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 “Adotar uma criança é uma grande obra de amor.”  

(Santa Madre Teresa de Calcutá) 



RESUMO 

 

O presente trabalho visa fomentar uma análise do instituto da Adoção Especial através de dois 

vieses: um objetivo e um subjetivo. A vertente objetiva será apresentada através da 

conceituação do termo, da abordagem jurídica e procedimental da adoção e da apresentação 

de dados retirados do Painel do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho 

Nacional de Justiça. A observação subjetiva será constituída através da transcrição direta da 

entrevista realizada com sete mães que adotaram crianças portadoras de necessidades 

especiais, abordando o ponto de vista delas acerca dos trâmites processuais, dos medos, 

dificuldades e anseios, das experiências vivenciadas e dos possíveis preconceitos encontrados. 

Inicia-se a parte objetiva com um breve panorama histórico da adoção em um contexto geral, 

bem como, desse lapso temporal no país ora analisado, o Brasil. Posteriormente, verifica-se a 

abordagem da terminologia adoção em sua forma mais aberta, que abrange diversas 

modalidades, através da explicação do termo. É passado para uma breve dissertação acerca da 

Lei Nacional de Adoção e do procedimento para adotar e chega-se ao subgrupo “Adoções 

Necessárias”, onde um breve relato desta e de suas vertentes é exposto. Dentre as adoções 

tidas como mais dificultosas de ocorrerem e por isso, demandam maior atenção por parte do 

Poder Judiciário, encontra-se a Adoção Especial, objeto de estudo. É iniciado o capítulo 

voltado a esta temática primordial, com a sua explicitação e análise conceitual, legislativa e 

procedimental. Posteriormente, passa a ocorrer a apresentação dos gráficos e dados extraídos 

do Painel acima mencionado. E, por fim, chega-se ao capítulo especial destinado a tópicos 

respondidos por mães que passaram por essa experiência. Ao final, sendo realizada as 

considerações finais, é ressaltada a importância em se discutir este tema de relevância social e 

lutar contra amarras preconceituosas que excluem essas crianças do direito ao convívio em 

seio familiar. A metodologia empregada consistiu na análise dos gráficos em conjunto com as 

entrevistas realizadas, demonstrando como resultado a plena aplicabilidade da lei 12.955/2014 

e a prevalência de uma mentalidade preconceituosa e ainda arcaica no que tange a moralidade. 

Dessa forma, o resultado encontrado pautou-se em questões inerentes ao convívio social, a 

ausência de informações e debates acerca da temática e a urgência na formação de uma rede 

de apoio ao sistema de adoção especial. Implicando em discussões sobre possíveis questões 

que podem ser realizadas, a partir do debate acadêmico.  

Palavras-chave: Adoção; Adoção Especial; Criança; Adolescente; Portador de Necessidades 

Especiais; Sistema Nacional; Mães. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to stimulate an analysis of the special adoption institute through two 

biases: an objective and a subjective one. The objective aspect will be presented through the 

conceptualization of the term, the legal and procedural approach of the adoption and the 

presentation of data withdrawn from the panel of “Sistema Nacional de Adoção e 

Acolhimento” of Conselho Nacional de Justiça. The subjective observation will be constituted 

of the direct transcription of the interview conducted with seven mothers who adopted 

children with special needs, addressing their point of view about the procedural steps, fears, 

difficulties and desires, of the experiences and possible prejudice encountered. Thus, a 

historical overview of adoption is made in a general context, as well as, of this time lapse in 

the analyzed country, Brazil. Subsequently, the adoption terminology approach is verified in 

its broadest form, which covers several modalities, through the explanation of the term. 

Posteriorly, a brief dissertation on the “Lei Nacional de Adoção”, the procedure for adopting 

is introduced and the subgroup “Necessary Adoptions” is reached, where a brief account of 

this law and its aspects are exposed. Among the adoptions considered more difficult to occur 

and for that reason, they demand more attention on the part of the Judiciary System, there is 

the Special Adoption, object of study. The chapter on this fundamental issue begins, with its 

conceptual, legislative and procedural explanation and analysis. Subsequently, the 

presentation of the graphs and data extracted from the previously mentioned panel begins to 

occur. And finally, we reach to the special chapter designed for topics answered by mothers 

who have gone through this experience. In the end, the final considerations being made, the 

importance of discussing this topic of social relevance and fighting prejudiced bonds that 

exclude these children from the right to live in family is highlighted. The methodology used 

consisted of analyzing the graphs in conjunction with the interviews carried out, 

demonstrating as a result the full applicability of Law 12.955/2014 and the prevalence of a 

prejudiced and still archaic mentality regarding morality. Thus, the result found was based on 

issues inherent to social interaction, the absence of information and debates on the subject and 

the urgency in forming a support network for the special adoption system. Implying 

discussions on possible questions that can be asked, from the academic debate. 

Keywords: Adoption; Special Adoption; Child; Adolescent; With special needs; National 

System; Mothers. 
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INTRODUÇÃO 

 A terminologia “família”, bem como suas conceituações e concepções, acompanham a 

sociedade global desde os seus primórdios. Ao longo de séculos, esse vocábulo passou por 

constantes mutações e adaptações aos padrões da época ao qual estava inserido. Nesse 

sentido, elementos, criados paralelamente, se acoplaram a uma marcada visão de núcleo 

central e entre eles encontra-se a adoção. Juridicamente incorporado e tratado, este instituto 

alçou voo para o cenário mundial de debates e se tornou assunto de essencial aplicação, 

principalmente no que tange as “adoções mais difíceis”. 

 No Brasil, a adoção foi introduzida a legislação nacional e passou a ser regulamentada 

pelo Código Civil. Apenas em 2009 recebeu um dispositivo próprio, conhecido como Lei 

Nacional de Adoção (Lei 12.010). Todavia, embora tenha recebido diploma próprio e tenha 

passado a ingressar o cenário nacional, a adoção ainda era vista com um olhar de 

padronização social e encontrava em seus pretendes buscar por perfis ou estereótipos 

demarcados pelo “modelo social”. As buscas, em sua maioria, eram por crianças até dois 

anos, brancas, sem irmãos e que não apresentassem deficiência alguma. Crianças ou 

adolescentes que não se enquadravam nesses termos eram fadadas a constantes esperas em 

abrigos e instituições, não recebendo olhar algum da sociedade e encontrando uma 

perspectiva muito baixa, às vezes rara, de pertencer a uma família. Observando essa questão, 

autores dessa temática, em conluio com grupos que fazem o suporte de apoio à adoção, 

cunharam um termo para chamar atenção da aldeia nacional acerca da necessidade em se 

realizar adoções que são, ainda mais, necessárias, quais sejam: tardia, interracial, com grupos 

de irmãos e de crianças que apresentem alguma doença ou deficiência – adoção especial. 

 Nesse sentido, passa a ser mais debatida a adoção especial, entendida como a 

modalidade em que os proponentes encontram-se dispostos a aceitar um menor, seja ele uma 

criança ou um adolescente, com algum diagnóstico de deficiência ou necessidade especial, 

como filho. Visto isto, cumpre lembrar que, embora a temática sobre a inclusão social de 

pessoas portadoras de necessidades especiais seja antiga, a preocupação para com a 

implementação de medidas práticas para esta inserção é recente no histórico nacional. Muitas 

medidas já criadas encontram-se ainda em fase de adequação, o que ainda não os torna tão 

eficazes. A partir desta necessidade, em 2014, o Poder Legislativo nacional iniciou o marco 

no que tange a implantação de medidas que assegurem a adoção especial, a partir da criação 

da Lei 12.955/2014. O referido dispositivo alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

inseriu um parágrafo em que objetiva a concessão de prioridade nos trâmites processuais de 
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casos que envolvam adoções de crianças ou adolescentes portadores de necessidades 

especiais.  

