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Este artigo aborda a questão dos novos arranjos familiares, mais especificamente a possibilidade de adoção legal de crianças 
por casais homossexuais e sua relação com a Educação Infantil formal, ou seja, a escola. Reconhece-se que a escola é um 
espaço privilegiado, que compartilha com a família, o desenvolvimento e socialização da criança, com vistas à formação de um 
cidadão consciente e ativo. Contudo, em função de várias mudanças sociais no tocante às formas de constituição familiar, bem 
como da dificuldade de acompanhamento de outras instituições sociais como a justiça, a escola, a igreja e outros, é que se ve-
rifica a necessidade de compreendermos este fenômeno para, no limite, podermos agir concretamente de maneira qualificada.
Descritores: Novos arranjos familiares, Homossexualidade, Educação infantil.

This article proposes the question of the new familiar structures, more specifically the possibility of legal adoption of children by 
homosexual couples and their relation with the formal children education, that is to say, the school. It is known that the school 
is a privileged space that shares with the family the responsibility to develop and socialize the child, for the formation of a cons-
cious and active citizen. However, because of several social changes concerning to the forms of familiar constitution, as so the 
difficulties of other social institutions, such as the justice, school and church, to follow the process, it is necessary to unders-
tand this phenomenon, so we can act concretely in a qualified way. 
Descriptors: New familiar structures, Homosexuality, Child education.

Este articulo se basa en la cuestion de las nuevas estructuras familiares, más especificamente, la possibilidad de adopción 
legalizada de niños por parejas homosexuales y su relacionamento con la educación infantil formal, o sea, la escuela. Se reco-
noce que la escuela es um spacio privilegiado de desarrollo y socialización del nino, con el escopo a la formación del ciudadano 
conciente y activo. Pero, en función de muchos cambios sociales los cuales se refieren a las formas de constituición familiar, 
así como la dificuldad del acompañamento de otras instituiciones sociales como la justicia, la escuela, la iglesia y otros, es que 
se verifica la necessidad de comprehensión deste fenómeno para que en el limite se pueda agir concretamente de forma más 
calificada.
Descriptores: Nuevas estruturas familiares, Homosexualidad, Educación infantil. 
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INTRODUÇÃO

É fato que a sociedade brasileira nas últimas décadas vem atra-
vessando profundas mudanças em muitos campos da vida so-

cial e individual, seja no mundo do trabalho, na relação com  o 
meio ambiente, nas formas de lidar com a violência urbana. Po-
rém,  existe uma mudança que vem ocorrendo há algum tempo, 
na maioria das vezes quase imperceptível à maioria das pessoas, 
apesar de se tratar, na verdade, de suas vidas em termos afetivos, 
materiais, familiares, psicológicos, entre outros. Estamos falando 
do surgimento de novos arranjos familiares, no lugar da, até então, 
consagrada família patriarcal. 

Sabe-se que várias modalidades de famílias vêm se apresentan-
do no cenário social, especialmente nas megacidades, por exem-
plo São Paulo. São algumas delas: famílias com base em uniões 
livres sem o casamento civil ou religioso; famílias monoparentais 
com chefia feminina decorrentes de várias situações (divórcios, 
separação e/ou abandono do componente masculino, mães soltei-
ras, mulheres que optam pela “produção independente”); além de 
famílias formadas por casais homossexuais, entre outras1.

Tomando-se como referencial a ótica jurídica, temos que a fa-
mília monoparental é aquela formada por pelo menos dois paren-
tes integrantes da família (não necessariamente só a mãe e filhos 
ou o pai e filhos; mas admite-se também a formação por um dos 
avós e neto, ou seja, a família monoparental não decorre somente 
do casamento entre um homem e uma mulher dentro de um for-
mato tido como tradicional).
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lei. Daí, abre-se, inclusive, um interessante 
campo de estudos no âmbito do Direito, 
que é a produção jurisprudencial (em que se 
assentam as decisões judiciais não previstas 
em lei, em resposta a demandas sociais de 
um tempo histórico). 

Portanto, para bem se compreender al-
gumas mudanças no comportamento social 
dos brasileiros, vemos que se faz necessário 
contextualizar a nossa sociedade num espec-
tro mais ampliado, que são as próprias mu-
danças pelas quais passaram os chamados 
países centrais. Falamos aqui, claramente, 
dos movimentos feministas, homossexuais, 
ambientalistas, entre outros, os chamados 
movimentos difusos e coletivos, ou mesmo 
a construção de sociedades complexas que 

aos poucos - mais fortemente, a partir do final da década de 1960 
- entraram decisivamente no cenário social, intervindo, na medida 
de suas possibilidades, na construção de uma sociedade mais in-
clusiva e democrática1.

