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RESUMO 
 

O presente trabalho pretende analisar os tramites da adoção na atualidade, refletindo 

sobre os limites e possibilidades deste processo.  A pesquisa foi realizada por meio de 

análise dos documentos, leis e orientações técnicas que regem os procedimentos para 

a viabilidade da adoção, utilizando bibliografias de textos acadêmicos disponibilizados 

por meio virtual ou em livros, além de discussões em voga em palestras, cursos e 

seminários que retratavam sobre a adoção e o Sistema de Garantia de Direitos como 

um todo. 

 
Palavras-chave: processo de adoção; criança e adolescente; sistema de garantia de 

direitos  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 
This paper discusses the formalities of adoption today. The overall objective is to reflect 

on the limits and possibilities of adoption processes in Brazilian contemporary. The 

survey was conducted through review of documents, laws and technical guidelines 

governing the procedures for the feasibility of adopting, in addition to the use of 

academic texts bibliographies available by virtual means or in books and on the subject 

along with some discussion in vogue in lectures, courses and seminars that portrayed 

on the adoption occurred in the year 2015. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

 O presente trabalho é apresentado como requisito de avaliação para defesa da 

dissertação do Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

e Desenvolvimento Regional (PPGSSDR) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 Escolher como objeto de estudo a discussão do processo de adoção ocorreu 

inicialmente por influência da minha participação no grupo de pesquisa intitulado 

“Liberdade de orientação sexual ou combate a homofobia: paradigmas em debate na 

administração institucional de conflitos em processos sociais de reconhecimento”, que é 

desenvolvido no âmbito do NUSIS-ESS/UFRJ, cadastrado na base Sigma da UFRJ, 

bem como no INCT-InEAC/Nufep/UFF. A pesquisa em questão debate vários temas em 

relação aos direitos formais do grupo LGBT, dentre os quais a temática da adoção 

homoafetiva. Sendo assim, fiz minha pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso em 

Serviço Social sobre este tipo de adoção, em consonância com as perspectivas 

contemporâneas referentes às configurações familiares.  

Por ter pesquisado e analisado várias bibliografias que tratam do tema de 

adoção no Brasil, observei que, em sua extensa maioria, sempre retratavam as 

seguintes discussões: necessidade do crescimento das crianças e dos adolescentes 

em uma família; planejamento da preparação psicossocial dos adotantes feita de forma 

qualificada pela equipe técnica das Varas de Infância e Juventude, realizada, muitas 

vezes, com auxílio dos grupos de adoção (ONG’s coordenadas e organizadas por 

famílias que têm filhos adotivos) e os avanços dos direitos ocasionados pela 

implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, percebi que são 

poucas as produções que analisam as restrições e as viabilidades dos processos de 

adoção na atualidade. 

Por isso, para a realização da pesquisa em tela, será utilizado como objetivo 

norteador uma reflexão dos rumos contemporâneos dos processos de adoção, 

buscando ressaltar por meio de uma análise bibliográfica da literatura sobre a temática 

os limites e possibilidades deste circuito. 



7 
 

 

 Inicialmente (principalmente no período colonial e no início da implantação do 

capitalismo no Brasil) eram visíveis medidas de proteção aos infantes partindo de um 

viés religioso de caridade ou orientadas pela benevolência, como as Rodas dos 

Expostos das Santas Casas de Misericórdia. Em seguida, foram implantadas medidas 

de ajustamento da população pobre aos padrões morais impostos como satisfatórios, 

baseados em pesquisas de médicos higienistas/eugenistas. Tais iniciativas de 

“ajustamento” da população surgiram de forma mais incisiva com o boom das medidas 

capitalistas na fase inicial da industrialização brasileira.  

Assim, a história da infância no Brasil foi marcada por diversas iniciativas com 

base na segregação de ricos e pobres, que ocorreu substancialmente no momento de 

ampliação da base capitalista brasileira, período em que o Estado e a medicina 

higienista, em apoio pactuado à ordem burguesa, agiam no controle político e da 

intimidade da população composta por grupos de trabalhadores das indústrias 

nascentes1. Tais intervenções eram baseadas na correção e coerção aos 

comportamentos e atitudes taxadas como indevidas. 

 
Essas intervenções demográficas junto aos ricos e demográfico-policiais sobre 
os pobres permitiam a proliferação e a liberação de uma mão-de-obra 
politicamente dócil para o livre jogo do mercado de trabalho. A ação médico-
filantrópico-assistencial conduzia a vida privada sem desrespeitar o pacto social 
(COSTA, 1999, p. 52). 

 

Nesta conjuntura, com um significativo auxílio da medicina social e por 

intermédio de estratégias capitalistas para aumentar sua acumulação (manter as 

cidades limpas e seguras para fomentar um bom espaço para investimento do capital), 

foram criadas medidas de limpeza e higienização das cidades2 (pode-se destacar como 

exemplos o recolhimento de pessoas em situação de rua e medidas educativas e de 

saúde baseadas na repressão). “É nesta perspectiva que a família vai ser redescoberta 

e sofrer as medidas saneadoras que visavam a exterminar os focos de resistência ao 

controle estatal” (COSTA, 1999, p. 68). 
                                                
1 Tais fatos foram implementados com maior intensidade entre as décadas de 1930-1960. 
2 Estas iniciativas visavam prevenir a sociedade desses grupos “desvirtuados” (separar o dito patológico 
do considerado normal) eram passadas por integrantes da elite, como o médico Renato Kehl, que fundou 
a sociedade eugênica de São Paulo (BORIANI e YAMAMOTO, 2004). 



8 
 

 

 No projeto Higienista, a degradação dos pobres é vista como algo moral e 

social, em que o Estado atua sobre o social e a dita desordem (CORRÊA, 2006; 

BOARINI e YAMAMOTO, 2004 e RIZZINI e RIZZINI, 2004). Embarcando nesta mesma 

perspectiva de segregação social, encontram-se as pretensões Eugenistas, que dizem 

respeito ao “controle sobre a constituição biológica do indivíduo através do controle de 

sua reprodução” (BOARINI e YAMAMOTO, 2004, p. 9). A ideia eugenista visava 

organizar a sociedade contra os fatores de degeneração biológica, denominando 

características biológicas específicas para retratar os grupos que deveriam ser evitados, 

como, por exemplo, classificar os delinquentes por suas características físicas.  

Seguindo esta mesma trajetória, no período do desenvolvimento brasileiro em 

busca de uma estrutura propícia para o crescimento do modo de produção capitalista 

(observa-se que já tinha um “capitalismo adolescente” no Brasil da 1930, que  

amadureceu significativamente nas décadas de 1960 e início de 1970), permanecia a 

ideia de controle e vigilância dos mais pauperizados, pois era necessária a obtenção de 

uma força de trabalho “sadia” para atuar no processo de incremento do capital. 

Neste contexto, observa-se que, no Brasil, as protoformas do Serviço Social e 

sua emersão como profissão também seguiam essas concepções e ideários de 

ajustamento, adequação, controle e abrigamento da sua “clientela”. Até porque a 

requisição inicial de ter profissionais com o perfil dos Assistentes Sociais, naquele 

momento, partiu de interesses do Estado, das empresas capitalistas e de grupos 

religiosos, para poderem enquadrar a população em busca do desenvolvimento 

nacional e, assim também, apaziguar os conflitos dos movimentos organizados pelos 

trabalhadores que estavam sendo cada vez mais explorados pelo capitalismo 

emergente. Então, pode-se dizer que, especialmente nos períodos de 1930 até 1945, 

foram criadas muitas políticas públicas voltadas para a população pauperizadas, mas 

as mesmas nunca tinham o objetivo de sanar todas as carências da população, mas 

sim, serviam para alimentar o populismo que o governo em questão queria semear. 

 
A legislação social se constitui de dispositivos legais que coíbem os maiores 
excessos e formas “primitivas” de extração do trabalho excedente, mas, em 
última instância, representa a reafirmação da dominação do capital e nunca seu 
contrário. Incorpora objetivamente reivindicações históricas do proletariado, 
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para torná-las um acelerador da acumulação através da regulamentação e 
disciplinamento do mercado de trabalho, o que traz o avanço da subordinação 
do trabalho ao capital. A noção fetichizada dos direitos, cerne da política de 
massas do varguismo e da ideologia da outorga, tem por efeito obscurecer para 
a classe operária, impedi-la de perceber a outra face da legislação social, o fato 
de que representa um elo a mais na cadeia que acorrenta o trabalho do capital, 
legitimando sua dominação (CARVALHO e IAMAMOTO, 2003, p. 238 – grifos 
feitos pelos autores). 

 

Observa-se que o Estado começa a incorporar algumas reivindicações da classe 

trabalhadora (conflito capital X trabalho que formula as políticas sociais), trazendo a 

perspectiva de um profissional do Serviço Social como “fiscalizador da pobreza”, que 

busca “ajustamento social” para romper barreiras que atrapalhassem a ordem 

econômica. Neste diapasão, é visto que os Assistentes Sociais trabalhavam em muitas 

dessas instituições que eram internatos e abrigo de crianças carentes, com o objetivo 

de educá-los de acordo com os princípios pré-estabelecidos como certos pelo sistema 

dominante (FREITAS, 2006; RIZZINI e RIZZINI, 2004; ARRUDA, 2006). Cabe ressaltar 

que inicialmente a profissão foi fincada e doutrinada pelo ideário de justiça e caridade 

do bloco católico (república velha) e depois passou a se basear em teorias norte 

americanas de trato individualizante e superficial com à população em relação aos 

problemas sociais (do Estado novo até final da década de 1970). Em relação às 

técnicas e práticas dos Assistentes Sociais, principalmente a partir da década de 1940, 

observa-se a feitura de inquéritos e pesquisa social e entrevistas, sempre focalizando 

cada caso como individuais, dissonantes dos acontecimentos das relações sociais no 

macro (CARVALHO e IAMAMOTO, 2003). 

 
[...] do discurso oficial do Serviço Social, solidifica-se uma adesão ao 
capitalismo em sua etapa de aprofundamento industrial urbano. [...] Permitirá à 
formação cristã-humanista do Assistente Social fundir-se ao caráter mais social 
que assume o capital, pondo-o a serviço das instituições que atuam segundo 
esse novo sentido. Representará também a solidificação da adesão ideológica 
à racionalidade capitalista, que levará à progressiva substituição do antigo 
binômio de socialização e controle social, “Igreja-Família”, por um novo trinômio, 
“Escola-Indústria-Família (CARVALHO e IAMAMOTO, 2003, p. 267 – grifo feito 
pelos autores). 

 
 Em consequência, observa-se a prevalência de ações e medidas baseadas em 

institucionalizar para resolver o “problema”, o que demonstrava uma determinada forma 

de proteção que moralizava a pobreza e não a considerava como um advento das 
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expressões da questão social3, mas apenas culpabilizava o indivíduo pela sua situação. 

Isso evidencia que “[...] se instituiu no Brasil uma verdadeira cultura da 

institucionalização” (PILOTTI e RIZZINI, 1995 apud RIZZINI e RIZZINI 2004).  

 Neste mesmo mote de segregação e “abrigamento”, a temática da adoção no 

Brasil também se pautava na ideia de suprir as necessidades das famílias nucleares de 

ter filhos, na maioria das vezes, dificultada por problemas de infertilidade (WEBER, 

2007). Assim, quase sempre os preceitos de ações caritativas dos abrigos religiosos 

(por meio das Santas Casas que recolhiam os desvalidos) e da legislação brasileira 

(Código Civil de 1916 e os Códigos de Menores de 1927 e 1979), consideravam os 

interesses dos adotantes, restringindo a possibilidade de atender a vontade ou 

interesse que pudessem advir do adotado. Quando as configurações familiares já 

possuíam filhos biológicos, essa desigualdade também era tida entre os filhos 

consanguíneos (legítimos) e os adotados (ilegítimos). Neste bojo, cabe ressaltar que 

muitas das crianças adotadas eram utilizadas como mão de obra doméstica. De acordo 

com Weber:4  

 
[...] Como relata claramente Piá de Andrade (1952, citado em Costa, 1988, p. 
39 – 40): abrigos, asilos e orfanatos passam a ser cada vez mais procurados 
por famílias, por iniciativa própria ou indicação de outras, manifestando o seu 
desejo de retirar uma criança e de levá-la para suas casas. A grande maioria 
declara pretender “criar” o(a) menor, quando, na verdade, a intenção era obter 
um auxiliar para os serviços domésticos [...]. Muito raras eram as famílias que 
buscavam “encontrar na criança retirada do abrigo as alegrias da maternidade, 
que a natureza lhes negou” (WEBER, 2007, p. 51).  
 
 

Com o passar dos anos, ocorreram muitas mudanças na sociedade, o que 

ocasionou transformações paulatinas nas legislações que regiam e regem a adoção no 

Brasil. Pode-se citar como exemplo destas mutações a construção da Declaração 

                                                
3 Pode-se definir as expressões da questão social como um conjunto das desigualdades ocasionadas 
pelo sistema capitalista, processo em que a produção é amplamente realizada e a apropriação de seus 
bens e lucros é feita privadamente por uma parcela pequena de pessoas. (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2003). 
4 A autora Elaine Maria Bueno Bernal fez o livro “Arquivos da Adoção”, retratando histórias de crianças e 
adolescentes que foram institucionalizadas em determinados abrigos na década de 1930 até a1960. 
Neste livro, a autora retrata a experiência das crianças “soldadas”, as quais eram as crianças adotadas 
por famílias ricas para serem empregadas domésticas (BERNAL, 2004). 
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Universal dos Direitos da Criança da ONU e as leis nº 3133/575 e nº 4655/656, pois elas 

foram planejadas e influenciadas por dinâmicas sociais e políticas 

nacionais/internacionais que pleiteavam melhor qualidade de vida e reconhecimento de 

direitos dos infantes. Como afirma Guerra, “[...] as necessidades são sempre sociais e 

as finalidades são socialmente construídas. São as finalidades que orientam a busca, a 

seleção e a construção dos meios.” (2000, p.11, grifos da autora).  

Tais fatos recaíram na construção de outras conjunturas sobre reconhecimento de 

direitos humanos no mundo e no Brasil, com objetivações de defesa e construção de 

políticas públicas em várias áreas. Em específico da realidade brasileira, estas 

significativas mudanças foram construídas de forma intensificada a partir da década de 

1980, período em que, segundo vários autores, dá-se a construção do processo de 

redemocratização do país, cujas proposições desembocaram no desenvolvimento da 

Constituição Federal de 1988, também reconhecida como Constituição Cidadã. Como 

exemplo desses avanços legais, cabe destacar o reconhecimento da proteção integral e 

especial a todas as crianças e adolescentes. 

Entretanto, é notório salientar que a formação da Constituinte brasileira de 1988 

teve presença de distintos grupos que disputavam seus interesses.7 Com isso, ressalta-

se que “a feição ambígua da Constituição de 1988 – ao mesmo tempo progressista e 

conservadora – é produto da interação de três fatores: a participação popular, a 

competência da diminuta bancada da esquerda e a divisão das diferenças burguesas.” 

(SAMPAIO, 2008, p. 8). Por isso, mesmo que pela Carta Magna seja defendido um 

processo democrático para decisões públicas, como o ato da população votar em seus 

representantes políticos, é errôneo acreditar que o interesse de todas as classes seja 

atendimento na mesma proporção. 

                                                
5 Essa lei atualiza os requisitos necessários para a pessoa poder ser apta para adotar. Também é posto 
que, caso o adotante tenha filhos legítimos, o infante adotado não tem direito a herança. 
6 Essa lei retrata os critérios retratam a legitimação adotiva. 
7 Assim, o grupo de direita (representada por José Sarney, que era o vice presidente do falecido 
Tancredo Neves) queria a convocação de uma Assembléia Constituinte limitada, para isso, nomeou a 
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, composta de juristas e de cidadãos com significativos 
conhecimentos jurídicos. Tal comissão tinha a tarefa de fazer um ante-projeto para servir de guia dos 
trabalhos da Assembléia Constituinte. Ao mesmo tempo, movimentos sociais que questionavam esta 
posição soberba do vice presidente de não fazer uma prévia consulta sobre as decisões da Comissão, 
formulavam uma luta acirrada as proposições do primeiro grupo. (SAMPAIO, 2008). 
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Um outro aspecto fundamental é o de que a sociedade civil não é homogênea, 
sendo atravessada pelos interesses e tensões que fazem parte de uma 
sociedade cindida, de classes, além de outras contradições articuladas e/ou 
decorrentes desta. Portanto, não se pode ter uma visão romântica de que todos 
os representantes da sociedade civil estão defendendo os mesmos princípios e 
o interesse público (BEHRING e BOSCHETTI, 2003, p. 183). 

 

 Neste contexto, cabe retratar que essa dualidade de interesses ocorre na 

formação das políticas públicas como um todo. Isso porque, elas são construídas no 

momento de agudização da questão social, o que leva a reivindicações da classe 

trabalhadora e a formação de medidas da classe dominante para apaziguar os conflitos. 

Sendo assim, observa-se que as políticas sociais ocorrem a partir de lutas da classe 

trabalhadora em busca de melhor qualidade de vida e também funcionam como 

estratégias da classe dominante, fazendo com que as mesmas sejam construídas 

sempre por meio de disputas (BEHRING e BOSCHETTI, 2003). 

Contudo, mesmo com disputa para legitimação de interesses de diferentes grupos, 

observa-se a partir da Constituição Federal de 1988 uma fortificação e abrangência dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, pois é um espaço onde defende-se uma 

proteção plena gerida por uma rede de Sistema de Garantia de Direitos. Estas 

prerrogativas foram fortificadas com a formulação, no início da década de 1990, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no qual são defendidos os direitos 

fundamentais nas esferas pessoal, social, a integridade física, psicológica e moral, com 

vistas a conseguir alcançar o pleno desenvolvimento e a autonomia deste universo de 

cidadãos.  

A partir do ECA, posta-se uma legislação em que o principal a ser considerado é 

sempre o interesse superior das crianças em qualquer situação que as mesmas 

estejam envolvidas (em principal, pode-se citar o artigo 100 do ECA8). Também, por 

                                                
8  “Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se 
aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. E os princípios que regem 
essa medida são: I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e 
adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição 
Federal; II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida 
nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes 
são titulares; III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos 
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meio desta mesma legislação, é garantido o direito dos infantes a convivência familiar e 

comunitária, retratando também que os filhos adotivos são tratados iguais aos filhos 

naturais. Em relação à ação de adotar, a mesma se torna um ato irrevogável, sendo 

considerado como última possibilidade, pois presa inicialmente à manutenção e à 

reintegração das crianças e adolescentes ao seu núcleo de família natural9 antes que 

sejam habilitados (necessidade de destituição do pode familiar) para serem adotados.10 

Por isso, a partir dos avanços estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), a prerrogativa de analisar o problema de forma focalizada e a 

utilização do método de institucionalizar para resolver os problemas são perspectivas 

renegadas, pois se defende que é necessário refletir as demandas sociais partindo de 

uma análise da totalidade, e a medida de proteção acionada pela institucionalização é 

sempre colocada como a última alternativa, prevalecendo inicialmente o trabalho com 

as famílias de forma integrada. 

                                                                                                                                                        
assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por 
esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de 
governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas 
por entidades não governamentais; IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção 
deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da 
consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses 
presentes no caso concreto;  V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do 
adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida 
privada;  VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo 
que a situação de perigo seja conhecida; VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida 
exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos 
direitos e à proteção da criança e do adolescente; VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção 
deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram 
no momento em que a decisão é tomada;  IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser 
efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente; X - 
prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada 
prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto 
não for possível, que promovam a sua integração em família substituta;  XI - obrigatoriedade da 
informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de 
compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que 
determinaram a intervenção e da forma como esta se processa; XII - oitiva obrigatória e participação: a 
criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si 
indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na 
definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente 
considerada pela autoridade judiciária competente.” 
9 “Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes” (Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 25) 
10 Tais informações estão colocadas no ECA (do artigo 39 ao 52-D)  e também na chamada nova lei de 
adoção (12.010/09). 
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Cabe ressaltar que, para muitos autores, manter pessoas em instituições faz com 

que as suas singularidades e formação de identidades fiquem confusas. Ao construir 

vidas nestes lugares, há uma certa tendência à prática de ações rígidas, plastificadas 

em um determinado modelo padrão, além de não possibilitarem vínculos afetivos 

estáveis, pois os cuidadores, educadores e profissionais das equipes técnicas das 

instituições podem sair dos locais de trabalho, principalmente nos acolhimentos que 

não são fornecidos pela esfera pública. 

 
O tipo de vínculo que se estabelece, na instituição, entre o menor11 seus 
companheiros e as pessoas encarregadas de cuidar deles, os valores que são 
veiculados lá dentro, a trama particular de expectativas, normas interdições e 
incentivos, ao longo da monotonia do seu cotidiano, por assim dizer “artificial”, 
as ligações que sobrevivem entre os internos e a sociedade maior, do lado de 
fora, todos esses dados se articulam para formar um ambiente psicossocial 
determinado. Aí o menor vive ignorado em sua individualidade [...]. Pode-se 
entender tal situação em termos de forma de segregação, de abolição do 
contato com a vida “normal”, o que provavelmente gerará dificuldades para 
alcançar um “projeto de vida” capaz de preparar esses jovens para uma 
atuação desejada, quando chegar o momento de reingressar no contexto social 
mais amplo (CAMPOS, 1984, p. 21). 
 

Sendo assim, observa-se que durante esse percurso, a perspectiva de proteção e 

garantia de direito das crianças e adolescentes obtiveram avanços significativos. Sobre 

o tema especificamente da adoção, foi criada a lei 12.010/0912 (conhecida 

popularmente como Nova Lei de Adoção), a qual retrata perspectivas positivas em 

relação ao trato com os adotantes, adotados e os responsáveis que desejam entregar 

seus filhos para adoção. Outro ponto que cabe destacar sobre esta lei em questão, é a 

defesa, no decorrer de todo seu texto, da feitura de uma avaliação organizada pelas 

equipes técnica a cada seis meses de cada criança e adolescente institucionalizado, 

sendo esta iniciativa uma das medidas para evitar que os infantes fiquem vivendo em 

instituições de acolhimento por muito tempo. Até a nomenclatura abrigo foi substituída 

por instituição de acolhimento, porque a primeira denotação remete ao tratamento de 

                                                
11  Cabe ressaltar que o trabalho em tela não pactua com o termo estigmatizante “menor” exposto na 
citação. Entretanto, tal expressão se posta como correta no período que foi publicada (no ano de 1984), 
pois era a forma usada para denominar crianças e adolescentes pauperizados e institucionalizas antes 
da construção do Estatuto de Criança e Adolescente no Brasil. 
12 Salienta-se que a lei 12.010/09 foi criada por meio do texto do ECA, acrescentando apenas algumas 
questões específicas sobre a temática da adoção, como o fato dos responsáveis poderem disponibilizar 
seus filhos para adoção e receberem apoio das equipes técnicas durante todo esse pescurso. 
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controle e repressor em detrimento a segunda definição que representa a 

institucionalização por um viés mais humanizado, que respeita os direitos e vontades de 

quem vive naqueles espaços.13 

Assim, com o advento destas leis, os profissionais que trabalham com este público 

devem considerar o melhor interesse para os infantes, assim como permitir que os 

mesmos tenham garantidas a sua privacidade, liberdade e a possibilidade de escuta 

das vontades, dos desejos e de suas perspectivas de vida, tendo espaço para 

demonstrar suas singularidades e um ambiente apto para a construção de sua 

identidade. 

Com isso, é visto que nas legislações, documentos, orientações, cartilhas e 

normas técnicas que regem a obtenção do direito de convivência familiar e comunitária 
e os procedimentos de acolhimento institucional14 também avançaram, como a 

implantação do tempo limite para manter as crianças e adolescentes institucionalizados, 
o constante acompanhamento das equipes técnicas15, de forma individualizada, sobre 

cada criança, assim como a obrigação dos profissionais de se qualificarem para 

fornecer um tratamento adequado, como, por exemplo, nas situações de desligamento 

                                                
13  Muitos autores críticos continuam utilizando a expressão abrigo. Utilizam como justificativa para 
defender essa perspectiva a ideia de que o abrigamento nem sempre está vinculado a lógica do controle 
e repressão, pois a forma como o trabalho é planejado e acionado nestes lugares que vai definir o que é 
ofertado naqueles espaços. (LIMA, 2013). 
14 Como documentos e normas contemporâneos que regem os procedimentos de adoção e de 
acolhimento institucional, pode-se citar: Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para as 
Crianças e Adolescentes, organizado pelo Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente 
(CONANDA); Novos rumos de acolhimento institucional, organizado pela Secretaria de Estado e 
Desenvolvimento Social de Minas Gerais (SEDESE) e Associação de Pesquisadores de Núcleos de 
Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente de São Paulo (NECA); Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, feito pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos em conjunto com Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Cartilha – Um olhar mais atento aos serviços de 
acolhimento de Crianças e Adolescentes no país (Relatório da Resolução nº 71/2011), organizado pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público. 
15 Em relação ao acompanhamento e tratamento adequado em prol do pleno desenvolvimento dos 
infantes, pontua-se também a necessidade dos mesmos estarem em contato com referências para além 
do que é formulado e concretizado na organização institucional em que convive. Como exemplo desta 
medida, pode-se citar o projeto “Circulando”, que foi implantado pela Prefeitura do Rio de Janeiro a partir 
de 2013, e tem o objetivo de levar as pessoas que vivem em instituições de acolhimento para 
conhecerem os pontos turísticos e culturais da cidade.  
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gradativo16, processo que deve ser planejado e organizado pela rede do Sistema de 

Garantia de Direitos e pela equipe interdisciplinar das instituições de acolhimento  

 
Todas as decisões a respeito de crianças e adolescentes atendidos em serviços 
de acolhimento devem garantir o direito de ter sua opinião considerada O direito 
à escuta deve ser garantido nas diversas decisões que possam repercutir sobre 
o desenvolvimento e a trajetória de vida da criança e do adolescente, 
envolvendo desde a identificação de seu interesse pela participação em 
atividades na comunidade, até mudanças relativas à sua situação familiar ou 
desligamento do serviço de acolhimento, devendo-se viabilizar tal escuta por 
meio de métodos condizentes com o grau de desenvolvimento da 
criança/adolescente (Documento organizado pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes, 2008, p. 21,  grifo meu). 
 