 A partir da criação da Lei acima mencionada, novas medidas assecuratórias e de 

inserção social passaram a serem debatidas. Todavia, a temática da adoção especial só 

recebeu uma devida atenção midiática no ano de 2019, quando o Conselho Nacional de 

Justiça implementou um painel com dados reais e atualizados do Sistema Nacional de 

Acolhimento e de Adoção. Através desse painel a discrepância entre adoções tidas como 

“normais” e adoções especiais foram transparecidas a nível mundial e puderam alertar a 

população acerca de uma eminente necessidade em se romper com amarras de preconceito e 

efetivar essas adoções, tão necessárias.  

 Isto posto e, entendendo ser de importante relevância social o debate acerca da adoção 

especial, o presente trabalho objetiva precipuamente abordar esta modalidade do instituto da 

adoção, encarando-a frente a adoção tida como tradicional e revelando a discrepância entre 

ambas.  

Busca-se apresentar, em um primeiro momento, o panorama histórico da adoção em 

sua generalidade, abordando mutações históricas e novas percepções. Posteriormente, 

entende-se necessário uma abordagem acerca do instituto em seu todo, apresentando a 

conceituação de diferentes doutrinadores para a terminologia jurídica deste, bem como 

inserindo o leitor na esfera que permeia a entidade. Para isso, é realizado um breve relato 

acerca da Lei Nacional de Adoção e do procedimento enfrentado pelos pretendentes em 

adotar. Por fim, chega-se a conceituação da nova terminologia criada para abordar as adoções 

mais dificultosas de serem realizadas, as adoções necessárias, que consistem no marco inicial 

do tema central desta abordagem. 

Uma vez iniciado o capítulo das Adoções Especiais, entende-se necessário conceituá-

la e explicitá-la para o leitor, através de um momento inicial, marcado pela objetividade. 

Como será explicado mais a frente, a referida temática encontrasse muito deficitária no que 

tange a textos, artigos ou livros sobre, o que faz com que torne escassas as referências a 

trechos e escritos autorais. Todavia, busca-se aplicar uma conceituação do instituto, 

acompanhada da descrição da Lei 12.955/2014 – tida como marco inicial nas medidas 

assecuratórias da adoção especial – e do Projeto de Lei 942/2011. Após, é realizada uma 

abordagem da questão procedimental. Passa-se então a apresentação dos dados extraídos do 

painel do Conselho Nacional de Justiça referentes ao cadastramento nacional. Essa exposição 

de dados, acompanhada de uma descrição de cada figura, revelam o quanto ainda tem sido 

dificultoso ser portador de necessidade especial e não ter um seio familiar.  
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Por fim, fez-se interessante trazer a pauta desta temática uma visão de quem realmente 

encontra-se inserido nessa esfera. Entende-se que não há melhor pessoa para relatar sobre 

uma situação do que a que se encontra submersa naquela atmosfera. Apenas quem realmente 

vive pode transparecer além de fatos, os sentimentos e sensações enfrentados. Dessa forma, 

buscou-se trazer a essa problemática relatos subjetivos de quem enfrentou diretamente o 

procedimento em adotar uma criança portadora de necessidades especiais e podem relatar o 

processo, a experiência, a percepção e a recepção no seio social. O relato dessas mães é 

aberto, dotado de amor e de um sentimento próprio. 

 Assim, foi delineado na presente pesquisa dois momentos distintos: um marcado pela 

objetividade e um marcado pela subjetividade. Ambos se complementam para expressar que a 

adoção especial ainda precisa ser mais debatida, a fim de romper paradigmas, preconceitos e 

concepções pré ordenadas. Soma-se a essa escassez no diálogo para com a sociedade, a 

dificuldade encontrada em se realizar esta investigação, uma vez que, são raras as dissertações 

sobre. Os livros acadêmicos sequer abordam a nomenclatura e são poucos os escritores que se 

dedicam a este tema, o que foi perceptível nas diversas buscas por livros acerca dessa 

concepção. Afirma-se que a maior dificuldade em se realizar esse trabalho pairou sobre um 

alto déficit de informações. 

 Dessa forma, o núcleo central da pesquisa circundou entre o Painel do Conselho 

Nacional de Justiça e a entrevista realizada com sete mães adotantes. 

 Eis o trabalho. 
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1. ADOÇÃO: DO PROCESSO HISTÓRICO À CONCEITUAÇÃO DAS ADOÇÕES 

NECESSÁRIAS 

 

1.1. A CRONOLOGIA DA ADOÇÃO NO BRASIL 

A família, desde os primórdios da sociedade, é tida como um elemento estruturante da 

sociedade civil. Todavia, este instituto não carrega um significado perene e imutável. Ao 

longo de décadas e séculos, o significado de família passou por novas formulações e 

conceituações, devido à influência de fatores extrínsecos. Dessa forma, tornou-se um instituto 

que se adapta ao tempo e a realidade que se encontra, assemelhando-se a um retrato da 

realidade momentânea em que está inserida. Em meio às concepções de família e suas 

mutações, elementos relacionados a esse núcleo central foram surgindo paralelamente e se 

acoplando, como é o caso da adoção.  

Clovis Bevilacqua afirma que os povos antigos criaram uma situação jurídica 

conhecida como fictio iuris, na qual “uma pessoa recebia na família um estranho na qualidade 

de filho”
1
. Esse então filho seria o responsável por satisfazer as necessidades de perpetuação 

da alma humana no post mortem. 

 Com o Direito Romano, a adoção, embora ainda tivesse fundamento religioso, ganhou 

um viés político e civil. Em seu livro “Adoção: regime Jurídico, requisitos, efeitos, 

inexistência, anulação”, Artur Marques da Silva (2009, p.24) descreveu que: 

Não teria desaparecido a inspiração religiosa, mas desempenhou papel 

importante no âmbito da família, visando corrigir as divergências de parentesco civil 

(agnatio) e de sangue (cognatio), além da finalidade política. Menciona-se como 

forma de obtenção de cidadania. [...] Consta que a adoção tinha uma finalidade de 

cunho econômico, ou seja, servia para deslocar mão-de-obra de uma família para 

outra que dela necessitasse. 
 

O Brasil, como é de conhecimento assíduo, foi por muito tempo colônia de Portugal, 

fato que o mantinha subordinado a esse país. Em decorrência dessa subordinação, a colônia 

incorporou culturas, ideologias, regramentos e ditames portugueses. Fato este que não se 

diferenciou no que tangia as leis que deveriam ser seguidas na colônia, que adivinham das 

terras lusitanas.  

No Código Filipino, conhecido também como Ordenações Filipinas do século 16, o 

legislador português realizou uma série de referências ao instituto da adoção. Esse código foi 

o responsável por introduzir no Brasil esta temática, que foi abordada pela primeira vez no 

país (já independente de Portugal) em uma lei promulgada em 22 de Setembro de 1828. 

                                                             
1 Apud PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Direito de Família. São Paulo: Forense, 

2007. v. 5, p. 387. 
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Em um primeiro momento, a adoção no Brasil era judicializada e cabia aos juízes de 

primeira instância, durante a audiência, o dever de confirmar o ânimo dos interessados na 

filiação. Confirmado o referido interesse, ocorria a expedição da carta de perfilhamento.  

