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RESUMO 

 

A análise do perfil dos pretendentes à adoção e das crianças e adolescentes que vivem 

em uma instituição de acolhimento, é o objetivo central deste trabalho de conclusão de 

curso. Dessa forma, iremos estudar a história do processo de adoção e sua política no 

Brasil desde sua colonização até os dias atuais, citando suas mudanças e leis, que estão 

vigentes atualmente, como o Estatuto da Crianças e do Adolescente, a Constituição de 

1988, a nova Lei de Adoção e o Cadastro Nacional de Adoção. Sendo assim, iremos 

expor um breve histórico dos tipos de programa de acolhimento existentes e quais os 

processos de adoção mais comuns utilizados no Brasil. Para entender a realidade 

brasileira traçaremos breves comentários sobre o perfil dos pretendentes e para atender 

os programas de acolhimento institucional e as saídas do Estado para enfrentar a 

questão da desinstitucionalização. Para finalizar buscaremos trazer uma reflexão a 

adoção tardia, alguns dilemas enfrentados pelas crianças e adolescentes no processo de 

adoção devido aos perfis pré-concebidos pelas famílias que desejam adotar e acolher um 

filho (a) nos seus arranjos familiares. 

 

Palavra-chave: Adoção. Adoção Tardia. Acolhimento Institucional. Crianças. 

Adolescentes. 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The analysis of the profiles of candidates to adoption and of children and adolescents 

who live in a foster care institution is the main goal of this work. We will study the 

history of the adoption process and its policy in Brazil, since it was colonized up to 

current days, considering its changes and laws, which are valid nowadays, such as the 

Child and Adolescent Statute, the 1988 Constitution, the new Adoption law and the 

National Adoption Database. This work will expose a brief history of the existing types 

of foster care programs and which are the most common adoption processes in Brazil. 

In order to understand the Brazilian reality, we will outline brief comments about 

prospective parents’ profiles and to cater to the institutional foster care and the ways of 

the state to tackle the deinstitutionalization. Finally, we aim to bring reflection about 

late adoption, some of the dilemmas faced by children and teenagers in the adoption 

process due to the preconceived profiles created by the families willing to adopt and 

welcome a child into their families. 

 

KEYWORDS: Adoption, late adoption, institutional foster care, children, teenagers. 
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INTRODUÇÃO  

  

Para entender os tipos de adoção no Brasil, foi necessário estudar o Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, as transformações do Código de Menores para a 

concepção de família e proteção integral à criança e adolescente no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Para além disso, foi necessário fazer uma pesquisa bibliográfica sobre 

o histórico da adoção no Brasil, as transformações no conceito de família no Brasil, a 

nova Lei de Adoção e as alternativas para a desinstitucionalização.  

Dessa forma, caminhamos no capítulo 1 apresentando os programas de 

acolhimento existente no Brasil, como acolhimento institucional, casas-lares, famílias 

acolhedoras e apadrinhamento afetivo, para que possamos entender melhor os tipos de 

adoção existentes hoje no Brasil. Pois devido ao avanço das leis, um novo sistema foi 

criado para agilizar o processo de adoção, o Cadastro Nacional de Adoção. Com isso, 

podemos analisar melhor os dados que foram coletados no site do Conselho Nacional da 

Justiça, do total dos pretendentes cadastros por região e o perfil que desejam adotar. 

Para finalizar iremos expor a problematização dos dados coletados que desenham o 

perfil das crianças e adolescentes que estão institucionalizadas e disponíveis para 

adoção em todo território nacional, para posteriormente realizar um comparativo da 

realidade da adoção no Brasil e trazer breves considerações sobre o processo de Adoção 

Tardia no país. 

 

 

1. História da Adoção no Brasil 

 

1.1 Conceito  

A palavra adoção tem origem do latim "adoptio", que em nossa língua significa 

"tomar alguém como filho". Entende-se então que a adoção, é um ato jurídico, que por 

ele criam-se relações semelhantes a filiação biológica ou consanguínea, tornando assim 

o filho adotado com mesmo direitos e deveres.  

1.2 Histórico 

No entanto, o abandono de criança não é de hoje, já existe a muito tempo antes 

mesmo da existência da prática da adoção. Visto que ao longo da história brasileira, as 
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viúvas e mães solteiras, deixavam os filhos nas Santas Casas de Misericórdia, que foi 

trazido de Portugal o costume da “roda dos expostos”. Aonde seus filhos eram deixados, 

sem precisarem se identificar, os deixando para a adoção.  

A entrega de crianças não constitui fato recente na história do Brasil. Nos 

períodos Colonial e Imperial, as crianças eram deixadas nas portas das 

Igrejas, conventos, residências e nas ruas dos principais centros urbanos, 

acabando por serem frequentemente devoradas por cães, porcos ou outros 

animais, sendo expostos à fome e ao frio, sendo caracterizados por adjetivos 

como “enjeitados, deserdados da sorte ou da fortuna, expostos ou 

desvalidos”. (FIGUEIREDO, 2012, p. 39).  

 

Os “filhos da Roda” eram entregues aos cuidados de amas-de-leite e eram 

criados por elas geralmente até completarem os três anos. As amas-de-leite 

eram em sua maioria mulheres pobres, sem instrução, contratadas pela Santa 

Casa de Misericórdia de cada cidade e recebiam um pagamento pelos 

serviços prestados. Cuneo (2007) destaca que esta situação dava margem 

para diversos tipos de fraudes, como as mães que abandonavam seus bebês e 

logo em seguida se ofereciam como nutrizes. Cabe ressaltar que muitas amas 

eram também acusadas de maus tratos aos expostos. (FIGUEIREDO, 2012, 

p. 40). 

 

O ato de adotar permite trazer a existência de um filho a uma família, 

vinculando-se ao pai, mãe ou pais, não pelo laço sanguíneo, mas por um ato de amor 

juridicamente protegido, uma modalidade de estabelecimento com vinculo civil. A 

adoção imita a filiação natural, como as demais formas de estabelecimento de filiação 

como socioafetiva e originaria de reprodução humana assistida, mas a adoção vai além, 

pois rompe com o modelo heteroparental- e biológico, estabelecido pelos limites da 

natureza.  

Anteriormente, a tentativa de adoção de uma criança se dava pela necessidade da 

retirada da condição de pobreza na qual se encontrava. Como Figueiredo (2012), 

salienta que no início do século XX, o sistema de proteção aos “menores” foi construído 

a partir de um sistema denominado “complexo tutelar”. Neste, 

 

Qualquer criança, por sua simples condição de pobreza, estaria sujeita a ser 

enquadrada pela ação e tutela da Justiça-Assistência, assumindo no Brasil, 

uma dimensão monopolizadora de autoridade e controle, caracterizando seu 

domínio, em geral arbitrário, sobre as famílias pobres. De acordo com Rizzini 

(2008), os juristas, legisladores e demais porta-vozes da causa da infância, 

permeados pelo impulso de “salvar a criança”, acreditavam que estava em 

jogo o futuro de uma nação. 

 

Os “menores” sobre os quais incidia a necessidade de assistir e proteger, 

passaram a ser alvos de minuciosa investigação para que se chegasse a uma 

possível “classificação do seu caso”, a partir da qual seria definido o tipo de 

tutela mais indicado. A família do “menor” também era investigada, com o 
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objetivo de avaliar a sua “capacidade legal e moral para tê-lo sob sua 

guarda”. (FIGUEIREDO, 2012, p. 42). 

 

Dessa forma, na sua origem, a adoção foi pensada para resolver a 

impossibilidade das famílias que não conseguiam a procriação natural, dos casais 

inférteis. Com o tempo sucessivas leis trouxeram modificações que puderam ser 

ampliadas a sua utilização. Com isso, a adoção deixou ser vista como um ato de 

caridade, passando a ser vista como uma forma de ter filhos sem o método biológico 

(PACHI, 2003). 

No Brasil, a adoção foi regulada originalmente pelas Ordenações do Reino, 

restringindo o ato de adotar as pessoas com maiores de 50 anos pela Ordenação 

Filipinas, pois não possuíam descendentes legítimos ou legitimados para herdar os bens, 

porém o filho adotivo, só herdaria com a autorização do Príncipe, herdando então por 

exceção expressa somente na confirmação do perfilhamento ou da adoção. Costume 

esse que veio de Portugal, sendo efetivado no Brasil nos primeiros quatro séculos. 

(FALEIROS, 2011) 

Quando o direito civil foi sistematizado na Lei Ordinária n. 3071 de janeiro de 

1916, o primeiro Código Civil brasileiro, a adoção passou a ser regularizada a partir do 

artigo 368. Com as limitações do Código Civil de 1916, viu-se a necessidade da 

alteração dos requisitos para ampliação das possibilidades de adoção. Assim, em 1957, 

foi promulgada a Lei nº 3.133, que modificou o código vigente na época, alterando 

dispositivos legais sobre adoção, como a redução da idade do adotante de 50 anos para 

30 anos, reduzindo também a diferença de idade entre adotante e adotado, que era de 18 

para 16 anos, eliminando a exigência de inexistência de prole.  

CAPÍTULO V  

DA ADOÇÃO 

Art. 368. Só os maiores de 30 (trinta) anos podem adotar. (Redação dada pela 

Lei nº 3.133, de 8.5.1957) 

Parágrafo único. Ninguém pode adotar, sendo casado, senão decorridos 5 

(cinco) anos após o casamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 3.133, de 

8.5.1957)  

Art. 369.  O adotante há de ser, pelo menos, 16 (dezesseis) anos mais velho 

que o adotado. (BRASIL, Lei nº 3.133, de 8/5/1957)  

 

Possibilitando então, que a adoção seja estendida aos adotantes que já possuem 

filhos biológicos. Deixando então de ser vista como um recurso para suprir a falta de 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11460209/art-368-1-do-codigo-civil-de-1916-lei-3071-16
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11460168/art-369-do-codigo-civil-de-1916-lei-3071-16
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filhos biológicos. Porém o direito sucessório por lei, só era permitido pela inexistência 

de filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos.  

1.3 Transformações no conceito de família  

 

Antes da Constituição Federal de 1988, o conceito de família legítima era 

idealizado pela Igreja Católica, classificando a família como matrimonializada e 

hierarquizada, na qual somente os filhos gerados eram legítimos. Pois até então, as 

Constituições subsequentes que são as de 1934, 1937, 1946, 1964 e Ato Constitucional 

n. 1 de 1969, nada contribuíam para a modificação da concepção da família.  

Foi a partir da Constituição de 1988, que a concepção da família mudou 

profundamente, tendo um novo modelo familiar baseado em princípios como a 

Dignidade da Pessoa, a Igualdade e a Liberdade, a Lei Magna reconheceu a pluralidade 

de entidades familiares. 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 1º - O casamento é civil e gratuito a celebração.  

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento.  

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes. 

 

A partir disso a concepção de filiação mudou, pois colocou um fim a forma de 

classificação e discriminação entre os filhos legítimos e não legítimos determinado no 

artigo 227, § 6º, o que segue: “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou 

por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação”. (BRASIL, Constituição Federal, Artigo 227) 

Por tanto, através da Constituição Federal de 1988, que as crianças e 

adolescentes foram reconhecidos como sujeitos de direitos, garantindo prioridade no 

atendimento de seus direitos, sendo tratados como pessoas em desenvolvimento e 

estabelecendo a Doutrina da Proteção Integral.  