Tal preocupação também e percebida no artigo 28º da Nova Lei de Adoção nos 

seguintes incisos:  

§ 1o  Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente 
ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento 
e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião 
devidamente considerada.  

§ 2o  Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu 
consentimento, colhido em audiência.  

§ 5o  A colocação da criança ou adolescente em família substituta será 
precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, 
realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 
Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela 
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar 
(BRASIL, 2009).  

 

 Sobre a delimitação do período de institucionalização de crianças e adolescentes 

e maior celeridade dos processos de adoção, foi firmado dia 25/05/2015 um Termo de 

Cooperação Técnica, formado por um pacto entre TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro), Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), Ministério Público e Defensoria do 

Estado do Rio de Janeiro. Tal termo foi formulado para efetivar o art. 3º do 36º 
                                                
16 O desligamento gradativo é um procedimento feito quando uma criança ou adolescente sai das 
instituições de acolhimento para ser reintegrado a sua família natural ou vai para alguma família 
substituta. Pretende-se durante essa transição um processo de construção e conquista da autonomia 
destes, independente se eles saírem das instituições com 18 anos ou antes deste espaço etário. 
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provimento (retrata sobre tramites de adoção e destituição do poder familiar) do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Assim, por este pacto, foi estabelecido que os 

magistrados devem cumprir uma meta de conseguir firmar formalmente 1.000 

processos de adoção até 25/05/2016. Também neste viés de incitamento para 

aumentar o número de adoções, cita-se o programa do governo “Lar para Mim”, que 

propõe remuneração aos funcionários que adotarem crianças na faixa etária de 5 a 18 

anos (Ver Ayres, 2009). A presente pesquisa pretende fazer uma reflexão mais 

aprofundada no decorrer do trabalho sobre o que essa perspectiva de maior agilidade 

dos processos e alcance de metas no Judiciário pode afetar os principais interessados 

nessa articulação, que são os adotantes e adotados.  

 Cabe ressaltar que muitas das medidas citadas acima ainda não foram 

plenamente ativadas ou estão sendo estimuladas por projetos maiores, que englobam 

os processos de adoção do Brasil, principalmente as iniciativas do judiciário para a 

temática da adoção.17 Isso porque, muitas propostas feitas para a realização dos 

processos de adoção ocorrem em momentos políticos institucionais específicos, com a 

direção de determinados agentes, sendo rechaçadas determinadas iniciativas ou 

estimuladas dependendo dos interesses da direção dos projetos e da perspectiva 

política em voga da instituição naquele momento.  

Todavia, por estarmos em uma sociedade cindida em classes, regida por 

relações dispares entre os grupos sociais, mesmo com significativos avanços 

legislativos sobre a realidade das crianças e adolescentes, observa-se que, na prática, 

essas teses formais não são plenamente acionadas, pois, em muitas instituições de 

acolhimento e em outros espaços que são considerados como de proteção dos direitos 

deste grupo, ainda são praticadas ações com base em padrões preestabelecidos, 

alicerçados em controlar, mantendo, de certa forma, a mesma linha dos primeiros 

abrigos e determinadas modalidades de proteção implantados no Brasil antes do ECA. 

Muitas destas perspectivas conservadoras ocorrem com base em um ideário de 

proteção engessado, que não consideram a totalidade das relações sociais que as 
                                                
17 Especificamente sobre a adoção, pode-se citar o projeto de reformada lei 12.010/09, o qual defende a 
definição de prazos para cada momento dos processos de adoção, justificando que tais medidas servem 
para dar celeridade aos casos. No capítulo III do trabalho estas medidas serão discutidas com mais 
abrangência. 
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situações ocorrem. De acordo com Nunes (2015), “em nome da proteção, práticas de 

controle e criminalização acontecem no cotidiano do Conselho Tutelar, dos abrigos, no 

Ministério Público e na justiça [...]” (p. 42).  

 
São inúmeras as queixas das pessoas atendidas na Vara de Infância e da 
Juventude a respeito do atendimento que recebem dos órgãos de proteção: 
preconceito, desprezo, humilhação, discriminação, julgamento... (NUNES, 2015, 
p. 43). 
 

Por isso, é imperioso para a construção do trabalho a feitura de uma discussão 

crítica sobre as políticas sociais brasileiras e o desmonte que as mesmas sofrem 

constantemente com as ofensivas neoliberais. Com isso, é inevitável destacar a 

tendência da matricialidade sócio familiar, como uma forma de responsabilizar as 

famílias pelo cuidado dos seus entes, assim como a ocorrência do pluralismo do bem 

estar social na contemporaneidade, o qual é justificado pela construção de diversas 

instituições privadas sem fim lucrativos que atuam em áreas de responsabilização das 

políticas de Estado. Diante deste contexto, observa-se que em ambos os casos ocorre 

a desresponsabilização do Estado e a responsabilização da população para interferir, 

muitas vezes de forma apolítica, no trato com as expressões da questão social. 

(PEREIRA, 2008). 

De acordo com Barbosa (2014), para que as instituições de acolhimento não 

sejam somente espaços físicos para armazenar crianças, mas sim um local que garanta 

a efetividade dos direitos das crianças e adolescentes que residem naquele local, 

respeitando os limites individuais e particulares de cada sujeito de direito 

institucionalizado, é necessários que os profissionais técnicos que trabalham nestes 

recintos estejam continuamente se qualificando e se capacitando para aprimorar suas 

habilidades de conhecimentos teóricos e técnicos. Todavia, em sua pesquisa, a mesma 

constatou que esta prática, muitas vezes, não é exponenciada, por falta de estímulo e 

pouco investimento público na estrutura das instituições e da formação de pessoal. 

Em consonância com o exposto acima, observa-se uma espécie de 

desvalorização do papel da criança no processo de construção da sociedade 

(principalmente os infantes mais pobres e que vivem em qualquer espécie de instituição 
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de acolhimento), e, em contrapartida, é valorizado o entendimento a respeito do que os 

adultos consideram correto sobre a infância. De acordo com Russo (2012), esta 

perspectiva de colocar os interesses dos adultos em um patamar acima dos 

posicionamentos das crianças se enquadra em uma “cultura adultocêntrica”  

 
 [...] uma cultura adultocêntrica, na qual as necessidades dos adultos é que 
são, de fato, consideradas prioridade. Como podemos ver, historicamente as 
crianças fora desvalorizadas e ainda persistem traços fortes dessa cultura que 
as considera como seres de segunda ou terceira categoria. Destarte, não basta 
apenas construir ordenamentos jurídicos ou uma sociedade economicamente 
mais justa, mas uma cultura de defesa dos direitos humanos de nossas 
crianças e adolescentes (Russo, 2012, p. 78-79). 

 

 Com isso, cabe ressaltar que a desvalorização do papel das crianças na 

sociedade e a dificuldade de serem vistas como autoras principais da construção de 

suas vidas ocorrem com mais intensidade em relação aos infantes mais pauperizados 

que, na maioria das vezes, são os mais assolados pela incidência das expressões da 

questão social18 no decorrer de suas vidas, sobretudo em uma construção social que é 

dividida em duas classes. No Brasil, esta desvalorização da infância é mais intensa, 

pois possuímos heranças e costumes de uma sociedade agrária que era balizada por 

ideários patriarcais conservadores ditados pelos homens adultos, reconhecidos como 

os “chefes de família”. (CARRANO, 2012). Observa-se que esta situação persiste 

mesmo com a legislação atual, pautada em princípios igualitários universais no trato 

com as crianças em qualquer área. Dessa forma “[...] apesar de avanços em alguns 

setores sociais e nos planos teórico e legal, a noção de criança ainda carece de maior 

sedimentação no plano da realidade cotidiana” (GUEIROS, 2007, p. 29). 

A partir do exposto, define-se como objeto de estudo da dissertação a análise de 

como vem sendo desenvolvido o mecanismo de adoção no Brasil na atualidade, 

destacando seus principais entraves e possibilidades. Como não foi possível realizar 

pesquisas de campo nos locais pretendidos inicialmente (varas de infância e juventude 

do idoso e instituições de acolhimento), o trabalho foi construído por pesquisa 

                                                
18 A questão social é fruto das desigualdades na sociedade capitalista, na qual o processo de produção é 
amplamente socializado e o seu resultado é privadamente apropriado. Segundo Iamamoto (2014), o 
Serviço Social tem a questão social como base de sua fundação e especialização para ser inserido como 
uma profissão específica inscrita na divisão social e técnica do trabalho coletivo na sociedade. 
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bibliográfica através de livros e buscas no meio virtual. Para enriquecer o trabalho, 

também foram utilizados como fontes de pesquisa alguns dos temas mais frequentes 

que são colocados em pauta de discussão em diferentes palestras, cursos de 

capacitação e seminários de determinados eventos que tratam de adoção e crianças e 

adolescentes institucionalizados.19 O tempo de realização da pesquisa foi de um ano 

(2015). Como recorte espacial inicial para a realização da investigação, foi pensado 

somente retratar o Estado do Rio de Janeiro, mas no decorrer da pesquisa observou-se 

que o trabalho não seria desenvolvido de forma plena, pois iria carecer da análise de 

estudos essenciais para o seu desenvolvimento, principalmente no que tange o 

cotidiano das instituições de acolhimento.  

Então, com base nas perspectivas delineadas acima, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos para a realização da pesquisa: 

 

- Objetivo Geral: 

. Analisar como funciona o processo de adoção brasileiro, identificando seus limites e 

possibilidades para a realização da proteção das crianças e dos adolescentes. 

 

- Objetivos específicos: 

. Identificar o desenvolvimento do trabalho das equipes técnicas em relação aos 

procedimentos para realizar a adoção, sobretudo nas instituições de acolhimento; 

 . Refletir sobre as relações interdisciplinares organizadas pela rede do sistema de 

garantia de direitos das crianças e adolescentes institucionalizados; 

                                                
19 Participei dos seguintes eventos: - Curso: O Serviço Social na trajetória de atendimento à infância e 
juventude (ABRAFORDES) / Curso: Orientações Técnicas sobre PAIF (ABRAFORDES) / Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (ABRAFORDES) / Serviço Social e Redução de Danos 
(ABRAFORDES) / Evento: As atribuições e Dificuldades do Conselho Tutelar (OAB/RJ) / Seminário: Mãe, 
Crack, maternidade, criança, institucionalização... (CRP) / Seminário: Processos de Vulnerabilização: 
proteção e cuidados a famílias e indivíduos (PUC-RIO) / Evento: Guarda Compartilhada: aspectos 
controvertidos (EMERJ) / Evento: Direito de Família no novo Código e Processo Civil (EMERJ) / IV 
Seminário Regional de Psicologia e políticas públicas – X Seminário Regional de Psicologia e Direitos 
Humanos (Discutindo a relação: o Psicólogo, o estado, o lugar, o desvio... / VIII Seminário do curso 
especial da criança e do adolescente (DECA-UERJ) / II Seminário Internacional Justiça Restaurativa, um 
novo olhar para a experiência infracional (CEDECA).  
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. Analisar os programas e projetos da esfera pública e privada que possuem como base 

norteadora os processos de adoção, refletindo se suas ações consideram 

concretamente o primordial interesse das crianças e dos adolescentes.  

Para isso, a pesquisa irá utilizar as seguintes categorias de análise: A proteção 

integral em rede voltada aos direitos sociais das crianças e dos adolescentes; reflexões 

sobre destituição do poder familiar e processos de adoção; e a importância de 

qualificação e capacitação dos profissionais da rede do Sistema de Garantia de Direitos 

das crianças e dos adolescentes. 

Em relação à estrutura para a apresentação do trabalho em tela, será exposto, no 

primeiro capítulo, um histórico sobre o processo de adoção no Brasil; no segundo 

capítulo será posto a proteção fornecida às crianças e aos adolescentes até os dias 

atuais; no terceiro capítulo, apresentam-se os marcos legais pós ditadura empresarial 

militar direcionados aos infantes, destacando os principais pontos que auxiliaram na 

construção dos processos de adoção na atualidade e a ocorrência de alguns entreves 

para o desenrolar deste circuito. 

  Assim, com base nesta proposta cabe fazer alguns questionamentos, que 

poderão contribuir para o desvendamento do objeto pesquisado, tais como: será que os 

preceitos do ECA estão sendo considerados na prática dos profissionais que trabalham 

no sistema de garantia de direitos (SGD)20? As equipes técnicas das instituições têm 

uma atuação que possibilita o planejamento de uma proposta de trabalho que considera 

as necessidades das crianças? Institucionalizar os infantes ainda continua sendo a 

principal medida prestada aos infantes abandonados? 

Salienta-se que o trabalho em questão não pretende esgotar todos os desafios e 

possibilidades encontrados nos distintos processos de adoção, discutirei apenas os 

temas que considero mais significativos para entender a adoção na atualidade. Até 

porque, a temática da adoção faz parte de um quadro bastante complexo, onde cada 

caso deve ser analisado de forma única, sempre refletindo casa circunstância em 

                                                
20 No trabalho, entende-se como sistema de garantia de direito diversas instituições (do âmbito público e 
privado) que fazem parte do tripé da seguridade social, em especial as que representam a política de 
assistência social e do judiciário, além das distintas configurações familiares que as crianças e os 
adolescentes fazem parte. 
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conjunção com os determinantes sociais, os quais são dinâmicos e articulados e 

diversificados por diferentes atores em momentos históricos específicos.  
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2. JUSTIFICATIVA 
 

 

É importante discutir sobre adoção, porque é uma temática que perpassa por 

distintas áreas profissionais, além de ter atravessado por vários avanços legislativos no 

decorrer da história. Mas, observou-se por meio de análise de livros, artigos científicos 

e outros matérias disponíveis em meio eletrônico, que esse tema ainda carece, 

principalmente nas reflexões sobre como sintonizar a execução e planejamento da 

prática profissional em conformidade com o colocado nas leis, cartilhas e normas de 

orientações técnicas que guiam o exercício profissional das equipes técnicas da rede 

de proteção das crianças e dos adolescentes. 

De acordo com a pesquisadora Maria Célia Rios Barbosa (2014),21 mesmo com as 

orientações legais existentes para nortear os trabalhos das equipes técnicas das 

instituições de acolhimento, ainda existe um despreparo dos operadores em relação as 

atividades realizadas junto as crianças e adolescentes que vivem nestes espaços. A 

autora em questão, a partir de pesquisas realizadas em instituições de acolhimento de 

Belo Horizonte (MG), constatou que muitos profissionais relataram a ausência de um 

maior apoio das políticas públicas para propiciar uma qualificada formação continuada, 

e assim obter uma adequada intervenção, pois os treinamentos ofertadas pela esfera 

públicas são, na maioria das vezes, pouco satisfatórias, já que acontecem 

esporadicamente e nem sempre condizem com a realidade da instituição acolhedora. 

Nesta mesma base de exemplificação das dificuldades no cotidiano do 

acolhimento institucional, também foi constatada em pesquisa feita por Souza e Brito 

(2015), realizada em Aracaju (Sergipe). Esta pesquisa analisou que mesmo com 

significativos avanços nas normas técnicas e leis que regem a rede de proteção das 

crianças e dos adolescentes, ainda são percebidas falhas neste campo de atuação, 

principalmente em relação ao campo de acolhimento institucional. Como exemplo 

dessas dificuldades, pode-se citar: falta de articulação da rede de proteção à infância e 

                                                
21 A pesquisa realizada pela autora foi fruto da sua dissertação de Mestrado em Gestão Social, Educação 
e Desenvolvimento Local, defendida em 2014 no Instituto de Educação Continuada, pesquisa e extensão 
do Centro Universitário UMA. 



24 
 

 

adolescente, expressivo número de crianças e adolescentes do interior acolhidas na 

capital,22 ausência de um trabalho efetivo de reintegração familiar para as crianças que 

ainda não passaram por destituição do poder familiar23 etc.  

Neste bojo, ressalta-se que existem poucos trabalhos produzidos por Assistentes 

Sociais sobre a área da adoção. Esta reduzida produção, em sua extensa maioria, é 

baseada em trabalhos de outras áreas profissionais, utilizando como uma das principais 

referências as pesquisas do campo da psicologia. Também, cabe ressaltar, que essas 

produções emergem de iniciativas dos Assistentes Sociais que fazem seu exercício 

profissional no judiciário, e retratam sempre reflexões da sua prática profissional em 

Comarcas específicas. Por isso, grande parte desses textos não são iniciadas de 

pesquisas advindas do meio acadêmico na área de Serviço Social, e quando são 

organizados pela academia, consistem em trabalhos feitos por ex estagiárias de 

instituições de acolhimento, que fazem a análise de tais espaço para construir suas 

monografias de conclusão de curso.  

É interessante observar que a maior parte dos textos que a categoria do Serviço 

Social produz sobre institucionalização de crianças e adolescentes permeiam sempre 

as áreas de adolescente em conflito com a lei, ou demonstram uma perspectiva 

histórica dos espaços sócioeducativos. Esta tendência pode ter influência do histórico 

primário de ação profissional dos Assistentes Sociais, que tiveram como espaço inicial 

de exercício profissional o primeiro Juizado de Menores (1923), onde trabalhavam com 

os ditos “menores” delinquentes da Vara de Menores para auxiliar os juízes a resolver 

os “problemas” destes jovens desviados. Outras áreas que o Serviço Social começou a 

ser inserido no judiciário, que também seguiam essa base de cupabilização do 

                                                
22  Isso porque, de acordo com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, as orientações técnicas que regem o 
acolhimento institucional e a Nova Lei de adoção, as crianças e os adolescentes devem ser 
institucionalizados em espaços aconchegantes, localizados em área residencial próximas as suas 
comunidades originárias. 
23 Os dois últimos pontos exemplificados foi contra ao que é pregado no Estatuto da Criança e 
Adolescente, especificamente em seu artigo 19, o qual retrata que “É direito da criança e do adolescente 
ser criado  e educado no seio de sua família, e excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária que garanta seu desenvolvimento integral. Destaca-se que, ao invés 
dos trabalhos da rede incentivarem os vínculos familiares rompidos, estão fazendo justamente o oposto, 
pois as crianças e adolescentes estão sendo institucionalizadas em localidades distantes de seus 
familiares e vínculos comunitários. 
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indivíduo e da família pela situação problemática sem considerar a essência da questão 

social são: Programa de Serviço de Colocação Familiar (década de 1920), Instituto 

Disciplinar e Serviço de Abrigo e Triagem (década de 1930) (CARVALHO e 

IAMAMOTO, 2003, p. 191). 

Além disso, cabe ressaltar que existe pouco material produzido na área de 

Serviço Social sobre a necessidade da preparação psicossocial pré-adoção feita para 

as crianças e adolescentes institucionalizados e para os pretendentes que planejam 

adotar. Foi encontrada uma única bibliografia que foi produzida pelo Serviço Social que 

retrata a importância de considerar os adotantes e adotados com a mesma relevância 

no processo de adoção, considerando a necessidade de escuta e reserva de espaço 

para esses atores exporem suas perspectivas (CONTENTE, CAVALCANTE e SILVA, 

2013). 

Salienta-se que é de extrema importância ter profissionais capacitados, 

qualificados, que entenda sobre a dinâmica e os processos de adoção, pois é a partir 

desta preparação que os profissionais das equipes técnicas montam estratégias de 

conscientização de incentivo a adoção de grupo não tidos como primeira opção para 

serem adotados (adoção tardia, de crianças com HIV, deficientes físicos e mentais etc), 

desconstruindo o imaginário da criança ideal para a construção da criança real 

(FALEIROS e MORAES, 2014). 

 
[...] faz-se imprescindível a preparação da criança e da família, pois ambas as 
partes se encontram envolvidas emocionalmente em demasiado para ponderar 
sobre os desafios inerentes ao processo de filiação adotiva. A falta de preparo 
pode se transformar em uma armadilha nos momentos de conflito e 
desestabilizar o que já foi construído ao longo do convívio familiar acarretando o 
fracasso da adoção (FALEIROS e MORAES, 2014, p. 33) 

 

Sobre a preparação psicossocial e jurídica que deve ser realizada em relação às 

partes envolvidas nos processos de adoção, foi visto que em um número bastante 

expressivo são apresentados trabalhos demonstrando essa ação em relação aos 

adotantes. Em relação a esse tema, percebe-se que em vários lugares no Brasil e, 

principalmente, no estado do Rio de Janeiro, a equipe técnica do judiciário é bastante 

empenhada e possui um exemplar planejamento e qualificação para a realização desta 
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prática.24 Todavia, são raros os trabalhos que fazem esta preparação por meio da 

interdisciplinaridade das equipes técnicas das Varas e instituições de acolhimento, com 

foco nas crianças e adolescentes institucionalizados. Algumas pesquisas que existem 

sobre isso demonstram que dentro das próprias instituições não existe um consenso 

sobre a realização deste trabalho e como ele é planejado, quando é acionado. 

(CONTENTE, CAVALCANTE e SILVA, 2013). 

Entre a escassa produção de trabalhos e textos existentes sobre a preparação 

infantil para a adoção, a grande maioria não é oriunda e organizada com base na 

realidade do Rio de Janeiro e, sim, nas realidades do Pará, São Paulo, Minas Gerais, 

de estados da região sul do Brasil e de duas regiões de Portugal (GUIMARÃES, 2010; 

HUBER, POLO, BEHREND et al, 2012). 

Esta carência de pesquisa sobre adoção não é um problema exclusivo do Serviço 

Social. Percebe-se, no geral, uma ausência significativa de trabalhos advindos de 

pesquisas dos profissionais das equipes técnicas das instituições de acolhimento, pois 

quase todos os trabalhos produzidos a partir destes espaços são arranjados pelas 

equipes técnicas do judiciário ou pesquisadores acadêmicos. 

Com isso, é visto a necessidade de investigação e análise dos espaços 

ocupacionais utilizados para a efetivação da proteção e garantia de direito das crianças 

e dos adolescentes, sobretudo nos locais que perpassam os processos de adoção, que 

como já posto, é um tema que ainda carece de reflexão em muitos pontos.  

Além da necessidade de análise dos espaços do sistema de proteção das 

crianças e dos adolescentes, é de extrema importância que os profissionais, 

independente dos seus cargos, se preocupem com o desvendamento do cotidiano, das 

determinações presentes na sua construção e como isso repercute nas demandas 

postas pelos usuários. Essa análise da totalidade das demandas é essencial para as 

equipes técnicas (multidisciplinares e interdisciplinares) que trabalham na rede de 

proteção das crianças e adolescentes, até porque quase todos os institucionalizados e 

a maioria dos infantes que sofrem supressão dos seus direitos são advindos de 
                                                
24 A preparação psicossocial e jurídica feita para os adotantes, em muitas varas, e principalmente no 
Estado do Rio de Janeiro, são organizadas a partir de trabalhos em conjunto com instituições do terceiro 
setor que são comandadas por pessoas que adotaram.  
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conjunturas históricas perpassadas pela desigualdade social decorrente do modo de 

produção capitalista, fazendo com que os mesmos fiquem ainda mais fragilizados.  

Por isso, é importante conhecer o perfil, a origem das crianças 

institucionalizadas, sempre relacionando com a história de “higienismo” e “abrigamento” 

dos mais pauperizados que ocorreu e ocorre no Brasil (vide os casos de internação 

compulsória que os usuários de drogas em situação de rua passam) e o avanços 

obtidos sobre percepções e normas legais que tratam dos infantes. Além disso, é 

necessário dar voz a elas, ouvir as suas requisições, interesses, anseios, sonhos, a fim 

de que essas necessidades estejam presentes e, na medida do possível, contempladas 

no processo de adoção. Nesta mesma conjuntura de conhecer os usuários e as 

perspectivas mais macro que eles estão inseridos, é de extrema importância que os 

profissionais destes espaços tenham informações claras sobre os serviços 

disponibilizados, e os limites e possibilidades impetrados nas instituições que 

trabalham. 

Essa análise crítica das demandas a partir da totalidade dos movimentos 

históricos das relações sociais é imprescindível, especialmente na contemporaneidade 

que é rebatida a todo instante pelas ofensivas neoliberais, sobretudo no que diz 

respeito à proteção social ofertada pela esfera pública. 
 

Sônia Draibe (1993), por sua vez, sustenta que o neoliberalismo viveu uma 
primeira fase de ataque ao Keynesianosmo e ao Welfare State. No entanto, há 
uma segunda fase, esta mais propositiva, com ênfase, no que diz respeito aos 
programas sociais, no trinômio articulado da focalização, privatização e 
descentralização. Assim, trata-se de desuniversalizar e assistencializar as 
ações, cortando os gastos sociais e contribuindo para o equilíbrio financeiro do 
setor público. Uma política social residual que soluciona apenas o que não pode 
ser enfrentado pela via do mercado, da comunidade e da família (BEHRING, 
2009, p. 11-12). 

 

A partir dos primórdios da década de 1990, foi a vez do Brasil passar pelo 

processo de intensificação do neoliberalismo, com o advento da mundialização do 

capital, onde ocorreu um desmonte de muitas conquistas adquiridas na década anterior, 

especialmente em relação aos direitos estabelecidos na ambígua Constituição de 1988 

sobre o tripé da seguridade social e os serviços oferecidos pela esfera estatal como um 
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todo, ocasionando como resultado, a retração do Estado, principalmente no setor 

público.  

Para legitimar este momento de reforma, o Estado, que funciona como uma das 

principais bases para a manutenção e crescimento do modo de produção capitalista, 

afirma uma falsa crise (Cultura da Crise), que se perpetua no discurso burguês com 

vistas a justificar as “reformas” implantadas. Assim, observa-se que esta é uma 

estratégia do Estado capitalista para minimizar as responsabilidades do setor público 

em relação ao social (Retração do Estado). Com isso, cada vez mais os indivíduos são 

responsabilizados pela situação em que se encontram, sem considerar a totalidade das 

relações sociais, como se as estratégias de acumulação, extração de mais valia da 

força de trabalho não influenciassem na condição de pauperismo da população. Esta 

perspectiva de crise corresponde a umas das estratégias funcionais a acumulação 

capitalista, pois serve para reparar as condições falhas do sistema, garantindo maior 

complexidade da acumulação capitalista, principalmente no que diz respeito ao capital 

financeiro globalizado (MOTA, 1995). 