Com o Código Civil de 1916, a adoção ganhou uma sistematização brasileira, uma vez 

que, a criação deste Código simbolizou uma ruptura com a aplicação de normas importadas de 

Portugal e sinalizou o início da aplicação de leis que atenderiam a realidade a qual a 

população encontrava-se submersa. Associa-se a esta incorporação jurídica o forte impulso no 

ato de adotar no período final e posterior à Primeira Guerra Mundial, que, de acordo com 

Artur Marques da Silva Filho (2009, p. 24), foi motivada pelo súbito e elevado índice de 

orfandade causado pelas inúmeras mortes parentais causadas durante a batalha. 

A Lei Civil estabeleceu onze artigos para o tema – arts. 368 a 378 –. Todavia, 

continuou revelando ainda uma função em atender o interesse do adotante apenas, como 

ocorria no Direito Romano. O instituto da adoção encontrava uma forte resistência e restrição 

no Brasil, com grupos que advogavam para que esta fosse eliminada do Codex Civil. 

Diante da rigidez e complexidade para concretização deste instituto, passou a emergir 

no cenário da política nacional discussões para flexibilização desse processo. Liderado pela ex 

ministra da educação, Ester Figueiredo Ferraz, eclodiu um movimento com o objetivo de 

chamar a atenção para a imprestabilidade do instituto, tendo em vista que, a idade mínima 

para o adotante tornava-se um grande empecilho para efetividade do ato. Acompanhado por 

políticos que se engajaram no assunto, o movimento resultou no debate e posterior 

promulgação da Lei n. 3.133, de 8 de Maio de 1957, que foi responsável por introduzir sete 

modificações no regramento deste processo.  

Afirma Silvio Rodrigues (2007, p. 336 e 337) acerca do advento da Lei 3.133/57: 

A primeira importante modificação trazida pelo legislador, no campo da 

adoção, ocorreu com a Lei n. 3.133, de 8 de maio de 1957. Tal lei, reestruturando o 

instituto, trouxe transformações tão profundas à matéria que se pode afirmar sem 

receio de exagero, que o próprio conceito de adoção ficou, de certo modo, alterado. 

Isso porque, enquanto, dentro de sua estrutura tradicional, o escopo da adoção era 

atender ao justo interesse do adotante, de trazer para a sua família e na condição de 
filho uma pessoa estranha, a adoção (cuja difusão o legislador almejava) passou a 

ater, na forma que lhe deu a lei de 1957, uma finalidade assistencial, ou seja, a de 

ser, principalmente, um meio de melhorar a condição do adotado. 

 

Em 02 de Junho de 1965, a Lei 4.655 veio inserindo o que seria considerado o marco 

da adoção no ordenamento jurídico brasileiro. Essa lei, tida como de extrema importância 

entre os doutrinadores, criou a legitimação adotiva, cuja premissa era a igualdade de direitos 

entre o filho legitimado e o filho legítimo. Essa igualdade excetuava-se apenas no que tangia a 
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sucessão, onde o adotado seria excluído desta, caso houvesse algum filho legítimo 

superveniente à adoção. 

Esse regramento vigorou até o ano de 1979, quando adveio o Código de Menores. Esta 

legislação suprimiu a legitimação adotiva prevista na Lei 4.655, criou o instituto da adoção 

plena e manteve a adoção tradicional (também conhecida como simples) prevista no Código 

Civil de 16. 

Gonçalves distinguiu a adoção simples da adoção plena em seu livro, na página 341 

(2007) de sua obra: 

Enquanto a primeira dava origem a um parentesco civil somente entre 

adotante e adotado sem desvincular o último da sua família de sangue, era revogável 

pela vontade das partes e não extinguia os direitos e deveres resultantes do 

parentesco natural, como foi dito, a adoção plena, ao contrário, possibilitava que o 

adotado ingressasse na família do adotante como se fosse filho de sangue, 

modificando-se o seu assento de nascimento para esse fim, de modo a apagar o 

anterior parentesco com a família natural. 

 

Essa distinção foi cessada com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227, §5º 

e 6º, que determinou que: 

§ 5º A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

 

 Dessa forma, os filhos havidos ou não dentro da relação matrimonial passaram a ter os 

mesmos direitos e qualificações, o que já não condizia com o que apregoava o Código Civil 

de 1916, que trazia nítidas distinções entre filho legítimo e filho adotivo. Assim, as regras 

atinentes a adoção deixaram de ser aplicadas, a fim de que fosse respeitada a Supremacia 

Constitucional. 

 Em 1990 ocorreu a edição da Lei 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente, tida pelos estudiosos como uma das leis mais modernas e completas voltadas 

para o tratamento de crianças e adolescentes no Mundo. Com este estatuto, a adoção de 

crianças e adolescentes passou a ser regida pelo citado diploma legal, visto que, como exposto 

acima, o Código Civil não atendia mais o cumprimento deste processo no contexto da época.  

 Em 2002, o ordenamento jurídico brasileiro observou uma repersonalização do Direito 

Civil com a elaboração e promulgação do Novo Código Civil. Com essa “repaginação” nos 

ditames civis, o instituto da adoção, nos dizeres de Ricardo Alves de Lima e Adrielli 

Mahrques Braidotti (2016, p. 61): 

(...) foi forçado a deixar seu caráter contratual e, sob influência de notáveis 

princípios constitucionais, a atender às necessidades humanas propriamente ditas, 
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estando, assim, intimamente ligado ao acolhimento do princípio da dignidade 

humana. 

 

Nesse momento, ocorre um rompimento definitivo com amarras contratuais e o 

instituto da adoção passa a ser baseado unicamente na eticidade e no cumprimento a 

valorização do ser humano.  

Encerrando definitivamente o conflito entre legislações infraconstitucionais e o 

Código Civil, no que tange a adoção, em 3 de Agosto de 2009 ocorreu o advento da Lei 

Nacional de Adoção, com grande escopo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a 

ascensão da referida lei, o processo de adoção de crianças e adolescentes passou a ser regido 

exclusivamente pela Lei 12.010/09. Enquanto, em contrapartida, o Código Civil passou a 

reger apenas os casos de adoção de adultos. 

No dia 5 de Fevereiro de 2014, foi promulgada a primeira lei que abordou a temática 

da adoção especial. A Lei 12.955 acrescentou o §9º ao art. 47 do ECA com o intuito de 

estabelecer a prioridade na tramitação dos processos de adoção em que o adotando seja 

criança ou adolescente portador de alguma deficiência ou doença crônica.  

Em 2017, foi promulgada a Lei 13.509 que alterou questões do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e da Consolidação das Leis do Trabalho e criou alguns mecanismos que 

visavam a celeridade e efetividade durante o trâmite processual de adoção. A modificação 

desses dispositivos objetivou que o processo de adoção se tornasse menos traumático para 

crianças e adolescentes, assim como visava diminuir a sensação de abandono desses menores 

em programas de acolhimento institucional.  

Todavia, embora modificações tenham sido realizadas, a realidade da adoção no Brasil 

permanece marcada pela morosidade no processo e pelo “aprisionamento” de crianças e 

adolescentes em instituições de abrigo. Com vista a solucionar ou tentar diminuir esta 

problemática, em 2017, a partir de uma iniciativa do IBDFAM com proposição encampada 

pelo senador Randolfe Rodrigues, passou a tramitar no Senado o Projeto de Lei 394/2017. O 

referido PLS visa eliminar entraves burocráticos e emprestar celeridade aos processos de 

destituição do poder familiar e de adoção, de modo a reformular a ótica de todo o sistema, 

para assegurar às crianças e aos adolescentes afastados da sua família natural o direito à 

convivência familiar que a Carta Política assegura prioridade absoluta
2
. 

A PLS em questão continua em tramitação, encontrando-se aguardando a designação 

de um relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, desde novembro de 2019.  