Porém, foi em 1979 que foi criado e entrou em vigor um Código específico com 

o objetivo de disciplinar o instituto e outras questões relativas aos menores. Foi então 

que entrou em vigor a Lei nº 6.697, denominado como “Código de Menores”, lei esta, 

que criou a adoção plena que substitui a legitimação adotiva, contudo o Código Civil de 

1916 continuou a regular a adoção simples.  
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A vigência do Código de Menores admitia duas espécies de adoção, a plena, 

para adotados de até sete anos de idade, que de acordo com o Código de Menores. Lei 

6.697 de 1979. Art. 29. A adoção plena atribui a situação de filho ao adotado, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais. E a adoção simples, que podia ser realizada por escritura pública que 

gerava efeitos mais restritos no vínculo entre adotante e adotado. 

Mas adiante, a proteção a crianças e adolescente se intensificou no ordenamento 

jurídico, sendo promulgado o Estatuto da Criança e Adolescente – Lei 8.069, 13 de 

julho de 1990 que revogou o Código de Menores. Sendo criado para regulamentar as 

normas constitucionais, tendo o objetivo de assegurar e proteger a criança e ao 

adolescente, eliminando as duas espécies de adoção (simples e plena), sendo unificadas 

em uma só. Regulamentada a adoção, que agora é aplicada a todos os menores de 18 

anos em qualquer situação, não levando em conta a sua situação irregular, como foi 

refogado no Código de Menores. (BRAUNER e ALDROVANDI, 2010) 

Portanto, a adoção hoje não é dividida em duas espécies, mas sim uma só, sendo 

ela única e irrevogável e estabelecendo vinculo de filiação entre adotado e adotante (s), 

extinguindo o vínculo de filiação biológica. Sendo o filho adotivo, integrado a nova 

família, passa ter os mesmos direitos que são garantidos a qualquer outro filho.  

Até 2009, que o processo da adoção era também regularizado pelo Código Civil 

Brasileiro de 2002, nos artigos 1.618 ao 1.629, sendo quase todos os dispositivos 

revogados pela nova Lei Nacional da Adoção, que modificou também o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Trata-se da Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, com o 

objetivo de desburocratizar o processo de adoção, trazendo às crianças e adolescentes 

adotados tanto por brasileiros e estrangeiros tenham mais segura e fiscalização no 

trâmite processual.  

1.4 A família no seu conceito ampliado 

 

1.4.1 Transformações na medicina 

 

O conceito de família do século XXI é completamente diferente dos outros 

séculos devido à revolução industrial que distinguiu o mundo do trabalho do mundo 

familiar, instituindo a dimensão privada da família que contraposta o público. Pois 

devido a isso, fica cada vez mais difícil, pois as referências e padrões de relacionamento 

tornam-se delimitados. Pois a família vem sofrendo abalos externos além dos internos já 
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existentes. Abalos esses que dificultam a ideologia familiar, que vão além das repostas 

biológicas universais referentes às necessidades humanas, devido ao desenvolvimento 

tecnológico sobre a reprodução humana. 

Foi então em 1960, que surgiu a pílula anticoncepcional, não só no Brasil, mas 

no mundo todo, foi quando começou a interferir na reprodução da sexualidade feminina. 

Um fato que deu condições as mulheres a escolha de não reproduzir, “fugindo” da 

responsabilidade da maternidade, ampliando a atuação da mulher no mundo social. 

(SARTI, 2008). 

Com isso, aumentou o número de mulheres no meio de trabalho, que escolheram 

não terem a responsabilidade familiar, por meio da pílula anticoncepcional, abalando 

então os alicerces familiares. Foi nos anos de 1980 que surgiu mais um avanço na 

medicina, a inseminação artificial, fertilização in vitro, a dimensão da escolha da 

maternidade, a anticoncepção e a reprodução assistida. 

Já na década de 1990, surgiu o exame de DNA, aonde havia dúvida sobre a 

paternidade agora se tem a certeza. Fazendo com que o homem, seja obrigado a ter as 

suas responsabilidades de pai assegurado por lei, introduzindo tensão no meio familiar 

sobre sua obrigação, causando um impacto sobre a irresponsabilidade masculina quando 

se é reivindicada. Com o surgimento desse exame, deu uma seguridade maior a mulher, 

mas principalmente a criança, pois assim dá a garantia total para que se possa criar e 

cuidar. Dessa forma, a paternidade conhecida possibilitou para novas relações familiares 

e à criança no que se refere ao estatuto legal da família, pois a identificação da 

paternidade se tornou um direito da criança, como relata Sarty (2008, p.34) “os homens 

nunca foram tão responsáveis por sua reprodução biológica no momento atual da 

história”, devido a pensão e o plano jurídico”.  

Contudo, Sarty coloca que embora tenha ampliado a concepção de família existe 

ainda uma cultura da natureza biológica. 

A família constitui-se em um termo ambíguo. Ainda que as tecnologias de 

anticoncepção e de reprodução assistida tenham de fato aberto espaço para 

novas experiências no plano da sexualidade e da reprodução humana, ao 

deflagrar os processos de mudanças objetivas e subjetivas, que estão 

atualmente em curso, não lograram dissociar a noção de família da “natureza 

biológica”. (SARTY, 2008, p. 33). 

 

Mesmo assim, quando proporciona possibilidades àquelas que não conseguem se 

reproduzir por meio natural, dando a escolha também àquelas que não querem constituir 

uma família no conceito judaico-cristão, querendo apenas ter o seu filho, 
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transformando-se em uma família Monoparental. Sendo assim, deve ser ressaltado que 

essas transformações na concepção no âmbito familiar, conforme retrata a referida 

autora se deram por conta do avanço do movimento feminista e a luta em favor dos 

direitos das crianças. (SARTY, 2008). 

Já na Constituição Federal podemos observar essas mudanças, como a quebra da 

chefia conjugal masculina, tornando a sociedade conjugal compartilhada em direito e 

deveres pelo homem e pela mulher e o aumento das mulheres chefes de família. Além 

disso, o fim da diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos, reiterada pelo Estatuto 

da Criança e do adolescente (ECA). Dessa forma, os dois filhos têm todos os direitos 

familiares que o filho consanguíneo possui (SARTY, 2008, p. 34). 

No que confere ao pátrio poder, o ECA garante dois avanços no que tange a 

proteção da criança. O direito básico da criança da convivência familiar. Muitas famílias 

pobres são estigmatizadas como as famílias desestruturadas, “incapazes de dar 

continência a seus filhos” (SARTY, 2008, p. 35). Contudo, os problemas familiares 

existem em todas as famílias não somente na família trabalhadora. Este direito básico é 

importante para mostrar que a comunidade também é responsável pela criança.   

Além disso, o direito à convivência familiar e comunitária também adquiriu 

centralidade. Passando a se tornar tão importante quanto o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito e à liberdade. Dessa forma, a nossa constituição diz que a “família é a base da 

sociedade” (art. 226) e que compete a ela, ao Estado, à sociedade em geral e às 

comunidades “assegurar à criança e ao adolescente o exercício de seus direitos 

fundamentais” (art. 227).   

Outro elemento importante que a referida autora destaca é a ideia de família em 

rede, onde outra mulher acaba desenvolvendo papéis femininos mesmo ainda que 

trabalhe, mas dá o apoio necessário na criação das crianças e adolescentes, sem que seja 

preciso o acionamento do dispositivo de abrigamento para as famílias mais pobres e em 

situação de vulnerabilidade. 

A sobrevivência dos grupos domésticos das mulheres “chefes de família” é 

possibilitada pela mobilização cotidiana de uma rede familiar que ultrapassa 

os limites da casa. Tal como acontece o deslocamento dos papéis masculinos, 

os papéis femininos, na impossibilidade de serem exercidos pela mãe-esposa-

dona de casa, são igualmente transferidos para outras mulheres, de fora ou 

dentro da unidade doméstica. (SARTY, 2008, p. 40). 

 

Dessa forma, ela retrata a importância da rede de obrigações para essas famílias: 
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A rede de obrigações que se estabelece configura, assim, para os pobres, a 

noção de família. Sua delimitação não se vincula à pertinência a um grupo 

genealógico, uma vez que a extensão vertical do parentesco restringe-se 

àqueles com quem convivem ou conviveram, raramente passando dos avós. 

Para eles, a extensão da família corresponde à da rede de obrigações: são da 

família aqueles com quem se pode contar, quer dizer, aqueles em quem se 

pode confiar. (SARTY, 2008, p. 44). 

 

A noção de família define-se, assim, em torno de um eixo moral. Suas fronteiras 

sociológicas são traçadas segundo o princípio da obrigação, que lhe dá fundamento, 

estruturando suas relações. Dispor-se às obrigações morais recíprocas é o que define a 

pertinência ao grupo familiar. A argumentação deste trabalho vai ao encontro da de 

Woortmann (1987), para quem, sendo necessário um vínculo mais preciso que o de 

sangue para demarcar quem é parente ou não entre os pobres, a noção de obrigação 

torna-se central à ideia de parentesco, sobrepondo-se aos laços consanguíneos. Essa 

dimensão moral do parentesco, a mesma que indiferencia os filhos de sangue e os de 

criação, delimita também sua extensão horizontal. Como afirma Woortmann (1987), a 

relação entre pais e filhos constitui o único grupo em que as obrigações são dadas, que 

não se escolhem. As outras relações podem ser seletivas, dependendo de como se 

estabeleçam as obrigações mútuas dentro da rede de sociabilidade. Não há relações com 

parentes de sangue, se com eles não for possível dar, receber e retribuir, enfim, confiar. 

(SARTY, 2008). 

Se, em toda a sociedade brasileira, a família é um valor alto, entre os pobres sua 

importância é central, e não apenas como rede de apoio ou ajuda mútua, diante de sua 

experiência de desamparo social. A família, para eles, vai além; constitui-se em uma 

referência simbólica fundamental, que organiza e ordena sua percepção do mundo 

social, dentro e fora do mundo familiar. (SARTY, 2008). 

 

1.4.2 O Código de Menores e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

O Código de menores, sancionado em 12/10/1927 no Decreto nº 17943-A, o 

chamado “Código Mello Mattos”, em homenagem ao autor do projeto. Surgiu no início 

do século XX, onde o Estado ainda tinha um papel de assistencialismo, quando também 

surgiram novas questões sociais, sendo inauguradas várias instituições para educação, 

repressão e assistência à criança, conforme indicam Abreu e Martinez (1997 p. 28-9). 

O Código surgiu devido às negligências e situações irregulares que os menores 

estavam passando, trazendo importantes inovações, como a abolição da roda dos 
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expostos. Trazendo uma visão higienista de proteção do meio e do indivíduo, como 

visão jurídica repressiva e moralista. (FALEIROS, 2011). 

Como demonstra Figueiredo (2012): 

 

No começo da década de 1920, os Códigos de Menores foram criados em 

diversos países, significando a forma como o Estado capitalista buscava 

legitimidade para intervir sobre a situação de crianças e adolescentes, tidos 

como abandonados por suas famílias ou que eram classificados como 

delinquentes. Esta tendência de utilizar o direito como forma de controle 

social é antiga, no entanto, no século XX, ela se intensifica com a crença de 

que o Estado deveria regular a economia e promover o bem-estar social. ” 

(FIGUEIREDO, 2012, p. 4). 

Após a Segunda Guerra Mundial, os direitos sociais foram ampliados e as 

políticas sociais implementadas a fim de torná-los efetivos, requerendo para 

isso a contribuição do assistente social. De acordo com Iamamoto (2004) a 

presença do Serviço Social na área sociojurídica acompanha o processo de 

institucionalização da profissão no Brasil, uma vez que podemos constatar a 

atuação dos Assistentes Sociais nos finais da década de 1930, junto ao “Juízo 

de Menores” e serviços especializados no Poder Executivo, tanto no Estado 

de São Paulo, quanto no Rio de Janeiro. Desde a criação do Tribunal de 

Menores, o Poder Judiciário assumiu historicamente, a função de dirimir 

conflitos e estabelecer o controle sobre a vida das crianças, adolescentes e de 

suas famílias, além de exercer o poder de julgar e punir. (FIGUEIREDO, 

2012, p. 5). 