Pode-se dizer que na realidade da década de 1990 brasileira, ocorreu uma 

“contra-reforma do Estado” ao invés de uma Reforma, pois foi feito um desmonte e 

precarização dos direitos conquistados em várias escalas no decorrer da 

redemocratização, que ocasionou a produção da Constituição de 1988. Assim, os 

direitos são passados para a massa da população como benefícios, concessões e não 

como resultado das lutas da classe trabalhadora e de movimentos sociais (BEHRING, 

2003). 

Com esta reforma, ocorre uma espécie de “pluralismo do bem estar social” na 

proteção social brasileira. Isso porque, esse fenômeno retrata o Estado do sistema 

capitalista neoliberal que busca compartilhar com o mercado e a sociedade a oferta de 

bens e serviços para atender as necessidades da população. Com isso, observa-se 

uma supervalorização das configurações familiares como principais responsáveis pelo 

cuidado e proteção dos seus membros, ofuscando o papel do Estado como o principal 

agente para garantir a proteção, os direitos da população por meio das políticas 

públicas (PEREIRA, 2008).  
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Essas bases formativas do processo são exaltadas, pois neste momento 

valoriza-se o chamado Terceiro Setor, constituído pelo conjunto de organizações da 

sociedade civil reconhecidas pelo conceito formal como sem fins lucrativos. A maioria 

tem como objetivo incidir sobre as expressões da questão social por um viés solidário, 

filantrópico e voluntário, onde as mazelas sociais são demarcadas de forma 

naturalizada, sendo analisadas e tratadas de forma descontextualiza das relações 

sociais que abarcam o modo de acumulação globalizado.  

Na obra de Montaño (2002), busca-se desconstruir a ideia do terceiro setor bem 

intencionado, que pretende acabar com a miséria. Na realidade, a feitura de instituições 

deste cunho se tornou uma estratégia, na maioria das vezes, para reforçar a 

desigualdade. Isso porque, o terceiro setor se tornou uma forma de afastar política e 

legalmente a responsabilidade do Estado, sobretudo em relação a área social. Com 

isso, muitas profissões que trabalham na área social exercitam sua prática profissional 

nestes espaços, tendem a seguir perspectivas assistencialistas, não agindo como um 

profissional critico inserido na divisão sócio técnica do trabalho. Atualmente, a inclusão 

do terceiro setor vem sendo semeado como uma perspectiva salvacionista para 

resolver o que nem o setor público e nem o privado estão resolvendo. Para o autor, isso 

representa a destruição das políticas públicas, principalmente as que constituem os 

direitos sociais, as quais foram formadas por lutas históricas no decorrer dos anos. 

Por isso, em relação ao contexto atual de ofensiva neoliberal, o desvendamento 

do aparente no exercício profissional é de extrema importância, principalmente para os 

profissionais que trabalham na área social, a qual é perpassada por estratégias 

capitalistas para maior acumulação, como as práticas das empresas cidadãs e do 

terceiro setor, escondendo assim as verdadeiras causas das múltiplas expressões da 

questão social.  De acordo com a pesquisa organizada pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público em 2013, é visto que mais da metade das instituições de acolhimento 

para crianças e adolescentes são não-governamentais. 
 

Destas entidades não-governamentais, 56,4% delas, na média nacional, são 
certificadas como entidades beneficentes de assistência social. Assim, em que 
pese a menor atuação direta do Estado, há um claro fomento estatal à atuação 
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do terceiro setor na prestação dos serviços de acolhimento institucional 
(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2013, p.32).25  

 

Esses serviços oferecidos pela sociedade civil não são alicerçados na 

perspectiva universal para todos os cidadãos, pois seus programas e projetos são 

focalizados para determinados grupos e os critérios de seleção para a inserção nos 

mesmos também são planejados por essas organizações privadas (seletividade no 

atendimento). Também, neste emaranhado de estratégias neoliberais de 

desresponsabilização do Estado, pode-se citar uma crescente “mercantilização do 

atendimento às necessidades sociais”, onde somente o grupo que possui condições de 

pagar pelos serviços poderá consumi-los, demonstrando a máxima do “cidadão 

consumidor” (GUERRA, 2010; MOTA, 1995). 

Com isso, ressalta-se a importância do profissional fazer a sua atuação através 

de uma ação investigativa crítica, sempre mediando seus atos para garantir direitos e 

ao mesmo tempo servir as instituições empregadoras. Não focando simplesmente nos 

resultados técnicos do seu exercício profissional, para assim, não se influenciar pela 

falácia da “racionalidade formal abstrata26 de análise” (GUERRA, 2014). Sobre essa 

necessidade de desvelar a realidade, é importante que os profissionais analisem as 

situações a partir de uma dimensão política, porque ela ajuda que o exercício 

profissional seja crítico, fazendo com que a alienação imposta pelo modo de produção 

capitalista seja desmistificada, compreendendo que a sociedade é dividida em classes, 

onde ocorre a dominação de uma sobre outra. 

                                                
25 Pesquisa intitulada “Um olhar mais atento aos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no 
país, organizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com base na Resolução nº 71/2011, 
2013, p.32. 
26 “Trata-se do padrão de racionalidade hegemônico e funcional à ordem do capital, já que permite a sua 
reprodução tanto em termos ideológicos quanto em termos prático-sociais e políticos. [...] Essa forma de 
pensar e agir, conveniente ao modo de produção/reprodução capitalista, encontra na Sociologia 
Acadêmica os instrumentos, procedimentos e modelos de interpretação, investigação e intervenção na 
realidade social, já que esta disciplina se consolida sob uma base natural, e, por isso, pode atribuir aos 
fatos, fenômenos e processos sociais total objetividade e autonomia. Ao isolar os problemas da vida 
social, ao transladar a lógica das ciências naturais para os fatos sociais, ao operar com a fragmentação 
dos diversos aspectos da realidade social, ao considerar os fatos sociais como coisas, exteriores, 
superiores e anteriores, este tipo de racionalidade neutraliza qualquer possibilidade de os indivíduos 
organizarem e, sobretudo, modificarem a realidade”. (GUERRA, 2014, p. 2) 
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Esse ataque neoliberal ocorre em diferentes vertentes estratégicas para 

estimular cada vez mais a acumulação capitalista. Com isso, acionam iniciativas de 

reformas principalmente nas instituições de formação profissional, adequando-as 

acriticamente aos novos rumos da globalização. 

 
Trata-se de propiciar um perfil profissional adequado aos novos requisitos das 
políticas minimalistas em tempos neoliberais. O que se pretende é colocar no 
mercado profissionais sem formação crítica e produzidos em massa 
especialmente nos cursos de graduação privada e a distância, cujo crescimento 
recente é inconteste, mas com implicações para as universidades públicas, 
para integrarem as populações e serem gestores da pobreza, realizando a 
vigilância dos pobres. Essas mudanças contemporâneas mais gerais – a 
contrarreforma do Estado, a reestruturação produtiva e a financeirização do 
capital – têm impactos deletérios nas condições cotidianas de trabalho, na 
medida em que aumenta a demanda por benefícios e serviços 
exponencialmente com o aumento da desigualdade e da pauperização absoluta 
e relativa, no mesmo passo em que diminuem as condições de atendimento 
físicas, éticas e técnicas, o que incluem impactos também na remuneração do 
funcionalismo público (MOTA, 2009, p. 21). 

 

Em relação à tendência de fragilização e precarização dos vínculos 

empregatícios do capital flexível, pode-se citar tal problemática na inserção de 

profissionais em determinadas organizações da sociedade civil do Terceiro Setor, o que 

demarca os espaços que alicerçam a maioria das instituições de acolhimento de 

crianças aptas para adoção, pois os profissionais destes espaços estão sujeitos a: 

rebaixamento dos salários; vinculação empregatícia instável; carga horária semanal 

excessiva, sem recompensa (sobrecarga de trabalho); ausência de profissionais 

suficientes para prosseguirem o demandado; estrutura física inadequada para o 

cumprimento do exercício profissional; pressões para cumprir metas e demonstrar 

produtividade; dentre outras mazelas que deixam a autonomia profissional limitada 

(BEZERRA e TAVARES, 2009). Nestes locais tende-se a cair na armadilha do exercício 

profissional se transformar em “cuidado”, fazendo “assistencialização da pobreza” 

(GUERRA, 2010, p. 6), demonstrando um retorno dos primórdios da dita “proteção” aos 

menores desvalidos, onde se tinha uma dinâmica mais conservadora e repressora nas 

ações de seus agentes. Por isso, esta perspectiva de trabalho partindo de um víeis não 

crítico, emergencial e subalterno, pode dar base para uma ação profissional voltada 
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para o enquadramento dos indivíduos em determinado padrão, desconsiderando os 

determinantes de conjuntura da vida social a partir da totalidade.  

 
[...] um grande paradoxo: os direitos das crianças e adolescentes são admitidos 
pela jurisprudência dos tribunais, reconhecidos nos tribunais, reconhecidos na 
Constituição Federal, acordados em tratados internacionais, proclamados em 
declarações universais, criam-se instâncias para a sua proteção, entrando, sua 
execução esbarra em uma estrutura sócio-econômica que, em nome da 
prioridade absoluta do mercado, da mercantilização dos seres humanos, da 
competição individualismo exarcebados, nega-os enquanto realidade (RUSSO, 
2012, p. 78).  

 

Desta maneira, é de extrema importância que os profissionais que tratam das 

ciências humanas tenham uma analise reflexiva e crítica da realidade. Por isso, os 

técnicos que trabalham diretamente com crianças e adolescentes devem considerar as 

legislações que norteiam o trabalho com este grupo sempre ressaltando que deve ser 

garantido o primordialmente o interesse dos mesmos, deixando-os agirem como 

“sujeitos de sua própria história” (RUSSO, 2012, p. 81).  

Com uma análise crítica de toda essa conjuntura, observa-se que está ocorrendo 

uma expansão dos processos de adoção em detrimento ao desmantelamento do 

desmonte do restante das políticas públicas, e um especial esgarçamento em relação 

aos aparelhos de intervenção utilizados para tratamento de pessoas com transtornos 

mentais e usuários de álcool e outras drogas, incentivando muitas vezes a destituição 

do poder familiar e institucionalização de crianças e adolescentes que fazem parte de 

configurações familiares pauperizadas. No decorrer do trabalho será exposto um pouco 

mais sobre esse link entre incentivo e celeridade dos processos de adoção e retração 

das políticas públicas. 

Neste contexto, observa-se que o neoliberalismo favorece a adoção em termos 

quantitativos e não qualitativos, pois a maioria das iniciativas para essa área valoriza a 

quantidade e a celeridade dos processos como objetivo principal, ressaltando de forma 

rasa o trabalho qualificado que deve ser desenvolvido com as partes envolvidas no 

processo, que no caso são os adotantes e adotados. 

Por isso, o trabalho em tela pretende analisar como funcionam os processos de 

adoção na atualidade, retratando seus limites e possibilidades partindo de uma análise 
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crítica da atualidade globalizada, tendo como base para a sua construção pesquisas 

bibliografias sobre o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, 

tendo como foco principal alguns temas, considerados por mim mais relevantes, que 

envolvem processos de adoção. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

Os fundamentos teóricos e metodológicos para o tratamento do objeto estão 

construídos com base nos princípios da teoria marxista, que tem como pontos centrais 

do seu processo de apreensão da realidade: a interrelação dinâmica entre o processo 

de produção, que é à base da organização da sociedade e o processo de reprodução 

social; as relações contraditórias operadas entre o Estado e a sociedade civil na 

dinâmica que se estabelece entre o econômico e o político, o cultural e o ideológico; o 

princípio da totalidade, no qual a realidade é apreendida como um todo em constante 

movimento, em permanente construção. No entanto, a apreensão dessa dinâmica 

constitutiva da realidade social deve se dar para além da sua aparência, ou seja, deve-

se buscar o entendimento da sua essência, a movimentação das suas relações, a partir 

da articulação das singularidades, das particularidades que a constituem com a 

totalidade política, econômica e social.  

Assim, para podermos conhecer o objeto da pesquisa é importante ter 

consciência que o conhecimento é um fato que tem concretude e que a realidade que o 

constitui é feita e planejada pelos homens que estão inseridos em relações sociais 

contraditórias. Por isso, o conhecimento é construído a partir de um determinado 

padrão teórico, filosófico, e neste trabalho, a busca pelo conhecimento, será realizada a 

partir de uma perspectiva histórico crítica, na qual os fatos na sociedade são 

construídos nas relações sociais históricas (LEFÉBVRE, 1975).  

Com relação aos procedimentos metodológicos, que é o caminho por onde os 

pesquisadores são capazes de retratar a realidade por um instrumental próprio de 

abordagem (MINAYO, 1994), ressalta-se que será feita uma pesquisa qualitativa para 

poder interpretar o pesquisado de acordo com a sua construção histórica, de caráter 

exploratório, realizada a partir da perspectiva teórica apresentada acima. Para isso, 

será feita, primordialmente uma pesquisa em fontes secundárias, através de estudos 

bibliográficos, documentais, pesquisa por meios eletrônicos, na rede do sistema de 

garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, e dentro desta, mais 
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especificamente, sobre a temática da adoção, através de material que trata da 

abordagem teórica e histórica e de legislações específicas que englobam esse tema.   

Também, para aumentar a legitimidade dos preceitos abordados na pesquisa 

qualitativa em questão, serão incluídos dados e temas obtidos por meio de palestras, 

seminários e simpósios sobre o sistema de proteção das crianças e dos adolescentes. 

Inicialmente, pretendia-se fazer pesquisas de campo com a utilização de 

instrumentos de pesquisa a fontes primárias, através de questionários fechados, mas tal 

estratégia de construção de pesquisa não será possível, pois demandará bastante 

tempo de análise dos dados. Além da indisponibilidade de tempo hábil para realizar 

esta forma de pesquisa de campo e correlacionar seus dados com as análises 

reflexivas em apenas um ano, que é o tempo real para o desenvolvimento da 

dissertação, também se apresenta como entrave as exigências dos procedimentos 

burocráticos do Comitê de Ética que as instituições de acolhimento estão alicerçadas, 

principalmente, porque se pretendia entrevistar além de profissionais, crianças e 

adolescentes institucionalizados. 

 
[...] não há fórmulas nem receitas, e sim tentativas de armar estratégias e 
planos de investigação que evitem esquematismos empobrecidos. Assim, cada 
pesquisador deve buscar suas trilhas próprias a partir do repertório de mapas 
possíveis (VELHO, p. 18, 2004). 
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4. O PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL 
  
 

 A temática da adoção é um rito que ocorre desde a antiguidade, por diferentes 

formas, contextos e significados. Uma noção inicial era que a adoção servia como uma 

solução para lidar com os casos de crianças órfãs abandonadas. Sabe-se que a 

primeira legislação que regia a adoção foi escrita no Código de Hamurabi, utilizado pela 

sociedade mesopotâmica do II milênio a.C, a qual retratava que uma mulher estéril iria 

“cuidar” dos filhos nascidos do relacionamento de seu marido com outras mulheres, que 

ela própria escolheria (WEBER, 2007). 

 Salienta-se que independente do país e suas clausulas postas, as normas que 

regiam a adoção antes das legislações, acordos e regras contemporâneos que 

defendem primordialmente o melhor interesse da criança e o adolescente, pautavam-se 

no tratamento desigual entre filhos adotados e biológicos. Esta desigualdade de 

tratamento também se aplicou aqui no Brasil, retratada pela distinção entre filhos 

considerados legítimos e ilegítimos. 

 Assim, neste capítulo será abordada a trajetória da adoção no Brasil, até os dias 

atuais, destacando os contextos históricos que interferiram na construção de diferentes 

normas e características em distintos momentos. No último ponto será abordada a 

importância de fortificar o trabalho em Rede do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente, que tem como alicerce das ações a garantia do melhor 

interesse dos infantes, buscando como iniciativa principal a fortificação dos vínculos 

familiares, utilizando a adoção como medida excepcional.  

 

 

4.1 Os primórdios dos processos de adoção no Brasil – Diferenciação de filhos 
considerados legítimos e ilegítimos 
 

 As primeiras regras brasileiras em relação à assistência para crianças foram 

impostas no período colonial, denotadas por meio das Ordenações do Reino. No início 
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da missão jesuíta no Brasil colônia, a grande preocupação deles era catequizar as 

crianças indígenas para disciplinar, educar suas almas, sendo totalmente 

desinteressados em relação às crianças abandonas e escravos. Mas, com o passar do 

tempo, os comandantes dessas ações missionários sentiram a necessidade de ter mais 

mão de obra para ajudar na catequese dos índios, e assim, começaram a utilizar dos 

trabalhos de órfãos portuguesas para ajudar nessa tarefa. Dessa forma, para treinar 

esses órfãos, foi feito o Colégio dos Meninos de Jesus (1550).  

 Neste momento, também existia um “Sistema informal de assistência”, que 

consistia famílias criarem filhos alheios. Este acolhimento retratava um ato de caridade, 

de piedade feito pelas famílias cristãs, por isso, logo que eram inseridos nestas famílias, 

passavam por um batismo para ocorrer purificação. Mesmo com esse acolhimento 

familiar, na maioria das vezes, os órfãos não eram tratados como pertencentes do seio 

familiar como os demais. “Apesar das possíveis vantagens futuras, os “filhos e criação” 

viviam uma situação ambígua no seio familiar, ora tratados como filhos, ora como 

serviçais e, raramente, partilhando da herança familiar” (WEBER, 2007, p. 37). 

 A partir do século XVI, as Ordenações Manuelinas27 obrigaram as Câmaras 

Municipais a terem responsabilidades em relação às crianças desamparadas, 

permitindo seus comandantes a criarem impostos para serem revertidos em prol do 

desvalidos. E em 1963, tais responsabilidades foram reafirmadas pelas Ordenações 

Filipinas.28 Todavia, mesmo com esses encargos, as Câmaras pouco fizeram pelos 

órfãos carentes. Assim, a partir da Lei dos Municípios, em 1828, obrigou a criação de 

Santas Casas de Misericórdia para alojar os órfãos.  

 Com isso, as Santas Casas de Misericórdia foram durante muitos anos a 

principal medida de abrigamento dos infantes desvalidos. Estes espaços possuíam as 

chamadas “Roda dos expostos”, o que permitia que os filhos indesejados fossem 

                                                
27 Ela era composta pelas leis denotadas de extravagantes, as quais travavam da estrutura e do 
funcionamento dos tribunais seculares, que eram criados pelo rei e operacionalizados por seus 
funcionários. Informações retiradas do site: http://hisdireito.blogspot.com.br/2012/04/15-o-direito-no-brasil-
colonial-parte.html. Acessado em: 15/10/2-16). 
28 Esta ordenação atualizou a ordenação manuelina. Foi o código legislativo de Portugal que vigorou no 
Brasil colônia por mais tempo. Informações retiradas do site: http://hisdireito.blogspot.com.br/2012/04/15-
o-direito-no-brasil-colonial-parte.html. Acessado em: 15/10/2-16). 

http://hisdireito.blogspot.com.br/2012/04/15-o-direito-no-brasil-colonial-parte.html
http://hisdireito.blogspot.com.br/2012/04/15-o-direito-no-brasil-colonial-parte.html
http://hisdireito.blogspot.com.br/2012/04/15-o-direito-no-brasil-colonial-parte.html
http://hisdireito.blogspot.com.br/2012/04/15-o-direito-no-brasil-colonial-parte.html
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abandonados, garantindo seu anonimato de seus pais. No entanto, nem todas as 

crianças colocadas na “roda” permaneciam abrigadas, porque muitas delas eram 

entregues para as ditas “famílias criadeiras” ou “negras de aluguel” (WEBER, 2007). 

 A primeira vez que a questão da adoção apareceu na legislação brasileira foi no 

Código Civil de 1916, o qual foi redigido pelo jurista Clóvis Bevilácqua. Esta legislação é 

reconhecida por possuir regras muito rígidas para definir os adotantes aptos ou não.  As 

características e os critérios para a adoção por essa lei afirmava (CÔELHO, 2011):  

→ A adoção era legitimada por meio de escritura pública;  

→ As pessoas que poderiam adotar tinham que ter idade mínima de 50 anos, e não 

poderiam possuir descendentes sanguíneos ou legitimados;  

→Caso fosse concebido um filho com laços consanguíneos pelos adotantes 

posteriormente ao processo de adoção, isso não era motivo para o rompimento da 

adoção. Mas, se o filho do casal fosse gerado antes do tramite da adoção, a mesma 

não era considerada legítima; 

→ Então, com o nascimento dos filhos consanguíneos posterior a adoção, a herança 

que era do adotado seria reduzida pela metade;  

→ Só poderia haver adoção conjunta se os solicitantes fossem casados;  

→ A adoção poderia ser desfeita. Uma das justificativas considerada pela lei para essa 

medida era uma possível ingratidão do adotado em relação ao adotante;  

→ Só se tornavam parentes apenas o adotado e o que estava solicitando a adoção. 

Com isso, os parentes naturais dos adotados permaneciam, como os tios, avós, primos 

etc; 

Sobre a contextualização da adoção no Código Civil de 1916, é possível 

observar que a mesma só retrata os interesses de quem busca a adoção, 

desconsiderando plenamente a situação dos adotados, onde eram sempre diminuídos. 

Pode-se afirmar que o ato da adoção era simplesmente para suprir a não possibilidade 

dos adotantes de poderem ter filhos biológicos, onde a necessidade de continuidade da 

família era mais importante do que possuir vínculos afetivos com quem iriam adotar. 

Cabe salientar que como essa legislação possui inúmeras influências do ocidente, o 
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qual estava com um grande esquema para fortificar o liberalismo econômico dominante, 

ela tem como base uma estrutura individualista que presa à defesa da propriedade 

privada Sobre essa situação, Carlos Roberto Gonçalves afirma: 

 
O Código Civil de 1916 disciplinou a adoção com base nos princípios romanos, 
com instituição destinada a proporcionar a continuidade da família, dando aos 
casais estéreis os filhos que a natureza lhe negara (2011, p. 379). 

 
 
 Em 1927 foi criado o primeiro Código de Menores. Este Código foi criado com o 

objetivo de definir regras imputadas ao controle da criança e dos adolescentes 

desvalidos e os ditados como delinquentes. Esta legislação não retrata nada específico 

sobre a adoção, ela apenas ressalta a medida de institucionalização como essencial 

para proteção dos infantes.  

 
Este Código de Menores não trouxe nenhuma contribuição à questão da 
adoção e nem contribuiu para diminuir o número de crianças abandonadas no 
país, apenas enfatizou a institucionalização de crianças como uma forma de 
“proteção” à infância (WEBER, 2007, p. 51). 
 

 Depois das duas Grandes Guerras Mundiais (períodos de 1914-1918 / 1939-

1945), ocorreu aumento significativo de crianças órfãos e abandonadas. Esta questão 

colocou em discussão quais iniciativas deveriam ser organizadas para proteção e 

adoção destes desvalidos. Neste diapasão, no Brasil, o médico Álvaro Bahia, que se 

especializou em estudos de pediatria, implantou no Departamento Estadual da Criança 

da Bahia a primeira Agência de Colocação Familiar, que só foi oficializada em 1941.  

Em 1953, o Senador Mozart Lago fez um projeto de lei que modificou as regras 

da adoção. Assim, em 1957 esse projeto transformou-se na Lei nº 3.133/57. Os filhos 

adotivos ainda continuaram sem ter participação plenamente dos direitos de sucessão 

hereditária,29 a adoção ainda continuou sendo firmada por escritura púbica e o adotado 

ainda tinha laços coma com a família natural. As mudanças que ocorreram nos critérios 

para adoção foram:  

                                                
29 Se fosse filho único, o adotado receberá integralmente a herança, já se os adotantes tiverem filhos, os 
adotados não receberam herança (WEBER, 2007). 
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→ Diminuição da idade mínima do adotante para 30 anos;  

→Extinguiu-se a exigência da ausência de filhos consanguíneos para o adotante;  

→O casal só poderia adotar depois de 5 anos de casamento, exceto quando o homem 

tivesse idade igual ou maior a 50 anos e a mulher a 40 anos.  

→Permaneceu a regra que os únicos parentes em relação à família que irá adotar era 

somente o adotante, pois permaneciam como parentes a família natural;  

→Outro ponto que não foi alterado é a possibilidade de dissolução da adoção. 

 Somente a partir da Lei 4655/65 que os tramites de adoção no Brasil passaram 

por mudanças significativas, ampliando os direitos dos adotados como filhos. Esta lei 

instituiu a “Legitimação Adotiva”, o que garantia que os adotados ficassem quase com 

os mesmos direitos e deveres dos filhos biológicos. Por meio dessa legitimação, em 

alguns casos de adoção, os adotantes perderiam totalmente os seus vínculos com a 

família natural, como exemplo, cita-se os seguintes casos (WEBER, 2007):  

→O infante que tenha pais desconhecidos 

→As crianças que os próprios pais disponibilizaram para adoção por meio de 

declaração escrita 

→Crianças com até 7 anos de idade, que os próprios pais requisitaram a destituição do 

poder familiar 

→Órfãos até 7 anos que não tenham nenhum parente 

→Filhos criados somente pela mãe que não tem condições de criá-lo sozinha 

→Crianças até 7 anos que sempre foram criados em instituições assistenciais. 

 

 
4.2 Da adoção plena e simples para o reconhecimento universal dos direitos das 
crianças e adolescentes alicerçados nos preceitos legais contemporâneos 

 

A partir da década de 1970 começaram a borbulhar discussões que defendiam 

a necessidade de mudança do Código de Menores em vigência. Com isso, a Lei 
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6.697/79 instituiu o Novo Código de Menores de 1979, que tinha como base de 

intervenção os “Menores em Situação Irregular”. Nesta legislação a adoção passou a 

ser admitida por meio de dois modos, a adoção simples e a adoção plena. Esta 

legislação traz alguns pontos que ainda estão presentes atualmente, como: a adoção 

ser precedida por um estágio de convivência com prazo fixado pelo juiz, a 

desvinculação com a família natural nos casos de adoção plena. 

A adoção simples fazia referência aos tramites de adoção previstos no Código 

Civil de 1916. Aqui o vínculo entre adotante e adotado não é firmada definitivamente, 

podendo ser revogada. Ainda firmava-se a ação de adotar por meio de escritura púbica 

(é feita em cartório. Serve para firmar um acordo, uma espécie de contrato). Os infantes 

adotivos ainda eram vinculados com sua família biológica, até mesmo o nome de seus 

parentes consanguíneos poderiam ser mantidos.  

