internacional

219 28/01/2011 Judiciário fecha caminho ao casamento gay na França 2011 Internacional

220 23/02/2011 STJ adia julgamento sobre união estável homoafetiva 2011 Nacional

221 04/03/2011 Igreja trata homossexualidade como vício em escolas da Espanha 2011 Internacional

222 31/03/2011 Não admito apologia ao homossexualismo, diz Bolsonaro 2011 Nacional

223 04/05/2011 Ayres Britto vota a favor da união gay; sessão continua na 5ª 2011 Nacional

224 04/05/2011 STF decide hoje se Estado reconhece união de homossexuais 2011 Nacional

225 04/05/2011 STF ouve advogados para decidir sobre união homoafetiva 2011 Nacional

226 05/05/2011 Decisão do STF facilita adoção e pensão para gays 2011 Nacional

227 05/05/2011 ''É uma vitória para o movimento gay", diz associação ABGLT 2011 Nacional

228 05/05/2011 Eliane Cantanhêde: Decisão do Supremo corrige lapso na lei 2011 Nacional

229 05/05/2011 Lewandowski e Barbosa também votam a favor da união gay 2011 Nacional

230 05/05/2011 Marco Aurélio vota a favor da união homoafetiva 2011 Nacional

231 05/05/2011 Ministra vota a favor da união gay; maioria do STF é favorável 2011 Nacional

232 05/05/2011 Ministro Gilmar Mendes dá sexto voto a favor da união gay 2011 Nacional

233 05/05/2011 STF reconhece por unanimidade a união gay 2011 Nacional

234 05/05/2011 'Toda pessoa tem o direito de constituir família', diz ministro 2011 Nacional

235 06/05/2011 Jobim diz que Forças Armadas cumprirão decisão sobre união gay 2011 Nacional

236 09/05/2011 Casal gay de Goiânia registra união e quer casamento e filho 2011 Nacional

237 02/06/2011 Estado americano do Illinois realiza 30 uniões civis de homossexuais 2011 Internacional

238 11/06/2011 Lady Gaga é convidada especial de parada gay em Roma 2011 Internacional

239 25/06/2011 Em Paris, milhares vão às ruas na Parada do Orgulho Gay 2011 Internacional

240 04/07/2011 Resolução estabelece visita íntima a presos homossexuais 2011 Nacional

241 27/07/2011 Justiça colombiana envia ao Congresso decisão sobre casamento gay 2011 Internacional

242 28/07/2011 Mais da metade dos brasileiros são contra união gay, diz Ibope 2011 Nacional

243 04/08/2011 Alemanha comemora dez anos do reconhecimento da união gay 2011 Internacional

244 16/08/2011 Brasileiros são contra a descriminalização de drogas, diz pesquisa 2011 Nacional

245 22/08/2011 OAB discute casamento e adoção para casais gays 2011 Nacional
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APÊNDICE 2 

UI do Corpus de Análise  

 

Nº UI Data Título Ano Grupos Temáticos

3 14/08/2000 Novo Código Civil é considerado obsoleto 2000 Família

19 31/03/2002 Casal gay processa Rede TV! por ofensas no "Superpop" 2002 Adoção

20 31/03/2002 Efeito da adoção gay ainda é desconhecido 2002 Adoção

21 31/03/2002 Pais gays criam filhos sem preconceito 2002 Adoção

26 15/08/2002 Leia a íntegra da última parte de perguntas de jornalistas a Garotinho 2002 Eleições

32 29/06/2003 Artigo: Sem respostas 2003 Outros

38 04/03/2004 Homossexuais já podem registrar união em cartório no RS 2004 União Civil

75 11/11/2005 Casal de lésbicas assume maternidade de dois meninos no RS 2005 Adoção

91 01/08/2006 Vladimir Palmeira ironiza suposta preferência de Lula por Crivella ao governo do RJ 2006 Eleições

92 13/08/2006 Projeto quer unificar regras para adoção 2006 Adoção

93 29/08/2006 Quércia critica Alckmin e FHC e diz que Lula é um "político extraordinário" 2006 Eleições

94 29/08/2006 Quércia diz que é contra a adoção de filhos  por casal homossexual 2006 Eleições

98 23/11/2006 Justiça autoriza casal gay a adotar criança no interior de SP 2006 Adoção