 

Sendo instituído como a primeira grande legislação de proteção aos menores, 

tendo uma definição ideal para os Juizados e Conselhos de Assistências, trazendo a 

primeira orientação para que fosse tratado sob uma equipe multidisciplinar. Obtendo 

uma característica de sistema sendo proporcionada por um Código, impondo obrigações 

estatais e criando estruturas.  

Foi a partir da revolução de 1930, que o Estado brasileiro, passa a ser um Estado 

social, onde reivindicações foram cumpridas em um todo, como legislação trabalhista, 

ensino básico obrigatório e seguridade social, conquistadas pelos movimentos sociais. 

Passar a existir mais a frente outras iniciativas assistenciais, quebrando o 

completamente o vínculo com a Igreja Católica.  

Até 1935, os menores abandonados e infratores, eram apreendidos nas ruas e 

levados a abrigos de triagem. Em 1940 o atual Código Penal Brasileiro, a 

imputabilidade penal se define aos 18 anos. Em 1942 foi criado o SAM (Serviço de 

Assistência ao Menor), um órgão do Ministério da Justiça que funcionava como um 

equivalente ao sistema penitenciário para a população menor de 18 anos, cuja lógica de 

trabalho era a reclusão e a repressão das crianças e adolescentes abandonados ou autores 

de atos infracionais.  
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Em 1964 houve o golpe militar, nesta mesma época iniciou-se a extinção do 

SAM e a criação da Funabem (Fundação Nacional do Bem-estar do Menor) e das 

FEBEM (Fundação Estadual do Bem-estar do Menor) em cada estado da Federação. A 

Funabem foi criada a partir das lutas de organização não governamentais contra a 

ineficácia do SAM. (PAES, 2013) 

Então em 1979, foi revogado o Código de Menores de 1927, que incorpora a 

nova concepção assistencialista à população infanto-juvenil. Foi na década de 70 que 

foram tomadas iniciativas para superar ineficácia dos modelos do Estado de atenção à 

criança, tanto por parte da Igreja Católica quanto do Parlamento, surgindo novos 

movimentos populares de defesa dos direitos das crianças, reforçando uma política de 

contenção institucionalizada legitimada pela política de Promoção Social, contendo a 

doutrina da proteção integral, porém baseado no primeiro Código de Menores.  

Em 1988 se concretiza a Constituição Federal do Brasil, considerada a 

“Constituição Cidadã”, inova ao introduzir um novo modelo de gestão das políticas 

sociais, com a criação dos conselhos deliberativos e consultivos. Durante sua 

elaboração, um grupo de trabalho se reuniu para concretizar os direitos da criança e do 

adolescente. O resultado foi o artigo 227, base para a elaboração do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. (MENDONÇA, 2012). 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los ao salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010). 

 

Nessa mesma década de 1980, que as políticas vigentes até então, já apontavam 

para o esgotamento, pois em determinado momento, tornara-se insuficiente frente à 

realidade. Foi também nessa mesma época, que começou a construção do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, iniciando-se consequentemente o reordenamento 

institucional, com a extinção da Funabem, para uma organização nacional, estadual e 

municipal dos Conselhos de Direitos e dos Conselhos Tutelares.  

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e do Estatuto da Criança e 

do Adolescente em 1990, marcou uma nova fase de desinstitucionalizadora, que 
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caracteriza uma implantação de uma nova política, que rompeu com o paradigma de 

atenção a criança desamparada e o que vem sendo legitimada até hoje.  

O referido artigo 227 da Constituição Federal, já citado a cima, foi o que deu 

origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao art. 228, que define a idade de 

imputabilidade penal. “Art. 228 São penalmente inimputáveis aos menores de dezoito 

anos, sujeitos às normas de legislação penal. ” (BRASIL, Constituição Federal de 1988)  

Por tanto, a proteção e a garantia dos direitos das crianças e adolescente se 

fazem no ECA, através de uma linha de promoção de direitos (artigos 7 a 69), uma linha 

de efetivação de políticas públicas estatais e comunitárias (artigos 86 a 97) e, 

finalmente, determinando o processo de reordenamento institucional em função de sua 

implementação. (PAES, 2013) 

O Estatuto, ainda define uma linha de defesa de direitos através da instituição de 

medida de proteção (artigos 98 a 102), a explicitação do devido processo legal dos atos 

infracionais cometidos por adolescentes (artigos 103 a 128) e a instituição de um elenco 

de medidas jurídicas, administrativas e judiciais, de proteção desses direitos (artigos 

129-1130 e 208 a 258).  

Por mais que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja considerado uma 

legislação bastante avançada, os sistemas que englobam ainda se encontram 

desestruturados.  

Contudo, é de responsabilidade da família e da comunidade em garantir os 

direitos das crianças e adolescente, de forma declarativa e prescritiva, quando 

normatizada as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis e os crimes e infrações 

administrativas.  

Neste sentido, Figueiredo (2012) destaca, que apesar dos avanços como o 

Estatuto da Criança e Adolescente (1990), a institucionalização ainda tem sido buscada 

como uma solução para o enfrentamento do abandono de crianças e adolescentes ou 

para aquelas famílias que atravessam conflitos familiares. 

 

 
Na década de 1990, o avanço da política neoliberal com medidas que 

provocaram privatizações, cortes nos gastos públicos e aumento do 

desemprego tiveram como efeito a intensificação dos conflitos com crianças 

e adolescentes. Assistimos a um crescimento no envolvimento dos 

adolescentes com o tráfico de drogas e ao aumento do número de meninos 

em situação de rua. A impressão tem sido de generalização da violência. No 

entanto, a visibilidade que adquiriu a violência doméstica ainda contrasta 

com a capacidade da rede de proteção social, que é precária e apresenta 

inúmeras dificuldades de operacionalização. Por fim, há o reconhecimento de 
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que o acolhimento institucional, que deveria ser uma medida provisória, tem 

se tornado uma política de longa permanência, dispendiosa e de parcos 

resultados. (FIGUEIREDO, 2012, p. 6). 

 

Antes da construção da Nova Lei de Adoção que trataremos a seguir, o Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária que foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes - CONANDA e pelo Conselho Nacional de Assistência Social 

- CNAS em 13 de dezembro de 2006, já apontava um resultado de um processo 

participativo de elaboração conjunta, envolvendo representantes de todos os entes e 

esferas de governo, da sociedade civil organizada e de organismos internacionais no 

esforço para alterar o paradigma da proteção da proteção integral. 

Como problematiza Figueiredo (2012, p. 105) o plano constrói a ideia de que a 

manutenção dos vínculos familiares e comunitários fundamentais é importante para a 

estruturação das crianças e adolescentes como sujeitos e cidadãos, está diretamente 

relacionada ao investimento nas políticas públicas de atenção à família. Dessa forma, 

traz para o Estado a responsabilidade da melhoria das condições de vida de crianças e 

adolescentes institucionalizados, não somente centrando a responsabilidade nas famílias 

como é recorrente. O quadro 01, a seguir, retrata essa mudança de visão que influenciou 

a formulação de políticas contra a institucionalização, alargando as possibilidades de 

adoção até os dias de hoje. 

 

Quadro 1: Mudanças Ideológicas trazidas pelo Paradigma da Proteção Integral 

Cultura da Institucionalização Garantia de Direitos 

Resposta às situações de vulnerabilidade e 

risco: institucionalização 

Resposta: apoio sócio familiar e inclusão 

nas políticas públicas 

O abrigo como “internato do pobre” 

(FONSECA, 1995). 

Abrigo como medida protetiva de caráter 

excepcional 

Longa permanência Provisoriedade no atendimento 

Despotencialização das famílias: “solução 

para educar adequadamente as crianças 

pobres” 

Potencialização das famílias: promoção da 

reintegração familiar e excepcionalmente a 

adoção 

Cuidados massificados Respeito à individualidade e a história do 

usuário 

Isolamento e segregação Inserção na comunidade e preservação de 

vínculos 

Revitimização Reparação 

Violação de direitos Proteção e Defesa 

Adoção como solução Adoção como medida excepcional 
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Nota: SILVA, Ana Paula Gomes da. “Abrigo: analisando o direito a convivência familiar”. Dissertação de 

Mestrado apud FIGUEIREDO, Natalia da Silva. Na trama do direito: a Judicialização dos conflitos com 

crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente em São Gonçalo (2009-2012)", UERJ, 2012. 

 

Dessa forma, verificamos que os motivos de acolhimento institucional
1
 serão 

diversos e ampliados no contexto de fragmentação e desestruturação de laços afetivos e 

familiares na década de 1990. O abrigo temporário se tornará permanente para muitas 

crianças e adolescentes que se encontram passando conflitos familiares e são 

considerados fora do perfil de adoção para muitas famílias que buscam adotar.
2
  

Veremos a seguir, como as transformações no âmbito familiar e na concepção de 

família na década de 1990 pode possibilitar outros caminhos para a adoção, prezando 

laços afetivos e escolhas que formarão outros arranjos familiares. 

 

1.4.3 A família na Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal, no artigo 227, trata dos deveres da família, da sociedade 

e do Estado, onde são assegurados os direitos das crianças e adolescentes com 

prioridade absoluta. Sendo a Constituição, um instrumento que garante os direitos 

sociais acerca das políticas sociais, que por sua vez integram o rol dos direitos e 

garantias fundamentais.  

O legislador constituinte de 1988, só reforçou o que existia na sociedade, apenas 

ampliando o conceito de família e protegendo de forma igualitária todos os membros. 

Porém, não foi a partir da dela que concepção mudou, apenas consolidou valores já 

sedimentos, sendo reconhecida a evolução da sociedade.  

O Direito da Família trouxe significativa evolução ao ordenamento jurídico 

brasileiro, no sentido de reconhecer o pluralismo familiar existente, em virtude das 

novas espécies de família que foram sendo construída durante ao longo do tempo.  

Nessa nova perspectiva do Direito da Família, foram englobados valores e 

princípios, que alcançam direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana 

                                                           
1
  Não constitui parte da pesquisa do trabalho, entender esses motivos, pelas dificuldades de acesso à 

esses dados, se tornando restrito ao âmbito no municipal. Os dados do Cadastro Nacional de Adoção do 

Conselho Nacional da Justiça não revelam essa realidade.  
2
 Analisaremos no capítulo 2, o perfil de adotantes e das crianças e adolescentes adotados para tecer 

maiores comentários sobre os dilemas enfrentados pelas crianças e adolescentes institucionalizadas. 
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(artigo 1º, III da CF); isonomia, que reafirma a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres e o tratamento jurídico igualitário dos filhos (artigos 5º, I da CF); a 

solidariedade social (artigo 3º, I da CF) e a efetividade, que ganha dimensão jurídica.  

O moderno direito de família, foi marcado por grandes mudanças e inovações, 

regando-se de princípios, como Princípio do matrimônio e da união estável; o Princípio 

da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros, o que define seus direitos e 

deveres; o Princípio da igualdade jurídica de todos os filhos (CF, art. 227, § 6º, e CC, 

art. 1.596 a 1.629); o Princípio da pluralidade familiar, o que abrange uma norma 

constitucional a família matrimonial e as entidades familiares (união estável e família 

Monoparental); o Princípio da consagração do poder familiar (CC, art. 1.630 a 1.638), 

que substitui o marital e paterno no seio familiar; o Princípio da liberdade que foi 

fundado no livre poder de construir uma família por meio do casamento ou união 

estável; e o Princípio do respeito da dignidade da pessoa humana, que constitui a base 

da comunidade familiar, que garante o desenvolvimento e a realização de todos, 

principalmente da criança e do adolescente (CF, art. 227). 