Na adoção plena30, permitia-se a adoção de “menores em situação irregular” 

com até sete anos de idade. Este tipo de adoção funcionava como uma estratégia para 

minimizar a situação dos menores irregulares. Aqui a adoção passou a ser irrevogável, 

mesmo que o adotante viesse a ter filhos biológicos no futuro. Outro fato emblemático, 

é que o adotado passou a ter todos os direitos sucessórios garantidos em lei. 

Este sistema de adoção permaneceu até a feitura da Constituição Federal de 

1988, e alguns anos depois, a construção do ECA, na década de 1990. A partir dele foi 

instituída a Doutrina da Proteção Integral, que reconhece todas as crianças e 

adolescentes como sujeito de direito em desenvolvimento que precisam de uma 

proteção especial, que deve ser disponibilizada pela família, Estado e sociedade em 

geral. A partir dessas definições, a adoção passou a ser considerada uma medida 

excepcional, pois prioritariamente presa-se um trabalho organizado em rede para 

fortalecer os vínculos da família natural. 

Ressalta-se que com o ECA, a adoção passou a valorizar os adotados de 

forma igualitária em relação as demais crianças. E a convivência familiar e comunitária 

                                                
30 Pelo Código de Menores de 1979, a adoção plena era permitida somente nos seguintes casos: casais 
casados mais de 5 anos, e um dos cônjuges deveriam ter mais de 30 anos; um dos integrantes do casal 
comprovar infertilidade; viúvo e viúva poderiam adotar, desde que o “menor” já estivesse integrado ao 
seu lar. 
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passou a ser reconhecida como um direito, que deve ser preservado inicialmente no 

seio da família natural, e de forma excepcional em família substituta. Como este 

estatuto valoriza primordialmente o interesse das crianças e dos adolescentes, 

legitimando o direito de escuta, a abertura de espaços para que os mesmo possam 

opinar sobre as situações que estão vivenciando, ou as pretensões que acreditam para 

o futuro, além de primar pelo reconhecimento e valorização da cultura dos adotados e a 

busca pela manutenção dos seus laços de afetividade (incentivo a adoção de irmãos). 

Pelo fato do ECA ser uma legislação que presa a emancipação e proteção 

plena das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, alguns autores 

consideram que suas perspectivas ainda não são postas em prática de maneira global 

em vários pontos da Rede Integrada do Sistema de proteção, primeiro porque muitos 

dos trabalhadores que ainda estão na ativa neste campo são advindos dos antigos 

processos conservadores de assistencialismo, controle e institucionalização como 

formas de proteção, o que requer da esfera pública maior empenho para organizar 

incentivos para que essas equipes técnicas possam sempre está se qualificado para 

atender primordialmente o melhor interesse das crianças e dos adolescentes. 

(LORENZI, 2007). Também, “muitas críticas são feitas ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), argumentando-se que é um código que não condiz com a realidade 

do país” (WEBER, 2007, p. 61). 

 
Mesmo com os avanços estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente, 
Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e no documento de 
Orientações técnicas, os abrigos ainda enfrentam muitos desafios, que vão 
desde a adequação das suas práticas institucionais, que devem estar alinhadas 
à estas legislações e parâmetros técnicos, até as demandas cotidianas trazidas 
pelas crianças e adolescentes, como casos de drogadição e problemas de 
saúde mental (ADRIÃO, 2013, p. 14). 

 

Em 1999, Brasil relatou o Decreto nº 3.087/99, que corresponde à promulgação 

da Convenção Relativa à Proteção e Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, 

que demonstra a sistemática das adoções internacionais e foi concluída na Convenção 

de Haia31 no ano de 1993. Essa convenção defende que toda criança deve conviver em 

                                                
31 Ela foi um divisor de águas dos processos de adoção. Neste documento foi fincado a defesa da ideia 
do melhor interesse da criança, e a necessidade da intervenção primária de fortificar seus vínculos com a 
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uma família, com um clima de fraternidade, felicidade e amor, e retrata que em relação 

a adoção internacional, deve-se levar em consideração primordialmente o bem-estar da 

criança juntamente com as leis específicas de cada país. Entretanto, a lei não define o 

que é um pleno bem-estar, felicidade e amor, o que pode ser tratado por vários países 

de diferentes formas.  

No ano de 2009 ocorreu um avanço expressivo em relação aos tramites da 

adoção, pois foi sancionada uma lei que retrata somente pontos pertinentes à adoção. 

A Lei 12.010/09, chamada Nova Lei de Adoção, foi sancionada pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Essa lei é fruto do projeto de lei 314/04. Essa legislação foi 

construída com base nos preceitos do ECA e também trouxe novidades para tratar do 

tema exposto. 

Como essa lei utiliza como base muitos preceitos do ECA, a mesma defende 

primordialmente a preservação do vínculo das crianças e dos adolescentes nas suas 

famílias naturais, por isso, considera-se primeiramente a ocorrência da adoção por 

algum integrante da família extensa. Caso essa situação não seja possível, busca-se 

famílias substitutas para legitimar a adoção. É importante ressaltar, que qualquer 

pessoa que adote não pode dissolver esse processo, pois é irrevogável. 

A partir da Nova Lei de Adoção, os adotados têm direito a buscar reconhecer 

seus pais biológicos, com o apoio do poder público no fornecendo serviços de 

assistência psicológica. Esse apoio psicológico também é fornecido aos pais biológicos 

que entregam seus filhos para adoção, assim como o tratamento pré e perinatal das 

gestantes que optarem por essa decisão. 

Como no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a nova lei de 

adoção utiliza “acolhimento institucional” ao invés da nomenclatura abrigo. Por essa lei, 

o encaminhamento para esse acolhimento institucional só pode ser de maneira 

excepcional e provisória, tanto que essa situação deve ser reavaliada a cada seis 

meses por uma equipe técnica multidisciplinar da Rede do Sistema de Garantia de 

Direitos. A permanência das crianças e dos adolescentes nesse acolhimento só pode 

                                                                                                                                                        
família natural, sendo a adoção a última medida, utilizada de maneira excepcional. O Brasil é signatário 
dessa convecção. (CAPANEMA, CLIMA, COSTA et al, 2013). 
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durar até dois anos, e a necessidade de prolongamento dessa estada deve ser 

fundamentada por uma autoridade judicial. 

Pela análise das normativas das leis anteriores, não era posto uma data limite 

para as crianças permanecerem nos abrigos, fazendo assim com que muitos ficassem 

quase a vida inteira nas instituições, o que privava-os de poderem crescer em um 

arranjo familiar.  

Em relação ao estágio de convivência, que algumas crianças e adolescentes 

passam, o tempo será fixado pelo juiz. Esse período de convivência será dispensado 

caso o adotante e o adotado já tenham convivido tempo suficiente para que seja 

avaliada a adaptação de ambos. O estágio e convivência só é feito de maneira 

obrigatória nos casos de adoção internacional, e ele será feito em território brasileiro, 

com duração mínima de 30 dias.  

Esta Nova Lei de Adoção também instituiu o Cadastro Nacional de Adoção, onde 

são registradas as crianças e adolescentes que estão aptos para serem adotados e 

também os adotantes. Cabe ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) o controle desse 

cadastro. Para estrangeiros existe um cadastro distinto, mas ele só é requisitado 

quando as possibilidades do território nacional se esgotam. Neste contexto, instaura-se 

um processo, onde os adotantes serão ouvidos por uma equipe multidisciplinar, que irá 

construir laudos e pareceres que servem de subsídios para as decisões do juiz. De 

acordo com o artigo 42 desta lei, as pessoas legíveis para serem adotantes são: 

→ Adulto maior de 18 anos, desde que seja 16 anos mais velho do que o adotado;  

→Casal que possua algum tipo de formalização da união, como casamento ou união 

estável;  

→Casai divorciados que tinham iniciados estágio de convivência com a criança e o 

adolescente antes da separação;  

→Padrastos e madrastas que possuam vínculo de paternidade ou maternidade com os 

enteados. 

Nota-se que estas mudanças positivas nas legislações que tratam das crianças 

e dos adolescentes sofreram influências das transformações societárias. O tipo de 
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família padronizado no modelo patriarcal deixou de ser dominante, dando mais 

visibilidade aos diferentes arranjos familiares. Então, pode-se dizer que atualmente as 

configurações familiares são formuladas a partir do afeto entre os seus integrantes  

 Além de mudanças nas configurações familiares, as legislações que tratam da 

Proteção Integral das crianças e dos adolescentes são extremamente avançadas. 

Entretanto, cabe destacar que o arcabouço teórico legislativo nem sempre é realizado 

no exercício da prática profissional dos integrantes da Rede do Sistema de Garantia de 

Direitos. Isso porque, muitos espaços de ação profissional desta temática ainda 

carecem de maior preparo e qualificação profissional de seus técnicos, além de não 

possuírem uma estrutura física adequada e pouca verba para poderem realizar de 

forma mais ampla a efetivação dos direitos. Por isso, definir metas para realizar 

determinado número de adoção em um ano ou estimular a celeridade da destituição do 

poder familiar, podem estimular e influenciar métodos que abarcam um exercício 

profissional padronizado e definir argumentos partindo por um viés conservador e 

preconceituoso de culpabilização da pobreza32. Para esse debate, serão postos em 

pauta alguns pressupostos típicos do sistema neoliberal, como o gerenciamento das 

políticas públicas e a desresponsabilização do Estado com as políticas sociais e a 

explosão das ONG’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Essa discussão será retratada de forma mais ampla no capítulo III do trabalho em tela 
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5.  A PROTEÇÃO SOCIAL VOLTADA PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NO BRASIL 
 
 
 Este capítulo irá retratar qual era o significado da infância no Brasil colônia até o 

início da República. Destaca-se que no período de comando do país pela coroa 

portuguesa ocorria uma desvalorização da infância. Isso porque, não existia distinção 

entre diferentes faixas etárias, fazendo com que os infantes fossem tratados como 

pessoas adultas, inclusive utilizavam sua força de trabalho para serviços domésticos e 

de movimentação da economia. Muitas das crianças que vieram trabalhar no Brasil 

foram raptadas dos seus locais de origem para serem exploradas pelos colonizadores, 

principalmente as oriundas de famílias miseráveis e órfãos desabrigados.  

Neste mesmo contexto de abusos, a exploração da força de trabalho infantil dos 

indígenas também foi utilizada a exaustão, além de serem submetidos aos processos 

de catequese das missões jesuítas da igreja católica, o que contribuiu para o desmonte 

da cultura e de seus costumes, doutrinando todos estes povos a viverem no Brasil a 

partir de preceitos estabelecidos como corretos para o catolicismo. Também para 

compor este leque de povos explorados, acrescenta-se a mão de obra escrava, a qual 

vinha para terras brasileiras em péssimas condições nos navios negreiros.  

 Esta exploração e miserabilidade do trabalho escravo perdurou durante muitos 

anos no Brasil, acabando somente por intermédio de pressões da Inglaterra que estava 

montando uma estrutura firme para fortificar seu nascente sistema econômico 

capitalista, o qual precisava de força de trabalho livre e com mínimo de remuneração 

para poder movimentar sua economia. Todavia, tais conjecturas do modo de produção 

capitalista brasileiro ocorreram tardiamente, a partir da década de 1930, no início da 

República Velha. Mas, cabe salientar que mesmo com o fim da escravidão, a população 

negra ainda continuava sofrendo, em condições de desventura, juntamente com as 

famílias miseráveis e crianças desamparadas.  

 No decorrer dos anos, várias outras abordagens foram sendo construídas em 

relação ao trato com as crianças e adolescentes, principalmente no período de 
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implantação do capitalismo no Brasil e no ápice do seu amadurecimento (década de 

1960/70). No momento em que o modo de produção capitalista é colocado para nortear 

o Brasil, várias medidas feitas em conjunto do público/privado são organizadas para 

estimular o máximo possível à produção. Para isso, quase todas as políticas 

denominadas de proteção às crianças e adolescentes eram baseadas na teoria da 

medicina higienista, a qual defendia a educação higiênica para implantar hábitos 

considerados corretos de acordo com os interesses da classe dominante, o que era na 

realidade, uma forma de tentar penetrar os costumes europeus no Brasil (essas 

medidas eram difundidas nas escolas, no momento de lazer, no programas sociais 

desenvolvidos pelo Estado, nos espaços de trabalho etc), para assim conseguir a 

expansão da consciência nacional adestrada em prol do desenvolvimento do país. 

 Sendo assim, neste capítulo será abordado com mais detalhes e exemplificações 

de como eram tratados os infantes, principalmente no Brasil colônia, começando com 

as imposições dos padres jesuítas, perpassando pelo movimento de construção e 

significado das Santas Casas de Misericórdia com as suas Rodas dos expostos até a 

construção da legislação discriminatória negativamente voltada para os “menores 

desvalidos” na República, como os Códigos de Menores de 1927 e 1979. 

 
 
 
5.1   Breve abordagem histórica da atenção social prestada por religiosos às 
crianças pobres – do período colonial até início da república 
 

Analisando o percurso histórico de proteção das crianças e adolescentes no 

Brasil, percebe-se que, desde o período colonial até antes da construção do ECA, tais 

medidas eram fincadas com ideário educativo e protetivo baseado na 

institucionalização, demarcando estes espaços como responsáveis por ajustar os 

infantes de acordo com quesitos estabelecidos como certos, formatados em 

consonância com as pretensões sociais vigentes em distintos períodos históricos. 
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Pode-se dizer que esta perspectiva iniciou em 1549, a partir da Congregação 

Religiosa Companhia de Jesus33, que tinha como principal objetivo catequizar os 

indígenas que ocupavam as terras brasileiras antes da invasão dos colonizadores 

portugueses. Como foco estratégico para a realização de tal ação de forma mais 

efetiva, foi fincada uma preocupação maior em evangelizar o grupo das crianças. 

De 1550 até 1553, foram criadas pela Coroa portuguesa as chamadas “Casas 

dos Muchachos”, que abrigava crianças indígenas, ensinando-lhes ofícios no decorrer 

do processo de colonização brasileira. Afirma-se que estas Casas utilizavam muitos 

métodos de violência física para educar seus internos (ARRUDA, 2006). 

No decorrer do século XVI, foram estabelecidas várias instituições para 

catequizar os indígenas, ao mesmo tempo em que foram criados vários colégios pela 

Companhia de Jesus em solo nacional. Os colégios eram concentrados na educação 

dos filhos de famílias mais abastadas, além de prestar qualificação para os religiosos 

catequizadores. Assim, observa-se que durante um lastro de tempo os jesuítas foram 

os principais responsáveis pelo sistema educacional do Brasil. 

Entretanto, o Estado não tinha nenhuma medida voltada para a proteção das 

crianças órfãs e carentes. Os responsáveis por estes cuidados eram alguns grupos da 

sociedade civil, por meio de ações beneficentes e religiosas.  

Para demonstrar que a esfera pública não se preocupava com o fomento de 

ações que legitimassem os direitos das crianças e adolescentes como seres em 

desenvolvimento que precisam de proteção e cuidados diferenciados, além de retratar 

uma segregação incidente sobre a população escrava, coloca-se como exemplo 

algumas legislações que pontuavam ações para estes grupos, como:  o Código Penal 

brasileiro de 1830 (crianças poderiam ser mandadas para cadeia com 7 anos, só 

dependia da ação do juiz); a primeira Constituição brasileira de 1854 (regulamentou o 

ensino escolar obrigatório, exceto para escravos, pessoas não vacinadas e com 

moléstia); e o Decreto nº 1.313 de 1891 (a idade mínima para o trabalho era de 12 

anos). 

                                                
33 Neste momento, também foram implantadas outras instituições, como a dos “Frades Menores”, que 
tinha como objetivo prestar educação aos filhos dos portugueses (ARRUDA, 2006). 
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Neste diapasão, ressalta-se que o relacionamento dos filhos com os pais e 

parentes dentro de suas conjunturas familiares também não distinguiam a demarcação 

entre período infantil e fase adulta, isso porque, as crianças como os outros membros 

do grupo familiar deveriam pautar suas vidas e afazeres a serviço do poder paterno. 

Então, a relação familiar baseada em afeto era inexistente, principalmente em relação a 

figura do pai, o qual era mais reconhecido como o chefe a quem os atores familiares 

deveriam servir.  

A denotação social de que as crianças são seres em desenvolvimento, frágeis, 

que precisam de uma proteção especial fornecida pela família e pelo Estado são 

concepções construídas recentemente. Até porque, no período colonial à existência das 

crianças representavam pessoas fracas, de pouca resistência e expressividade, era 

considerada com a percepção negativa de um “adulto incompetente” (COSTA, 1999, p. 

162). 

 
A imagem do filho era, portanto, despida dos atrativos que atualmente a 
compõem. De hábito, ele tinha direito apenas a uma atenção genérica, não-
personalizada. A família funcionava como um epicentro do direito do pai que 
monopolizava o interesse da prole e da mulher (COSTA, 1999, p. 153). 

 

Destarte, que a imagem do filho era necessária nas colônias para preservação o 

patrimônio por meio das heranças familiares. Isso porque, ou você era dono das 

propriedades, ou tinha sua força de trabalho explorada trabalhando nelas. E o pai, 

durante sua vida toda tinha o dever de garantir o patrimônio que desse lucros, sempre 

sendo reconhecido como o patriarca proprietário e patrão. 

No enorme período da escravidão em terras brasileiras, que submeteu os 

escravos a péssimas condições de higiene e a um constante tratamento de punições e 

castigos físicos, destaca-se a grande quantidade de mortes deste grupo, principalmente 

em relação às crianças negras.  

Sobre os infantes escravos é importante ressaltar que muitos deles eram 

advindos de relações entre escravas e homens brancos casados, o que ocasionava um 

pecado moral extremo para os costumes religiosos da época. Com isso, ocorriam 
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muitos abandonos de crianças nas ruas e até mesmo infanticídios destes filhos 

considerados ilegítimos. 

Assim, para minimizar um pouco essa situação de barbárie foram estabelecidas 

algumas medidas por meio de instituições religiosas, visando prestar assistência a 

essas crianças pobres abandonadas. A primeira instituição dedicada exclusivamente 

aos menores desvalidos e abandonados no Brasil foi a Roda dos Expostos (também 

reconhecida como Roda dos Enjeitados). Estas casas foram desenvolvidas no período 

colonial (1726) e duraram até a República, especificamente até a década de 1950. As 

Rodas dos Expostos possuíam um esquema que possibilitava a entrega dos filhos 

pelos seus responsáveis garantindo o anonimato34. Por ser uma instituição religiosa, 

assim que as crianças chegavam eram batizadas, uma medida para “salvar a alma” dos 

abandonados, pois a maioria dos “enjeitados” eram filhos resultantes de adultérios ou 

de mães solteiras (MARCÍLIO, 2006, p. 54). Para a amamentação dos bebês eram 

requisitadas amas de leite.35 Quando os bebês eram abandonados existia uma política 

de estímulo que os mesmos ficassem na casa destas amas até os três anos de idade, 

como uma estratégia para que tais crianças ficassem para sempre sobre sua guarda. 

Pelo fato das Santas Casas receberem um número bastante elevado de crianças 

muitas das que voltavam da casa das amas ficavam ser ter um abrigo e acabavam 

morando nas ruas, tendo que viver de esmolas e furtos. Por isso, alguns organizadores 

das Rodas buscavam famílias para receber estes infantes ou acordavam convênios 

com instituições,36 onde os mesmos pudessem aprender algum ofício.37 No caso dos 

                                                
34 “A roda tinha uma forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória e era fixada no muro ou na janela 
de uma instituição. Esses cilindros rotatórios de madeira originaram-se nos mosteiros e nos conventos 
medievais, onde eram utilizados como meio de receber objetos, alimentos e mensagens para seus 
residentes. No tabuleiro inferior e em sua abertura externa, o expositor depositava a criança, girava a 
roda e a criança já estava do outro lado do muro. Puxava-se uma cordinha com uma sineta para avisar o 
vigilante ou a rodeira, e o expositor ia embora” (ARRUDA, 2006, p. 23) 
35 “Eram as amas-de-leite em sua quase totalidade mulheres extremamente pobres, solteiras, ignorantes 
e residentes nas cidades. Algumas eram mulheres casadas ou escravas” (MARCILIO, 2006, p. 75) 
36 Em 1799, foi criada a Casa Pia e o Seminário de São Joaquim, que eram espaços para ensino de 
ofício e educação de meninos órfãos. E no Pará, em junho de 1804, foi criado o Colégio de Nossa 
Senhora do Amparo, tendo como público alvo as meninas pobres (Ibidem, p. 77). 
37 “Nove províncias brasileiras instalaram Casas de Educandos Artífices, onde meninos pobres recebiam 
instrução primária, musical e religiosa, além do aprendizado de ofícios mecânicos, tais como o de 
sapateiro, alfaiate, marceneiro, carpinteiro, entre outros. Nas últimas décadas do século, foi introduzido o 
aprendizado de tipografia. Novas matérias foram adotadas, conforme as necessidades dos profissionais 
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meninos, eram encaminhados para as Companhias de Aprendizes Marinheiros e as 

meninas eram encaminhadas para serem empregadas domésticas. Existia uma maior 

preocupação com as meninas, no sentido de preservar sua “honra e castidade”, o que 

era feito através de um intenso controle sobre o aflorar de sua sexualidade. Por isso, 

construíram junto as Santas Casas de Misericórdia um “recolhimento de meninas órfãs 

e desvalidas38” (MARCÍLIO, 2006, p. 76). 

Especificamente para as meninas órfãs não ensinavam ofício para trabalhar em 

atividades públicas, mas sim, como se portarem como donas de casa, com vista a 

serem boas mães no futuro, ou empregadas domésticas. Estes “Recolhimentos para 

meninas” passaram a fazer distinções de tratamento dentro deste espaço,39 pois o 

serviço oferecido para “órfãs brancas” era um (dispunham de educação religiosa, moral 

e como serem boas donas de casa), e para “meninas de cor” era outro (somente 

forneciam ensino para a formação de empregadas domésticas).  Havia também 

distinção no tratamento fornecido para filhas órfãs fruto de casamento (“órfãs filhas de 

legítimo matrimônio”) e as órfãs advindas de relações fora da conjuntura familiar 

tradicional (“meninas indigentes”) (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 27). 

A primeira Roda dos Expostos brasileira foi instalada em Salvador, em 1726. A 

segunda foi na cidade do Rio de Janeiro, em 1738. A última Roda do período colonial 

foi a de Recife, em 1789. A Roda dos Expostos de São Paulo foi criada 1825 e na 

região sul do Brasil elas foram criadas a partir de 1828. 

O procedimento da Roda dos Expostos já existia na Europa, mas a sua 

implantação ocorreu no Brasil justamente no período em que muitos grupos europeus 

“higienistas e reformadores” estavam questionando a qualidade dos serviços prestados 

dentro destes locais. Alegavam a existência de muita aglomeração e junção de crianças 
                                                                                                                                                        
da época, como o desenho e a geometria” (RIZZINI, Irma: 2001 e 2002, apud RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 
25). 
38 Este Recolhimento foi construído em 1700 na Bahia, por meio de recursos deixados por um rico 
comerciante. O foco era abrigar meninas pobres. “O Recolhimento seria complementar a Roda e teria 
como objetivos proteger a honra das meninas, oferecer instrução e treinamento pessoal”. Períodos 
depois da construção do primeiro “Recolhimento para meninas”, foi criado outro na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1739  (ARRUDA, 2006, p. 25). 
39 Como exemplo de instituições que faziam segregação de tratamento das órfãs, pode-se citar o 
Orfanato Santa Maria e o Colégio Imaculada Conceição, que fundou o espaço Órfãs Brancas do Colégio 
Imaculada Conceição (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 27). 
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sadias com enfermas, além de retratarem que tal medida estimulava o abandono de 

crianças (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 24). 

Antes das Rodas estava posto na legislação brasileira que os enjeitados 

deveriam ser assistidos pelas Câmaras Municipais, que não assumiam esta 

responsabilidade, alegando não terem recursos. Com isso, as crianças abandonadas 

nas ruas só poderiam contar com a própria sorte e “caridade” de algumas famílias, que 

na maioria das vezes, recolhiam e cuidavam destes menores para poderem utilizá-los 

mais tarde como empregados domésticos, pois era uma “mão de obra familiar e 

suplementar, fiel, reconhecida e gratuita, desta forma, melhor do que a escrava” 

(MARCÍLIO, 2006, p.54) 

Para que as Câmaras dos Municípios ficassem isentas da responsabilidade de 

proteção pelas crianças desvalidas foi apresentada, em 1828, a Lei dos Municípios40. 

Esta legislação afirmava que nos locais que existiam Santas Casas de Misericórdia 

poderiam ser instaladas as Rodas dos Expostos. Só que os responsáveis por essa 

fiscalização e junção eram comandados pela Assembléia Legislativa Provincial e não 

mais pela Câmara. Com isso, as Rodas passaram a ser administradas pela Santa Casa 

de Misericórdia (MARCÍLIO, 2006). 

De acordo com as medidas de proteção das crianças pobres e órfãos, observou-

se que as ações e programas planejados nas instituições não eram construídos no 

intuito de propiciar um bem estar para a vida dos infantes, pois, na realidade, a maioria 

dos preceitos institucionais eram praticados para atender os interesses dos grupos 

dominantes de cada período histórico. Outro fator importante de ressaltar é que o 

tratamento dispensado para meninos e meninas era organizado de acordo com o 

ideário patriarcal de demarcação do espaço público de trabalho para os meninos, e 

ensino da moral e dos bons costumes para as meninas, para serem boas esposas, 

donas de casa ou empregadas domésticas. Esta perspectiva de segregação era ainda 

mais perceptível em relação ao tratamento das meninas órfãs desvalidas não brancas, 

as quais só eram ensinados afazeres domésticos, demarcando o seu papel de 

serviçais. 
                                                
40 A Lei dos Municípios também rompeu com a vigente das Ordenações Filipinas, no ponto onde afirmava 
que “toda a assistência aos expostos era obrigação das câmaras municipais” (MARCILIO, 2006, p. 62) 
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Com as medidas básicas iniciais de ruptura com o processo escravista (como a 

Lei do Ventre Livre, a Lei Eusébio de Queirós e a Lei dos Sexagenários41) até a 

realização da abolição da escravatura (Lei Áurea), em 1888, ocorreu que os escravos 

foram libertos, mas ficaram sem estrutura para sobreviver dignamente de forma 

independente, pois não foi planejado um processo de integração social para esse 

grupo. A maioria dos ex-escravos não sabia ler e nem escrever, não tinha uma 

formação específica para trabalhar na sociedade que estava se constituindo, além de 

ter ficado sem um espaço para residir, o que ocasionou uma avalanche de pessoas 

negras indo morar nas ruas, vivendo em situação de mendicância, tendo que praticar 

pequenos furtos e até se prostituindo para garantir sua sobrevivência.   