O DECLÍNIO DO PATRIARCALISMO
A formação familiar perfeita, assim como é posta no imaginário 
social histórico, é a da família patriarcal. Apesar de ser essa uma 
das estruturas sobre as quais se assentam todas as sociedades con-
temporâneas - caracterizando-se pela autoridade imposta institu-
cionalmente do homem sobre mulher e filhos no âmbito familiar 
- nota-se que a mesma se encontra em declínio, em pleno curso 

A Constituição Federal outorgada em 1988 
reconhece a união estável para fins de prote-
ção da família, possuindo o status de família 
conjugal (união estável é a formada entre um 
homem e uma mulher, que não apresentem 
impedimentos dirimentes para se casarem, ten-
do convivência pública, notória e duradoura – 
cinco anos de convivência ou, antes disso, com 
o nascimento de prole comum, com finalidade 
de formar família), não prevendo, contudo, as 
uniões entre pessoas do mesmo sexo1. 

Entretanto, mais recentemente, admitiu-se 
no Brasil a possibilidade de casais homosse-
xuais adotarem crianças conjuntamente. Por 
outro lado, tem-se juridicamente uma decisão 
que, de certa forma, contraria dispositivo da lei 
(Código Civil e Estatuto da Criança e do Ado-
lescente) que não admite a adoção de criança por uma só pessoa, 
exceto se forem casadas ou em união estável1,2. 

É certo que essas novas composições familiares impõem às 
outras instituições sociais muitos desafios. Nesse ponto, podemos 
citar claramente o descompasso entre esses novos tipos de consti-
tuição familiar e a legislação vigente. A distância entre a realidade 
de vida das pessoas e as leis que estão em vigor, por vezes, são 
tão grandes, pelo menos no nosso país, que os operadores do di-
reito (advogados, promotores, juízes) buscam formas de lidar com 
os conflitos que surgem na nova família brasileira, em função, evi-
dentemente, dos novos comportamentos sociais não previstos em 

“POR MEIO DESSAS DECISÕES, 
A JUSTIÇA RECONHECE QUE 

CASAIS HOMOSSEXUAIS 
TAMBÉM TÊM O DIREITO E A 
CAPACIDADE DE CONSTITUIR 
UMA FAMÍLIA, COM PLENAS 
CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS, 

AFETIVAS E FINANCEIRAS DE 
CRIAR, EDUCAR, PROTEGER E 

AMAR UMA CRIANÇA”
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duo e a sociedade1.  
Mas, já pontuado o cerne das mudanças evocadas e seus im-

pactos em outras esferas sociais, cabe agora delimitar o campo de 
observação e lidar mais frontalmente com a problemática que se 
propos abordar, qual seja, a relação entre os novos arranjos fami-
liares, mais especificamente no que concerne à adoção de crian-
ças por casais homossexuais e a Educação Infantil. 

OS NOVOS ARRANJOS FAMILIARES E A EDUCAÇÃO INFANTIL
Por que uma preocupação com essa instância educativa? A escola 
é sabidamente o lócus privilegiado na construção de valores so-
cietais homogêneos e condutas socialmente valorizadas. Mas a 
questão que se impõe é se a escola está preparada para lidar com 
essas mudanças sociais que se colocam em vários âmbitos. Será 
que o professor está suficientemente qualificado para lidar com 
esta nova realidade? Como será que se encontra a questão da for-
mação de educadores no que tange à questão enfocada? Há uma 
preocupação do Estado em alinhar o currículo escolar com as no-
vas disposições da sociedade brasileira? 

Como se pode notar, as interrogações são inúmeras. Entretanto, 
há a percepção de que se está apenas começando a abrir os olhos 

para essas questões. Ou seja, o caminho ain-
da é longo e tortuoso na construção de uma 
escola e de um processo educativo que se 
coadune com os novos arranjos familiares. As 
jurisprudências decorrentes de lacunas entre 
a realidade social e as leis vigentes e as orien-
tações educacionais no âmbito internacional, 
por exemplo os quatro pilares da educação 
preconizados pelo Relatório coordenado por 
Jacques Delors para a Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI (UNES-
CO), ou seja, aprender a conhecer, aprender 
a fazer, aprender a viver juntos e o aprender 
a ser1. 

Ao se falar mais pontualmente sobre a 
questão educacional em seu sentido amplo, 
se constata que o desafio é enorme, uma vez 
que o educador deve atender algumas exi-
gências que formatam suas ações, de modo 
a privilegiar os direitos das crianças como 
superiores a preconceitos e moralidades que 

reforçam modelos excludentes e impedem a inclusão de todos em 
um sistema social.