Com a Constituição de 1988, teve uma inovação ao pensar na constituição 

familiar, que agora não é somente proveniente de um casamento, mas de uma união 

estável, entre um homem e uma mulher, como entidade protegida pelo Estado, como 

consta no 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuito a celebração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela 

Emenda Constitucional nº 66, de 2010) 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 

suas relações. 

 

Dessa forma, pode ser verificado que existem três formas de constituição de 

família, quais sejam, a forma por casamento, seja civil ou religioso com efeitos civis, a 

forma pela união estável e a família formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc66.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc66.htm#art1
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Sendo ressaltado que o casamento é o único meio básico de consolidar uma união 

familiar, suprindo a união estável, mesmo reconhecido constitucionalmente, 

considerando que a mesma Constituição facilita a conversão do casamento.  

1.4.4 Lei da Adoção 

 

A adoção é um ato complexo e exige sentença judicial segundo a Constituição 

Federal de 1988, mas fazendo a leitura do art. 227 § 5º da Carta Magna, “A adoção será 

assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua 

efetivação por parte de estrangeiros. ” Podendo refletir que a adoção é um interesse 

geral e de ordem pública e que cabe ao poder público legislar sobre este instituto. Por 

tanto a adoção é um ato de vontade, mas que tem que ser submetido aos requisitos 

legais.  

A adoção teve sua origem pela necessidade das pessoas que não tinham a 

possibilidade de terem filhos, para dar continuidade à família. Pois no século passado, 

as famílias que não tinham um descendente iriam extinguisse, deixando de cultivar as 

memórias dos ancestrais. Onde o divórcio era aceito caso a mulher não fosse capaz de 

reproduzir, assim o homem poderia ter outro casamento ou a escolha da adoção como 

última alternativa.  

A história legal da adoção no Brasil se deu início no século XX, o assunto só é 

tratado pela primeira vez em 1916 no Código Civil Brasileiro. Atualmente a legislação 

vigente são a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Civil 

Brasileiro e a Lei nº. 12.010/09. Onde adotar já foi um processo muito mais longo e 

burocrático, mas com o apoio da legislação e o Juizado da Infância e da Juventude, está 

mais fácil e rápido.  

A nova Lei da Adoção teve sua vigência em 29 de julho de 2009, veio para 

facilitar o acesso para quem quer adotar uma criança e assim reduzir os números de 

crianças sem famílias, vividas em abrigo.  

Essa nova Lei trouxe inovações ao instituto, pois foi a partir dela que pessoas 

solteiras que fossem 16 anos mais velhos do que o adotado, fossem capazes de se 

candidatarem para a adoção. Passando por uma avaliação pela justiça através do 

Cadastro Nacional da Adoção, para provarem que podem dar educação, um lar e toda 

assistência necessária. Pois através desse cadastro, pode-se impedir uma prática comum 

no Brasil, que é a adoção direta, onde a pessoa já aparece com a criança pretendida.  
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A Lei da Adoção, ainda cria um maior controle dos abrigos, conhecidos como 

acolhimento institucional, fazendo com que seja proibido do conselheiro tutelar, levar a 

criança ou o adolescente diretamente ao abrigo, sendo que o juiz é quem determina a 

medida protetiva e o tempo de permanência da mesma nos abrigos. Dando prioridade 

aos parentes em adotar ou não, para só depois da à liberdade aos adotantes nacionais e 

estrangeiros.  

Foi em 03 de agosto de 2009, que a nova Lei da Adoção foi sancionada, onde 

modificou profundamente 54 artigos da Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sendo aperfeiçoado os transmites legais da adoção, garantido mais 

efetividade quanto aos direitos das crianças e adolescentes à convivência familiar, 

fortalecendo e preservando a sua família de origem, evitando que seja prolongado o 

abrigamento dos adotados como é explicitado no  

Capítulo III  

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária  

Seção I  

Disposições Gerais 

§ 1
o
  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no 

máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, 

com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou 

multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das 

modalidades previstas no art. 28 desta Lei.      (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009)       Vigência 

§ 2
o
  A permanência da criança e do adolescente em programa de 

acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 

comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária.       (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)      Vigência 

 

Podemos então analisar as mudanças mais importantes ocorridas, 

compreendendo como era e como ficou o procedimento para adoção antes e depois da 

Lei 12.010/2009. 

Em relação às gestantes, com a nova Lei, os princípios norteadores das medidas 

foram realçados, sendo mais esclarecedores os deveres dos órgãos e autoridades 

públicas. Como oferecer acompanhamento psicológico às gestantes que manifestam o 

desejo de entregar o bebê à adoção, dando também assistência no pré e pós-natal. Pois 

ao nascer, o bebê deverá ser encaminhado à Justiça da Infância e da Juventude, para ser 

incluso no Cadastro Nacional de Adoção.  

Portanto, com essa inovação foi possibilitado o auxílio necessário à gestante, 

para que a mesma ao ter decidido entregar o seu filho à adoção, seja viabilizado a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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entrega em um local adequado, para que não ocorra o abandono em lugares 

inadequados, que possa pôr em risco a vida da criança.  

Valendo ressaltar, que as pessoas que deixarem de encaminhar a mãe à Justiça 

da Infância e Juventude, sendo ele/ela um profissional da área da saúde, responderá por 

infração administrativa, de acordo com o art. 258-B da Nova Lei da Adoção, artigo esse 

que era inexistente no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Uma das inovações e melhorias que teve com o surgimento da Lei da Adoção, 

foi que toda criança e adolescente que estão inseridos em programa de acolhimento 

familiar ou institucional, deverão ter no máximo a cada 6 meses, sua situação 

reavaliada, como consta no  

Art. 19 § 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no 

máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, 

com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou 

multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das 

modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 

Com isso, todo sistema de proteção deverá funcionar continuamente no modo de 

avaliação necessária daquela criança ou adolescente perante sua permanência na 

instituição.  

Outra inovação muito importante, pelo qual não existia até então, era o tempo 

máximo para duração da medida de abrigamento, com a fixação do tempo máximo, 

sendo obrigatório a justificativa quando passar do prazo fará com que a criança ou 

adolescente, tenha o direito de viver em uma família biológica ou substituta.  

Art. 19 § 2º A permanência da criança e do adolescente em programa de 

acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 

comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária. (Lei 12.010/2009.) 

 Dessa forma, como forma de controle do tempo de abrigamento para não se 

tornar uma medida permanente, as audiências concentradas, a partir do Ato Executivo 

4065/09, conforme explicita Figueiredo (2012, p. 104), devem ser realizadas no Estado 

do Rio de Janeiro nos meses de abril e de outubro de cada ano, com datas a serem 

designadas pelo Magistrado. Dessa forma, “a Equipe interdisciplinar da Vara da 

Infância, Juventude e Idoso visitará a Instituição de Acolhimento até 60 (sessenta) dias 

antes da data designada para as audiências de reavaliação”.  Com o objetivo de: 

 I - Comunicar a data da audiência; II - Determinar que a Instituição de 

acolhimento promova a convocação dos pais ou responsáveis pelos acolhidos 

para comparecerem à audiência de reavaliação; III - Determinar a atualização 

do PAI, sob a supervisão da Equipe Interdisciplinar do Juízo, encaminhando 
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ao Juiz competente, no prazo máximo de quinze dias a partir da 

comunicação, com cópia a Defensoria Pública e ao Ministério Público. IV - 

Determinar a inserção dos dados do PAI no MCA. (FIGUEIREDO, 2012, p. 

104). 

 Esses procedimentos aumentaram como diz a autora acima a judicialização da 

medida de adoção, pois a decisão fica centrada na figura do juiz. Dessa maneira, cabe ao 

juiz, escutar a família a fim de que possa avaliar a convivência familiar e comunitária da 

criança ou adolescente acolhido, a partir dos relatos e avaliações também construídas 

pela equipe multidisciplinar que acompanha os casos que vêm apontando alternativas 

para a desinsitucionalização. 

Imediatamente depois de entregue, o PAI será encaminhado à Equipe 

Técnica do Juízo para estudo de caso, avaliação e apresentação de sugestões, 

no prazo de quinze dias. Findo o prazo estabelecido, com ou sem a entrega de 

laudo pela Equipe Técnica do Juízo, os autos serão conclusos ao Juiz. O Juiz 

dará vistas aos autos à Defensoria Pública (DP) e o Ministério Público (MP), 

para que se manifestem acerca do laudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Retornando os autos da Defensoria Pública e do Ministério Público serão 

conclusos ao Juiz, para que sejam apreciados eventuais requerimentos. O 

modelo de ata ser utilizado nas audiências concentradas de reavaliação será, 

preferencialmente, aquele disponível no sítio da CEJA. 

Os pais, responsáveis ou familiares dos acolhidos deverão ser ouvidos pelo 

Juiz. E caso venham a faltar à audiência, serão convocados pela Instituição de 

acolhimento para nova audiência especial, a ser designada pelo Juiz. 

De acordo com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) as audiências concentradas possuem 

valores essenciais e foi construída de forma a superar uma cultura menorista, 

ainda marcada por modos de proceder herdados da doutrina da situação 

irregular, para a adoção de procedimentos claros que observam o princípio do 

contraditório e da ampla defesa na infância e juventude, especialmente no 

que concerne à convivência familiar e comunitária (ação de acolhimento e 

sua execução, tanto para a aprovação como para revisão do plano individual 

de atendimento). (FIGUEIREDO, 2012, p. 104). 

Nesta nova Lei, fica também explicito a necessidade de manter os irmãos 

unidos, não deixando que se separem no ato da adoção. Esta está sendo fundamental, 

pois agora está prevista em lei, o que antes não existia.  

Art. 28 § 4º Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou 

guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de 

risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a 

excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar 

o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. (Lei 12.010/2009). 

 

Visto que uma grande mudança teve também, na habilitação dos pretendentes, 

pois com a nova Lei de Adoção junto com o Cadastro Nacional de Adoção, todos 

aqueles que pretendem adotar, devem passar por um programa ou curso de orientação, 

oferecido pelo poder Judiciário, para estimular a adoção de crianças acima de 3 anos, 

adolescentes, grupos de irmãos e com alguma deficiência. Após obter os certificados 
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dos cursos ou programas oferecidos, os pretendentes devem apresentar a Comarca de 

sua região para assim, ser habilitado. 

Será exposto no próximo capítulo, uma pesquisa quantitativa onde mostra o 

número de crianças e adolescentes, que possuem irmãos, alguma deficiência, divisão 

por raças, idade e região onde vivem, mostrando que as crianças acima de 3 anos, que 

possuem irmãos ou alguma deficiência, são os maiores representantes hoje no Brasil nas 

instituições de acolhimento, podendo ser evitado o abandono ou devolução das 

crianças/adolescentes pelos pais adotivos. Onde também será exposto quantitativamente 

o perfil das crianças ou dos adolescentes que os pretendentes preferem ao preencher o 

Cadastro Nacional de Adoção.  