Neste contexto, é visto que as condições de pobreza e miséria aumentaram 

consideravelmente, o que também fez alavancar o número de instituições filantrópicas 

criadas pela igreja e a sociedade civil (organizadas por famílias ricas), ou planejadas 

em conjunto com atores destes dois grupos. Tal situação ocorria porque ainda não era 

foco do Estado intervir nas mazelas sociais, o que será feito de forma mais abrangente 

a partir dos anos iniciais de aprofundamento do capitalismo brasileiro.  

 Em confluência com a situação de miserabilidade dos ex-escravos, muitos 

trabalhadores desta fase (imigrantes, mulheres e crianças) também viviam em 

calamitosa situação de pauperismo, pois recebiam baixíssimas remunerações, além de 

trabalharem em péssimas condições nas indústrias nascentes. Tais fatos fizeram com 

que alguns grupos de trabalhadores organizados lutassem por seus direitos, 

requisitando mais iniciativa e respostas da esfera pública sobre esta situação de caos 

social.  

 

 

                                                
41 Lei Eusébio de Queiroz (1850): proibia o tráfico de escravos; Lei do Ventre Livre (1871): eram 
considerados livres todos os filhos de escravos nascidos a partir da implantação desta lei. Também 
permitia que os filhos desses escravos pudessem ficar sobre os cuidados e educação dos senhores até 
os 21 anos, ou poderiam ser entregues ao governo. Observa-se que tal lei também foi uma forma de 
manter estes escravos nascidos livres com uma eterna dívida com os senhores ricos, pois como não 
eram mais tratados como escravos, eles teriam que prestar contas por toda esta “assistência” prestada. A 
Lei do Sexagenário (1885) concedeu liberdade a todos os escravos com idade igual ou superior a 65 
anos. (Informações contidas no site: 
http://www.historiadobrasil.net/brasil_monarquia/leis_abolicionistas.htm Acessado em: 10/05/2015). 

http://www.historiadobrasil.net/brasil_monarquia/leis_abolicionistas.htm
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5.2 Medidas pré década de 1930 que serviram como base para a construção do 
sistema de assistência fornecido aos infantes brasileiros antes do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
 

As instituições filantrópicas existentes não queriam atender adolescentes 

infratores. Por isso, uma das medidas iniciais do Estado foi à criação de instituições 

prisionais para abrigar estes menores. Com exemplo desta iniciativa pode-se citar a 

criação do Instituto Disciplinar de São Paulo, em 1902, que tinha como objetivo a 

“recuperação do menor infrator” (ARRUDA, 2006, p. 28). E tal recuperação do jovem 

“delinqüente” só era possível por meio do controle deste grupo em instituições 

específicas. 

Como exemplo desta noção de correção, em 1902 foram criadas pela Lei nº 947 

as “Colônias Correcionais”42, com o intuito de segregar e regenerar os menores com 

comportamento “ruim” e “vadios”. Nestes espaços os internos ficavam até os 17 anos e 

somente o juiz de órfãos poderia decidir sobre a sua saída ou permanência nas 

colônias. A primeira Colônia foi criada no Distrito Federal e depois de um ano de sua 

criação, esta iniciativa foi se expandindo pelo Brasil, sendo construída em Dois Rios e 

Ilha Grande, para atender “às finalidades de sanear a cidade e isolar os indesejáveis”. 

“[...] somente com a aprovação do Código de Menores em 1927, a Colônia deixou de 

receber menores” (RIZZINI, 2011, p. 229).  

No século XIX, o Brasil já estava integrado à economia capitalista mundial. Neste 

período, passou por vários ciclos produtivos, como os de açúcar, borracha e, em 

especial, o de café. Era uma economia baseada na exportação, onde os produtos eram 

fornecidos, em grande parte, para a Europa. Este primeiro momento econômico 

brasileiro não pode ser considerado como capitalista pleno, mesmo ele já sendo 

integrado ao capitalismo mundial por meio das exportações. Isso porque, as relações 

sociais que existiam no país não eram compatíveis com as bases do capital, pois a 

obtenção de riquezas era pela propriedade de terras, que tinham como trabalhadores 

                                                
42 Muitos atores influentes do judiciário que foram visitar e inspecionar as Colônias (Comissões dos 
Magistrados, membros do Ministério Público e Ministro da Justiça) e ficaram abismados com a situação 
das mesmas e a promiscuidade que ocorria entre os internos (RIZZINI, 2011). 
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os escravos, e não força de trabalho livre e assalariada, o que é de extrema importância 

para a construção e manutenção do capitalismo. Estudiosos da área afirmam que o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil foi tardio, retardatário, pois ele se aprofunda 

lentamente, enquanto que os países centrais europeus já estavam na fase monopólica 

do capital (MELO, 1991; FURTADO, 2005).  

Sendo assim, no início da intensificação do sistema capitalista brasileiro as 

políticas de proteção a infância foram baseadas nas perspectivas de controle, por meio 

de repressão dos comportamentos definidos como “desviantes e amorais” cometidos 

pela população “marginal” pauperizada. Assim, as medidas tinham o objetivo de 

institucionalizar os infantes, visando o disciplinamento, a prevenção e o “ajustamento 

social”. Pretendiam fornecer educação para essa “classe perigosa”, de acordo com o 

ditado como correto pela classe dominante, para que assim, quando eles voltassem a 

viver em sociedade pudessem se reintegrar ao convívio social de forma sadia e correta.  

Por isso, em paralelo aos incentivos para ampliação da industrialização 

brasileira, muitas instituições de internação e correção dos menores fincavam o 

posicionamento de educação dos internos com vistas a que sua força de trabalho 

pudesse ser aproveitada no desenvolvimento da indústria e da agricultura.43  

 
O trabalho era, neste sentido, o único instrumento capaz de tornar o menor 
desvalido, um indivíduo válido para a sociedade. O resultado que se esperava 
desse atendimento era, portanto, a produção de “homens úteis e válidos”, 
capazes de contribuir para a “prosperidade de nação” [...]. A formação de um 
operariado tornou-se necessária para atender à demanda incipiente de 
industrialização da economia (BRITTO, 1929, p. 483-484 apud RIZZINI, 2011, 
p. 232-233). 

 

São perceptíveis as iniciativas em prol do tratamento dos ditos “problemas 

sociais” da infância, mas que eram remediados por práticas que desconsideravam as 

relações sociais e a desigualdade de classes, ressaltando unicamente o trato 

moralizador das políticas em busca da padronização e adequação da vida em 

sociedade, o que resultava na formulação de medidas com “efeito nulo”, pois não 

                                                
43 Vide Decreto nº 16.444 que retrata sobre o regulamento dos abrigos de menores e o Relatório do 
Chefe de Segurança Pública da Bahia, Álvaro Cova (RIZZINI, 2011). 
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cumpriam o objetivo de resolução das expressões da questão social (RIZZINI e 

RIZZINI, 2004). 

 
“[...] quando se pensava em proteção à criança, pensava-se em instituições e, 
na verdade, o internamento de crianças tinha a finalidade de separá-las do 
convívio social, servindo mais aos interesses da sociedade do que aos de real 
proteção à criança” (WEBER, 2000, p. 30-31). 
  

Sendo assim, uma das bases para esses “tratamentos institucionais” foram as 

pesquisas organizadas pela antropologia criminal44 e pela medicina social45, nas quais 

os principais organizadores eram os médicos higienistas. De acordo com Irma Rizzini, a 

organização da assistência pública era baseada na “centralização dos serviços, o 

controle do Estado sobre os mesmos e a aliança dos setores públicos e privados na 

execução dos atendimentos” (2011, p. 238). Dessa forma, estes indivíduos pobres e 

abandonados eram separados do convívio social, plenamente estigmatizados para 

cumprirem as expectativas normativas exigidas (RUSSO, 2012  e CORRÊA, 2006). 

Estas práticas de higienismo social imputavam características de personalidade 

para determinados grupos de indivíduos, como quando definiam que a pessoa era 

delinqüente e perigosa porque nasceu em uma determinada família (“inferioridade 

orgânica” e “taras hereditárias”); ou que portava características físicas específicas 

(CORRÊA, 2006, p. 91). Então, formulavam uma “identidade social virtual” aos 

indivíduos carentes, ao invés de perceberem suas determinações de formação pela 

“identidade social real” (GOFFMAN, 1988, p. 12). Sendo assim, de acordo com Costa 

(1999), os higienistas definiam de forma engessada o perfil de cada componente do 

grupo familiar, definindo um ideal de família a ser seguido. Diferentemente do período 

colonial, pregava-se o cuidado das crianças por meio da educação e cuidados de 

saúde, mas esses cuidados eram estratégias para doutrinar, enquadrar esse grupo 

para servir à ordem de terceiros. 

                                                
44 O Brasil teve um reconhecido representante das pesquisas referentes a Antropologia Criminal e a 
Medicina Social, o qual foi o professor Leonídio Ribeiro. Ele fundou o laboratório de biologia infantil e o 
Laboratório de antropologia criminal, e foi Secretário da Educação do Rio de Janeiro para chefiar do 
Serviço de Higiene Mental e Ortofrenia (CORRÊA, 2006) 
45 Os preceitos da medicina social higienistas incidem no Brasil desde o século XIX. Mas é somente a 
partir do século XX que tais análises iram dar base, de maneira mais incisiva, ao tratamento de proteção 
que a esfera pública fornecerá para os infantes brasileiros. 
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Em primeiro lugar, o pai era situado no quadro familiar, dentro de limites bem 
precisos. Ele deveria responsabilizar-se pela proteção material do filho. Tinha, 
por conseguinte, que buscar uma fonte de rendas que não se opusesse ao bem 
estar das crianças. Em segundo lugar, a mulher ganhava um papel autônomo 
no interior da casa, o de iniciadora da educação infantil. Sua função não seria a 
de mera guardiã do patrimônio do marido. Finalmente, em terceiro lugar, os 
papéis da família e da infância eram redefinidos, de modo a se contraporem ao 
antigo ethos familiar. Os filhos deveriam ser criados para amar e servir à 
humanidade e não para amar e servir à família. Ou seja, em vez de servos do 
pai, deveriam tornar-se serviçais dos outros (COSTA, 1999, p. 170,  grifos do 
autor). 

 

Neste contexto, as medidas de proteção à infância aplicadas no início do período 

republicano brasileiro tinham o objetivo de controle e ajustamento dos infantes e de 

suas famílias a um ideal de estrutura familiar pré-estabelecido. Assim, tais ações 

estatais tinham como foco de análise culpabilizar as famílias pobres, sobretudo as 

mães46, porque não eram capazes de propiciar uma boa qualidade de vida para seus 

filhos, desconsiderando plenamente a discussão da desigualdade social que o próprio 

sistema de mercado impõe para permanecer no comando. “As famílias populares e 

seus filhos eram rotulados de incapazes, insensíveis, e uma infinidade de rótulos” 

(RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 31, grifos das autoras). 

 
[...] a assistência e a proteção à criança, desde seus primórdios, voltam-se para 
a família como foco de futuros desvios ou doenças. Família que deve ser objeto 
de controle e vigilância, que deve ser educada, conscientizada, cujos hábitos 
devem ser corrigidos, em prol de uma infância sadia e virtuosa. Em especial a 
família pobre (RUSSO, 2012, p. 72). 
 

 

Em 1912, entrou para a pauta de discussão da Câmara dos Deputados o projeto 

de lei nº 94, de João Chaves (também reconhecido como “Projeto 1912”). Dentre as 

medidas de correção dos menores desvalidos, o projeto em questão também pontuou a 

possibilidade de destituição do até então chamado pátrio poder em situações que os 

pais cometiam os ditos crimes contra os seus filhos, que incluía atitudes entendidas 

como má educação, imoralidade e falta higiene para com as suas proles. Assim, como 

                                                
46 “Boa parte da retórica sobre a ampliação dos deveres da mãe era resultado da influência do discurso 
higienista a respeito da família”, principalmente sobre “os desvios de personalidade de seus filhos” 
(CORRÊA, 2006). 
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forma de recuperação dessas crianças buscava-se institucionalizá-las, com vistas a 

aplicação de medidas educativas para sua preservação ou reforma de seus maus 

hábitos, ou ainda, visando prevenir possibilidade de desajustamentos futuros. 

(RIBEIRO, 2012). 

Esta proposta de João Chaves também retratava a instituição “Depósito de 

Menores”, que era um espaço que servia para preparar meninos para serem operários 

e agricultores para ajudar a alavancar a economia do país. Com esta mesma linha de 

raciocínio, dentre várias outras medidas de incentivo ao trabalho infantil, foi criado o 

Decreto 12.893, que continha as diretrizes dos “Patronatos Agrícolas”, lugares 

destinados a profissionalização dos meninos pobres. A situação do trabalho infantil foi 

exposta de forma mais abrangente no 1º Código de Menores, que foi criado em 1927. 

Seguindo esta mesma orientação de atenção ao “menor” com propostas para 

“regulamentar a infância”, ocorreu em 1916, na Argentina, o 1º Congresso Americano 

da Criança. Foi o primeiro encontro dos países do continente americano coordenado 

pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Os debates travados neste 

congresso influenciaram o trato com a infância em vários países, como o Brasil 

(RIZZINI, 2011, p. 125). Com isso, em 1920 foi realizado o 1º Congresso Brasileiro de 

Proteção à Infância, para sistematizar uma “agenda de proteção social” aos infantes 

(FALEIROS, 2011, p. 46). 

Partindo da premissa latente do período, que visava à organização da 

assistência prestada aos menores, foi definida na Lei Orçamentária Federal nº 

4.242/1921 a criação do Serviço de Assistência e Proteção à Infância Abandonada e 

Delinquente. Por intermédio deste Serviço foram fundadas duas instituições: um 

recolhimento provisório para meninos e meninas pobres abandonados e um específico 

para meninas. Somente em 1923 a referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 

16.272. 

 
A definição de abandono no regulamento da assistência (Decreto nº 16.272, de 
1923) era extensa e encobria, na verdade, uma tentativa de regulamentar a 
educação dos filhos das famílias pobres, já que se referia basicamente a 
situações vividas por crianças das camadas populares, tais como: não ter 
habitação certa; não contar com meios de subsistência; estar empregado em 
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ocupações proibidas ou contrárias à moral e aos bons costumes; vagar pelas 
ruas ou mendigar etc. (op.cit., art.2º apud RIZZINI, 2011, p. 244). 
 
 

Em 1923 foi criado o primeiro Juizado de Menores no Rio de Janeiro, o que 

demarcou um importante momento legislativo da infância no Brasil. Os ordenamentos 

do juiz de menores47 era a orientação o primordial a ser seguida em qualquer processo 

e procedimento no juizado. Para legitimar as políticas postas em prática pelo juizado foi 

implantado o 1º Código de Menores brasileiro, em 1927, instituído pelo Decreto nº 

17.943-A. Estas propostas foram fundamentais para consolidar a importância da 

assistência legislativa prestada aos infantes, mas, mesmo com determinados avanços, 

as estratégias de atenção a criança ainda eram alicerçadas na repressão, vigilância e 

reforma dos menores abandonados e delinqüentes. Por isso, o Código em questão 

fazia uma distinção entre a contextualização de criança e de menor. 
 

Criança era um termo que se referia a primeira infância e correspondia à ações 
ligadas aos aspectos nutricionais, educacionais e de saúde. [...] os menores, 
por sua vez, eram classificados não por idade, mas por situações de risco, 
dividindo-se em abandonados e delinquentes, denominações que enquadravam 
todas as crianças pobres, trabalhadores ou não: mendigos, órfãos marginais, 
famélicos, etc. (RODRIGUES e LIMA, 2007, p. 75). 
 
 

 Sendo assim, tendo como referencial o Código supracitado, foi criado o Juízo 

Privativo de Menores e o Conselho de Assistência e Proteção ao Menor, que eram 

presididos pelo Ministro da Justiça. 

 
[...] então, prevalece, a questão da política para a criança se coloque como 
problema do menor, com dois encaminhamentos, o abrigo e a disciplina, a 
assistência e a repressão, há emergência de novas obrigações do Estado em 
cuidar da infância pobre com educação, formação profissional, 
encaminhamento e pessoal competente (FALEIROS, 2011, p. 48). 
 
 

Mesmo com pretensões de mudanças em relação à assistência prestada aos 

infantes, as medidas expostas no Código ainda legitimam ações de disciplinamento, 
                                                
47 O primeiro juiz de menores foi José Cândido de Albuquerque Mello Matos. Sobre o trabalho do juiz de 
menores. “O olhar do Juiz deve ser de total vigilância e seu poder é indiscutível. O jurista e o médico 
representam as forças hegemônicas no controle da complexa questão social da infância abandonada” 
(FALEIROS, 2011, p. 48). 
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repressão, correção e institucionalização dos menores pauperizados. Tal legislação 

também apontava limitação da carga horária (6 horas por dia) para o trabalho infantil e 

a aplicação de multas nas indústrias que não respeitavam esta delimitação de carga 

horária, o que fez muitos industriais se manifestarem contrários ao Código. 

 Salienta-se que neste período o mundo estava vivendo momentos de 

efervescência em várias esferas (política, social, econômica, cultural, etc.), que foram 

ocasionadas, principalmente, pós-crise da bolsa de valores de Nova York, em 1929. 

Diante de todas essas movimentações e maior percepção de uma sociedade formada 

por classes distintas, eclodiram movimentos que lutavam contra o sistema capitalista 

emergente (Partido Comunista e Coluna Prestes, no Brasil), o que simbolizava um 

perigo para o capitalismo brasileiro e também dos países centrais. Por isso explica-se 

que várias medidas de assistência a classe trabalhadora e aos mais pauperizados 

surgiram como iniciativas estatais, pois além de simbolizarem conquistas dos 

trabalhadores organizados, também serviram para controlar e reprimir possíveis 

mobilizações contrárias ao disponibilizado pelo emergente capitalismo brasileiro. 
 
 
 
5.3 Modelos de proteção social voltado para as crianças e adolescentes no 
período de 1930 até 1960 

 

 A economia brasileira que é “periférica e dependente” tinha como base um 

complexo agroexportador baseado principalmente na exportação de café. Mas, com a 

crise mundial de 1929 e com pressões dos países centrais48, ocorreu um processo de 

intensificação do modo de produção capitalista brasileiro a partir de 1930. 

(FERNANDES, 1976, p. 86). Com a crise de 1929, “[...] os barões do café tiveram seu 

poder político esvaziado e um novo tipo de Estado pôde ser gestado” (BAPTISTA, 

2012, p. 182). 

                                                
48 Os países mais desenvolvidos queriam mais espaços para explorar. Neste mesmo contexto, também 
com base na perspectiva de obter lucro, a Inglaterra foi um grande impulsionador para acabar com a 
escravidão no Brasil, pois precisava de trabalhadores assalariados para aumentar consumo (Informações 
em: http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/pressao_inglesa.html. Acessado em: 25/06/2015). 

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/pressao_inglesa.html
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Com a ocorrência das primeiras industriais de base aconteceu um forte processo 

de urbanização, aonde pessoas do campo vão buscar empregos nas cidades, assim 

como muitos ex-escravos que foram libertos49. Outro tipo de trabalhador que se instala 

no Brasil em busca de emprego são os imigrantes (integrantes da força de trabalho 

excedente dos países centrais). Estes fatos fizeram com que ocorresse muita oferta de 

força de trabalho e pouca possibilidade de emprego, o que faz crescer o exército 

industrial de reserva no país, interferindo dessa forma no pagamento de baixas 

remunerações para os trabalhadores empregados. 

O avanço das estratégias capitalistas, como trabalho intenso da força de 

trabalho, avassaladora desigualdade, aumento da concentração de renda, pobreza, 

miséria, entre outras mazelas, ocasionou agravos nas expressões da questão social, o 

que levou uma parte dos trabalhadores operários a lutarem por melhores condições de 

vida. Assim, foi a partir dessas manifestações e insatisfações dos trabalhadores que o 

Estado assumiu a responsabilidade de fornecer respostas às sequelas da questão 

social por meio de políticas sociais.  

É evidente que as crianças mais pobres também sofreram com a incidência de 

segregação social que o sistema capitalista precisa para se desenvolver. Por isso, 

diante dessa situação de miserabilidade, muitos infantes moravam nas ruas, recorriam 

à prostituição e cometiam furtos para sobreviver e ajudar suas famílias. Este aumento 

da população urbana e da pobreza nas cidades fez com que a situação de crianças 

abandonadas e de “menores delinqüentes” tivesse visibilidade, o que exigiu respostas 

do aparato público sobre as expressões da questão social que estavam se agravando 

(ARRUDA, 2006). 

Assim, a partir de 1930 o Estado tomou para si a responsabilidade de responder 

às expressões da questão social por meio de políticas públicas. Neste mote também 

foram criadas medidas na esfera pública direcionadas para o público infante, mas 

mesmo assim não deixaram de existir ações de caridade e benevolência de grupos 

sociais mais abastados voltadas para as crianças pobres desvalidas. Tais iniciativas 

                                                
49 É importante salientar que os escravos brasileiros foram libertos por pressões do capitalismo 
internacional, onde não era mais interessante ter presente uma força de trabalho fixa em um determinado 
território e que não fosse assalariada para movimentar o mercado de consumo.  
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foram incentivadas pelas políticas construídas no período pós 30, organizadas com 

base no paternalismo e clientelismo típicos das medidas estratégicas organizadas por 

Getúlio Vargas, que era reconhecido por muitos como “o pai dos pobres”. Por isso, nos 

governos varguistas “[...] a história brasileira passou pelo mais extenso processo de 

promoção dos direitos, no qual o reconhecimento pelo Estado dos indivíduos como 

cidadãos passava pelo direito de sindicalização – meio de acesso também aos direitos 

sociais” (BAPTISTA, 2012, 183). 

 
Até os anos de 1930, o Estado brasileiro voltava-se estritamente para o 
atendimento dos interesses das oligarquias primário-exportadoras e 
considerava as questões sociais que se punham à sociedade, em relação aos 
problemas decorrentes do não acesso da maior parte da população aos bens e 
serviços por ela produzidos, simplesmente como um caso de polícia 
(BAPTISTA, 2012, p. 182). 
 
 

Dessa forma, observa-se que as práticas estatais iniciais que foram planejadas 

para a infância caracterizavam apenas atenção aos infantes desvalidos, através de 

políticas seletivas e fragmentadas, pois se buscava que este grupo se adequasse às 

exigências estipuladas para a conquista do desenvolvimento nacional.  “Na ditadura 

implantada por Getúlio Vargas, intervir junto à infância tornou-se uma questão de 

defesa nacional” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 33). 

Ressalta-se que desde o período inicial da república juristas, políticos e outras 

especialidades acadêmicas (sociologia, antropologia, medicina, etc) começaram a 

propor projetos para a construção de uma legislação específica voltada para a infância, 

o que ocasionou várias discussões nas Câmaras e no Congresso Federal. Um dos 

atores emblemático responsável por essa mudança foi o Desembargador Ataulpho de 

Paiva, pois ele havia participado de Congressos internacionais que discutiam a reforma 

do direito, com vistas à construção de um “novo direito”. Ataulpho de Paiva atentava, 

sobretudo, para a reforma da justiça brasileira em relação à infância, justificando tal fato 

em face do aumento da criminalidade infantil, afirmando que seria uma forma de “salvar 

o menor” (RIZZINI, 2011, p. 111).  

 
A proposta maior que agitava o meio jurídico era a de uma mudança na própria 
conceituação de ‘Justiça’. Visava-se uma humanização da Justiça e do sistema 
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penitenciário. No rastro deste movimento, foi naturalmente contemplado o caso 
específico da criança. Ganhava força a idéia de que era necessário 
‘compreender a pretensa criminalidade infantil’ (RIZZINI, 2011, p. 110-111).  

 

 Por isso, na Constituição Federal Brasileira de 1937 colocou-se a necessidade 

do Estado fornecer maior atenção aos cuidados e proteção à infância, sempre 

incentivando melhores estratégias para promover sua preservação física e moral, além 

de incentivar massivamente a educação escolar e profissionalizante para os mais 

pauperizados, pois “o trabalho aparece como caminho para uma vida melhor, somado 

ao empenho pessoal, ao estudo e também à sorte de cada um, [...] acreditam que a 

melhoria virá com o esforço de cada um, com muito trabalho e estudo” (YAZBEK, 2009, 

p. 119) Por este ensejo, foram criadas várias instituições50 de integração dos setores 

público e privado, que buscavam oferecer auxílio às famílias carentes, como educação 

escolar e profissionalizante aos infantes (OTENIO, OTENIO e MARIANO, 2008). 
       

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1937 estabelece: 

Art. 127 – A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias 
especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a 
assegurar-lhes condições física e morais de vida sã e de harmonia 
desenvolvimento das suas faculdades. 
O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará 
falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o 
dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação 
física e moral. 
Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado 
para a subsistência e educação da sua prole. 
 
Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 
Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em 
todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às 
suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais.  
O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é 
em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução 
a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de 
iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações 
particulares e profissionais. 
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 
ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes 

                                                
50 Como exemplo, podem ser citadas algumas instituições que foram criadas com base nos preceitos 
expostos na Constituição Federal de 1937, tais como: Casa do Pequeno Jornaleiro; Casa do Pequeno 
Lavrador; Casa do Pequeno Trabalhador; Casa das Meninas, Fundação Darcy Vargas e Legião Brasileira 
de Assistência (LBA) (RIZZINI, 2011, p.5).  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10614355/art-129-da-constituicao-federal-de-37
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que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades 
e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público (BRASIL, 1937). 
 