Nesse sentido, convém mencionar o surgimento de decisões 
do Poder Judiciário Brasileiro favoráveis à adoção de crianças por 
casais homossexuais, sejam gays ou lésbicas. Por meio dessas de-
cisões, a justiça reconhece que casais homossexuais também têm 
o direito e a capacidade de constituir uma família, com plenas 
condições psicológicas, afetivas e financeiras de criar, educar, pro-
teger e amar uma criança. Assim, reconhece-se juridicamente um 
“novo estatuto” ainda não formalizado em Lei, mas na prática so-
cial, que são esses novos modelos familiares.

A relevância da questão jurídica não é mero preciosismo, mas 
sim a constatação do estabelecimento de uma nova situação de 
fato, que uma vez decidido, tende a mudar a atuação de outras 
instituições sociais em relação à coisa julgada, incluída aí, de for-
ma específica, a escola.

de uma crise, na qual o cerne se encontra no enfraquecimento do 
modelo familiar baseado na autoridade/dominação contínua exer-
cida pelo homem, como “cabeça do casal”, sobre toda a família1 .

Verificam-se alguns fatores preponderantes que corroborariam 
esta crise, a qual a família patriarcal, como base fundante do sis-
tema de poder patriarcal, é posta em xeque. As forças propulsoras 
desses processos são o crescimento de uma economia informacio-
nal global, mudanças tecnológicas no processo de reprodução da 
espécie e o impulso poderoso promovido pelas lutas da mulher e 
por um movimento feminista multifacetado, três tendências obser-
vadas a partir do final da década de 19606.

Com base no exposto, a entrada maciça da mulher no mundo 
do trabalho – mesmo que de maneira discriminatória, ainda hoje, 
bem como com a possibilidade da mulher ter pleno controle da 
natalidade, entre outros fatores, geram cada vez mais um movi-
mento no sentido de emancipação da mulher no que tange a uma 
estrutura familiar modelar e, ao mesmo tempo, opressiva, decla-
rando o declínio da famosa “família Doriana” ou  formalmente 
chamada: família nuclear.

Mas não é só isso, o movimento homossexual – gay e lesbia-
no em suas várias facetas - também contribuiu sobremaneira para o 
declínio do patriarcalismo, pois o que se colo-
cava – e ainda se coloca – é que no lugar de 
convenções sociais, repressões históricas e de 
uma moral judaico cristã tolhedora, prevaleça 
o poder do amor, como um elemento consti-
tutivo de uma política de identidade sexual6. 

Por mais paradoxal que possa parecer, na 
medida em que os movimentos de identidade 
sexual avançam em suas demandas sociais 
por direitos, ocorre concomitantemente um 
movimento contrário, ou seja, de resistência 
contra essas mudanças sociais em curso. 

Sendo assim, percebe-se de maneira ine-
quívoca um aumento da homofobia, da vio-
lência mesma contra os homossexuais, às 
vezes, até a morte. A virulência do discurso é 
preocupante, a prática discriminatória inacei-
tável no âmbito dos direitos humanos. 

No lugar de valores como diversidade, 
respeito, solidariedade, compromisso mútuo, 
amizade, amor, em muitas sociedades, ouve-
vivencia-se ainda o preconceito, o ódio, os conflitos, a indiferen-
ça. Contudo, ao nosso ver, esse é um espaço a ser disputado sim-
bólica e politicamente. 

Como afirma Mott, não se pretende buscar uma identidade pri-
mária exacerbada, defensiva, que poderia, por seu turno, também 
reproduzir o ódio contra o outro, mas sim, busca-se a constituição 
de uma relação social na qual as pessoas não se vejam como ne-
gros, não se vejam como homossexuais, não se vejam como mu-
lheres; que as pessoas se vejam como pessoas humanas1 .

De fato, conforme Castells, o que está em jogo não é o fim da 
família, mas uma reconfiguração da mesma, com reflexos em sua 
forma e em seu sistema de poder, estabelecendo-se dessa maneira 
uma crescente diversidade de parcerias entre pessoas que desejam 
compartilhar suas vidas e criar filhos6. 

Mais ainda, segundo Sawaia, as tentativas e as previsões sobre 
o desaparecimento da família patriarcal não deram certo. Ela con-
tinua sendo, para o bem ou para o mal, a mediação entre o indiví-

“QUE ENCAMINHAMENTOS 
OS EDUCADORES PENSAM 
DAR AO ATO EDUCATIVO, 

QUE MAJORITARIAMENTE 
PRIVILEGIA DATAS COMO 
DIA DAS MÃES E DIA DOS 
PAIS DIANTE DE FAMÍLIAS 

LEGALMENTE CONSTITUÍDAS 
COM DOIS PAIS OU DUAS 

MÃES?”
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Diante dessa nova situação, corroborada agora por deci-
sões judiciais favoráveis, convém questionar: que encami-
nhamentos os educadores pensam dar ao ato educativo, que 
majoritariamente privilegia datas como Dia das Mães e Dia 
dos Pais diante de famílias legalmente constituídas com dois 
pais ou duas mães? Como trabalhar com 
o grupo de educandos a real pluralidade 
sociocultural? Como vivenciar diversidade 
e valores de cidadania com situações com 
as quais seu repertório profissional não 
tem familiaridade? Como se preparar para 
receber essa nova família na escola, ofere-
cendo-lhe a igualdade e a cidadania que 
lhe garante a Constituição Federal, sem ja-
mais vilipendiar os direitos da criança? 