 

Capitulo II – Reflexões sobre as formas de adoção brasileira 

Como vimos no capítulo anterior, na década de 1990, muitas transformações no 

âmbito do seio familiar ocorreram, na medida em que os impactos da precarização do 

trabalho atingem diretamente a organização da vida familiar e comunitária e na 

composição das famílias brasileiras, como retrata Cronemberg e Teixeira (2013, p. 1) a 

pobreza e as situações de grave miséria econômica trazem, em seu bojo, situações de 

extrema vulnerabilidade social caracterizada pela vida em condições adversas, que 

promovem o esfacelamento das relações sociais e ainda impedem “laços de convivência 

social e familiar, levando ao abandono, ausência de cuidados e dos vínculos relacionais, 

devido ao cotidiano de luta pela sobrevivência.”  

Esse processo tem impacto direto na política de adoção, como retrata Camargo 

(2005), crianças são consideradas “velhas” para adoção. Bem como reforça e 

problematiza o referido autor, apud, Vargas (1998), essas crianças, 

 

Foram abandonadas tardiamente pelas mães, que por circunstâncias pessoais 

ou socioeconômicas, não puderam continuar se encarregando delas ou foram 

retiradas dos pais pelo poder judiciário, que os julgou incapazes de mantê-las 

em seu pátrio poder, ou, ainda, foram „esquecidas‟ pelo Estado desde muito 

pequenas em orfanatos‟ que, na realidade, abrigam uma minoria de órfãos 

[...]”. (ibid. p. 35) 

 

 

As implicações na atual cultura da adoção no Brasil apresentam-se como fortes 

obstáculos na escolha de crianças mais velhas, uma vez que potencializam crenças e 

expectativas negativas ligadas à prática da adoção enquanto forma de colocação de 

crianças em famílias substitutas (CAMARGO, 2005). 
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As crianças recém-nascidas, como nos apontam os números, são mais 

procuradas pelas famílias postulantes à adoção. No contexto social brasileiro existe um 

perfil de crianças “não adotáveis”, como analisaremos abaixo com o perfil das crianças, 

a partir dos dados do Cadastro Nacional de Adoção. São as crianças negras, maiores de 

dois anos de idade, que possuem alguma deficiência, ou portadoras de histórico de 

problemas médicos biológicos e que sofrem abandonos em série: o abandono por parte 

da família biológica, seja por problemas financeiros, ou falta de estrutura familiar 

condizente com um bom desenvolvimento da criança; o abandono do estado que tem 

leis que dificultam o acolhimento dessas crianças em outros lares e o abandono da 

sociedade que ainda não compreendeu o conceito de inclusão.  (CAMARGO, 2005). 

No processo de desconstrução e fragmentação de laços familiares e a integridade 

física e psicológica de uma criança ou adolescente for quebrada, haverá a necessidade 

do seu afastamento do convívio familiar de origem. Com isso, é obrigação da Justiça 

oferecer os devidos serviços e cuidados, para que as mesmas possam ter condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento. No sentido de viabilizar a reintegração à sua família 

de origem ou quando não é possível, ser encaminhado para uma família substituta, 

sendo ofertado na forma de Acolhimento Institucional ou Programas de Famílias 

Acolhedoras.  Debateremos nos itens a seguir como os programas governamentais 

brasileiros buscam alternativas de enfrentamento para esta realidade social, 

transformando em medidas contra o processo de institucionalização. 

 

2.1 Programas existentes no Brasil  

 

2.1.1 Acolhimento Institucional 

 

O Acolhimento Institucional, para crianças e adolescentes é oferecido em 

diferentes modalidades como, Abrigo Institucional para pequenos grupos, Casa Lar e 

Casa de Passagem. Porém, independente da nomenclatura, todas estas constituem 

“programa de abrigo”, que é prevista no artigo 101 do ECA, inciso VII, com dever se 

seguir os parâmetros dos artigos 90, 91, 92, 93 e 94 da Lei 8.069/90.  

Adotou-se esse termo, por designar os programas que atendem crianças e 

adolescentes que se encontram sob medida protetiva de abrigo, aplicada pelo Art. 98 do 
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ECA. Sendo o abrigo, uma medida provisória e excepcional, não implicando a privação 

de liberdade, segundo o Art. 101 da mesma Lei.  

Por tanto, todas as entidades que desenvolvem programas de abrigos, por lei, 

devem prestar pela assistência à crianças e adolescentes como é destacado no Art. 92 da 

Lei 8.069/90  

I - Preservação dos vínculos familiares; 

II - Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família de origem; 

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV - Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação; 

V - Não desmembramento de grupos de irmãos; 

VI - Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 

crianças e adolescentes abrigados; 

VII - participação na vida da comunidade local; 

VIII - preparação gradativa para o desligamento; 

IX - Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

 

Devido a isto, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento, devem 

estar registradas e inscritas junto aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 

Adolescente e de Assistência Social. Devendo cumprir com todas as recomendações do 

ECA acerca de suas atividades e instalações. Pois segundo o art. 101 da Lei 8.069/90 

§ 3
o
  Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às 

instituições que executam programas de acolhimento institucional, 

governamentais ou não, por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida 

pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros: 

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        I - Sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu 

responsável, se conhecidos; 2009) Vigência 

        II - O endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de 

referência; 2009) Vigência 

        III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua 

guarda; 2009) Vigência 

        IV - Os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. 

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

 

Por tanto, essas entidades tem o cunho de execução de serviços públicos, de 

proteção e cuidados a crianças e adolescentes que são privados da sua convivência 

familiar, em ambiente institucional, sendo encaminhadas para essas instituições.  

         

2.1.2 Casas-lares 

 

As casas-lares foram definidas pela Lei nº 7.644, de 18 de dezembro de 1987, 

que de acordo com o  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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Art. 1º - As instituições sem finalidade lucrativa, ou de utilidade pública de 

assistência ao menor abandonado, e que funcionem pelo sistema de casas-

lares, utilizarão mães sociais visando a propiciar ao menor as condições 

familiares ideais ao seu desenvolvimento e reintegração social. 

 

Que hoje, devem estar submetidas a todas as determinações do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a todas as entidades que oferecem programas de abrigo. Por 

tanto, nesta modalidade, de acordo com o  

Art. 3º - Entende-se como casalar a unidade residencial sob responsabilidade 

de mãe social, que abrigue até 10 (dez) menores. 

§ 1º - As casas-lares serão isoladas, formando, quando agrupadas, uma aldeia 

assistencial ou vila de menores. 

§ 2º - A instituição fixará os limites de idade em que os menores ficarão 

sujeitos às casas-lares. 

§ 3º - Para os efeitos dos benefícios previdenciários, os menores residentes 

nas casas-lares e nas Casas da Juventude são considerados dependentes da 

mãe social a que foram confiados pela instituição empregadora. Lei nº 

7.644/87 

 

Vale ressaltar que todas as entidades que oferecem Acolhimento Institucional, 

independentemente de sua modalidade de atendimento, devem cumprir aos pressupostos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destacando tais serviços que foram abordados 

no Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito de Criança e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária de 2013: 

• Estar localizados em áreas residenciais, sem distanciar-se 

excessivamente, do ponto de vista geográfico, da realidade de origem das crianças e 

adolescentes acolhidos; 

 

• Promover a preservação do vínculo e do contato da criança e do 

adolescente com a sua família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 

• Manter permanente comunicação com a Justiça da Infância e da 

Juventude, informando à autoridade judiciária sobre a situação das crianças e 

adolescentes atendidos e de suas famílias; 

 

• Trabalhar pela organização de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento da criança e do adolescente e estabelecimento de uma relação afetiva e 

estável com o cuidador. Para tanto, o atendimento deverá ser oferecido em pequenos 

grupos, garantindo espaços privados para a guarda de objetos pessoais e, ainda, 

registros, inclusive fotográficos, sobre a história de vida e desenvolvimento de cada 

criança e cada adolescente; 
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• Atender crianças e adolescentes com deficiência de forma integrada às 

demais crianças e adolescentes, observando as normas de acessibilidade e capacitando 

seu corpo de funcionários para o atendimento adequado às suas demandas específicas; 

 

• Atender ambos os sexos e diferentes idades de crianças e adolescentes, a 

fim de preservar o vínculo entre grupo de irmãos; 

 

• Propiciar a convivência comunitária por meio do convívio com o 

contexto local e da utilização dos serviços disponíveis na rede para o atendimento das 

demandas de saúde, lazer, educação, dentre outras, evitando o isolamento social; 

 

• Preparar gradativamente a criança e ao adolescente para o processo de 

desligamento, nos casos de reintegração à família de origem ou de encaminhamento 

para adoção; 

 

• Fortalecer o desenvolvimento da autonomia e a inclusão do adolescente 

em programas de qualificação profissional, bem como a sua inserção no mercado de 

trabalho, como aprendiz ou trabalhador – observadas as devidas limitações e 

determinações da lei nesse sentido - visando à preparação gradativa para o seu 

desligamento quando atingida a maioridade. Sempre que possível, ainda, o abrigo deve 

manter parceria com programas de Repúblicas, utilizáveis como transição para a 

aquisição de autonomia e independência, destinadas àqueles que atingem a maioridade 

no abrigo.  

 

 

2.1.3 Programa de Famílias Acolhedoras  

 

Esse programa é caracterizado como um serviço que organiza o acolhimento em 

residências de famílias acolhedoras, de crianças e adolescentes que são afastados de 

suas famílias de origem por meio de medidas protetiva. Visando proteção integral às 

crianças e aos adolescentes, até que sua reintegração familiar seja possível.  
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Lembrando, que essa modalidade de acolhimento não deve ser confundida com a 

adoção, pois se trata de um acolhimento provisório, até obter uma solução de caráter 

permanente, como a reintegração familiar ou a adoção. Sendo um programa 

diferenciado, que não se encaixa no conceito de abrigo e nem colocação em família 

substituta.  

De acordo com o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, este 

programa deve ter como objetivos:  

• Cuidado individualizado da criança ou do adolescente, proporcionado pelo 

atendimento em ambiente familiar; 

 

• A preservação do vínculo e do contato da criança e do adolescente com a sua 

família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 

 

• O fortalecimento dos vínculos comunitários da criança e do adolescente, 

favorecendo o contato com a comunidade e a utilização da rede de serviços 

disponíveis; 

 

• A preservação da história da criança ou do adolescente, contando com 

registros e fotografias organizados, inclusive, pela família acolhedora;  

 

• Preparação da criança e do adolescente para o desligamento e retorno à 

família de origem, bem como desta última para o mesmo; 

 

• Permanente comunicação com a Justiça da Infância e da Juventude, 

informando à autoridade judiciária sobre a situação das crianças e 

adolescentes atendidos e de suas famílias; 

 

Portanto, todos os programas de acolhimento, tanto o Acolhimento Institucional 

quanto os Programas de Famílias Acolhedoras, devem se organizar segundo os 

princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e Adolescente, sujeitos ao regime previsto 

nos artigos 92 e 93 e Parágrafo Único do Art. 101.  

 

2.1.4 Programa de Apadrinhamento Afetivo  
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O apadrinhamento afetivo é um programa voltado para crianças e adolescentes 

que vivem em situação de acolhimento ou em famílias acolhedoras, no sentido de 

promover vínculos afetivos seguros e duradouros entre eles e pessoas da comunidade 

que se dispõe a serem padrinhos e madrinhas. O padrinho ou a madrinha se torna uma 

referência na vida da criança, mas não recebe a guarda, pois o guardião continua sendo 

a instituição de acolhimento. Os padrinhos podem visitar a criança e, mediante 

autorização e supervisão, realizar passeios e até mesmo viagens com as crianças. 

 

2.2 Tipos de Adoção no Brasil 

 

Trataremos de expor, brevemente os tipos de adoção, contudo o foco da pesquisa 

de campo se trata da análise dos dados coletados através do site do Conselho Nacional 

da Justiça, onde expõe a quantidade de pretendentes e de crianças e adolescentes que 

estão cadastrados no Cadastro Nacional da Adoção. 