 

Foi nesta conjuntura de legitimação da assistência as crianças que em 194051 foi 

criado o Departamento Nacional da Criança (DNCr), que era vinculado ao Ministério da 

Educação e Saúde e que tinha o objetivo de fazer uma conscientização social sobre a 

infância, além de desenvolver estudos, fiscalizar instituições e fornecer subsídios a 

organizações da iniciativa privada (PEREZ e PASSONE, 2010). Outro ponto que estava 

bastante em voga em relação às medidas planejadas para crianças, sobretudo 

pauperizadas, era o estímulo a educação escolar e profissionalizante.52 Isso porque 

umas das vertentes de atenção dos planos da “Doutrina de Segurança Nacional” 

proposta pela ditadura Varguista era o incentivo a educação, pois os ensinamentos dos 

estabelecimentos da educação primária e a formação técnica de jovens iriam ajudar no 

desenvolvimento econômico do Brasil e as suas transações com o capital de países 

centrais (ROSEMBERG, 2006).  

 Na perspectiva de centralizar a assistência prestada aos “menores desvalidos e 

transviados”, em 1941 (ainda no 2º período do governo de Getulio Vargas), foi 

instaurado o SAM (Serviço de Assistência ao Menor), que era subordinado ao Ministério 

da Justiça e Negócios do Interior e Juizado de Menores, que teve sua expansão 

nacional a partir de 1944. O SAM foi criado para prestar assistência à infância desvalida 

por meio da institucionalização dos mais pobres. Ressalta-se que muitos dos espaços 

que este Serviço ocupava não tinham uma estrutura qualificada para prestar educação 

e uma boa qualidade de vida para as crianças. Além disso, sua equipe técnica fazia uso 

de castigos e violência física com os internos. Outro problema que ocorria com este 

estabelecimento era o desvio de verba e a utilização dos seus espaços de emprego 

                                                
51 Na década de 1940, ocorreu na cidade de São Paulo Semanas de Estudos de Problemas de Menores. 
Os debatedores discutiram vários temas, entre eles, foi colocada a importância de privilegiar a conjuntura 
familiar como foco de atuação, assim como a importância de colocação familiar do menor para o seu bem 
estar. Sobre estas discussões, será abordada de forma mais ampla no Capítulo que irá tratar de adoção. 
52 Na Comissão Executiva do UNICEF, em 1965, O Departamento Nacional da Criança apresentou um 
programa que tratava da política de assistência ao pré-escolar, intitulado Projeto Casulo, o qual 
incentivava a escolaridade obrigatória, com os serviços prestados pela esfera pública, com trabalho 
voluntário e semi-voluntário da comunidade. Tal projeto foi implantado pela Legião Brasileira de 
Assistência em 1976 (ROSEMBERG, 2006).  
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para a colocação de conhecidos e familiares dos políticos importantes do período, os 

quais também separavam as melhores localizações e prédios do SAM para 

disponibilizarem às pessoas e famílias que não eram carentes, os “falsos desvalidos” 

(RIZZINI e RIZZINI, 2004, 33-34; RIZZINI, 2011). 

Diante de todos estes percalços, os problemas e a carência da população 

assistida pelo Serviço de Assistência ao Menor eram colocados como responsabilidade 

do menor e da sua família. De acordo com Rizzini e Rizzini, “as dificuldades de 

viabilizar as propostas educacionais do Serviço são depositadas no assistido, 

considerado “incapaz”, “sub-normal de inteligência e de afetividade” e sua 

“agressividade”, superestimada” (2004, p. 33). 

Com todos os problemas de atendimento e gestão que o SAM apresentava53, 

muitos políticos e juristas começaram a defesa de sua substituição pela implantação de 

um outro órgão, frisando principalmente que esta nova instituição deveria ser 

autônoma, administrativa e financeiramente. Dessa forma, foi elaborado um anteprojeto 

de lei para a criação do INAM (Instituto Nacional de Assistência ao Menor). A proposta 

de realização do INAM visava a criação de uma diretoria e um conselho que seria 

representado por ativistas da sociedade que tinham interesse nos objetivos do instituto. 

(RIZZINI, 2011, 268-269). 

Alguns meses após a apresentação deste anteprojeto, o SAM foi transformado 

em INAM. Sendo assim, a instituição atual passou a ter um controle mais intrínseco 

sobre a assistência aos infantes desamparados, tanto em relação aos serviços 

prestados pela esfera pública, quanto pelas ações organizadas por iniciativas privadas.  

 Simbolizando o primeiro damismo e o clientelismo, foi criada a LBA (Legião 

Brasileira de Assistência), em 1942, pela primeira dama da época, Darcy Vargas. 

Primeiramente, esta instituição tinha como objetivo prestar auxílio às famílias dos 

soldados enviados a 2ª Guerra Mundial. Somente em 1945 expandiu seu atendimento 

para um universo maior de famílias carentes, redirecionando o seu foco de atenção 

                                                
53 Por causa do péssimo atendimento prestado pelo SAM, ele ficou reconhecido como: “Escola do Crime”, 
“Fábrica de Criminosos”, “Sucursal do Inferno”, “Fábrica de Monstros Morais” e “Sem Amor ao Menor” 
(RIZZINI, 2011). 
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para os problemas relacionados com a maternidade e a infância necessitada.54 Mais 

uma vez cabe destacar a preocupação com o foco de intervenção sobre a infância 

pauperizada, pois ela representava o futuro do país e deveriam ter condições de ser os 

atores que possibilitassem romper com o “atraso econômico do país” (RIZZINI E 

RIZZINI, 2004, p. 274). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
54 “[...] Darcy Vargas, ao convocar em 1945 o Conselho Deliberativo do órgão para estudar os novos 
rumos a serem seguidos. A instituição assumiu como finalidade prestar somente assistência à infância e 
à maternidade, objetivo mantido pelo Conselho Deliberativo da LBA após renúncia de Dercy Vargas em 
outubro de 1945” (RIZZINI, 2011, p. 273). Cabe ressaltar que a LBA perdurou até a década de 1990, e 
teve a sua trajetória trilhada de acordo com os interesses econômicos e políticos de cada época – ex: Na 
ditadura militar incentivavam bastante a intervenção da comunidade nos problemas sociais, já a partir de 
1980, pleiteavam a formação de microempresários e empreendedores (Ibidem, p. 275). 
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6. OS MARCOS LEGAIS PÓS-DITADURA EMPRESARIAL MILITAR 
DIRECIONADOS PARA AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES. 
TRAJETÓRIA SIGNIFICATIVA PARA ENTENDER A CONSTRUÇÃO 
DOS PROCESSOS DE ADOÇÃO NA ATUALIDADE 
 

 

 Como já posto nos capítulos iniciais do trabalho, observa-se que o termo criança 

era usado para definir os filhos de famílias ricas, de forte poder econômico e 

reconhecimento social. Já o termo “menor”, servia para denotar crianças pobres, 

desfavorecidas, ditas delinquentes, abandonadas e carentes.  

 A partir da implantação do sistema capitalista no Brasil, sobretudo no seu ápice 

de acumulação no perídio ditatorial empresarial militar, à proteção social voltada para 

crianças e adolescentes pauperizados fazem uma transição lenta de caritativa e 

religiosa para uma assistência judicionalizada com substratos de benevolência 

(NUNES, 2015). Cabe ressaltar que, ambas as medidas em distintos períodos 

históricos, direcionadas como protetivas, eram implantadas com o objetivo “salvar” das 

péssimas influência os infantes e fazer segurança nacional da sociedade. 

  
Segundo Arantes (2012), a criança pobre no Brasil foi, desde o início da 
República, o objeto de um grande escândalo jurídico e de um sistema protetivo 
que mais a inferiorizou que a protegeu. Em nome da assistência, houve a 
abusiva interação das crianças pobres nos estabelecimentos de polícia, não 
havendo diferenciação entre as categorias “abandono”, “orfandade”, “carência” 
e “infração” (NUNES, 2015, p. 30). 

 

 Percebe-se que durante o período de repressão brasileiro representou um dos 

momentos históricos mais profícuos para a discussão e feitura de legislações sobre a 

proteção do direito das crianças e dos adolescentes. A valorização do social ocorreu 

tanto no período varguista quanto na ditadura militar, pois tais iniciativas faziam parte 

de estratégias para manter a coesão social, situação propícia para obtenção de 

trabalhadores em prol do desenvolvimento econômico brasileiro. 
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[...] o rápido aumento da participação política levou em 1964 a uma reação 
defensiva e à imposição de mais um regime ditatorial em que os direitos civis e 
políticos foram restringidos pela violência. Os dois períodos se assemelham 
ainda pela ênfase dada aos direitos sociais, agora estendidos aos trabalhadores 
rurais, e pela forte atuação do Estado na promoção do desenvolvimento 
econômico (CARVALHO, 2008, p. 157). 

  

Neste capítulo serão abordados os processos históricos e as decorrências 

conjunturais dos mesmos para a construção da proteção das crianças e adolescentes, 

formuladas inicialmente por formatos rígidos de enquadramento a comportamentos 

definidos como ideais até o momento de impulso pela construção de direitos 

reconhecidos atualmente. Por meio desta iniciativa, será posto em pauta as 

documentações e orientações técnicas contemporâneos, com significativos avanços em 

relação ao tratamento mais humanizado e o reconhecimento dos mesmos como 

sujeitos de direito em desenvolvimento, focalizando tais proposições no exercício 

profissional dos técnicos que trabalham nos processos de adoção. Sobre a temática da 

adoção, será posto em pauta seus limites e possibilidades na atualidade, retratando 

este tema na conjuntura contemporânea neoliberal de redução da proteção ofertada 

pela esfera pública. 

 

 
6.1 Paradoxos do período ditatorial militar brasileiro em relação à proteção dos 
infantes 
 

 No momento da ditadura militar, o Brasil finca-se profundamente no capitalismo 

mais maduro, conhecido como capitalismo monopolista. Tal situação é resultante de um 

processo avassalador de aumento da indústria e também da concentração da produção 

em empresas que se tornam cada vez maiores (fusão de empresas para criar 

monopólios). Mesmo em uma fase mais avançada do capitalismo, o modo de produção 

capitalista brasileiro ainda era dependente da economia internacional. Esta situação era 

apoiada pelo aparato militar estatal, que entrou no poder pelo Golpe Militar de 1964. 

 
A expansão do capitalismo monopolista no país não foi um efeito do 
desenvolvimento capitalista no seu interior. Essa transição para um novo 
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padrão de acúmulo de capital se deu pela reorganização do aparelho do 
Estado, pela militarização do poder político estatal e, também pela reorientação 
da política econômica orquestrada pelo Estado brasileiro (SEVES, 2013, p. 14). 

 

 Nota-se que o Estado foi o ator principal para que ocorresse o capitalismo 

monopolista no Brasil. Durante às década de 1940/50, o aparato estatal foi um 

importante produtor de bens e serviços de infraestrutura para o desenvolvimento 

industrial privado brasileiro, ações que eram organizadas especificamente nas áreas 

estratégias de desenvolvimento do capital (serviços centrados na exploração de 

petróleo, mineração, aço etc). Então, o público investia e financiava a parte mais 

custosa da produção e a esfera privada recebia os lucros. 

Os países centrais estavam procurando espaços na América Latina para expandir 

o modo de produção capitalista, pois após a Segunda Guerra55, extraindo dos países 

periféricos matéria-prima para movimentar sua produção, o que fez a economia 

brasileira ser reconhecida como “economia de substituição de importação”56. Assim, as 

políticas implantadas no Brasil desde o Estado Novo até a ditadura militar buscaram 

incentivar o avanço e a ampliação da economia nacional, com vistas ao 

aprofundamento do capitalismo e a ampliação de mecanismos que favorecessem a 

maior extração de capital pelos países centrais.  

Salienta-se que estas ações dos países desenvolvidos sobre a América Latina 

também se justificam como estratégias das grandes potenciais para evitar a inserção do 

comunismo nos países periféricos. Este arranjo foi um dos alicerces para a formulação 

da Doutrina da Segurança Nacional. Dessa forma, as políticas públicas implantadas, 

principalmente em relação aos mais pauperizados, buscavam o controle e o 

ajustamento social, em conjunção com a educação profissionalizante, com vistas à 

obtenção de força de trabalho qualificada para o desenvolvimento nacional. 

 

                                                
55 Isso porque, o momento pós Segunda Guerra Mundial foi bastante delicado para os países centrais, 
momento em que tiveram aumento do pauperismo, espaços de produção e exploração foram arrasados, 
causando ausência de insumos para movimentar a produção econômica. 
56 No Brasil, “as grandes corporações estrangeiras, na sua maioria – contavam com facilidades e com 
espaços econômicos e políticos que permitiam a sua participação na vida econômica do país” (SEVES, 
2013, p. 19). 
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O Brasil faz parte da extensão ocidental/capitalista, sobretudo pelo seu 
processo de dependência do capital internacional, determinante para o nosso 
desenvolvimento econômico capitalista. Além disso, temos a perspectiva militar, 
pois o Brasil apresenta uma localização estratégica, como a porta de entrada do 
continente americano pelo Oceano Atlântico, fazendo divisa marítima com o 
eixo oriental. Assim sendo, seria o bastião de defesa do ocidente frente à tida 
“ameaça comunista” (BUENO, 2013, p. 50). 

 
 

 O Estado brasileiro contribuiu plenamente para o desenvolvimento do sistema 

capitalista brasileiro e os relacionados com as corporações estrangeiras. Sendo assim, 

quanto mais se desenvolve, e são acumulados privadamente os bens produzidos na 

sociedade, mas a classe trabalhadora sofre com as expressões da questão social 

advinda deste processo. Em contrapartida, são neste momentos de convulsão dos 

problemas políticos, sociais e econômicos que a classe operária interfere no cenário 

político, exigindo seus direitos perante o Estado e as empresas privadas. Então: 

 
A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 
tipos de intervenção, mais além da caridade e da repressão. O Estado passa a 
intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a classe trabalhadora 
[...] (CARVALHO e IAMAMOTO, 2003, p. 77, grifos dos autores). 

 

 Dessa forma, constata-se que é no cenário de lutas e manifestações que são 

construídas as políticas públicas e são formulados direitos em distintas áreas. No Brasil, 

ressalta-se que a conquista de direitos ocorreu de maneira distinta à trajetória de outros 

países, principalmente em relação aos países centrais. Isso porque, nos contextos 

brasileiros de restrição de direitos políticos e civis (períodos autoritários, vide ditadura 

varguita e militar) ocorreu a expansão de direitos sociais. (BEHRING e BOSCHETTI, 

2009). E é justamente neste arcabouço de conquistas da classe trabalhadora e 

estratégias da classe dominante, juntamente com as influências dos movimentos 

internacionais, que são criadas políticas públicas para crianças e adolescentes no 

período da ditadura militar.  

No cenário internacional estavam ocorrendo vários debates em torno da 

assistência e proteção a infância e o Brasil estava em pleno contexto da ditadura militar. 
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Nesta conjuntura, foi realizado o 9º Congresso Panamericano da Criança, em Caracas, 

que teve como debate central os direitos dos “menores”. Em 1959, foi lançada a 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que representou o reconhecimento de 

todas as crianças como sujeitos de direitos pela ONU (Organização das Nações 

Unidas) e que para seu desenvolvimento precisam de uma proteção especial. 

 
Princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança 
Princípio 1 
A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas as 
crianças, absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, 
sem distinção ou discriminação por motivo de  raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. 
Princípio 2 
A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e 
facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em 
condições de liberdade e dignidade. Na instituição das leis visando este objetivo 
levar-se-ão em conta sobretudo, os melhores interesses da criança. 
Princípio 3 
Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma 
nacionalidade. 
Princípio 4 
A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e 
criar-se com saúde; para isto, tanto à criança como à mãe, serão 
proporcionados cuidados e proteções especiais, inclusive adequados cuidados 
pré e pós-natais. A criança terá direito a alimentação, recreação e assistência 
médica adequadas. 
Princípio 5 
À crianças incapacitadas física, mental ou socialmente serão proporcionados o 
tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição 
peculiar. 
Princípio 6 
Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a 
criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos 
cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num 
ambiente de afeto e de segurança moral e material, salvo circunstâncias 
excepcionais, a criança da tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade 
e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais 
às crianças sem família e àquelas que carecem de meios adequados de 
subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em 
prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. 
Princípio 7 
A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo 
menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de 
promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais 
oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e 
seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da 
sociedade. 
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Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis 
pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, 
aos pais. 
A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os 
propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas 
empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito. 
Princípio 8 
A criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber 
proteção e socorro. 
Princípio 9 
A criança gozará  de proteção contra quaisquer formas de negligência, 
crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma. 
Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; 
de nenhuma forma será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em 
qualquer ocupação ou emprego que lhe prejudique a saúde ou a educação ou 
que interfira em seu desenvolvimento físico, mental ou moral. 
Princípio 10 
A criança gozará de proteção contra atos que possam suscitar discriminação 
racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Criar-se-á num ambiente de 
compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de 
fraternidade universal e em plena consciência que seu esforço e aptidão devem 
ser postos a serviço de seus semelhantes (UNICEF, s.d). 
 

 

Diante desta conjuntura, em 1968, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

firmou acordo com o governo brasileiro. Então, observa-se um paradoxo, pois em plena 

repressão implantada pela ditadura militar, o Brasil firmou um acordo que defende o 

tratamento das crianças de uma forma mais humanizada (RUSSO, 2012; PEREZ e 

PASSONE, 2010 e RIZZINI e RIZZINI, 2004). Assim, condensado com este acordo, o 

esquema da “segurança nacional” preza o Desenvolvimento de Comunidade57 (DC), 

prestado através de práticas de proteção e assistência baseadas no 

tecnicismo/funcionalismo sistêmico, primordialmente dos grupos com atuação na esfera 

social, como o Serviço Social, Psicologia, Sociologia, etc..  

Nesse contexto, as ações do desenvolvimento de comunidade tinham como 

premissa estimular a comunidade para que contribuísse com o avanço do país, além de 

reservar “à população a incumbência de se responsabilizar pelo desenvolvimento de 

                                                
57 Pauta-se na perspectiva de que as iniciativas para Desenvolvimento de Comunidade (DC) faz parte de 
um arsenal de estratégias estadunidense para que se pratique a dominação sobre os países periféricos 
da América Latina. Guilherme (2012, p. 133), afirma sobre a temática que: “A Organização das Nações 
Unidas, no decorrer dos anos 1950, voltou-se à sistematizar e disseminar um modelo de 
Desenvolvimento de Comunidade que se define como um processo que envolve a integração dos 
esforços da população aos planos regionais e nacionais de desenvolvimento econômico e social. A sua 
finalidade é capacitar as comunidades para contribuírem com o progresso do país”. 
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sua comunidade e pelo progresso o país” (GUILHERME, 2012, p. 133). Para isso, 

busca-se a “valorização da vida familiar e da integração do menor à comunidade”, 

transformando a internação uma medida a ser aplicada em última instância (RIZZINI e 

RIZZINI, 2004, p. 36). 

 Com todas essas mudanças conjunturais no Brasil e no mundo, tanto em relação 

à economia, quanto à formalização legal da assistência prestada aos “menores”, 

constituiu-se um contexto mais favorável a mudanças sobre o sistema de proteção aos 

infantes desvalidos.  

 Dessa forma, inspirado nos princípios da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, foi criada a PNBEM (Política Nacional do Bem Estar do Menor), em 1964. Para 

colocar suas diretrizes em prática nacionalmente, foi instituída a FUNABEM (Fundação 

Nacional do Bem Estar do Menor), em substituição ao SAM, que estava sendo alvo de 

muitas críticas sobre seu atendimento e administração corrupta, conforme já citado. 

Para execução desta política na esfera estadual foram planejadas as FEBEM’s 

(Fundação Estadual do Bem Estar do Menor). 

 Entretanto, observa-se por pesquisas feitas sobre as FEBEM’S (CAMPOS, 1984; 

RIZZINI e RIZZINI, 2004, entre outros), que o tratamento fornecido aos infantes 

apresentava poucas diferenças do SAM. Isso porque o número de “menores” 

institucionalizados só aumentava e as equipes que trabalhavam nestes órgãos 

permaneciam aplicando medidas repressivas, de controle sobre as crianças e a 

culpabilização das famílias, retratando que os responsáveis pelos infantes eram 

incapazes de fornecer uma boa educação e disciplina aos seus filhos. Na realidade, 

caracterizava-se como uma “proteção contra a família” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 39). 

 Também era muito estimulado pela mídia e outros aparelhos de dominação da 

época que os pais internassem seus filhos, pois dessa forma eles iriam ser educados e 

aprenderiam um ofício para obterem uma renda fixa. As maiorias das mães que 

buscavam a internação de seus filhos nestas instituições eram empregadas doméstica 

e os seus patrões as incentivavam nesta iniciativa, muitas vezes, porque queriam suas 

empregas à disposição o dia inteiro, o que não seria possível se tivessem que cuidar da 

sua prole (ARRUDA, 2006, p. 32).  
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 Sobre a vivência dos infantes nas instituições, em específico na FUNABEM, 

Campos afirma: 

 
A ação social exercida sobre o menor institucionalizado, com o fim de adaptá-lo 
às condições de vida de interno, produz uma identidade idealizada pela 
FUNABEM, o que dificulta a reintegração do menor na sociedade. Esta 
identidade se realiza na medida em que se pretende conferir atributos ao 
indivíduo, ao categorizá-lo e ao se esperar dele comportamentos tais que 
confirmem a identidade que lhe é atribuída. O indivíduo, por sua vez, passa a 
se comportar segundo as expectativas da instituição e segundo as suas 
próprias expectativas, que também lhe são atribuídas pela instituição e pela 
sociedade, seguindo assim a carreira que se espera dele e não seguindo suas 
próprias ações e representações (1984, p. 89). 

 

 Em 1975, a Câmara dos Deputados instaurou uma CPI para investigar “o 

problema da criança e do menor carentes no Brasil”. Com isso, foi constatado que os 

casos de abandono, em sua grande maioria, eram causados por condição de pobreza 

excessiva. Neste mesmo processo foram contabilizados os atos praticados por menores 

classificados como “antissociais”, como número de homicídios, furtos e delitos sexuais. 

Como proposta final desta CPI foi salientada a necessidade de revisão e atualização58 

do primeiro Código de Menores.59 

 Com isso, em 1979 foi promulgado o segundo Código de Menores, que traz a 

“Doutrina da Situação Irregular” como norteadora dos princípios e ações. Esta nova 

legislação ainda continua alicerçada no ideário de que os menores e sua família são os 

responsáveis por sua condição social, pois a família era considerada a “célula base da 

sociedade” (VOGEL, 2011, p. 293).  

No Código de Menores permaneceu como medida de assistência a 

institucionalização de menores, para prevenir os desajustes e adequar os ditos 

“marginais” que tinham conduta antissocial, por terem uma família desagregada 

                                                
58 “Em 1968 o Ministro da Justiça havia solicitado a reformulação do Código ao prof. Alberto Gusmão, 
cujo trabalho foi apresentado aos juízes de menores”.  Em 1974, o senador Nelson Carneiro também 
propôs um projeto de lei com a finalidade de reformulação do código (FALEIROS, 2011, p. 69).  
59 “Aliado às discussões e aos movimentos que vinham ocorrendo, nos anos 70 alguns fatos foram 
importantes para a reestruturação do pensamento brasileiro em relação às crianças e aos adolescentes” 
(RUSSO, 2012, p. 32). Pontuando alguns destes movimentos pode-se destacar a Pastoral do Menor, a 
Realização do Ano Internacional da Criança, a Fundação do Movimento de Defesa do Menor em São 
Paulo, entre outros. 
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(perspectivas de prevenção e tratamento). Sendo assim, eram mantidos nesses 

espaços projetos de intervenção com um viés educativo, sobretudo em relação à 

educação profissionalizante. A missão de prevenção seguia as bases de manutenção 

da Segurança Nacional defendida pela ditadura militar, com base no binômio 

desenvolvimento e segurança e que considerava a “[...] marginalização dos menores 

uma fonte perene de prejuízo para o País” (VOGEL, 2011, p. 304). 

O Código de Menores de 1979 perdurou até a construção da Constituição 

Federal de 1988. Entretanto, a partir a década de 1980 começaram a surgir 

questionamentos sobre o atendimento repressor e controlador fornecido como 

assistência as crianças. Tanto que foi por intermédio deste processo de reflexões sobre 

a política pública dos infantes que as legislações da década de 1990 os reconhecem de 

uma forma mais abrangente, como seres em desenvolvimento que precisam de uma 

proteção especial. No ponto a seguir será analisado o processo de redemocratização 

brasileiro ocorrido na década de 80, o qual acarretou significativos avanços em relação 

à assistência fornecida às crianças e adolescentes brasileiros em várias esferas. 

 

 

6.2 Limites e possibilidades na proteção social voltada para crianças e 
adolescentes no Brasil pós Constituição Federal de 1988. Será que os direitos das 
crianças e dos adolescentes são legitimados plenamente? 
  

No final da década de 1970, e de forma mais clara, na década de 1980, a 

economia brasileira sofreu com as mazelas causadas pela crise mundial, que deflagrou 

altos índices de inflação e recessão. Assim, “em 1980 a inflação anual era de 110,2%, em 

1985 de 235,1% e em 1989 de 1.783%” (FALEIROS, 2011, p. 73). No bojo dessas 

transmutações econômicas, alguns movimentos sociais organizados, juntamente com 

atores presentes da esfera política, começaram a lutar pela redemocratização do país e o 

reconhecimento dos direitos fundamentais. 

Constata-se que a década de 1980 apresentou momentos importantes, com 

pressões e lutas sociais em várias vertentes. Algumas destas manifestações 
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desembocaram em solicitações de projetos para serem incluídos na Constituição que 

viria a ser construída. Tais proposições populares são reconhecidas como “Projetos 

Alternativos”, que eram expressos em contraposição às estratégias conservadoras de 

internação e repressão (FALEIROS, 2011). 