99 04/01/2007 Comissão aprova projeto que permite adoção por casais homossexuais 2007 Adoção

102 05/02/2007 Juíza reconhece união estável de casal homossexual em GO 2007 União Civil

104 30/03/2007 Leitores votam contra igualdade de direitos a gays em enquete 2007 Opinião Pública

105 08/04/2007 União homossexual é rejeitada por 49%; para 52%, casais gays não podem adotar 2007 Opinião Pública

108 12/05/2007 Casal gay obtém guarda provisória de 4 irmãos em Ribeirão Preto 2007 Adoção

110 10/06/2007 Especialista em direitos dos gays, advogada vê avanços no Judiciário 2007
Direitos Humanos e 

Homossexuais

117 05/03/2008 Há um gay no útero 2008 Outros

121 15/06/2008 Justiça gaúcha facilita adoção por casais gays 2008 Adoção

124 20/08/2008 Câmara aprova lei de adoção, mas casais homossexuais ficam fora do projeto 2008 Adoção

125 20/08/2008 Câmara realiza "mutirão" de votações e inicia recesso branco 2008 Adoção

126 21/08/2008 Filho adotivo terá direito a dados sobre pai biológico 2008 Adoção

127 10/10/2008 Justiça autoriza casal gay a adotar irmãs em Recife 2008 Adoção

131 16/01/2009 Juiz dá guarda definitiva de quatro irmãos para casal de gays em Ribeirão Preto 2009 Adoção

137 05/10/2009 Promotoria do PR sugere que homossexual só possa adotar adolescente 2009 Adoção

149 08/01/2010 Igreja também critica plano de direitos humanos de Lula 2010
Direitos Humanos e 

Homossexuais
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151 15/01/2010 Após polêmica, CNBB mantém críticas a plano de direitos humanos do governo 2010
Direitos Humanos e 

Homossexuais

152 22/01/2010 CNBB contesta em panfletos plano do governo e chama Lula de "novo Herodes" 2010
Direitos Humanos e 

Homossexuais

154 03/02/2010
Bispos acusam governo de adotar "método autoritário" para garantir aprovação de 

plano 
2010

Direitos Humanos e 

Homossexuais

159 27/04/2010 Casal homossexual pode adotar criança, decide STJ 2010 Adoção

160 27/04/2010 Decisão de STJ favorável a casal homossexual abre precedente jurídico  Adoção

161 27/04/2010
Decisão de STJ não significa que homossexuais terão facilidade em adotar 

crianças
2010 Adoção

162 28/04/2010 Beneficiado por decisão do STJ, casal gay diz que lutou pelos filhos 2010 Adoção

163 28/04/2010
Vai ficar mais fácil para os outros casais protegerem seus filhos, diz homossexual 

sobre decisão do STJ 
2010 Adoção

164 29/04/2010 CNBB critica decisão que permite adoção de crianças por gays 2010 Adoção

165 30/04/2010 Casal de gays de MT obtém autorização da Justiça para adotar criança 2010 Adoção

168 12/05/2010 Pastor critica união homoafetiva em discussão sobre o "Estatuto das Famílias" 2010 Família

169 02/06/2010 Brasileiros apresentam site de transparência política nos EUA 2010 Opinião Pública

170 03/06/2010 Marina diz que é contra casamento, mas a favor da união civil de homossexuais 2010 Eleições

171 04/06/2010 Maioria é contra adoção por casal gay no Brasil 2010 Opinião Pública

172 04/06/2010 Sete capitais já tiveram decisão favorável a gays no país 2010 Adoção

174 16/06/2010 Lula não precisa de um "continuador", mas de um "sucessor", diz Marina 2010 Eleições

176 21/06/2010 Serra se diz a favor da união civil e da adoção de crianças por gays 2010 Eleições

177 21/06/2010 Serra vê terrorismo com privatizações e diz que Dilma deve desculpas por dossiê 2010 Eleições

192 29/07/2010 Casais gays poderão incluir companheiro no Imposto de Renda 2010
Direitos Humanos e 

Homossexuais

195 02/08/2010
Na semana do Dia dos Pais, conheça jovens criados por pais que "saíram do 

armário"
2010 Família

205 25/08/2010 STF rejeita recurso que limitava possibilidade de adoção de casal gay 2010 Adoção