 

 

 

Adoção simples ou direta:  

Esta regulada pelo Código Civil de 1916 e pela Lei nº 3.133/57, onde há um 

acordo entre os pais biológicos e os pretendentes à adoção, sendo formalizada pelo 

juizado. Sendo legal, porém podendo haver arrependimento dos pais biológicos durante 

ou após a oficialização do processo. Com isso, dificultando o corte dos laços 

sanguíneos, podendo haver chantagem ou imposição, tratando-se de uma situação de 

risco para quem quer adotar. 

 

Adoção Plena: 

 Feita através do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), onde os candidatos 

passam por uma série de medidas preparatórias. Método usado pela Justiça brasileira, 

onde não há possibilidade de devolução da criança ou do adolescente, caso haja 

arrependimento dos pais biológico, o que diferencia da Adoção Simples. Foi instituído 

pela Lei nº 6.697/79, que após a oficialização do processo, passa a ser irrevogável, 

apagando os vínculos com a família biológica.  

 

Adoção póstuma:  
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Quando o pretendente vem a óbito durante o processo judicial, tendo deixado 

claro a sua manifestação de vontade no ato jurídico, como é esclarecido no Art. 42, § 6º 

do ECA e que foi incluído também na Lei nº12.010/09, em atual vigência.  

 

Adoção unilateral:  

Acontece quando um ou ambos na relação vigente, possuem filhos de uniões 

anteriores, querendo adotá-los. 

  

Adoção pronta:  

Esta ocorre quando um candidato procura o judiciário, já tendo obtido a guarda 

da criança ou adolescente, com um prévio arranjo dos pais biológicos. Levando em 

conta a vontade dos mesmos, em pôr em uma família substituta, não seguindo o 

Cadastro Nacional da Adoção, previsto no Art. 50 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e tendo a vigência na Lei nº 12.010/09. 

 

 

 

Adoção estrangeira:  

O interessado em uma adoção estrangeira deverá ser representado pela entidade 

estrangeira habilitada, da onde se deseja adotar a criança e ou adolescente, segundo a lei 

brasileira, não permitindo uma adoção direta pelo interessado.  

 

Adoção internacional:  

Ocorre quando o pretendente à adoção for estrangeiro e estiver habilitado 

segundo a legislação brasileira e mantido pela Justiça da Infância e da Juventude na 

comarca estadual e nacional. Acontece principalmente àquelas crianças e adolescentes, 

com alguma deficiência ou por sua raça, que não são adotados por brasileiros, sendo 

assegurados pelo Art. 50, § 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo sua 

vigência também na Lei da Adoção.  

 

Adoção afetiva ou à brasileira:  

Sucede quando o adotante toma a criança ainda recém-nascida e a registra como 

seu filho biológico em um cartório, com ajuda de terceiro. Sendo um ato ilegal, portanto 

crime.  
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Pegar para criar:  

Este tipo de adoção é mais do que comum na cultura brasileira. Pois ocorre entre 

vizinhos e parentes próximos, não sendo oficializado, podendo a criança ou adolescente 

voltar a sua família biológica, por manter o poder familiar dela.  

 

Adoção Inter-racial: 

O preconceito racial surge a partir das exigências que são impostas pelos 

postulantes, ao se cadastrarem no Cadastro Nacional de Adoção, onde ali já são 

estabelecidos critérios rigorosos e seletivos, ao adotante que deseja. Essa forma, sendo 

tratado então como um ato mercantilizado e não um ato de garantir e assegurar os 

direitos de uma criança e adolescente através da adoção.  

Contudo, a escolha do fenotípico, tem sido uma barreira no acesso igualitário à 

justiça. Podendo então afirmar, o possível preconceito racial vem inviabilizando a 

adoção de muitas crianças e adolescentes, fazendo com que aumente cada vez mais os 

números deles nos abrigos por todo o Brasil, no aguardo de serem adotados por uma 

família.  

 

Adoção Especial: 

Nesse tipo de adoção, são considerados todas as crianças e adolescentes que 

possuem alguma anormalidade física ou mental, portadores de alguma doença crônica 

biológica e os soropositivos.  

 

Adoção Tardia:  

A adoção tardia é o resultado produzido pelos critérios seletivos dos postulantes 

feitos no Cadastro Nacional de Adoção, pelos postulantes na escolha de um perfil 

específico de uma criança ou adolescente. Sendo considerada uma adoção tardia, 

crianças a partir de três anos de idade até os dezoito anos completos.  Esse processo é 

bem demorado e traz para as crianças e adolescentes muitos impactos no que diz 

respeito à construção de laços familiares e afetivos, pois geralmente algumas 

alternativas são construídas que trazem experiências interessantes na formação de uma 

nova família outra experiência promove alguns desgastes para a criança que pode criar 

expectativas de conseguir a tão sonhada família, principalmente aquelas que se 

encontram institucionalizadas. 
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2.3 Cadastro Nacional de Adoção 

 

Desenvolvido pelo Conselho Nacional da Justiça, o CNA foi lançado pela 

primeira vez em 2008, sendo utilizado como uma ferramenta digital, que dá auxílio aos 

juízes das Varas da Infância e da Juventude, dando condução aos procedimentos dos 

processos de adoção no Brasil.  

Após a criação no CNA, o mesmo passou por algumas reformulações, para 

facilitar que os juízes possam acompanhar o processo, tornando o procedimento mais 

ágil. Com isso, os magistrados podem cadastrar as crianças e adolescentes e os 

pretendentes com mais facilidade, por ter apenas 12 informações básicas que são 

necessárias para alocar nos perfis já existentes no sistema.  

Neste novo sistema de cadastro, o juiz recebe toda vez um e-mail quando uma 

criança/adolescente tem compatibilidade com o pretendente, recém cadastrado, 

permitindo assim, que o sistema encontre perfis de crianças/adolescentes que vive no 

mesmo estado e região ou em outros estados e região, desburocratizando o trabalho e 

agilizando no processo de efetivação da adoção.  

Para se cadastrar no CNA, é necessário que o pretendente vá à comarca de seu 

domicilio, nos moldes do art. 50 da Lei Federal 8.069/90, para o preenchimento do 

formulário, após o seu cadastro, o candidato passará por algumas avaliações 

psicológicas e será preparado até estar habilitado para adotar.  

Porém, somente os juízes e órgãos autorizados têm o acesso ao cadastro dos 

pretendentes e as crianças e adolescentes que estão inseridas no acolhimento 

institucional e devidamente registradas. Tendo este, a validade de 5 anos, sendo 

necessário uma reavaliação do pretendente após esses anos estipulados, para manter ou 

cancelar. 

Abaixo segue um fluxograma (Figura 1) de como é feito a pré-vinculação de 

uma criança ou um adolescente ao pretendente da comarca da sua cidade ou de outra 

cidade, até a efetivação da adoção. 
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CNA - FLUXOGRAMA 

Figura 1: (Cadastro Nacional de Adoção – Guia do usuário, maio/09) 
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2.4 Perfil dos pretendentes à adoção 

 

Atualmente, são 39.926 pretendentes cadastrados para adoção segundo os dados 

do Conselho Nacional da Justiça em todo o Brasil. Cadastros esses, que mostram o 

perfil que cada pretendente deseja como, raça, idade, grupo de irmão e com alguma 

deficiência. Mostra também por cada região nacional, e aqueles que estão disponíveis e 

apenas vinculados.  

Abaixo serão apresentados esses dados em forma de gráfico para melhor 

entendermos.  

 

Figura 2: Especificações das situações dos pendentes.  

Nota: Extraído de CNJ, 11/06/17  

 

O gráfico a cima, mostra o total de pretendentes que estão vinculados e 

disponíveis no sistema do Castrado Nacional de Adoção. Visto que o número de 

pessoas disponíveis é pouco em relação ao Brasil todo, mas lembrando de que esses são 

os que estão devidamente corretos segundo a Justiça Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Total de pretendentes que desejam adotar crianças pelo sexo 
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Nota: Extraído de Dados do CNJ, 11/06/17 

 

Neste gráfico, 63.42% não tem preferência pelo sexo da criança ou adolescente 

que deseja adotar, mas entre os que tem preferência por sexo, 27.9% escolhem as 

meninas, enquanto os meninos são apenas 8.69%, o que paradoxalmente são maiorias 

nos abrigos, o que analisaremos no perfil das crianças e adolescentes.  

 

Figura 4: Total de pretendentes que aceitam apenas um tipo de raça 

 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 11/06/17  

 

Nesse, pode ser visto que muitos ainda têm a preferência por certa raça, 19.27% 

tem a preferência pela raça branca, enquanto 0.05% tem a opção pela raça indígena. 

Com isso podemos analisar, que mesmo vivendo em uma sociedade moderna, a 

intolerância às diferentes raças, ainda se configura nos pretendentes à adoção, o 

preconceito em relação às outras raças continua instaurado em todo setor da sociedade, 

visto que o Brasil é um país multirracial.  

Figura 5: Pretendentes que aceitam outra raça 
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Nota: Extraído de Dados do CNJ, 11/06/17 

 

Alguns pretendentes além de escolherem a raça de sua preferência, estão abertos 

para outras raças. Mas da mesma forma podemos perceber que muitos ainda preferem à 

raça branca e parda, diferente das outras. Visto que o apenas 45.2% dos pretendentes 

aceitam todas as raças, não tendo uma preferência, é muito menor em relação àqueles 

que preferem uma raça específica.  

 

Figura 6: Total de pretendentes que desejam adotar crianças com ou sem irmãos 

 

Nota: Extraído de Dados do CNJ, 11/06/17 

 

 

 

 

 

Figura 7: Total de pretendentes que desejam adotar gêmeos  
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Nota: Extraído de Dados do CNJ, 11/06/17 

 

Hoje em dia, ainda é muito difícil os pretendentes quererem adotar mais de uma 

criança, principalmente quando o assunto é tratado da adoção de grupo de irmãos. 

Muitos querem apenas uma criança, mesmo se aquela criança tenha um irmão ou irmã. 

Porém muitas instituições estão com programas e projetos para que os irmãos não se 

separem, para que não percam o único vínculo familiar que resta. Dando a oportunidade 

de aqueles pretendentes adotarem mais de um ao mesmo tempo e não deixando que os 

irmãos se separem ou que desistam de adotar.  

Mesmo com a nova Lei de Adoção e estímulos para uma adoção de grupo de 

irmão em conjunto, não costuma acontecer nos abrigos, por isso muitos grupos de 

apoios estão tendo esse papel, de divulgar e dar assistência e estimular os pretendentes a 

uma adoção de irmãos, dando muita das vezes uma assistência psicológica àqueles que 

desejam adotar irmãos, nos programas que são oferecidos pela Justiça.  

O mesmo se encaixa aquelas crianças que possuem irmãos gêmeos, e que muitas 

das vezes são separados pelos postulantes, por quererem apenas um dos irmãos. 

Deixando o outro na instituição, e que em muito dos casos acabam sofrendo por essa 

separação, se tornam agressivos ou sofrem distúrbios psicológicos por serem deixados 

para trás. Como foi exposto no gráfico a cima, que apenas 31.28% aceitam adotar irmão 

gêmeos, enquanto 68.72% não aceitam. 

 

 

 

 

Figura 8: Especificação dos pretendentes que aceitam crianças com ou sem doenças 
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Nota: Extraído de Dados do CNJ, 13/06/17 

 

No Brasil, 65,14% não aceitam criança ou adolescente com alguma doença, pois 

em muitos estados não existe o bolsa auxílio ou até exista, porém não seja o suficiente 

para arcar com todas as despesas que essa criança precisa, com remédios e equipe 

médica, pois o seu valor pode variar de uma bolsa de um salário mínimo ou até mesmo, 

chegar a receber 600 ou 800 reais. 