Com essas questões em mente e a devi-
da preocupação com a construção de uma 
sociedade mais democrática e inclusiva, 
entendemos que uma forma de iniciarmos 
essa prática, para além da retórica intelec-
tual, é vivenciarmos concretamente um 
dos pilares fundamentais da educação, o 
aprender a viver juntos9. Este pilar traduz a 
demanda escolar de propiciar às crianças, 
concomitantemente, vivências de igualda-
de e diversidade. 

Nessa direção, descobrir na criança adota-
da um ser histórico, que teve a possibilidade 
de se ver em um lar saudável, é uma missão 
da educação que se materializa à medida que, 
compreendendo a história do outro, somos capazes de respeitá-lo 
e, assim, tendemos a compartilhar socialmente objetivos comuns, 
expressa na legislação educacional brasileira.

Ainda nessa linha, o Referencial Curricular Nacional da Edu-
cação Infantil1, reafirma o que dispõe o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)3, quando enfatiza a família como a primeira 
instituição social responsável pela efetivação dos direitos básicos 
das crianças. Cabe, portanto, às instituições de ensino estabele-
cerem um diálogo aberto com as famílias, considerando-as como 
parceiras e interlocutoras no processo educativo infantil10.  

Assim, em que pesem os desafios de articulação escola, fa-
mília e comunidade, educadores não podem se intimidar diante 

das dificuldades, mas sim tentar criar os mecanismos que efeti-
vamente levem à construção da parceria de todos os envolvidos 
no processo educativo, antecipando situações sociais ao invés de 
aceitá-las ou excluí-las de seu campo perceptual. Nesse sentido, 
conforme Parolin, “família e escola devem ser entendidas como 
instituições parceiras: distintas em sua metodologia e comple-

mentares na tarefa de educar”1.
Distintas e parceiras, a partir da articu-

lação do professor, escola e família devem 
constituir espaços que contemplem a forma-
ção da infância sobre preceitos de felicidade 
e cidadania. Como afirma Rios, construir a 
“felicidadania” na ação docente é instaurar 
no espaço educativo uma instância de comu-
nicação criativa que favoreça a afetividade e 
a alegria, com a finalidade máxima de ofere-
cer às novas gerações, subsídios à construção 
do bem comum que conviva tranquilamente 
com a igualdade e as diversidades1.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da realidade cada vez mais comple-
xa na qual estamos inseridos, convém refle-
tir e repensar, educadores ou não, acerca da 
necessidade de “vivermos juntos, ao mesmo 
tempo iguais e diferentes”13. 

Verifica-se, na atualidade, que esse pro-
cesso de exercício da alteridade é bastante 
dificultado, na medida em que, como afirma 
Touraine, “a mundialização da economia que 
nos mistura nos supermercados da informação 

e do consumo, não nos ajuda a nos compreendermos. E quando 
buscamos refúgio em nossa identidade ou numa comunidade ho-
mogênea, acabamos inevitavelmente rejeitando o outro, cuja dife-
rença logo aparece como uma ameaça”1. 

Essas diferenças, indiferenças e preconceitos precisam ser su-
perados, para bem da evolução da humanidade. 

Nesse sentido, “o direito e a escola devem ser postos a ser-
viço da liberdade criadora de cada sujeito pessoal. É preciso 
sair das morais do dever, e reconhecer a cada um o direito e 
a capacidade de combinar sua identidade cultural e sua parti-
cipação no universo técnico. Somente assim poderemos viver 
juntos, iguais e diferentes”13.              

“NESSA DIREÇÃO, DESCOBRIR 
NA CRIANÇA ADOTADA UM 
SER HISTÓRICO QUE TEVE A 

POSSIBILIDADE DE SE VER EM 
UM LAR SAUDÁVEL, É UMA 

MISSÃO DA EDUCAÇÃO QUE SE 
MATERIALIZA À MEDIDA QUE, 
COMPREENDENDO A HISTÓRIA 
DO OUTRO, SOMOS CAPAZES 
DE RESPEITÁ-LO E, ASSIM, 

TENDEMOS A COMPARTILHAR 
SOCIALMENTE OBJETIVOS 

COMUNS”
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