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Adoção não só um gesto de amor, mas também de muita luta para quem pretende 
adotar, o verbo adotar assim como é conhecido no dicionário é o ato de acolher, 
aceitar, legitimar, atribuir como filho, mas para isso há muitos obstáculos a serem 
seguidos. O Brasil tem cerca de 5 mil crianças esperando para serem adotadas, 
qualquer pessoa maior de 18 anos independente de seu estado civil seja ela, casada; 
solteira separada pode adotar, mas não é porque qualquer pessoa que pode adotar 
que não terá restrições, quem pretende adotar tem ser 16 anos mais velho que o 
adotado, terá também no momento em que decide adotar, passar por entrevistas com 
psicólogos e assistente, claro depois de terem sidos considerados aptos para adoção 
pela Vara da Infância e da Juventude. Porém as adotantes encontram muitas 
dificuldades, famílias dizem que deveria haver mais agilidade nos processos, em vez 
de crianças e adolescentes ficarem anos em instituições de acolhimento, uma das 
consequências que mais atrapalha é o juiz procurar por algum parente biológico para 
assumir a criança, fora da escolha do sexo do adotado, da cor, e a demora do 
processo que pode levar de um ano ou mais. Mas se para a família tradicional já há 
dificuldades imagine no novo modelo de família a homoafetiva ou homo parental 
assim como é conhecida a família de pessoas do mesmo sexo, para essas famílias o 
processo de adoção, chega a ser um pouco mais difícil e ardo, o caminho para eles 
chega a ser mais longo, tirando o fato de driblar o preconceito, eles ainda tem que 
driblar a ideia em que a sociedade coloca que , crianças de pais homoafetivos tendem 
de fazerem a mesma escolha, ou seja, escolhendo o mesmo caminho que os pais tem 
do qual não passa por um grande engano. Objetivo a alcançar neste projeto, mostrar 
e analisar o novo conceito de família e discutir sobre os aminhos percorridos para a 
adoção. Metodologia usada o método hipotético-dedutivo da qual trará 
reconhecimento dos fatos, elaboração dos dados e comparações. O resultado 
esperado é mostrar os mitos através do tão polêmico tema e mostrar mais as 
verdades do que as mentiras. 
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