 Por isso, muitos pretendentes ao escolherem seu perfil, escolhem aquelas 

crianças que sejam “saudáveis”, por pensar que o custo será menor, fora aqueles que 

têm o preconceito de aceitar uma criança com alguma deficiência. Com isso muitas 

crianças e adolescentes acabam sendo abandonadas nas instituições de acolhimento. 

 

2.4.1 Preferência de raça por região 

 

Nos próximos gráficos, será apresentado por região o número de pretendentes 

que aceitam um único tipo de raça, que estão disponíveis do site do Conselho Nacional 

da Justiça. Visto que na Região Norte são ao todo 1.364 pretendentes, porém 90,69% 

tem a preferência por crianças pardas, já na Região Nordeste são 4.690 ao todo, mas 

também tem a preferência maior por crianças pardas, que são 87,91% e em segundo 

lugar a preferência por crianças brancas, que são 83.56%.  

Na Região Centro-Oeste são 3.031 pretendentes, visto que 91.65% tem a 

preferência por crianças brancas. A Região Sudeste tem o maior número de 
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pretendentes cadastrados de todas as regiões, com 18.460, porém 91.99% preferem 

crianças brancas. E por último, a Região Sul que fica em segundo lugar com 14.404 

pretendentes, tendo 97.18% de pretendentes com a escolha da raça branca, quase 

totalizando o número total da região por apenas uma raça.  

Por tanto, cada região tem a sua preferência por uma raça, visto que a maioria 

tem a escolha pela raça parda ou branca. Visto que em todo Brasil, cada região tem sua 

própria cultura, com isso só mostra a diversidade de cultura e raça, influenciando por 

tanto na escolha da raça de uma criança ou adolescente para adotar. 

 

Figura 9: Região Norte 

 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 13/06/17 

 

Figura 10: Região Nordeste 

 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 13/06/17 

Figura 11: Região Centro-Oeste 
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 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 13/06/17 

 

Figura 12: Total de pretendentes que são da Região Sudeste 

 

Nota: Extraído de Dados do CNJ, 13/06/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Região Sul 
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 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 13/06/17 

 

2.4.2 Total de pretendentes que aceitam certa idade 

 

São diversos fatores que contribuem para uma generalização de que a adoção 

traz problemas, pois com base nos casos em que a relação adotante/adotivo se tornou 

difícil. Mas também pelo fato do medo da pouca informação ou o fato da adoção ainda 

ser uma prioridade para aqueles casais inférteis, que optam pela adoção de bebês.  

Muitos acreditam que adotando bebês, terá uma facilidade maior de adaptação 

familiar, enquanto as crianças mais velhas acabam sendo adotadas por estrangeiros ou 

ficando na instituição e tornam “filhos da solidão” (Andrei, D., 2001; Weber e 

kossobudzki,1996). 

Como podemos analisar o gráfico, 19.66% preferem crianças que tenham até três 

anos de idade, pela facilidade de adaptação, enquanto apenas 0.1% preferem crianças 

até quinze anos de idade. Com isso, muitas crianças e adolescentes passam suas vidas 

em uma instituição, tornando ela, sua única família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Total de pretendentes que desejam adotar crianças pela faixa etária 
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 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 13/06/17 

 

2.4.3 Pretendentes habilitados por estado  

 

Como já foi exposto, no Brasil são ao todo 39.949 pessoas cadastras e que estão 

habilitadas para que possam adotar uma criança e adolescente. Visto que esse número é 

muito maior que a quantidade de crianças e adolescente que vivem nos abrigos, que são 

ao todo 7.614, como será exposto mais à frente.  

De acordo com o gráfico a baixo, São Paulo obtém o maior número de 

pretendentes, representando 24.05% de todos cadastrados, enquanto Roraima representa 

apenas 0.14%. Mesmo com essa diferença, não deveria ter tantos pretendentes na espera 

de adotar, porém a escolha de um perfil específico dificulta na saída dessas crianças e 

adolescentes dos abrigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Distribuição dos pretendentes em relação ao estado em que estão habilitados  
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 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 13/06/17 

 

2.5 Perfil das crianças e adolescentes institucionalizadas em todo o Brasil 

 

Ao todo são 7.614 crianças e adolescentes cadastros no sistema de adoção, que 

vivem em algum programa de acolhimento em todo o território brasileiro. Essa 

quantidade em relação ao número de pretendentes, que são 39.932 pessoas, é absurda, 

pois não deveria ter mais nenhuma criança e adolescente nos abrigos. Porém, a 

preferência por certa idade ou tipo de raça, acaba atrasando a adoção daquele indivíduo, 

porque muitos ainda preferem crianças com até um ano, fazendo com que outras vivam 

por muitos anos nos abrigos até serem adotados ou quando completam a maior idade e 

são obrigados a se retirar.  

Abaixo serão expostos alguns dados das crianças e adolescentes que cadastrados 

nos abrigos, para maior esclarecimento e realidade atual do Brasil, para melhor 

analisarmos.  

 

 

 

 

Figura 16: Especificações das situações das crianças  
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 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 14/06/17 

 

Como podemos ver, nem todas as crianças existentes nos abrigos estão 

disponíveis para adoção, não estando habitas ainda, por algum processo judicial que 

esteja passando, seja ainda pela reintegração a sua família de origem ou que esteja 

passando pelo processo do afastamento total da mesma.  

São ao todo 4.776 crianças e adolescentes de diferentes idades e em diferentes 

estados que estão disponíveis para serem adotadas em todo o Brasil segundo o Conselho 

Nacional da Justiça.  

Visto que 55.65% são meninos, pois como já foi exposto, a preferência pelo 

sexo feminino é muito maior, totalizando 44.35% nas instituições. Pelo fato de muitos 

pretendentes serem mães solteiras, por desejarem ter uma companhia, até mesmo alguns 

casais têm essa preferência, por acharam que é mais fácil cuidar de uma menina. Como 

é exposto no gráfico a baixo:  

 

Figura 17: Avaliação da distribuição por gênero 

 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 14/06/17 
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2.5.1 Total de crianças e adolescentes que possuem irmãos e irmãos gêmeos 

institucionalizados  

 

Grande parte das crianças e adolescentes em acolhimento institucional, possuem 

irmãos, sendo ao todo 60.34%, porém 2.72% possuem irmão (s) gêmeo (s). Ao serem 

abrigadas, foi pelo fato dos seus direitos como cidadão terem sido rompidos, como é 

garantido de acordo com a Lei 8.069/90 nos  

Art. 3º A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

 Porém, com a nova Lei de Adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

sofreu algumas mudanças, uma delas foi referente aos grupos de irmão que são 

colocados para adoção juntos, não podendo haver a separação deles, mas caso haja essa 

separação, a equipe técnica deverá fazer uma ponte entre as famílias distintas para que 

aqueles irmãos não percam o seu vínculo familiar como está prescrito no Art. 28  

 § 4
o
 Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da 

mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de 

abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de 

solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento 

definitivo dos vínculos fraternais.       (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)      Vigência 

 

Nos gráficos abaixo, podemos analisar melhor a situação das crianças e 

adolescentes que possuem irmãos, em todo o território nacional, expondo a quantidade 

especifica de cada avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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Figura 18: Total de crianças/adolescentes que possuem irmãos  

 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 14/06/17 

 

Figura 19: Avaliação da predominância quanto ao fato da criança/adolescente ter irmão 

(s) gêmeo (s) 

 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 

 

2.5.2 Total de crianças que possuem alguma doença  

 

Ao todo, são 1.954 crianças e adolescentes que possuem alguma doença como 

HIV (1.23%), deficiência física (3.77%), deficiência mental (8.58%) e algum outro tipo 

de doença detectada (11.75%) pelo Conselho Nacional da Justiça, sendo que 80.17% 

das crianças que chegam as instituições, não são detectados nenhuma doença no 

momento do cadastro, podendo depois com uma análise melhor, podendo sim ser 

detectado alguma doença.  

Porém, a partir da Lei 12.955/14, foi estabelecido uma prioridade na transmissão 

dos processos de adoção, no qual alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas 
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ainda existe resistência das famílias inscritas no Cadastro Nacional de Adoção. Essa 

alteração foi boa, pois assim essas crianças e adolescentes não precisaram ficar muito 

mais tempo nas instituições de acolhimento, sofrendo com o abandono e o preconceito 

por possuir alguma doença.  

 

Figura 20: Avaliação da distribuição das doenças e/ou deficiências  

 Nota: Extraído de Dados do CNJ, 14/06/17 

 

2.5.3 Total de crianças e adolescentes por raça 

 

Em todo o Brasil, são ao todo 7.664 crianças e adolescentes que estão 

cadastrados no CNA e 62.32% estão disponíveis para adoção. Porém, 48.03% são da 

raça parda, 34.12% são brancas, 17.39% são negras, 0.27% são indígenas e 0.18% são 

amarelas, dados retirados do site do Conselho Nacional da Justiça, como está exposto 

no gráfico a baixo.  

Será analisado também, a distribuição de raça pelas regiões do Brasil, sendo a 

primeira a Região Norte, onde se encontra ao todo 316 crianças e adolescentes 

cadastras, sendo que 83.54% são da raça parda, enquanto 0.63% são indígenas. Na 

Região Nordeste, ao todo são 1.080 crianças e adolescentes, sendo que 65.19% são 

pardas.  

Na Região Centro-Oeste, são 629 crianças e adolescentes, 61.69% são da raça 

parda, porém nesta região não tem o cadastro de crianças da raça amarela, devido a 

cultura desta região. A Região Sudeste, possui o maior número de crianças e 
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adolescestes cadastros, chegando a 3.353 ao todo, onde também o número da raça parda 

fica em primeiro lugar com 48.55% cadastrado. Em segundo lugar, fica a Região Sul, 

com 2.286 ao todo, porém diferente das outras regiões, onde a predominância é da raça 

parda, na Região Sul a quantidade de criança e adolescentes da raça branca é maior, 

com 57.09%.  

Como podemos ver, a raça parda é predominante em praticamente todas as 

regiões, menos na Região Sul, onde a raça branca é maior. Portanto todos aqueles que 

são mulatos, caboclo, cafuzo e mestiço, são considerados pardos, diferentes dos negros, 

pois a raça parta é a mistura da raça branca com outra raça.  

No Brasil, apesar de ser um país multirracial, ainda existe muito preconceito 

àqueles que são negros e pardos. Onde muitas das vezes o racismo vira algo comum e 

cordial, e acaba enfraquecendo os grupos das manifestações da população negra, pois 

segundo Silva (1999, p81.) 

O mito esconde, na realidade, a verdadeira hierarquia e os conflitos da 

sociedade brasileira, porque faz parecer que tudo é harmonioso, que apesar 

das diferenças, todos estão realmente juntos, não importando as diferenças de 

cor [...] que todos admiram a beleza da mulata [...] com um mito que acoberta 

os conflitos em nome de uma história bonita.  

 

Com isso, faz com que muitas crianças e adolescentes não sejam adotados, por 

ainda existir um preconceito racial e com isso, acabam vivendo nas instituições de 

acolhimento, ao invés de viverem com uma família como é de seu direito.  