 

                                                             
2 Extraído do texto da Justificação do PLS n. 394/2017 do Senador Randolfe Rodrigues. 
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1.2. COMPREENSÃO DO CONCEITO DE ADOÇÃO: 

“A adoção imita a natureza, dando filhos aos que não podem tê-los” 

(CHAVES, Antonio, 1995, p. 26) 

 

“Adotar uma criança é um ato de amor incondicional, ou seja, um ato de 

aceitação do outro, independentemente de ter em sua origem o sangue e a natureza 

geracional dos pais que optaram por criar essa criança. O ventre amoroso mora, 

então, no coração dessa mãe e desse pai, desse casal que, juntos, assumem esse filho 

do coração e são capazes de supri-lo, dentre tantas necessidades, de amor e carinho 

familiar, que serão capazes de lhes dar valores, os quais, por vezes, nunca teriam 
oportunidade de vivenciar em uma instituição de menores.” (AUTOR 

DESCONHECIDO) 

 

 A adoção, derivada do latim adoption, consiste em um fenômeno tradicional de 

aquisição de parentesco dentro do âmbito civil. Este ato jurídico e complexo é o responsável 

por desenvolver uma relação de filiação entre pessoas que não as detêm biologicamente. 

Dentro deste ato, o filho adotivo adquire status semelhante ao do filho biológico, sendo 

vedada qualquer espécie de discriminação em face do adotado.  

 Desde seus primórdios, a adoção configurou como um meio de formação familiar, de 

conceder filhos a quem não poderia os ter. Todavia, no panorama atual, além dessa questão 

vinculativa e afetiva, a adoção assumiu um importante espaço na realidade socioeconômica 

dos países. No Brasil, país em análise no presente estudo, esta importância, nos dizeres de 

Anderson Schreiber, decorre da realidade do país, marcada por um número elevado de 

menores abandonados, aos quais esse instituto pode assegurar um destino em que figure a 

dignidade da pessoa humana.  

 

1.2.1. CONCEITUAÇÃO 

O termo adoção etimologicamente é originado do termo latino adoptione, que se 

traduz em considerar, olhar para e escolher. Em uma conceituação informal consiste em uma 

ação executada pelo Poder Judiciário que tem como objetivo inserir uma criança ou um 

adolescente em um novo seio familiar, uma vez que, não há a possibilidade de permanência 

desses em sua família originária. 

A adoção é entendida como uma filiação decorrente de uma relação afetiva, 

confirmada através do efeito de uma sentença judicial e pautada na garantia do direito da 

criança e do adolescente de conviver em um ambiente familiar. O que se difere da filiação 

natural, definida pelo elo sanguíneo e biológico, decorrente de uma gravidez. 

Cumpre lembrar que, de forma majoritária, é defendido o caráter institucional da 

adoção. Afastando-a do caráter contratual.  
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Em seu livro, de autoria conjunta, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2019, p.706) 

definem a adoção como um ato jurídico em sentido estrito, de natureza complexa, 

excepcional, irrevogável e personalíssimo. Acrescentam que este meio é o responsável por 

firmar a relação paterna ou materna filial com o adotando, em perspectiva constitucional 

isonômica em face da filiação biológica.  

Pontes de Miranda (1947, p.177) é sucinto ao afirmar que a adoção consiste em um ato 

solene pelo qual se cria entre o adotante e o adotado uma relação fictícia de paternidade e 

filiação.  

 Já Flavio Tartuce (2020, p. 2046) optou por apresentar, em seu livro, a conceituação 

de três doutrinadores distintos, quais sejam: Maria Helena Diniz, Silvio de Salvo Venosa e 

Maria Berenice Dias. 

 Maria Helena Diniz assim caracteriza a adoção: 

A adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, previstos 

na Lei 8.069/90, arts. 39 a 52-D, alguém estabelece, independentemente de qualquer 

relação de parentesco consanguíneo ou afim, vínculo fictício de filiação, trazendo 

para sua família, na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha. 

 

 Já Silvio Venosa, aborda a temática da seguinte forma: 

A adoção é modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural. Daí 

ser também conhecida como filiação civil, pois não resulta de uma relação biológica, 

mas de manifestação de vontade, conforme o sistema do Código Civil de 1916, ou 

de sentença judicial, conforme o atual sistema. 

 

Enquanto Maria Berenice Dias utiliza-se da seguinte conceituação: 

A adoção é um ato jurídico em sentido estrito, cuja eficácia está condicionada à 

chancela judicial. Cria um vínculo fictício de paternidade-maternidade-filiação entre 

pessoas estranhas, análogo ao que resulta da filiação biológica.  

 

Por fim, apresenta-se a definição de Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 384), que foi 

breve ao afirmar que a “adoção consiste em um ato jurídico solene pelo qual alguém recebe 

em sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha”. 

A partir desses diferentes conceitos expostos, busca-se aplicar neste trabalho, uma 

conceituação ampla de adoção, entendida em suas esferas psíquica, social e jurídica, mas que 

circunde como fator base a dimensão afetiva criada entre dois indivíduos ou mais, pautada 

numa relação de afeto e sentimento criado. 

 

1.3. A LEI NACIONAL DE ADOÇÃO 

O procedimento de adoção é regulado pela Lei 12.010, de 3 de Agosto de 2009, 

conhecida como Lei Nacional de Adoção. Esta Lei é a responsável por estabelecer os prazos 

relativos ao processo de adoção, priorizar a celeridade processual, criar o Cadastro Nacional 
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de Adoção (CNA) e limitar que a permanência de crianças e adolescentes em abrigos seja de, 

no máximo, dois anos.  

Em seu art. 42, o aludido dispositivo fixa em 18 anos a idade mínima para que uma 

pessoa possa ser considerada adotante, independentemente de seu estado civil, e não 

estabelece uma idade máxima para essa classificação.  Exige ainda que a diferença mínima de 

idade entre o adotante e o adotado seja de dezesseis anos. O adotante deve possuir idoneidade 

moral e motivação idônea para a adoção. 

O mesmo artigo, em seu §2º, estabelece que para a adoção conjunta, seja 

heteroparental ou homoparental, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente 

ou mantenham união estável, sendo necessária a comprovação da estabilidade familiar. 

Cumpre lembrar que a adoção homoparental, ou seja, de pais do mesmo sexo só veio a 

ser reconhecida no ordenamento pátrio em Março de 2015. Em 2012, o Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277 e a Arguição de Preceito 

Fundamental 132, fixou tese em que reconhecia “a união contínua, pública e duradoura entre 

pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de 

família”. Em 2015, a Suprema Corte julgou o recurso extraordinário do processo referente a 

adoção de duas crianças, Jéssica e Felipe, por um casal homoafetivo, Antonio Luiz Martins 

dos Reis e David Ian Harrad, que já detinham a guarda provisória destes irmãos. No 

julgamento, a ministra Cármen Lúcia relembrou a decisão de 2012 da referida Casa nos 

julgamentos da ADI e da ADPF, mencionadas acima, proferindo entendimento de que a união 

estável homoafetiva é equivalente à entidade familiar e que, neste caso, reconhecia a adoção 

do casal em voga. O reconhecimento da adoção homoparental abriu precedentes para outras 

decisões e para incorporação desta no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em relação a quem pode ser adotado, o dispositivo legal determina que constitua como 

indivíduo apto a ser adotado a criança ou o adolescente com idade até 18 anos, com pais 

falecidos ou com concordância destes e que já tenha ocorrido a destituição do pátrio poder. As 

crianças ou adolescentes se encontram em unidades institucionais ou sob cuidados de famílias 

acolhedoras, até que sejam encaminhadas para a família substituta, são atendidas pela Justiça 

da Infância e da Juventude e encontram-se respaldas pelo diploma legal tema deste tópico. 