206 02/09/2010 Em sabatina, Richa promete, se eleito, modernizar e ampliar Porto de Paranaguá 2010 Eleições

211 03/10/2010 Com 52% dos votos, Beto Richa é eleito governador do Paraná 2010 Eleições

212 08/10/2010 Palocci é escalado para diálogo com evangélicos 2010 Eleições

213 09/10/2010 Bancada evangélica quer barrar o plano de direitos humanos 2010
Direitos Humanos e 

Homossexuais

214 23/10/2010 Dilma e Serra subiram no muro, diz pastor homossexual 2010 Eleições

216 09/12/2010 "Quero ser o braço direito da presidente no Senado", diz Marta Suplicy 2010 Eleições

220 23/02/2011 STJ adia julgamento sobre união estável homoafetiva 2011 União Civil

222 31/03/2011 Não admito apologia ao homossexualismo, diz Bolsonaro 2011 Educação

223 04/05/2011 Ayres Britto vota a favor da união gay; sessão continua na 5ª 2011 União Civil

224 04/05/2011 STF decide hoje se Estado reconhece união de homossexuais 2011 União Civil
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225 04/05/2011 STF ouve advogados para decidir sobre união homoafetiva 2011 União Civil

226 05/05/2011 Decisão do STF facilita adoção e pensão para gays 2011 Adoção

227 05/05/2011 ''É uma vitória para o movimento gay", diz associação ABGLT 2011
Direitos Humanos e 

Homossexuais

228 05/05/2011 Eliane Cantanhêde: Decisão do Supremo corrige lapso na lei 2011 União Civil

229 05/05/2011 Lewandowski e Barbosa também votam a favor da união gay 2011 União Civil

230 05/05/2011 Marco Aurélio vota a favor da união homoafetiva 2011 União Civil

231 05/05/2011 Ministra vota a favor da união gay; maioria do STF é favorável 2011 União Civil

232 05/05/2011 Ministro Gilmar Mendes dá sexto voto a favor da união gay 2011 União Civil

233 05/05/2011 STF reconhece por unanimidade a união gay 2011 União Civil

234 05/05/2011 'Toda pessoa tem o direito de constituir família', diz ministro 2011 Família

235 06/05/2011 Jobim diz que Forças Armadas cumprirão decisão sobre união gay 2011 União Civil

236 09/05/2011 Casal gay de Goiânia registra união e quer casamento e filho 2011 União Civil

240 04/07/2011 Resolução estabelece visita íntima a presos homossexuais 2011
Direitos Humanos e 

Homossexuais

242 28/07/2011 Mais da metade dos brasileiros são contra união gay, diz Ibope 2011 Opinião Pública

244 16/08/2011 Brasileiros são contra a descriminalização de drogas, diz pesquisa 2011 Opinião Pública

245 22/08/2011 OAB discute casamento e adoção para casais gays 2011
Direitos Humanos e 

Homossexuais
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APÊNDICE 3 

 
Grades de análise (Manual) 

 
 
Manual – atributos selecionados para codificação do contexto de produção das UI 
dos recortes Universo, Corpus e Amostra. Está organizado de acordo com as 
categorias de análise contidas na tabela 6. 
 
(1) Localização geográfica da UI – Denominação: LOCAGEO. 
 
Corresponde à contextualização descrita no corpo do texto da UI, ou seja, refere-se 
ao local onde se passaram os acontecimentos. Segue uma primeira divisão: 
Internacional / Nacional.  
Organizados de acordo com o recorte (universo, corpus, amostra), configuram 
subdivisões, a saber: 
 
UI Internacional subdividida em regiões do mundo. 
 
UI Nacional subdividida de acordo com a dimensão e abrangência do 
acontecimento. Tais acontecimentos seguem ainda a subdivisão por estados do 
Brasil, seguida por cidade.   
 
1. Internacional 
1.1. África do Sul 
1.2. Europa 
1.3. Ásia 
1.4. América do Norte 
1.5. América Central 
1.6. América do Sul 
1.7. Diversos  
 
2. Nacional  
2.1. Federal 
2.2. Estadual 
2.3. Municipal 
2.4. Estado 
2.5. Cidade  
 
 
(2) Ano de publicação – Denominação: ANO. 
 