Dentro dessa efervescência de lutas, sobressaiu de forma bastante emblemática 

a questão da proteção das crianças e dos adolescentes. Até porque, como já exposto, no 

cenário internacional já estavam sendo formuladas políticas e ações em defesa de plenos 

direitos destes sujeitos, e propriamente no Brasil, a situação desta proteção (pautada nos 

interesses da classe dominante que buscava o controle dos infantes) estava sendo 

questionada60 e passando por revisões. Muitos jovens internados nas FEBEN’s 

começaram a fazer rebeliões, o que publicizou ainda mais a péssima qualidade de vida 

que lhes era fornecida nestes espaços e alertou sobre seus resultados efetivos. 

Neste emaranhado de posições, a questão dos direitos das crianças e dos 

adolescentes são pleiteadas por diferentes organizações populares, que buscavam o 

reconhecimento das políticas destinadas a este grupo de acordo com diretrizes 

internacionais (Regras de Beijing, Diretrizes de Riad, Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança), baseados em um viés emancipatório, contrários a 

“Doutrina da Situação Irregular” sobre o trato com a infância, como: Pastoral do Menor, 

ONG’s, entidades de Direitos Humanos, Fórum dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes (Fórum DCA), destacando-se como a mais importante o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o qual ficou reconhecido nacional e 

internacionalmente (começou a agir em conjunto com a UNICEF), com propostas 

incisivas de princípios formuladores do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).  

Dessa forma, foi formulada a Comissão Nacional da Criança e Constituinte, que 

era composta por membros da sociedade civil e autoridades do governo.61 Neste espaço, 

                                                
60 Como exemplo destes questionamentos e novas concepções sobre a assistência prestada à infância, 
foi implantado, em 1987, o Projeto Diagnóstico Integrado, com vistas à construção de uma Nova Política 
do Bem-Estar do Menor, com revisão dos programas e projetos anteriores. Este projeto propunha um 
maior comprometimento do Estado sobre este grupo (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 47). 
61 Nestes movimentos profícuos sobre a proteção da criança e do adolescente, pode-se citar que muitas 
das suas discussões de defesa e repúdio do trato com a infância foram advindos de seminários, 
encontros e palestras sobre a temática. Alguns exemplos destes pólos de discussão são: I Seminário 
Latino Americano de Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua (1984) e I 
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pleiteavam a criação de uma Frente Parlamentar pelos direitos da criança e do 

adolescente, que instaurou em todo país os Fóruns de Defesa da Criança e do 

Adolescente. Pode-se dizer que os membros desta comissão eram divididos em 

menoristas x estatutistas. Assim, os menoristas defendiam a manutenção do Código de 

Menores, já os estatutistas defendiam mudanças, buscando a implantação de novos e 

amplos direitos para as crianças e para os adolescentes (ideia baseada na Proteção 

Integral) (LORENZI, 2007). 

Sendo assim, com a Constituição federal brasileira de 1988 emergiu um novo 

padrão jurídico, político e social; implantou-se a descentralização, a municipalização, o 

controle e a participação social nas políticas públicas como um todo. Em particular sobre 

o controle e a participação social, foi formalizada a criação de conselhos e espaços 

públicos de interlocução e co-gestão das políticas sociais. Em específico sobre o 

reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes como sujeitos de direto que 

precisam de proteção integral fornecida pelo poder público, suas famílias e sociedade 

citam-se os artigos número 227, 228 e 229 da Constituição de 1988.  

Em suma, no decorrer de todo esse processo de mudanças em distintas esferas 

foi formulada e implantada a Constituição Federal de 1988. A “Lei Maior brasileira” 

representou profícuos avanços sobre o Sistema de Seguridade Social brasileiro, 

composto pelas políticas de Assistência Social, reconhecida pela primeira vez como um 

direito, a Saúde, fornecida de forma universal e a Previdência Social, a qual funciona por 

meio de contribuição previdenciária. Também, este documento legal foi construído sobre 

um viés universalista, sem admitir preconceito de raça, cor, credo em relação aos sujeitos 

de direito que são contemplados em suas projeções, afirmando que todos brasileiros 

natos e naturalizados são reconhecidos como cidadãos.  

Com propostas avançadas sobre a proteção dos infantes, pode-se destacar a 

busca pelo reconhecimento da criança e adolescente como sujeitos e direito, colocando a 

iniciativa de institucionalizar como um último procedimento, que deve ser entendido como 

                                                                                                                                                        
Encontro de Meninos e Meninas de Rua (1985). Já em relação aos atores protagonistas sobre a situação 
dos infantes, cita-se o FONACRIAD (Fórum Nacional de Dirigentes de Órgãos Públicos para crianças e 
adolescentes), que representava “a vanguarda do mundo jurídico, bem como os setores sensíveis do 
empresariado” (VOGEL, 2011, p. 310).  
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medida excepcional e temporária. Assim, observa-se que a questão da criança passa a 

ser vista com um viés que precisa ser trabalhado por meio de políticas públicas que 

forneçam direitos a estes seres que se encontram em processo de formação, 

determinando como principais responsáveis a família, o Estado e a sociedade como um 

todo.  

 
A partir da Constituição Federal de 1988, Estado, sociedade e família passam a 
ter a obrigação de assegurar todas as crianças e adolescentes do Brasil as 
garantias de seus direitos. Essa nova legislação se distancia daquele caráter 
discriminatório e repressivo, passando então, a ter caráter protetivo e de formal 
integral (BARBOSA, 2014, p.26). 
 

Para legitimar, organizar e objetivar de forma mais específica os direitos das 

crianças e dos adolescentes, foi construído o Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990, que tem a Constituição Federal de 1988 como uma das suas principais bases 

constitutivas. 

Dentre todos os êxitos obtidos em relação à plena proteção dos infantes, cita-se 

o ECA (Lei nº 8.069/90) como a mais importante. Tal Estatuto foi criado em 

consonância com o posto na Constituição Federal de 1988, demonstrando também a 

absorção das definições da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da 

Criança de 1989. Ressalta-se que somente a partir da Lei 8.242/91, que cria o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) é 

impulsionada a implantação do ECA com mais eficácia (FALEIROS, 2011). 

 Com o ECA instaura-se a “Doutrina da Proteção Integral”, em detrimento da 

“Doutrina da Situação Irregular” defendida no Código de Menores, o que demonstra 

uma ampliação dos princípios e diretrizes de defesa do Estatuto para todas as crianças 

e adolescentes, independente da classe social que faça parte. Por isso, acaba a 

distinção legislativa entre criança e menor. 

Dessa forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente formaliza e legitima a 

cidadania e a condição de proteção especial e integral dos infantes (Art. 1º), os quais 

são seres em desenvolvimento e, por isso, precisam de uma atenção específica.  
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A criança e o Adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo de 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. 3º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente). 
 

 

 Como responsáveis por prevenir, proteger e defender os infantes em relação à 

violação dos seus direitos, é estabelecido a família, o Estado e a sociedade como 

responsáveis por garantir esta condição. Para maior controle das políticas destinadas 

às crianças e aos adolescentes foram estabelecidos Conselhos em várias esferas 

(Municipal, Estadual e Nacional). Também foram instaurados os Conselhos Tutelares, 

que de acordo com o artigo 131º do ECA são órgãos permanentes e autônomos, não 

jurisdicional, que têm entre os seus objetivos zelar pelos direitos e bem estar das 

crianças e dos adolescentes. 

 Sobre esses avanços legislativos e normas técnicas sobre a proteção das 

crianças e dos adolescentes, defende-se> atendimento de forma municipalizada; 

criação de Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da criança e do 

adolescente; criação e a manutenção de programas específicos, observado a 

descentralização político-administrativa, a manutenção de fundo dos entes e sua 

vinculação com os respectivos conselhos de direito; Criação, de no mínimo, um 

Conselho tutela em cada Município para atender crianças e adolescentes em situação 

de risco ou cujos direitos tenham sido ameaçados, sempre com a equipe técnica 

orientando as famílias dos infantes; atendimento institucional deve ser feito de forma 

individualizada e em pequenos grupos, mantendo sempre junto grupo de irmãos etc  

De acordo com Lorenzi (2007), o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda 

não foi plenamente efetivado em todas as vertentes e possibilidades que ele pode 

abarcar, sinalizando três pontos principais que ainda são deficitários: Modificações no 

cenário formal legal (os entes federativos precisam se adaptar a nova realidade 

normativa, pois muitos deles, principalmente os municípios, ainda não contam com fundo 

próprio para a infância); Ordenamento e reordenamento institucional (sinaliza para todos 

que trabalham na Rede do Sistema de Garantia de Direitos colocarem em prática o que 

está instituído no ECA, como a organização satisfatória dos Conselhos de direito, 
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Conselhos Tutelares, das instituições que executam as medidas socioeducativas etc); 

Melhorar na forma de atenção direta (É preciso mudar a maneira de ver e entender dos 

profissionais que trabalham diretamente com as crianças e os adolescentes, até porque, 

muitos destes trabalhavam nos períodos anteriores, marcados pelas práticas 

assistenciais, corretivas presentes nos primórdios das práticas sociais do Brasil). Por 

isso, constata-se que é de extrema importância que os profissionais da rede mantenham-

se sempre atualizados, se qualificando continuamente em relação aos atuais 

pressupostos para trabalhos com as crianças e os adolescentes, tendo o poder público 

como o principal impulsionador desse preparo, caso contrário, a articulação da rede ainda 

irá funcionar por meio de bases primárias norteadas por um víeis conservador 

(BARBOSA, 2014).  

Neste contexto, observa-se que a proteção disponibilizada para crianças e 

adolescentes ainda carece de algumas bases necessárias para o seu pleno 

desenvolvimento, sobretudo em relação as instituições de acolhimento, as quais foram 

uma das principais estratégias de ação das práticas conservadoras no início histórico da 

proteção social brasileira.  

Constata-se que todas as legislações mais contemporâneas que tratam das 

crianças e dos adolescentes retratam a primazia de garantir o interesse dos mesmos em 

todos os casos, inclusive nos processos de adoção. Sobre o ato de adotar 

especificamente, é necessário que ocorra uma conciliação entre os interesses propostos 

pelos adotantes e a obtenção de uma melhor qualidade de vida para os adotados. Esta 

análise deve ser feita de acordo com os direitos propostos nas legislações, em conjunto 

com a participação e percepções das crianças. Com isso, observa-se que quando a 

posição dos adultos é sobrepostos às vontades dos que irão ser adotados ocorre um 

processo maléfico e errôneo. Por isso é necessário que as equipes técnicas da rede 

façam uma ponderação, um equilíbrio entre as perspectivas das partes envolvidas, 

partindo de uma iniciativa principal, que é a garantia do direito dos infantes. 

Em relação à maneira como as crianças são percebidas nos processos 

decisórios que demarcam suas vidas, exemplifica-se o traçado pela Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, exclusivamente o disposto no artigo 12º. 
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Como o Brasil absorveu o que foi proposto pela Convenção, todas as legislações, 

documentos, cartilhas e manuais técnicos que guiam os trabalhos realizados com as 

crianças são norteados pelos conceitos salientados na mesma. 

 
Artigo 12 – Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças 
1. Os Estados partes garantem à criança com capacidade de discernimento 
o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe 
respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da 
criança, de acordo com a sua idade e maturidade. 
2. Para este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos 
processos judiciais e administrativos que lhe digam respeito, seja diretamente, 
seja através de representante ou de organismo adequado, segundo as 
modalidades previstas pelas regras de processo de legislação nacional 
(UNICEF, s.d) 
 
 

Por isso é de extrema importância que processos como este, que tenham 

crianças como participantes, que considerem que este ser é um sujeito de direito em 

desenvolvimento, que deve ser escutado e suas vontades consideradas. Além disso, esta 

participação das crianças não deve ser um trabalho comandado unicamente para cumprir 

o que está posto nas leis de forma burocrática e cartesiana, o que muitos autores 

retratam como “disparidade entre a retórica e a prática” (GADDA, 2012, p. 39). 

Outro ponto interessante que cabe destacar, é que mesmo com as leis sendo 

base norteadora para o trabalho das equipes multidisciplinares, é necessário que o texto 

da lei não seja utilizado de maneira rígida, universal e descontextualizada. Caso a 

legislação seja aplicada ipsis litteris, poderemos praticar uma violência contra os infantes 

e seus familiares já vulnerabilizados ao invés de criar estratégias para garantir seus 

direitos. Por isso, é necessário contextualizar as demandas de forma crítica, sabendo que 

as expressões da questão social são ocasionadas pelo formato desigual do sistema 

capitalista. Isso porque, muitas vezes, utilizar os parâmetros legais por meio de uma de 

uma forma padrão, naturalizada faz com que o principal ponto a ser enaltecido é a 

garantia do melhor interesse das crianças e dos adolescentes (SCHEINVAR, 2014). 

Com isso, ressalta-se que o ECA foi criado por diferentes proposições de 

distintos grupos, e dentre estes, muitos possuem ideias bastante divergentes, tendo 

como foco de junção somente a busca pela construção de referências para o trato com 

as crianças e com adolescentes diferente da colocada até o momento. 
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Fazendo a retrospectiva da história do ECA, é importante lembrar que os 
movimentos que compuseram esta lei são da maior diversidade. Houve a 
participação de setores do Poder Judiciário, das pastorais eclesiásticas; 
contava-se com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, com 
técnicos da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), das 
Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEM), dos conselhos 
profissionais, com o movimento nacional de defesa da escola pública... 
Segmentos diversos, com compreensões diversas do que é a política social e, 
em particular, a política pública (SCHEINVAR, 2014, p. 149). 

 

Neste bojo de significativos avanços sobre a proteção das crianças e dos 

adolescentes, para colocar em prática a dinâmica deste sistema salienta-se a 

organização da Rede do Sistema de Garantia de Direitos (SGD)62, que procura 

sistematizar tais ações. Neste contexto, faz-se necessário a transversalidade de 

saberes e práticas de todos integrantes das equipes técnicas que trabalham em prol 

dos interesses das crianças e dos adolescentes (BAPTISTA, 2012). 

Sendo assim, estes interesses devem ser considerados como primordiais em 

relação a qualquer processo e medidas que os tenha como atores participantes, como 

nos casos de colocação em família substituta e na adoção. Com isso, no decorrer do 

trabalho serão expostos vários quesitos que justificam a necessidade de considerar os 

interesses das crianças, para além da burocracia. Pontua-se a justificativa de um 

trabalho qualificado, que tenha como uma das etapas a organização de espaços que 

propiciem a escuta de vontades e desejos presentes e futuros das crianças.  

Neste contexto, ressalta-se que mesmo com avanços sobre a proteção de 

crianças e adolescentes, é visto que na prática tais iniciativas não são plenamente 

acionadas. Por isso, é necessário que os profissionais que trabalham nas equipes 

técnicas do sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes estejam 

sempre se qualificando, aprimorando seus conhecimentos, e assim buscando sempre 

construir as melhores estratégias para que a prática profissional consiga o objeto de 

alcançar o melhor interesse dos infantes. Além da necessidade de qualificação 

profissional, é necessários que os profissionais entendam as demandas em conjunção 

                                                
62 A primeira vez que o Sistema de Garantia de Diretos foi pautado para atenção às crianças e aos 
adolescentes foi no III Encontro Nacional da Rede de Centros de Defesa, realizado em Recife no ano de 
1992. (BAPTISTA, 2012).  
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com as determinações sociais da sociedade capitalista, a qual precisa da supressão de 

direitos, sobretudo os sociais, para poder acumular mais avassaladoramente, 

principalmente no período neoliberal. 

 
Nascimento, Lacaz e Travassos (2010) realizaram um estudo sobre diversas 
produções teóricas referentes a instituições de acolhimento e deram destaque a 
análise do descompasso entre leis e a prática no cotidiano dessas instituições e 
que causam danos ao seu público atendido, foi um dos temas. Sinalizando 
assim, para o fato de que as novas leis de proteção, principalmente o ECA com 
a noção de sujeito de direitos. Devem ser vistos como instrumentos de 
intervenção não como solução, pois o que acontece na prática nem sempre 
respeita as noções estabelecidas nas leis e normas. Tal constatação leva a 
pensar na necessidade de propor projetos de capacitação continuada que 
possibilitem atuar na tensão do cotidiano, na lacuna existente entre teoria e 
prática (BARROS, 2014, p. 36). 

 

 Dessa forma, pensar que pelo fato dos avanços legislativos a proteção dos 

direitos das crianças e dos adolescentes está plenamente efetivada é um 

posicionamento errôneo. Isso porque, para pensar a prática profissional dos técnicos do 

sistema de garantia de direitos, é necessário observar cada espaço de atuação 

profissional, as suas dificuldades e determinações do macro que infligem sobre os 

trabalhos relacionados. Nota-se por meio das pesquisas utilizadas no trabalho em tela 

que, existem muitas dificuldades no exercício profissional das instituições de 

acolhimento, principalmente no que diz respeito a qualificação profissional, 

financiamento e o planejamento de espaços para que os institucionalizados sejam 

escutados e demonstrem suas perspectivas. 

 

 
6.3 Nova Lei de Adoção – Progressos significativos para garantia primordial do 
melhor interesse da criança e do adolescente. Reflexões sobre os processos de 
adoção no Brasil 

 

 Como já posto inicialmente, atualmente o processo de adoção no Brasil é regido 

pela lei 12010/09. Como todas as legislações feitas a partir da Constituição Federal de 

1988, a Nova lei de adoção segue os preceitos da Convenção sobre os Direitos da 

Criança e do Adolescente (1989), como: a defesa primordial do melhor interesse dos 
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infantes; defesa da participação dos mesmos como sujeitos de direito que devem ter 

suas vontades consideradas e o reconhecimento dos mesmos como sujeitos de direito 

em desenvolvimento. 

 Com isso, atualmente defende-se que a medida de adoção é excepcional e 

irrevogável. Dessa forma, é posto que os infantes devem ficar institucionalizados por 

um curto período de tempo e em locais próximos a sua comunidade de origem. A sua 

morada nesses espaços deve garantir um ambiente acolhedor, como uma residência, 

garantindo liberdade e qualidade de vida. Então, mesmo que as crianças e 

adolescentes estejam institucionalizados é estimulado o contato dos mesmos com o 

externo, garantindo escola, lazer, cultura para além das instituições. Por isso, sempre 

que possível, a equipe técnica deve evitar a transferência dos infantes 

institucionalizados para outras entidades, pois tal iniciativa atrapalha na construção de 

vínculos dos mesmos com o espaço em que vivem e com as pessoas que convivem, 

demonstrando assim a necessidade de feitura de uma preparação gradativa para os 

infantes institucionalizados saírem desses locais. O acolhimento institucional pode ser 

ofertado em diferentes modalidades, e pode ser gerido por instituições públicas e 

privadas.  

 A lei 12010/09 define a construção do Cadastro Nacional de Adoção, onde são 

colocadas todas as crianças e adolescentes aptos para adoção e os pretendentes que 

querem adotar. Nesse cadastro, cruzam-se os dados do perfil requisitado pelo adotante 

com as crianças disponíveis. Caso os infantes não consigam ser adotados no Brasil, os 

mesmos são disponibilizados para adoção internacional. Antes de finalizar os 

processos de adoção, recomenda-se a feitura do estágio de convivência entre 

adotantes e adotados (prazo estabelecido pelo juiz), Já em relação a adoção 

internacional, é obrigatório que os 30 dias de estágio de convivência seja feito em 

território brasileiro. Todo o período do estágio de convivência é acompanhado pela 

equipe psicossocial e jurídica das Varas, muitas vezes com o auxílio de “Grupos de 

apoio à Adoção”. 

 Galvão (2008) afirma que a implantação do Cadastro Nacional de Adoção é 

ótimo, pois facilita o fluxo de informações dos adotantes e adotados de todo o Brasil. 
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Antes do cadastro, os processos de adoção eram mais morosos, principalmente 

quando a comarca de uma regional precisava de informações de outras comarcas. 

Salienta-se que tal procedimento também ajudou na construção de “uma fila” mais 

honesta dos pretendentes a adoção, fazendo assim com que os adotantes que estão 

mais tempo aguardando por uma criança de um determinando perfil específico seja a 

primeira a ser consultada quando a mesma for registra como apta para ser adotada. 

Também de acordo com Galvão, nos primórdios dos tramites de adoção no Brasil, os 

adotantes não passavam por uma análise prévia, apresentação de documentos e 

preparação para adoção, ocasionando o privilégio dos conhecidos e amigos dos 

profissionais que comandavam os processos. 

 Os principais documentos e normas técnicas que guiam o exercício profissional e 

a organização dos espaços físicos que conduzem os processos de adoção são: Plano 

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

Convivência Familiar e Comunitária; Novos Rumos do Acolhimento Institucional e 

Orientações Sobre o Acolhimento institucional.  

 Neste contexto, percebe-se que a medida de proteção social fornecida por meio 

de institucionalizar é defendida sempre como a última alternativa possível para garantir 

os direitos das crianças e dos adolescentes que tiveram seus direitos violados ou 

fragilizados. Mas, mesmo que institucionalizar seja renegado, é preciso entender que as 

instituições de acolhimento fazem parte das medidas de proteção dos infantes. Por 

isso, umas das principais discussões sobre instituição de acolhimento é a necessidade 

de utilizar essa iniciativa a partir de um viés crítico, negando as perspectivas de controle 

e de reajustamento dos primeiros abrigos, garantindo sempre como primordial o melhor 

interesse da criança.  

 A maioria das instituições de acolhimento são organizadas pela iniciativa 

privada63, locais os quais, muitas vezes, acabam fornecendo serviços por meio de 

benefício, e não como um direito. Essa tendência de desresponsabilização do Estado é 

fortemente acionada no neoliberalismo, momento que busca-se o Estado mínimo para o 

                                                
63 Observa-se que, na maioria dos casos, muitas instituições que são da esfera pública possuem a sua 
força de trabalho composta por contratos temporários e celetistas, não tendo o concurso público como 
principal meio para capitação de seus trabalhadores. 
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social e máximo para o mercado. Dessa forma, constata-se a valorização do chamado 

Terceiro Setor. Destarte, a importância dos profissionais da área social fazerem o seu 

exercício profissional fincado na perspectiva crítica, para não semear os serviços 

prestados como se fossem uma espécie de ajuda para os desvalidos, mas sim uma 

prática que presa a defesa dos direitos de todos os seus usuários.  

 
[...] a supervalorização do chamado terceiro setor tem sua hegemonia nas 
tendências de despolitização da questão social. Remete o enfrentamento desta 
ao âmbito privado, à sociedade civil, identificada pelo conjunto de organizações 
privadas. Desta forma, nota-se um profundo deslocamento quanto aos direitos 
sociais agora mascarados em direito moral, sob os princípios abstratos da ajuda 
mútua e solidariedade (ALMEIDA, 2013, p, 51).  

 

 Sobre essa maior incidência da iniciativa privada no comando organizacional das 

instituições de acolhimento, é importante retratar a formação de vínculo dos 

institucionalizados com a equipe técnica. Isso porque, quando os infantes são 

institucionalizados, muitos têm seus vínculos afetivos primários rompidos (família, 

comunidade, cultural etc), fazendo assim com que seus laços afetivos sejam 

construídos e fincados fortemente com os profissionais das instituições. Pelo fato das 

organizações da sociedade civil, na maioria das vezes, contratar seus profissionais por 

meio de vínculos precários, essa afetividade, afabilidade tida pela equipe técnica das 

instituições privadas com as crianças e os adolescentes institucionalizados pode está 

ameaçada.  

 Entretanto, cabe ressaltar que independente da base da instituição, que ela seja 

pública ou privada, é necessário que a mesma seja compreendida como espaço de 

proteção e acolhimento dos infantes, fazendo assim com que a vivência nesses 

espaços seja proporcionada da melhor forma possível, garantindo seu pleno 

desenvolvimento e constante contato com a comunidade externa. Neste contexto, a 

ideia de não institucionalizar tem que ser problematizada de acordo com cada demanda 

posta, retratando um processo de desligamento gradativo e planejado, e não sendo 

uma ação feita somente para cumprir o texto da lei (SCHEINVAR, 2014). 

Dessa forma, ressalta-se mais uma vez a importância de uma preparação 

gradativa para a saída das crianças e adolescentes institucionalizados, assim como um 
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maior incentivo para o preparo e qualificação desses trabalhadores, pois em ambos 

atores o rompimento do vínculo construído nos locais de acolhimento, em muitos casos, 

são danosos. Até porque, muitos pesquisadores afirmam que para os infantes se 

desenvolverem nos espaços institucionais, os mesmos precisam do auxílio das equipes 

técnicas, principalmente dos cuidadores ou educadores sociais, além da necessidade 

de espaço físico adequado para acolher as crianças e os adolescentes. 

 
A criança necessita estabelecer relações afetivas com os cuidadores e 
precisam deles para se estruturar como sujeito, com identidade própria, são os 
cuidadores que os escutam, os entendem; que cuidam deles atendendo suas 
necessidades na medida do possível [...] (MARQUES, CANO e 
VENDRUSCOLO, 2007, p. 11). 
 

 Entretanto, alguns pesquisadores retratam que os vínculos de afeto dos 

cuidadores com as crianças e adolescentes institucionalizados não devem partir por um 

viés de dependência, mas sim, uma relação que promova a efetividade do equilíbrio e 

autonomia dos acolhidos. Por isso, é necessário que os profissionais das instituições de 

acolhimento estejam sempre inseridos em programas de qualificação e capacitação 

formulados de acordo com o cotidiano, da realidade profissional que fazem parte, pois 

somente dessa forma será possível agir com profissionalismo (BARROS, 2014). 

A vivência em um acolhimento institucional não é o mais adequado para que se 

tenha uma estupenda qualidade de vida, mas, como tal medida serve para garantir a 

proteção de crianças e adolescentes, o formato de trabalho nestes espaços deve ser 

cumprido com excelência, buscando constantemente as iniciativas e dinâmicas que 

auxiliem a construção de individualização das crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos que tenham suas necessidades atendidas e perspectivas futuras consideradas 

(CARRANO, 2012).  

 
[...] é relevante repensar, recuperar e investir no universo institucional dessas 
entidades, superando os estigmas que acompanham a realidade das 
instituições como lugar do “fracasso”, permitindo que o mesmo seja visto como 
um local de possibilidades, de acolhimento, de afeto e proteção (ADRIÃO, 
2013, p. 15). 
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Como alternativas para humanizar e semear um trato mais afetivo e 

humanizados da institucionalização das crianças e dos adolescentes, ou incentivar a 

não permanência dos mesmos por um longo período de tempo, foram criados 

programas, como: acolhimento familiar64, apadrinhamento afetivo65 e o sistema quero 

uma família66. As duas primeiras iniciativas correspondem ao acolhimento das crianças 

e adolescentes por famílias e pessoas selecionadas, já a última representa o acesso 

das informações em um sistema, onde os cadastros das crianças menos acessados 

são posto sempre na página inicial para as próximas pessoas que iram visitar a página.  