Embora não seja alvo deste trabalho, salienta-se que, atualmente, é possível a adoção 

de maiores de 18 anos, todavia, esta modalidade não é regida pela LNA e sim pelo Código 

Civil e julgada pelo Juízo Cível. 

O texto da Lei Nacional de Adoção esclarece que a prioridade inicial será da família 

biológica, uma vez que, é direito da criança ou do adolescente ser criado por esta e ter na 
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adoção uma medida excepcional, decorrente apenas do esgotamento dos recursos de 

manutenção na família natural do menor, nos termos do art. 39 da Lei. Determinada que não 

ocorrerá a restituição do pátrio poder, a prioridade passa a ser de adotantes brasileiros. Caso 

não exista brasileiros interessados nesta adoção, passa-se o direito a adoção internacional.  

Ainda neste texto, é estabelecido que, após o encaminhamento do processo à 

autoridade judicial, deverá ser decretada a perda do poder familiar em, no máximo, 120 dias. 

Com esse decreto, o adotado assume a condição de filho do(s) adotante(s) e rompe com todos 

os direitos e deveres oriundos da família biológica. O registro original de nascimento, com 

indicação dos genitores, é cancelado e ocorre a lavratura de uma nova certidão de nascimento, 

onde passa a constar o sobrenome dos pais adotivos. Vide o que compreende Wilson Donizeti 

Liberati (LIBERATI, 1995, p.233): 

Com a vivência da Lei 8069/90, a adoção passa a ser considerada de maneira 

diferente. É erigida a categoria de instituição, tendo como natureza jurídica de um 

vínculo irrevogável de paternidade e filiação, através de sentença judicial (art. 47). É 

através da decisão judicial que o vínculo parental com a família de origem 

desaparece, surgindo nova filiação (ou novo vínculo), agora de caráter adotivo, 

acompanhada de todos os direitos pertinentes a filiação de sangue. 

 

Salienta-se que a adoção é um ato de caráter irrevogável, cujo vínculo com a família 

biológica jamais se reestabelece, ainda que venha a ocorrer o falecimento dos pais adotivos. 

Embora ocorra a perda do poder familiar e a quebra do vínculo com a família anterior 

far-se-á direito do adotado o de conhecer sua família biológica e ter acesso irrestrito ao 

processo que resultou em sua adoção, a qualquer tempo e não podendo haver negativa destes 

atos. Ademais, este direito será estendido aos descendentes da pessoa fruto de adoção para 

que conheça a sua história familiar.    

Nesta breve análise da Lei em voga, deve-se evidenciar o que estabelece o art. 1, §1º, 

transcrito a seguir: “A intervenção estatal, (...), será prioritariamente voltada à orientação, 

apoio e promoção social da família natural, junto à qual a criança e o adolescente devem 

permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade, demonstrada por decxisão judicial 

fundamentada”. 

Acrescentam-se alguns benefícios decorrentes da imersão dessa lei, quais sejam: a 

criação do curso preparatório nas Varas da Infância (com a totalidade de 6 encontros por casal 

interessado), a permissão de visitas às casas de acolhimento da cidade em que o candidato 

encontra-se habilitado e a prioridade de adoção para famílias que já adotaram outra criança ou 

adolescente.  

Uma outra inovação decorrente desta lei consiste na criação das audiências 

concentradas, cuja situação da criança acolhida é avaliada a cada seis meses. O Conselho 
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Tutela, juntamente com a assistente social e a psicóloga, avaliam a condição da criança para 

determinar se ela permanece aguardando a adoção ou se retorna para a família biológica. Ao 

todo são realizadas 4 audiências. Se, nestes 2 anos, a criança ou o adolescente não forem 

encaminhados novamente para a família biológica ou não forem adotados, o juiz deverá 

fundamentar o porquê daquele menor ainda estar abrigado e o porquê de ainda não ter sido 

adotado.  

 

1.3.1. O PROVIMENTO 36 DO CNJ 

Considerando a importância da criação do dispositivo nacional criado para abarcar as 

questões da adoção e observando, o Corregedor Nacional de Justiça, uma excessiva demora 

no trâmite de processos versados sobre adoção ou destituição do poder familiar e entendendo 

que esta morosidade pode acarretar em consequências negativa no caso de decisão de reversão 

dos laços afetivos já constituídos, resolveu-se pela edição do Provimento 36 para dispor sobre 

alguns fatores relacionados à Vara da Infância e da Juventude. 

Para os grupos de adoção, esse provimento foi criado com o objetivo de fiscalizar a 

eficácia da Lei 12.010, haja visto que, em seu art. 1º, VIII, por exemplo, o referido documento 

ressalta a temática de cursos preparatórios sobre a adoção para pretendentes, orientados pela 

equipe técnica do Poder Judiciário. 

Em seu art. 3º, ocorre toda uma diretriz de procedências que deverão ser observadas 

pelo magistrado ao atuar em casos de adoção. Transcreve-se: 

Art. 3º - Determinar aos Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça dos Estados 

que fiscalizem, por meio de inspeções ou correições, de forma efetiva e constante, o 

tempo de tramitação dos processos de adoção e os de destituição do poder familiar, 

investigando disciplinarmente os magistrados que, de forma injustificável, tiverem 

sob sua condução ações desse tipo tramitando há mais de 12 (doze) meses sem a 

prolação de sentença, sem prejuízo da tomada de outras medidas ante o disposto no 

art. 163 da Lei nº 8.069/90.  

§ 1º - Da mesma forma prevista no caput, deverão as presidências dos tribunais zelar 

pela rápida tramitação dos recursos interpostos nestas ações, caso estejam eles 
tramitando há mais de 6 (seis) meses no Tribunal sem o regular julgamento, sem 

prejuízo da tomada de outras medidas ante o disposto no arts. 199-D e 199-E da Lei 

nº 8.069/90. 

§ 2º - Os processos de adoção e os de destituição do poder familiar, tanto na 

primeira instância quanto nos Tribunais, deverão tramitar com a devida prioridade 

absoluta por meio de identificação com tarja apropriada na capa, caso físicos, ou 

destaque no caso de eletrônicos3.  

 

 Com a edição destas diretrizes, objetivou o Conselho Nacional de Justiça em garantir a 

celeridade processual dos casos que envolvam a adoção de menores, de forma que, os 

                                                             
3
 Trecho extraído do Provimento 36 do Conselho Nacional de Justiça. Extraído do site: 

http://www.tjsp.jus.br/Download/Corregedoria/PDF/InfanciaJuventude/Provimento36_2014.pdf. Acesso em 

11/08/2020. 
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magistrados que atuem nesses casos se atentem aos prazos e não contribuam para o aumento 

do sofrimento de crianças e adolescentes que aguardam uma família.  

 Essa investigação disciplinar determinada pelo caput do art. apresenta, também, o 

escopo em assegurar que o magistrado cumprindo corretamente com as funções atribuídas a 

ele, não apresentando delonga nas resoluções apenas por falta de vontade em atuar, mas sim 

por um motivo plenamente justificável.   

 Os dois parágrafos subsequentes servem para enfatizar o objetivo maior estabelecido 

no caput do art. supramencionado.  

 Isto posto, passa-se para a observância do trâmite processual para a realização de uma 

adoção, estabelecido na Lei Nacional de Adoção.  

 

1.3.2. O TRÂMITE PROCESSUAL 

O processo de adoção é gratuito e deve ser iniciado na Vara da Infância e Juventude 

mais próxima da residência dos adotantes. O trâmite processual obedecerá ao que dispõe a Lei 

Nacional de Adoção, observando o Estatuto da Criança e do Adolescente e o prazo limítrofe 

para a conclusão da ação de adoção será de cento e vinte dias. O referido prazo poderá ser 

prorrogado por uma única vez, por igual período, desde que a autoridade judiciária 

fundamente esta decisão.  