Refere-se ao ano em que a UI foi publicada. Registrado na sequência, totaliza quatro 
dígitos. Ex. 2011.  
 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2111 
 
(3) Data de publicação – Denominação: DATA. 
 
Refere-se ao mês do ano em que a peça jornalística foi publicada. A data é 
registrada na sequência dia/mês, totalizando quatro dígitos. Ex. 01/10. Configura a 
subdivisão: 
 
3.1. Mês 
 
Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
 
3.2. Dia da semana 
 
Segunda feira 
Terça feira 
Quarta feira 
Quinta feira 
Sexta feira 
Sábado 
Domingo 
 
 
(4) Seção – Denominação: SEÇÃO. 
 
O campo denominado Seção contempla o nome da subdivisão do jornal (caderno) 
na qual a UI foi publicada. 
 
4.1. BBC Brasil 
4.2. BBC Brasil.com 
4.3. Colunas Destaque GLS 
4.4. Cotidiano 
4.5. D-World.de Deustche Welle  
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4.6. Equilíbrio e saúde 
4.7. Folhateen 
4.8. Ilustrada 
4.9. Multimídia  
4.10. Mundo 
4.11. Poder 
4.12. Rádio folha 
4.13. Tec (Tecnologia) 
4.14. Turismo 
4.15. TV folha 
 
(5) Grupo Temático – Denominação: GTEMA 
 
Refere-se a temas eixos, ao redor dos quais o tema principal, “adoção de crianças”, 
se organiza e/ou é abordado. 
 
5.1. Adoção 
5.2. Direitos (Humanos e/ou Homossexuais) 
5.3. Educação 
5.4. Eleições 
5.5. Família 
5.6. Opinião pública 
5.7. União Civil 
5.8. Outros 
 
 
(6) Número da UI – Denominação: Nº UI 
 
Refere-se ao número de ordem atribuído a cada UI, em sequência cronológica 
crescente. A codificação é formada por até três dígitos. Ex. 1, 99, 245.  
 
(7) Hora da publicação – Denominação: HORA 
 
Corresponde à hora de postagem da peça jornalística. É registrada na sequência 
hora/minuto, totalizando quatro dígitos. Ex. 03h40. Sua denominação é HORA. 
Segue a subdivisão: 
 
7.1. Manhã 
7.2. Tarde 
7.3. Noite 
7.4. Madrugada 
 
(8) Autoria – Denominação: AUTORIA 
 
Refere-se à assinatura que é mencionada após o título da peça jornalística ou no fim 
da UI, podendo ter autoria (quando informa o nome do(a) autor(a)) ou ser de agência 
(quando não informa o(a) autor(a)).  
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8.1. Autoria 
 
8.1.1. Individual 
8.1.2. Composto 
8.2. Agência 
 
 
(9) Citação do tema – Denominação: CITADO 
 
Refere-se à citação do tema “adoção de crianças” no título do texto da UI. Ex. 
“adoção de filhos”, “adoção de crianças”, “... que homossexuais adotem”, “direitos 
como adoção”.  
 
Será direta sempre que o título tratar do tema “adoção de crianças”, estando ou não 
relacionado a homossexuais. Ex. Projeto quer unificar regras para adoção. Casal de 
lésbicas assume maternidade de dois meninos no RS. Filho adotivo terá direito a 
dados sobre pai biológico. União homossexual é rejeitada por 49%; para 54%, 
casais gays não podem adotar. Juíza dá guarda definitiva de quatro irmãos. 
 
Será considerada indireta a UI que o tema “adoção de crianças” estiver abordado, 
mas não estiver no título. 
 
 
9.1. Direta (“adoção de crianças” no título) 
9.2. Indireta (“adoção de crianças” no texto) 
 
 
(10) Casos de adoção 
 
Nome dos adotados / adotantes 
Sexo dos adotados / adotantes 
Idade dos adotados / adotantes 
Número de crianças adotadas 
Ocupação dos adotantes 
Tempo de união dos adotantes 
Tempo de acompanhamento da família adotiva 
 
 
(12) Identificação de personagem/depoente 
 
12.1. Presença / Ausência de personagem na UI 
122. Presença / Ausência de depoente na UI 
12.3. Instância representativa do depoente 

 
 

 
 
 
 