Em relação a preparação pré adoção organizada tanto para os adotantes quanto 

para os adotados, percebe-se pela análise das pesquisas consultadas que esse 

processo ocorre com frequência e de maneira qualificada para os que buscam adoção, 

mas ainda é uma prática pouco problematizada e elaborada para as crianças 

institucionalizadas. 

Na pesquisa de mestrado de Guimarães (2010), intitulada “A perspectiva da 

criança sobre seu processo de adoção”67, aonde as crianças constam como 

                                                
64 Foi um programa criado pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária de 2006. As 
famílias que se cadastram para fazerem acolhimento familiar não assumem as crianças como filhos 
adotivos. Observa-se que esse programa funciona como uma das estratégias da Rede do Sistema de 
Garantia de Direitos das crianças e dos adolescentes, pois ele serve como um aparato para auxiliar as 
equipes técnicas, tanto nos trabalhos de reinserção a família natural ou para processos de adoção. O 
acolhido fica durante 6 meses nessas famílias, as quais recebem uma ajuda de custo para o sustento dos 
infantes durante esse período. Informações retiradas do site: 
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/realidade-brasileira-sobre-
adocao/programa-de-acolhimento-familiar-as-familias-acolhedoras.aspx.  
65 Esse é um programa corresponde a uma pessoa apadrinhar uma criança, que pode está 
institucionalizada ou em família acolhedora. Existem ONG’s que fazem capacitação desses padrinhos. 
Esse esquema de apadrinhamento funciona da seguinte forma, os padrinhos e madrinhas fazem vistas 
as crianças, além de prestarem apoio emocional etc. Quando as crianças vão para a casa dos 
padrinhos,é necessário autorização da instituição, e em casos de viagens de férias, é preciso pedir 
autorização judicial. Informações retiradas do site: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79680-
apadrinhamento-afetivo-proporciona-convivencia-familiar-para-criancas-do-df 
66 Em 2007 foi desenvolvido pelo Ministério Público um Sistema de informações do Módulo Criança e 
Adolescente, o qual tinha o objetivo de viabilizar o acompanhamento de todos os casos de crianças e 
adolescentes em acolhimento com condições de serem adotadas. Todo esse sistema é gerenciado pelo 
Ministério Público. Um dos avanços dessa iniciativa é que, todos os cadastros menos visitados aparecem 
sempre na primeira página no momento da próxima consulta, pois essa é uma forma de fornecer mais 
visibilidade aos infantes que não estão no perfil de preferência dos adotantes. Informações retiradas do 
site:  http://www.mprj.mp.br/documents/112957/2522046/Cartilha_Sistema_Quero_uma_Familia.pdf. 
67 Esta pesquisa de mestrado foi apresentada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo em junho de 2006. 
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colaboradoras de sua pesquisa, há uma afirmação importante da autora nesse sentido: 

“ao buscar na literatura nacional e internacional publicações sobre adoção, no ano de 

2002, constatamos a escassez de pesquisas conduzidas com a, ou a partir da própria 

criança” (2010, p. 14). Esta situação demonstra um paradigma muito adverso para o 

cotidiano das crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento, tanto 

para os que estão em processo de reintegração ao seu seio familiar natural quanto para 

os que estão institucionalizados e aptos para serem adotados ou passando por um 

processo de adoção. Porquanto, as opiniões dos infantes institucionalizados, os seus 

entendimentos sobre o cotidiano e suas vontades devem ser conservados em todos os 

processos em que seu futuro, suas condições e perspectivas de desenvolvimento estão 

envolvidos, fazendo assim com que os profissionais que trabalham no sistema de 

garantia de direito escute-os, observando tais definições apontadas como um dos 

pontos norteadores da sua prática profissional. 

Observa-se que este tema é importante porque é um pressuposto que está 

presente nas normas e leis sobre a adoção, ao afirmar a necessidade de uma plena 

proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária. Assim, demonstra que é necessário tanto para os infantes quanto para os 

aptos para adotar que passem por uma preparação planejada e qualificada pelas 

equipes técnicas (vide artigo 28 da lei 12.010/09 e os princípios das Orientações 

Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, organizado 

pelo CONANDA e CNAS e publicado em 2008). No decorrer dessas preparações, tanto 

os adotantes quanto os adotados devem ter possibilidade de expressar as suas 

vontades, medos e desejos em relação ao processo de adoção e à inserção em um 

novo arranjo familiar. Essa maior atenção ao que as partes dos processos de adoção 

têm a dizer é de extrema importância para que a formulação desse novo arranjo familiar 

seja construída com mais fluidez, fazendo com que seus integrantes possam ter maior 

possibilidade de desvelar seus dilemas e questões advindas dessa nova configuração 

familiar. Neste bojo, mostra-se necessário fazer uma reflexão sobre os trabalhos 

desenvolvidos nas instituições de acolhimento e a qualificação das suas equipes 

técnicas. 
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Atualmente, investe-se muito em projetos que incentivam a adoção, estipulando 

até metas de adoções a serem batidas anualmente (vide Termo de Cooperação 

Técnica firmado dia 25/05/2015 entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

Corregedoria Geral de Justiça, Ministério Público e Defensoria do Estado do Rio de 

Janeiro), além do programa “Lar Para Mim” (Lei 1819/2000), que corresponde ao 

recebimento de um auxílio-adoção aos funcionários do Estado do Rio de Janeiro que 

adotarem crianças mais velhas. Diante de tais iniciativas, é de extrema importância uma 

maior reflexão e questionamento sobre o ato de adotar. Isso porque, caso não ocorra 

uma análise investigativa crítica dos profissionais que trabalham em conjunto os 

processos de adoção, sem considerar e privilegiar o melhor interesse dos infantes, o 

percurso deste exercício profissional terá um rumo avesso ao defendido, engessando a 

adoção apenas para dados quantitativos e as estatísticas dos órgãos públicos 

explicitados. 

Outro fato que engloba a adoção, são os processos de destituição do poder 

familiar. Esse procedimento deve ser feito com muita cautela e em conjunto com toda a 

equipe técnica. Analiso que esta situação não pode ser analisada e refletida em um 

curto período de tempo, pois envolve muitas nuances que podem abarcar medidas 

estigmatizantes e de culpabilização das famílias mais pauperizadas. De acordo com o 

ECA, a ausência de recursos financeiros não determina que os familiares não podem 

cuidar e criar sua prole. Antes de destituir o poder familiar, faz-se necessário um 

trabalho em rede com os pais dos infantes e a sua família extensa, utilizando todos os 

programas, iniciativas e possibilidades para a realização dessas ações. Caso contrário, 

a condição social dos infantes levam muitos deles à serem institucionalizados, tirados 

de suas famílias naturais, algumas vezes, por justificativas banais, como os processos 

de destituição familiar, partindo de uma análise moralizante e conservadora, que pode-

se citar como um exemplo legítimo o que ocorre com famílias que apresentam 

situações de extrema pobreza, que podem ter seus filhos retirados dos seus cuidados, 

ao invés da rede problematizar esta questão e buscar encontrar soluções por meio de 

medidas previstas nas políticas sociais, para assim manter e reforçar os vínculos 

familiares.  
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De acordo com Galvão (2008), é uma das mais difíceis e complexas das 

intervenções, por isso, para fazê-la é necessário que a decisão de destituição parta de 

uma construção coletiva para determinar os casos. Este trabalho em equipe favorece o 

comprometimento de cada integrante das equipes técnicas. Ainda de acordo com  a 

autora, o trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar é excelente para evitar 

uma intervenção individualizada e fragmentada, pois em conjunto o trabalho flui de 

maneira socializada e integrada, fomentando diálogo entre equipes. 

Na pesquisa de doutorado de Nunes (2015), foi relatado que muitas famílias 

pauperizadas e alguns profissionais que trabalham nas instituições de acolhimento 

preferem que as crianças e adolescentes fiquem institucionalizadas, pois afirmam que 

por meio dos serviços das instituições que os infantes vão ter acesso a educação, 

cultura, alimentação, saúde etc. Esses dados relatam que a supressão de um direito 

(liberdade e convivência familiar) acaba asseguram acesso a outros. Também de 

acordo com a pesquisa da autora, constatou-se que muitas vezes, as famílias pobres 

por serem julgadas e marginalizadas acabam internalizando essa incapacidade de 

cuidar da sua prole, percepções essas que, em diversas ocasiões, são impetradas pela 

própria equipe da rede. 

 
É o não acesso e a violação de seus direitos que asseguram o acesso e a 
garantia dos direitos, um aparente paradoxo que perpassa a realidade da 
população mais pobre e ao mesmo tempo o que garante a existência das 
políticas públicas voltadas para essa população (NUNES, 2015, p. 34). 

 

Muitos atores renomados que trabalham na rede de proteção das crianças e dos 

adolescentes defendem a ideia de agilidade nos casos de destituição do poder familiar, 

justificando que em muitos casos, por causa da demora desse processo, muitas 

crianças perderam a oportunidade de serem adotadas, pois não possuem a idade 

desejada pelos adotantes (normalmente, a idade desejada pela maioria dos adotantes é 

de recém nascido até 5 ou 7 anos). Não concordo com essa iniciativa, pois antes de 

qualquer medida sobre demarcação de idade, é necessário que as equipes técnicas 

que trabalham na preparação psicossocial e jurídica dos adotantes nos processos de 
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adoção trabalhem estratégias de convencimento com os adotantes que demarcam 

primordialmente a idade dos futuros filhos adotados.  

 
[...] a criança adotável deve deixar de significar um bebê recém nascido, de pele 
clara e saudável. Criança adotável deve ser toda criança que não têm 
possibilidades de ser criada pela sua família de origem e passa portanto, a 
estar potencialmente pronta para integrar-se à uma família substituta. Nessa 
nova compreensão de filiação, o termo criança inadotável precisa, 
urgentemente, ser abolido do contexto onde se trabalha e estuda essa questão 
(FERREIRA, 2014, p. 44).  
  

Durante a pesquisa, percebeu-se que a maioria dos percalços que envolvem os 

processos de adoção e suas instituições ocorrem justamente nos espaços utilizados 

como acolhimento institucional. Os problemas são: em relação à infraestrutura, falta de 

qualificação profissional, não investimento da esfera pública etc. Refletindo sobre essa 

conjuntura, é visto que o alicerce de quase todos os problemas que atrapalham a 

continuidade do sistema de proteção das crianças e dos adolescentes partem das 

ofensivas neoliberais, a qual retrata delibera diminuição dos direitos, principalmente os 

sociais, postando-os como responsabilidades da sociedade civil, a qual disponibiliza os 

seus serviços como benefícios, descaracterizando a ideia de direito universal, gratuito e 

de qualidade. Com essa ideia de Estado mínimo, ocorre o solapamento das políticas 

públicas, fazendo assim com que o atendimento prestado as famílias pobres, as quais 

não podem recorrer aos serviços da iniciativa privada, sejam advindo de meios 

assistencialistas e tutelares, tratando os usuários por meio da caridade, apagando o 

ideário de reconhecimento do mesmo como sujeito de direito. 

 
Com os novos parâmetros de funcionamento e orientações metodológicas, 
referentes às entidades de acolhimento institucional, espera-se do técnico, que 
atua nesta área, qualidade no seu desempenho profissional visando a proteção 
da criança e do adolescente acolhido. Portanto, para a efetividade do 
acolhimento, é necessário que a equipe profissional seja treinada, capacitada, 
valorizada e respeitada. Quando isso não acontece, contribui para uma 
desorganização no processo de trabalho, gerando uma insatisfação na equipe, 
e por consequência, a violação de direitos das crianças e dos adolescentes 
(BARBOSA, p. 99, 2014). 

 

Em suma, não se pode negar que os processos históricos de proteção das 

crianças e do adolescentes acarretaram significativos avanços, com o trato mais 
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humanizado e o reconhecimento dos infantes como sujeitos de direito que precisam de 

proteção especial para o seu desenvolvimento. A legislação que rege a adoção 

atualmente bebe nessa fonte de emancipação das crianças e dos adolescentes, mas a 

sua aplicabilidade ainda é falha em muitas instituições e tramites dos processos de 

adoção. Como norte de melhora, posta-se a necessidade dos profissionais que 

trabalham nesses espaços estarem sempre se qualificando e capacitando em espaços 

que transmitem conhecimento por um viés crítico, de analisando as questões sociais a 

partir das determinações sociais como um todo, sem culpabilizar os indivíduos pela 

situação em que se encontram, principalmente se as demandas ocorrem pelo fato dos 

usuários fazerem parte da população mais pauperizada. 

 
[...] o grande desafio àqueles cuja matéria é, cotidianamente, lidar com as 
seqüelas decorrentes do processo de constituição da Questão Social a partir da 
lei geral da acumulação: conhecer as muitas faces da questão social a partir da 
lei geral da acumulação: conhecer as muitas fases da Questão Social no 
Brasil, das quais a mais perversa é a desigualdade econômica, política, social 
e cultural a que estão submetidos milhões de pessoas, o que requisita um 
grande esforço de pesquisas sobre o Brasil. É necessário e imprescindível 
conhecer profundamente nossa matéria: a Questão Social brasileira (BEHRING 
e MORAIS, 2009, p. 10) 
 

 Na atualidade, está em pauta discussões para ocorrência de mudanças na lei 

que rege os procedimentos de adoção. Este é um anteprojeto do governo federal que 

está em momento de consulta pública organizado pelo Ministério da Justiça. Abaixo 

serão expostos alguns dos pontos que pretendem ser mudados na lei 12.010/0968: 

. Delimitar o processo de adoção por prazo de 120 dias, que pode ser prorrogado por 

mais 120; 

. Delimitar o tempo do processo de destituição do poder familiar com duração de 60 

dias; 

. Facilitar a adoção internacional, defendendo que, se dentro de um ano a criança ou o 

adolescente não forem adotados por pretendentes brasileiros, as mesmas podem ser 

adotadas por estrangeiros. Atualmente, a adoção internacional só é solicitada quando 

                                                
68 Informações retiradas do site: http://cbn.globoradio.globo.com/editiriais/pais/2016/10/04/GOVERNO-
PROPOE-PRAZOS-MENORES-PARA-A-ADOCAO-NO-BRASIL.html. Acessado em 05/10/2016. 

http://cbn.globoradio.globo.com/editiriais/pais/2016/10/04/GOVERNO-PROPOE-PRAZOS-MENORES-PARA-A-ADOCAO-NO-BRASIL.html
http://cbn.globoradio.globo.com/editiriais/pais/2016/10/04/GOVERNO-PROPOE-PRAZOS-MENORES-PARA-A-ADOCAO-NO-BRASIL.html
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acabadas todas as possibilidade das mesmas serem adotadas por pretendentes 

brasileiros; 

. Delimitar prazos para estágio de convivência para adoção nacional (90 dias) e para 

adoção internacional (de 15 a 45 dias); 

. Defende acolhimento familiar para acrianças de até 6 anos. Na legislação atual, 

defende-se a ideia de acolhimento familiar para todas as crianças e adolescentes que 

estejam aptos para a adoção; 

. Traz a ideia de que os cadastros locais e nacionais de adoção devam ser geridos pelo 

CNJ de maneira integral; 

. Prevê adoção para pessoas que não estejam envolvidas no cadastro, desde que tal 

processo envolva crianças maiores de 6 anos (adoção tardia). Hoje isso é possível em 

casos de adoção unilateral (ocorre quando permanece o vínculo natural de um dos 

genitores, que pode ser o pai ou a mãe, e um terceiro pleiteia essa adoção); 

. Tramitação prioritária para apadrinhamento afetivo e os processos de adoção que 

envolvam grupos de irmãos, crianças e adolescentes com doenças crônicas, que 

tenham alguma deficiência ou necessidade específica de saúde; 

. Nos grupos destacados que necessitam de tratamento diferenciado nos processos de 

adoção, para assim respeitar sua identidade social, já encontram-se os indígenas e os 

remanescentes de comunidades quilombolas. Pela mudança, pretende-se incluir os 

grupos de ciganos e refugiados; 

. Os adotantes já têm direito a licença maternidade e salário família. Pela nova 

legislação, os mesmos vão passar a desfrutar da estabilidade de emprego, a qual 

somente as gestantes possuem.  

 Analisando todo esse percurso histórico que as perspectivas de mudança nos 

rumos dos processos de adoção, constata-se que a ideia principal é de incentivo a 

feitura da adoção, e principalmente, que tal processo ocorra com celeridade. Nestas 

mudanças, percebe-se que não ocorre uma análise crítica da ausência de políticas 

sociais para melhorar a situação precária de vida das família que entregam seus filhos 

para adoção ou uma problematização nos casos em que crianças e adolescentes 
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destes núcleos familiares são retiradas dos mesmos sem nenhum trabalho específico 

de acolhimento e humanização do processo.  

 Neste contexto, observa-se um incentivo a adoção, ou a utilização dessa prática 

para desresponsabilizar o Estado por maior eficiência das políticas públicas em 

diferentes áreas. Por isso, é de extrema importância que os profissionais que trabalham 

nos processos de adoção sejam qualificados, tenham uma reflexão crítica da sociedade 

desigual capitalista e das estratégias de dominação de constituição e permanência de 

políticas sociais ineficazes, para assim poderem defender o melhor interesse das partes 

interessadas nos processos, com a suprema importância de garantir primordialmente o 

melhor interesse da criança. Essa situação se agrava ainda mais nos casos de 

destituição do poder familiar, pois tal temática caminha em uma linha tênue com a 

culpabilização da família natural por ser pobre, desmerecendo o cuidado que essa 

conjunção familiar pode oferecer somente por sua situação financeira. 

 

.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Nos primórdios, a proteção fornecida para as crianças e os adolescentes era 

baseada na caridade, na ajuda da igreja católica e das ações sociais feitas pela 

população. Com o passar dos anos, principalmente a partir do governo de Getúlio 

Vargas, essa proteção passou a ser fornecida pela esfera pública, sendo transmitida e 

posta em ação a partir de vieses moralizadores e de culpabilização dos indivíduos 

pauperizados, buscando o reajustamento dos mesmos para seguirem padrões de 

comportamento estipulados como corretos. Neste diapasão, é visto que o fato de 

abrigar os ditos “menores” desvalidos era um dos principais serviços utilizados para 

garantir a proteção dos infantes, fazendo assim, com que muitos abrigados vivessem a 

vida inteira nesses espaços, sem contato com a comunidade externa e seus vínculos 

afetivos originários.  

 Os processos de adoção seguiram essa mesma base de abrigamento. Os 

infantes, quando adotados possuíam tratamentos dispares em relação aos filhos 

biológicos, como receber herança em um valor reduzido e filiação registrada por meio 

de escritura pública. No Brasil, até a década de 1980, existiam duas modalidades de 

adoção, que eram chamadas de adoção simples e plena, no primeiro caso, os 

documentos do adotado ainda mantinham a família biológica como parente, já no 

segundo caso, o filho adotivo era legitimado plenamente, sendo reconhecido como filho 

do adotante, mas para passar por essa modalidade de adoção a criança tinha que ter 

até um limite específico de idade. 

 Com o passar dos anos, foram ocorrendo muitas mudanças na sociedade, onde 

muitos grupos começaram a defender causas específicas, como movimento feminista, 

movimento LGBT etc. Neste bojo, muitos estudiosos, grupos populares, movimentos 

sociais e documentos internacionais começaram a se debruçar sobre a causa da 

proteção das crianças e dos adolescentes, afirmando que os mesmos precisavam de 

um trato mais humanizado, precisavam ser reconhecidos como seres em 

desenvolvimento que precisam de tratamento especial. No Brasil, essas perspectivas 

começaram a ocorrer fortemente na década de 1980, momento reconhecido como 
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período de redemocratização brasileiro, pois simbolizou a feitura da constituinte, 

construção marcada pela disputa de ideais distintos de diferentes grupos.  

 Sendo assim, a partir da Constituição Federal de 1988 foi trazida a ideia da 

proteção das políticas públicas como prioritárias para as crianças e adolescentes, 

situação que deve ser dinamizada por todos os entes federativos. Por meio desse 

período de redemocratização, com impulso das forças dos de alguns operadores de 

direito e dos movimentos sociais em defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual 

entrou em vigor a partir da década de 1990. Com isso, a partir da construção do ECA, a 

proteção fornecida para as crianças e adolescentes foi legitimada formalmente, 

retratando como deve ser prestado o serviços para os infantes em diferentes áreas, 

reconhecendo os mesmos como sujeitos de direito em desenvolvimento.  

 Com o ECA, o ramo da adoção também teve avanços significativos, como a 

utilização do acolhimento institucional de caráter excepcional e provisório, fornecidos 

somente quando esgotadas todas as medidas possíveis para fortalecer os vínculos dos 

mesmos com a família natural. 

 Nesta mesma base de avanços, cita-se a chamada Nova lei de adoção, a qual 

traz todos os preceitos do ECA em relação a temática, mas traz iniciativas novas para a 

realização desse processo, como: a construção do Cadastro Nacional de Adoção e um 

tratamento mais humanizado para as mães que desejam entregar seus filhos para a 

adoção. Nesse mesmo caminho, foram criados planos e orientações técnicas para 

nortear os trabalhos feitos para garantir o bem estar das crianças e adolescentes 

institucionalizados e que irão passar pelo processo de adoção. 

 De acordo com Faleiros e Moraes (2014), a vinculação que ocorre entre 

adotantes e adotados é ao mesmo tempo afetiva, social e jurídica, pois os processos de 

adoção transitam por essas áreas para poderem ser concretizados. Tanto para as 

crianças que vão ser adotadas quanto para os adotantes, observa-se que a inserção 

nesse processo feita por ambos é algo bem complexo, pois representa uma nova 

vinculação de afetos e conhecimentos nas suas vidas. Nesse contexto, observa-se a 

necessidade de também considerar as histórias de vida passadas antes da vinculação 
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adotante e adotado, pois resgatando  vida individual de cada um deles envolvido facilita 

no processo de construção de uma nova filiação. Percebe-se que as crianças e 

adolescentes institucionalizados são os que mais sofrem com essa desvinculação e 

vinculação, pois quando são acolhidos sofrem uma ruptura no processo de construção 

de suas vidas, afastando-se de sua história de cultura, e quando saem das instituições 

acabam tendo uma nova ruptura, pois quando saem desses espaços acabam 

rompendo vínculos com os amigos institucionalizados e com a equipe técnica desses 

locais (GALVÃO, 2008). 

 Na atualidade, por perspectivas de mudanças nos processos de adoção, 

observa-se que está previsto para ocorrer um desmonte do trato mais acolhedor e 

humaniza dos processos de adoção, pois busca-se somente cumprir metas para 

incentivar o ato de adotar, obscurecendo a discussão crítica da feitura de melhores 

políticas públicas para fortificar os vínculos familiares, como uma forma de “prevenção” 

para que menos crianças e adolescentes sejam institucionalizados. Neste contexto, 

observa-se que a ação de adotar está sendo usada para suprir a ausência e 

precariedade das políticas sociais, que no contexto neoliberal são cada vez mais 

solapadas. 

 Enfim, verifica-se que os processos de adoção são complexos, pois envolvem 

diversas áreas e situações que abarcam contextos para além do desejo paterno e 

materno do adotante e o desenvolvimento de crianças e adolescentes em uma família. 

Até porque, cabe ressaltar que a proteção voltada para esse grupo sempre foi marcada 

por iniciativas que não serviam fielmente para esse fim, e as perspectivas de mudança 

dessa antiga demanda ainda são consideradas novas em relação ao tempo atual, no 

caso do Brasil, tais iniciativas apareceram com maior visibilidade a partir da década de 

1980.   

Por conseguinte, enfatiza-se a necessidade de capacitação e qualificação dos 

profissionais das equipes técnicas que fazem seu exercício profissional na rede do 

sistema de garantia de direito dos infantes, pois é de suprema importância que os 

mesmos tenham uma visão crítica da totalidade das relações sociais pautadas no modo 

de produção desigual capitalista em sua fase neoliberal, pois somente partindo dessa 
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base de análise é que serão capazes de pautarem o seu exercício profissional voltado 

para a garantia primordial dos direitos das crianças e dos adolescentes. Observa-se 

que o serviço das equipes técnicas organizado em rede, com uma comunicação fluida e 

contínua é essencial para o funcionamento do sistema de proteção dos direitos das 

crianças e dos adolescentes. 

 
[...] suas intervenções podem ser neutralizadas e empobrecidas quando não 
existe compartilhamento dos objetivos e das ações entre os diferentes atores do 
Sistema de Garantia de Direitos, em especial da parte dos gestores, o que 
prejudica muitas vezes a continuidade das intervenções (GALVÃO, 2008, p. 
179). 
 

 Neste bojo de percepções, é necessário ressaltar que, pelo fato das leis serem 

produzidas por uma pluralidade de movimentos e grupos sociais, visões heterogêneas 

são colocadas em seu texto, para assim poder abarcar um pouco do desejo de todos os 

componentes. Por isso, tratar o texto da lei como algo unificado, imóvel, engessado, 

sem contextualizá-lo nas relações sociais, ocasiona um exercício profissional errôneo, 

conservador. Isso porque, os conceitos das leis precisam ser desnaturalizados com 

seus conteúdos. Então, com base nas leis, pode ocorrer uma multiplicidade de 

abordagens dos profissionais que planejam as ações e dos que estão na ponta. 

 Por isso, mesmo com profissionais qualificados academicamente, o que é 

excelente, não é aceitável desmerecer os que só possuem experiência na prática, até 

porque, ambos se complementam e devem ter sua prática pensada em conjunto, 

defendendo a feitura de mobilizações para garantia de direitos dos seus usuários, 

lutando para a construção de políticas sociais eficazes, que ajudem na construção do 

pleno bem estar das crianças e dos adolescentes, rechaçando assim qualquer medida 

que transcorra nos processos de adoção que só visem a prática desta ação para 

agradar quantitativamente nos dados estatísticos e não a feitura de um trabalho 

planejado e qualificado. 
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