Com base em um informativo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o processo de 

adoção deverá observar nove etapas após a decisão do adotante, onde este deve ter plena 

convicção da vontade em adotar.  

Inicialmente, o candidato deverá comparecer ao Fórum ou a Vara da Infância e 

Juventude da cidade ou região em que reside e apresentar uma petição inicial com 

qualificação completa e preenchimento de dados familiares, devendo portar todos os 

documentos elencados no art. 197-A da Lei 12.010/09.  

A petição será protocolada e os documentos autuados pelo cartório, sendo remetidos 

ao Ministério Público para análise dentro do prazo de quarenta e oito horas. De acordo com o 

artigo 197-B, o MP terá cinco dias para apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe 

interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico, requerer a designação de audiência 

para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas ou requerer a juntada de documentos 

complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. 

Decorrida a fase de análise documental, a Lei Nacional de Adoção determina que a 

equipe interprofissional, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, elabore um estudo 

psicossocial, com o objetivo de averiguar as motivações e expectativas dos candidatos à 
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adoção, a realidade sociofamiliar, a aptidão da família em receber uma criança ou um 

adolescente e qual será a posição que este novo integrante irá ocupar na dinâmica familiar.  

Além disso, o §1º do art. 197-C da LNA e o ECA, determinam que seja obrigatória a 

participação dos interessados na adoção no programa de preparação oferecido pela equipe 

interprofissional. Esse programa incluirá uma preparação psicológica, com orientação sobre o 

processo a ser enfrentado, tanto no âmbito jurídico quanto no psíquico, fornecerá informações 

para uma decisão mais segura, fará orientações de como proceder no pós adoção e irá 

estimular a adoção de grupos considerados menos procurados ou requisitados, que constituem 

a adoção necessária. Pela importância que este estímulo tem com o objeto deste trabalho, 

transcreve-se a integridade do aludido §:  

Art. 197 – C, § 1º.  É obrigatória a participação dos postulantes em programa 

oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude preferencialmente com apoio dos 

técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à 

convivência familiar, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à 
adoção inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 

específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.  

 

Após a certificação da participação do candidato no programa obrigatório, caberá a 

autoridade judicial, no prazo de quarenta e oito horas, decidir acerca das diligências 

requeridas pelo MP e fará a juntada do estudo psicossocial, designando, de acordo com o 

caso, a audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 197-D da Lei.  

Realizado este procedimento, caberá ao juiz proferir a sua decisão, deferindo ou não o 

pedido de habilitação à adoção. Uma vez deferida a habilitação, esta terá validade de três anos 

e poderá ser renovada pelo mesmo período. 

Com a habilitação concedida, os dados do postulante serão inseridos no Cadastro 

Nacional de Adoção e, nos termos do art. 197-E, terá sua convocação para a adoção feita de 

acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou 

adolescentes adotáveis. No mesmo dispositivo, em seu §2º, a Lei determina que, caso ocorra 

recusa sistemática da criança ou do adolescente indicado para adoção, ocorrerá uma 

reavaliação da habilitação concedida.  

A partir deste momento inicia-se a busca de unir uma família habilitada a uma criança 

ou um adolescente disponível para adoção. A partir dos dados e do perfil traçado pelo 

postulante, busca-se uma criança ou um adolescente que corresponda a esta definição. Uma 

vez encontrado o perfil compatível, o Poder Judiciário entra em contato com o postulante e 

apresenta a ele o histórico da vida do menor disponível para adoção. Neste momento não é 

revelada fotos ou nome da criança ou do adolescente. Se o interesse for positivo, haverá 

autorização judicial para que o candidato se aproxime do candidatado.  



29 
 

O período relativo ao estágio de convivência será monitorado pela Justiça e pela 

equipe técnica responsável e consistirá em visitas ao abrigo ou a casa onde o menor se 

encontra e a realização de pequenos passeios, com o objetivo de ambos se aproximarem e se 

conhecerem melhor.  

Se o estágio de convivência tiver tido um resultado positivo, terá início a segunda fase 

de adaptação, que consiste na convivência diária e do lar entre o adotante e o adotado. Nesta 

fase processual, a criança ou o adolescente deixa o abrigo em que residia e passa a morar com 

a família, permanecendo acompanhados e orientados pela equipe técnica do Poder Judiciário. 

Esse período “de teste” terá o prazo limítrofe de noventa dias, podendo ser prorrogado por 

igual período.  

Findo o prazo de estágio de convivência, contado a partir do dia seguinte à data do 

término deste período, o pretendente terá quinze dias para propor a ação de adoção. Interposta 

tal ação, o juiz novamente fará uma análise da situação, onde irá verificar as condições de 

adaptação e de vinculação socioafetiva da criança ou do adolescente com toda a família. 

Caso esse juízo seja positivo, o magistrado deverá proferir a sentença de adoção e 

determinar a confecção do novo registro de nascimento do adotado, onde irá constar os 

sobrenomes da nova família. Este momento é considerado o marco da adoção, onde o adotado 

passa a ter todos os direitos e deveres como filho do(s) adotante(s) e tem seu vínculo com a 

família biológica extinto. 

De acordo com o art. 199-A, a sentença que proferir a adoção irá produzir efeito desde 

o momento em que for enunciada, mesmo que ainda esteja sujeita a apelação.  

 

1.4. A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GRUPOS DE APOIO À ADOÇÃO 

Com o objetivo de proporcionar um maior respaldo acerca do instituto e realizar uma 

interlocução entre pretendentes em adotar e a imensidão encontrada no mundo da adoção, 

grupos de apoio à adoção são criados em todo território nacional. Nestes espaços, ocorre o 

encontro de pretendentes, habilitados e famílias que já adotaram para promoverem discussões, 

orientações e transmitirem informações e experiências encontradas dentro dessa temática.  

Além disso, esses grupos constituem mecanismos de busca ativa. Exemplificando, se 

uma juíza de uma determinada Vara busca um casal que aceite o perfil x de uma criança, que 

se encontra disponível para adoção e ao ter seu cadastro percorrido no Sistema Nacional não 

encontrou nenhum pretendente, e o grupo de apoio à adoção conhecer algum casal que se 

enquadraria no perfil buscado, o presidente do grupo pode realizar a indicação dos 

pretendentes para esta juíza. 
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Cumpre lembrar que os grupos de apoio à adoção são congregados em uma associação 

nacional conhecida como Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção (ANGAAD). A 

ANGAAD, existente há 20 anos, consiste em uma associação civil, filantrópica, cultural e de 

defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Atualmente a associação apresenta congregada 

a ela mais de 130 grupos de apoio à adoção e encontra-se espalhada pelas cinco regiões 

brasileiras, atuando com 5 lemas (extraídos de seu site): por adoções legais, seguras e para 

sempre; pela garantia do direito à família para todas as crianças e adolescentes; pela 

legitimidade da família adotiva; pela Atitude Adotiva como fundamento da sociedade; e, por 

uma cultura de adoção na sociedade.   

Dentre os diversos grupos criados, um de grande relevância e destaque dentro do 

estado do Rio de Janeiro e credenciada a ANGAAD, é a associação civil Filhos do Amor. 

Criado há 7 anos por um casal de pais adotantes, Cláudio Mendonça e Ana Carla Mendonça, 

o grupo, originário da cidade de Resende e que já abrange outras cidades do sul do estado do 

Rio, especializou-se em adoções tardias. Pautados na chance a menores que não se enquadram 

mais nas idades “desejáveis”, o grupo atua com palestras e conscientizações acerca dessa 

temática e da concessão de uma chance a crianças maiores. Os próprios criadores do grupo 

realizaram uma adoção tardia, de uma menina de 12 anos. 