 

Figura 21: Total de crianças/adolescentes cadastradas por raça 

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 
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Figura 22: Total de crianças/adolescentes que são da região norte  

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 

 

Figura 23: Total de crianças/adolescentes que são da região nordeste 

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 
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Figura 24: Total de crianças/adolescentes que são da Região Centro-Oeste 

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 

 

Figura 25: Total de crianças/adolescentes que são da Região Sudeste 

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 
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Figura 26: Total de crianças/adolescentes que são da Região Sul 

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 

 

2.5.4 Distribuição de crianças e adolescentes por estado 

 

Os dados retirados do site do Conselho Nacional da Justiça, são o total de 

crianças e adolescentes que estão disponíveis e cadastradas no Cadastro Nacional de 

Adoção, não é compatível com a quantidade real do total de crianças e adolescentes em 

acolhimento até o dia da pesquisa.  

Visto que a quantidade em acolhimento é muito maior da quantidade que estão 

disponíveis para adoção. Principalmente no estado de São Paulo, onde o número total de 

crianças e adolescentes em acolhimento são 13.430, sendo que apenas 1.648 estão 

disponíveis para serem adotadas.  

Os pretendentes a adoção, além de se cadastrarem na comarca onde vivem, 

podem se cadastrar em comarcas de outros estados, pois com o novo sistema de 

cadastro sendo online, para os juízes e as instituições, a possibilidade da criança e/ou do 

adolescente ser adotado está mais fácil, pois dessa forma agiliza o processo para que 

eles não vivam muito tempo nas instituições de acolhimento.  

Nos gráficos abaixo, o primeiro apresenta a quantidade de crianças e 

adolescentes que estão em acolhimento e no segundo gráfico, é apresentado a 

quantidade de crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção em cada 

estado, podendo analisar melhor por cada estado a diferença entre os acolhidos e os 

disponíveis.  
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Figura 27: Avaliação da distribuição das crianças/adolescentes em relação ao estado em 

que residem em acolhimento 

 

Nota: Extraído de Dados do CNJ, 23/06/2017 

 

Figura 28: Avaliação da distribuição das crianças/adolescentes em relação ao estado em 

que residem disponíveis 

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 
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2.5.5 Total de crianças e adolescentes por idade 

 

Nestes dois últimos gráficos, analisaremos a quantidade total das crianças e 

adolescentes que estão em acolhimento institucional, referente a quantidade total 

daqueles que estão disponíveis para adoção, de crianças com menos 1 ano de idade até 

17 anos.  

O primeiro gráfico, nos mostra a quantidade de crianças e adolescentes que 

residem em um acolhimento institucional até o dia da pesquisa, que são ao todo 40.370, 

porém este número aumenta a cada dia quando se tem acesso ao sistema. No qual 

podemos comparar com o outro gráfico, que são 7.615 crianças e adolescentes 

disponíveis para adoção, visto que apenas 18.86% de todo o Brasil pode ser adotado, 

enquanto existe 39.996 pretendentes.  

Como já falamos, a preferência por crianças de até 3 anos de idade é de grande 

parte dos pretendentes a adoção. Visto que em acolhimento, as crianças com menos de 1 

ano de idade são 1824, enquanto 262 estão disponíveis. Por muitos pretendentes 

acreditarem que adotar um bebê terá um sucesso garantido, enquanto adotar um 

adolescente seja uma incógnita, acaba transformando a adoção das outras crianças em 

uma Adoção Tardia, por acharem que adotar uma criança mais velha, seja um fracasso e 

que por muita das vezes, acabam sendo devolvidas.  

Enquanto existem 3163 adolescentes na faixa etária de 15 anos nas instituições 

de acolhimento, apenas 666 estão disponíveis para serem adotados. E mesmo assim, 

continuam sendo o maior número entre crianças e adolescentes em acolhimento, tanto 

aqueles que ainda estão em processo de destituição do poder familiar, quanto aqueles 

que já não possuem mais nenhum vínculo familiar, estando no aguardo de serem 

adotados. 
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Figura 29: Avaliação da distribuição por idade em acolhimento  

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 23/06/2017 

Figura 30: Avaliação da distribuição por idade  

 
Nota: Extraído de Dados do CNJ, 20/06/17 
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CONCLUSÃO  

 

Portanto, como foi visto na pesquisa realizada no primeiro capítulo a partir de 

levantamento bibliográfico e no segundo capítulo de acordo com pesquisa documental, 

podemos concluir que as mudanças ocorridas no contexto familiar e nas transformações 

na política de adoção no Brasil nos trouxeram alguns elementos sobre a preferência dos 

pretendentes e a realidade das crianças e adolescentes que vivem em alguma instituição 

de acolhimento, em cada estado e região, no atual momento.  

Conforme o que foi exposto nos gráficos apresentados, podemos perceber que a 

preferência por uma criança com até três anos de idade, é o que mais predomina entre 

aqueles que querem adotar. Dessa forma, a maioria das crianças que vivem por mais 

tempo nas instituições de acolhimento acabam participando de um processo de adoção 

tardia. Podemos observar esta realidade, a partir dos grupos de apoio, onde a adoção 

tem sido incentivada para que os pretendentes possam adotar uma criança mais “velha”, 

justamente para enfrentar o problema da adoção tardia e da institucionalização de 

crianças e adolescentes.  

Podemos observar um paradigma entre os que pretendentes à adoção, pois a 

adoção de um bebê é visto como uma melhor escolha, por ser considerada uma adoção 

mais aceitável e fácil, pois há muitos meandros até o ato da adoção formal. A equipe 

que trabalha nos abrigos e as famílias que adotam, muitas vezes, escondem a história 

real, daqueles que são adotados, por medo as crianças serem rejeitas e saírem em busca 

de sua família biológica.  

Porém, conforme o pensamento de Weber (1998) esses tipos de adoção nem 

sempre traz problema, mas são diferentes, porque uma criança mais “velha”, já possui 

um passado, uma personalidade e marcas do seu abandono. Na mesma linha Decebal 

Andrei (2001, p. 91) fala que, “quanto mais tardia a adoção, mais vivas serão as 

lembranças do passado e mais enraizadas na sua memória as ilusões, sonhos, desejos e 

frustrações dos anos de abandono”, por isso hoje em dia existe muitos programas 

governamentais para enfrentar a questão da institucionalização de crianças e 

adolescentes, tais como: família acolhedora, família substituta, apadrinhamento afetivo, 

para além da adoção legal, justamente por conta dos meandros burocráticos e pelo 

processo demorado nos quais pretendentes e adotantes estão sujeitos a esperar. 
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Para melhor entendermos, Elena Andrei (2001), divide em quatro grupos de 

crianças adotadas a partir do seu estudo onde, o primeiro grupo engloba  todas as 

crianças de 2 a 6 anos, onde essas representam uma maior disponibilidade para receber 

amor, levando então uma adoção mais fácil; o segundo grupo, representa aquelas de 7 a 

10 anos, que já construíram e desconstruíram a esperança, tendo uma necessidade de 

compreensão, amor e disponibilidade maior dos pais para enfrentar a revolta e 

reconstruir caminhos; o terceiro grupo, representa os pré-adolescentes de 11 a 14 anos, 

que não possuem mais esperanças, mas ainda tem sonhos, que vivenciaram mais anos 

de rejeição, tendo os pais uma responsabilidade maior, para compreender e ajuda-los 

com o seu passado; e o quarto e último grupo, são dos adolescentes de 14 a 18 anos, 

onde este é grupo marcado pelo abandono e dificuldades, onde muitas das vezes é 

sugerido um apadrinhamento afetivo, tornando-se um pouco mais eficaz do que a 

adoção legal, em alguns casos.  

Esses adolescestes ao completarem 18 anos, tem por obrigação se retirarem das 

instituições, pois o Estatuto da Criança e do Adolescentes, que garante os direitos e 

deveres, possuem apenas uma parcialidade desses direitos como consta no artigo 

segundo no ECA. 

Por tanto, é muito importante o incentivo e a preparação dos pretendentes, a 

terem uma adoção tardia, inter-racial e aqueles que possuem alguma deficiência, para 

que essas crianças e adolescentes não passem a infância e a adolescência, nas 

instituições de acolhimento. Por isso é um dever conforme preconiza o ECA a formação 

de uma família, mesmo que seja por apadrinhamento. Dessa forma, os mesmos, muita 

das vezes acabam sendo adotados por esse dispositivo e começam a ter uma perspectiva 

de vida melhor do que a que vive na instituição, formando novos laços afetivos e 

familiares, contribuindo para a formação enquanto indivíduo. 

Porém muitos dos pretendentes ainda escolhem um perfil específico por terem 

um sonho de aquele filho (a), seja da forma que eles desejam ou a partir das suas 

expectativas. Mas como já foi dito, as crianças a partir dos três anos de idade, já 

começam a criar sua personalidade e por isso até essa idade são mais fáceis de serem 

alocados na família adotiva, pois se adaptam com maior facilidade. Alguns têm 

dificuldade de serem adotados, pois o critério usualmente escolhido tem sido a 

facilidade de aprendizado na escola e fase de crescimento, permanecendo nas 

instituições ou sendo adotados por estrangeiros.  
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Devemos ressaltar que a adoção, não é somente pelo pretendente, deve ser 

considerada os desejos do adotado, principalmente os adolescentes a partir dos 12 anos 

de idade, como retrata o inciso segundo do artigo 28 do ECA.  

Por tanto, no atual contexto social brasileiro, infelizmente existe um perfil de 

crianças “não adotáveis”, como foi problematizado nos dados no capítulo dois. Esse 

perfil socialmente construído nos retrata alguns traços da realidade brasileira, 

geralmente são as crianças negras, maiores de três anos de idade, que possuem alguma 

deficiência, ou portadoras de histórico de problemas médicos biológicos e que sofrem 

com os abandonos em série. Os problemas enfrentados pelas crianças são diversos como 

o abandono por parte da família biológica, seja por problemas financeiros, ou falta de 

estrutura familiar condizente com um bom desenvolvimento da criança; o abandono do 

Estado que tem leis que dificultam o acolhimento dessas crianças em outros lares e o 

abandono da sociedade que ainda não compreendeu o conceito de inclusão 

(CAMARGO, 2005). 

Como confirma Camargo (2005) uma das questões enfrentadas no processo de 

adoção é o preconceito existente entre os pretendentes que desejam adotar que se 

traduzem em obstáculos para a efetivação da adoção, tais como: a) no medo da família 

adotante que a criança maior de dois anos que já passou por instituições e / ou famílias 

não se adapte a um lar definitivo; b) na dificuldade de criação de vínculos afetivos e 

confiança dado ao histórico da criança de abandono e rejeição; c) no mito que o desejo 

da criança de conhecer a família biológica seja intensificado a tal ponto que prejudique 

o relacionamento com a família adotiva; d) na longa fila de espera e a extensa 

burocracia que se apresenta para que possa se concretizar a adoção e, - a legislação 

brasileira que não concede a adoção de imediato, concedendo somente a guarda 

provisória o que gera ansiedade por dois anos (prazo que dura a guarda provisória), 

tendo ainda o risco de perder a guarda da criança e tê-la devolvida a sua família 

biológica que tem preferência de sua guarda” (CAMARGO, 2005) 

Por tanto, para se obter um sucesso na adoção, é necessário que haja uma 

transparência entre os membros da família e uma aceitação de todos, para que assim, 

possam ser formados os vínculos familiarizados, emocionais, afetivo e sociais, para que 

assim possam ser construídos juntos, evitando por tanto, mais conflitos e desconfortos 

de ambas as partes, tanto dos pretendentes quanto da criança ou adolescente que foi 

adotado. E assim para que uma ideia pré-concebida, seja quebrada e que assim, seja 

criado um ambiente familiar prospero e saudável, de uma família nova. Além disso 
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tudo, é preciso que os Estados, através das políticas públicas adequadas e a sociedade, 

possam se unir contra essa realidade, em que as crianças e adolescentes vivem nas 

instituições de acolhimento.  
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