Ainda neste grupo, ocorreu a adoção tardia e especial do menino Marcos Vinícius, que 

será apresentada no capítulo referente à entrevista com as mães. A adoção de Marcos foi a 

primeira a ser realizada após a criação do Filhos do Amor, sendo considerada o marco inicial 

das adoções desse grupo.  

Cláudio Mendonça, que atua como vice presidente da Associação do Movimento dos 

Grupos de Apoio a Adoção do Rio de Janeiro, em uma entrevista concedida para a realização 

desta pesquisa, definiu a primazia do grupo em realizar um trabalho motivacional que 

demonstre que aborde a adoção como ato irrevogável e não passível “de devolução”. Ao 

explicitar acerca do que o chama atenção na permanência e perseverança desta associação, ele 

elenca o fato de que muitos pais, mesmo após adotarem, continuam frequentando o grupo e 

servindo como inspiradores para os próximos pais.  

 

1.5. DAS ADOÇÕES NECESSÁRIAS: 

“As pessoas depositam na adoção uma expectativa que não condiz com a 

realidade.” (IBERÊ DE CASTRO) 
 

Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) implantou um novo painel on-line do 

Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) com abrangência nacional. Neste painel, 
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com atualização diária, constam que, no presente momento, existem 32.683 crianças e 

adolescentes em algum programa de acolhimento e deste número, 5.260 crianças ou 

adolescentes encontram-se disponíveis para adoção. Em contrapartida, o painel revela que 

36.131 pessoas são pretendentes e estão habilitadas para serem adotantes.  

A partir desta análise, uma conclusão óbvia seria que, uma vez que há mais 

pretendentes do que crianças ou adolescentes disponíveis, todas estas encontrariam uma 

família e seriam integrados em uma delas. Todavia a realidade é bem diferente. No cenário 

atual, o mais comum é encontrar crianças e adolescentes que esperam por anos para serem 

alocados em uma família, sendo que, muitos desses completam os 18 anos sem terem sido 

inseridos em um seio familiar e são desligados do programa de acolhimento. A justificativa 

costuma se repetir: estes não configuram o padrão e perfil requerido pelos habilitados. 

Enquanto, crianças “enquadradas” nos perfis requisitados apresentam uma média de cinco ou 

seis possíveis famílias.  

Em geral as famílias cadastradas buscam por um mesmo perfil de crianças, qual seja: 

menor de três anos, não ter irmãos e não apresentar nenhuma modalidade de deficiência ou 

doença alguma. No entanto, crianças disponíveis para essa predileção apresentam uma 

pequena porcentagem dentro do SNA. De acordo com o painel do CNJ, das 5.260 crianças ou 

adolescentes que se encontram disponíveis para adoção, apenas 973 apresentam idade inferior 

a três anos, enquanto, 2.797 apresentam idade entre 9 e 18 anos.  Não obstante, mais de 2.000 

destas crianças e adolescentes apresentam um ou mais irmãos também em acolhimento e 

cerca de 17% apresentam algum tipo de deficiência ou algum problema de saúde. 

Diante destes dados, pode ser observada a problemática referente a esse perfil padrão 

de adoção. Enquanto há uma “disputa” pelo modelo exposto acima, ocorre um abandono de 

crianças e adolescentes que não se enquadram no requerido pelos pretendentes, passando a 

conviver com a ausência afetiva e não tendo assegurado seu direito constitucional básico, 

assegurado pelo ECA, de convivência familiar. 

Essa busca padronizada conduz a reflexão acerca do real intuito da adoção: seria para 

atender as necessidades da criança abandonada e possibilitar a ela o convívio familiar ou seria 

apenas um mecanismo de satisfazer os desejos das pessoas, que pautadas em um motivo, 

buscam adotar? Nesse sentido se posiciona Natalino (2001, p. 38) afirmando que “Não se 

trata mais de dar uma criança ao casal, mas de dar pais a uma criança”. 

Acrescenta-se a essa discussão a visão crítica de Costa, na obra de autoria de Fernando 

Freire, acerca dessa temática (1994, p.219), que diz: “Nunca é demais lembrar que a criança 
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não é mercadoria, e as creches e instituições que as abrigam, balcão onde são expostas para a 

escolha ou rejeição”. 

Ante ao exposto, nos últimos anos, emergiu uma ação que atua em prol da 

disseminação de uma nova cultura de adoção, que seja pautada na necessidade real da criança 

e não no interesse dos pais.  

Através da aliança entre a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção 

(ANGAAD), os grupos de apoio à adoção e a Associação Terra dos Homens, foi levada a 

pauta e a constantes debates a importância do termo “Adoções Necessárias” e de sua 

aplicabilidade e efetividade.  

 Em um primeiro momento, cumpre ressaltar que essa terminologia, nos dizeres de 

Hélio Ferraz (2014, 71), não seria a mais adequada para uso, haja vista que, a adoção em 

caráter geral é sempre necessária, visto que, é direito da criança e do adolescente a 

convivência familiar, seja com a família biológica ou com a família adotiva. Todavia, é a que 

melhor expressa a realidade encontrada nos dias atuais, onde grupos determinados necessitam 

de maior atenção para que sejam notados pelos pretendentes em adotar e possam vir a ter 

chance de encontrarem uma família.  

Acrescenta-se a essa questão o conceito de criança adotável atribuído por Lidia Weber 

(1998, p. 60), que demonstra que não há diferença entre as crianças que podem ser adotadas: 

“Toda criança que não tem possibilidade de ser criada pela família de 

origem e passa, portanto, a estar potencialmente pronta para integrar-se a uma 

família substituta.” 
 

A partir desta questão, Maurício Ribeiro de Almeida (2008), Célia Maria Fônseca 

(2009), Carina Pessoa Santos (2009) e Cristina Maria Dias (2009) cunharam a expressão 

“Adoções Necessárias”, objetivando abordar os casos que necessitam de maior atenção por 

parte do Poder Judiciário, tendo em vista que, são as mais difíceis de serem realizadas e que 

culminam na situação de muitas crianças e adolescentes que permanecem por muitos anos a 

espera de uma família, podendo, inclusive, não virem a serem adotadas. Dentro do termo 

adoção necessária encontramos os casos de adoção tardia, adoção interracial, adoção de grupo 

de irmãos e adoção especial. 

A adoção tardia, conforme extraído de um estudo realizado pelo jornal O Estadão
4
, 

consiste na adoção de crianças com idade superior a três anos, idades que geralmente não se 

encontram no perfil requerido pelos habilitados, que preferem por recém nascido ou bebês de 

até dois anos. Atualmente, através de dados apresentados pelo SNA, encontra-se que o maior 

                                                             
4 Disponível em: https://arte.estadao.com.br/brasil/adocao/criancas/. Acesso em: 21 de Agosto de 2020. 
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número de crianças disponíveis para serem adotadas figuram entre as que apresentam 3 anos 

ou mais. A essa questão aplica-se o fato de muitas vezes os pais terem medo de adotar uma 

criança com maior grau de formação e entendimento, uma vez que, com base em uma lógica 

popular “seria mais trabalhoso educar essa criança que já apresenta certo conhecimento”. 

A partir de estudos e leituras, referenciados ao final desta pesquisa, somados a leitura 

da dissertação “ADOÇÃO: Aspectos Históricos, Sociais e Jurídicos da Inclusão de Crianças e 

Adolescentes em Famílias Substitutas” (ALVES CECÍLIA, 2008, p. 144-155), acerca dessas 

adoções consideradas dificultosas, foram elaborados próprios entendimentos sobre as adoções 

necessárias explicitadas a seguir.  

A adoção interracial é aquela em que há uma diferença no que tange a raça, cor ou até 

mesmo cultura entre o adotante e adotado, devendo ter como foco rupturas de preconceitos e 

“padrões sociais”. 

A adoção de grupo de irmãos também consiste em uma adoção raramente realizada, o 

que a constitui como necessária, uma vez que, a legislação prevê que os irmãos cadastrados 

para adoção sejam preferencialmente acolhidos em conjunto, e a eventual separação deverá 

ser fundamentada. Todavia, muitos pretendentes estabelecem a intenção em adotar uma única 

criança e que não tenha irmãos, sejam já adotados ou disponíveis para adoção. Essa 

predileção decorre, muitas vezes, do fato dos pais terem medo da criança continuar a 

apresentar algum tipo de vínculo ou relação com o seu passado ou sua família originária e 

também por não se sentirem aptos a adotarem mais de uma criança. 

Em relação a adoção especial, esta será explicada com maior profundidade no próximo 

capítulo, visto que, constitui tema deste  trabalho. Antecipando-a brevemente, esta consiste 

em uma modalidade de adoção voltada para crianças que são portadoras de necessidades 

especiais, seja em um nível baixo ou alto e em suas diversas modalidades. 
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2. A ADOÇÃO ESPECIAL  

 

 A Adoção Especial, objeto do presente estudo, consiste na modalidade de adoção em 

que os proponentes encontram-se dispostos a adotar um menor, seja criança ou adolescente, 

que seja portador de necessidades especiais.  

 Cumpre lembrar que se enquadram nesta modalidade de adoção crianças ou 

adolescentes que apresentem qualquer tipo de necessidade especial, tais como, síndrome de 

down, anencefálicos, paralisia cerebral, deficiência física ou deficiência intelectual. Tais 

necessidades podem ser apresentar em diferentes níveis, desde crianças com baixo 

comprometimento até crianças com alto grau de comprometimento e prognósticos de tempos 

estimados de vida. 

 Esta modalidade de adoção é essencialmente necessária em virtude da maior 

vulnerabilidade enfrentada pela criança ou adolescente, tendo em vista que, além de serem 

naturalmente dependentes, por serem menores de idade, demandam maior cuidado e atenção 

em seu desenvolvimento psíquico, motor e social. Em sua maioria faz-se necessário 

acompanhamento médico contínuo e muitos devem seguir prolongados tratamentos, conforme 

será demonstrado no tópico desta pesquisa destinado às entrevistas com as mães. 

Acrescenta-se o fato de que muitos desses trazem consigo consequências e resquícios 

da rejeição e do abandono dos pais biológicos e dos preconceitos enfrentados por uma 

sociedade que apregoa uma cultura da perfeição e da estética. Em geral, conforme se extrai do 

artigo acadêmico “A adoção de crianças com necessidades especiais na perspectiva dos pais 

adotivos” (SOUTO, Célia. 2009, p. 309), as mães que entregam seus filhos, nesta situação, 

para adoção, são inundadas pelo medo do futuro, incerteza sobre a possibilidade de criar uma 

criança que demande atenção especial e também pelo fato de que muitos pais as abandonam 

no início da gestação, gerando a sensação de abandono não só da criança, mas também da 

mãe. Com base em relatos reais, é notório que a maior parte desses abandonos por parte das 

mães ocorre ainda na maternidade, onde a genitora pede para que, ao nascer, a criança não 

seja apresentada a ela e lá a deixa sob responsabilidade do hospital. 

 Prosseguindo, o fato triste, porém verídico, é que essa modalidade de adoção encontra-

se marcada pelo menor número de realizações em comparações com as demais. Embora tenha 

ocorrido uma progressão nos últimos anos, os números ainda se encontram muito baixos, 

como será demonstrado a seguir.   
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2.1. CRIANÇA OU ADOLESCENTE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL 

Em um primeiro momento faz-se necessário mencionar a correta expressão a ser 

utilizada para classificação desse grupo em análise. O emprego do termo “deficiente” não é 

considerado adequado, uma vez que, de acordo com a escritora C. Cezar (2001, 137) este não 

esclarece o real grau de comprometimento da criança ou adolescente, acabando por 

estigmatiza-la. Acrescenta ainda que, este termo transmitiria uma ideia de insuficiência e 

abordaria apenas questões que o indivíduo não conseguiria ou não estaria apto a realizar.  

Dessa forma, a expressão que melhor se adequa ao caso é “criança ou adolescente com 

necessidades especiais”, que transpassa a ideia de um indivíduo que necessita de cuidados 

especiais ou de recursos não comuns às demais pessoas, para que possa se desenvolver. 

Todavia, infelizmente, em abordagens técnicas o termo deficiência ainda reverbera em 

muitos escritos e textos científicos, uma vez que, essa modificação de nomenclatura tem sido 

algo recente e decorrente das novas reformulações passadas pela sociedade. Como exemplo 

ocorre no transcrito a seguir, em que a reunião em prol de debates acerca dessa temática, 

nomeada de Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2008), gerou a 

seguinte definição e nomeação: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas. 

 

No presente trabalho, nos momentos de abordagem dessa temática optarei pelo uso da 

expressão “portador de necessidades especiais”. Todavia, no momento de análise de gráficos 

e de dados do CNJ, será utilizado o termo “deficiente”, tendo em vista que, este é o que consta 

nas imagens retiradas da página dessa instituição e utilizada em filtros de busca do site.  

 

2.2. A LEI Nº 12955/2014 E UM PASSO DE ESPERANÇA 

 Em 06 de Fevereiro de 2014 foi promulgada, pela então presidenta Dilma Rousseff, a 

Lei 12955/2014 que, como outras leis, adentrou o ordenamento jurídico pátrio como uma 

medida legislativa de imposição da inclusão social de pessoas especiais. A referida legislação 

surgiu com o intuito de agilizar e priorizar o trâmite processual nos casos de adoção de 

crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais ou de doenças crônicas, 

entendendo que, a maior agilidade nesses processos acarretaria em diferenças significativas e 

positivas no desenvolvimento destas crianças. Esse intuito veio expresso no art. 1º do 

dispositivo:  
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Art. 1º Esta Lei confere prioridade para os processos de adoção quando o adotando 

for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. 

 

 A mencionada lei alterou o art. 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

acrescentou a ele o §9º, passando a apresentar o seguinte texto: 

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será 

inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.  
§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o 

adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. 

 

A partir desta disposição começou a ser assegurado à criança ou adolescente especial 

um trâmite processual com menor lapso temporal, priorizando que este indivíduo em situação 

de vulnerabilidade fosse inserido rapidamente em um ambiente familiar. Ambiente este, em 

que ele poderia receber afeto e cuidados exclusivos, necessários a ele, que não poderia ser 

atendido de maneira satisfatória nos abrigos ou instituições de acolhimento, tendo em vista o 

alto número de crianças e adolescentes sob os cuidados dos trabalhadores desses locais.  

Priorizar o trâmite processual não significa que a adoção será realizada de qualquer 

maneira ou sem observar cada passo dos requisitos obrigatórios. Pelo contrário, o pretendente 

deverá ter plena consciência das responsabilidades que irá enfrentar e continuará com a 

obrigatoriedade de cumprir todas as etapas legalmente exigidas para este processo. 

 

2.2.1. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL X PRIORIDADE AO 

INSTITUTO DA ADOÇÃO 

Um diferenciação torna-se necessária após a análise do §9º do art. 47 do ECA. A nova 

lei passa a assegurar a prioridade nos trâmites do processo de adoção. Isto posto, deve ser 

entendido o significado em prioridade de tramitação processual e prioridade ao instituto da 

adoção.  

A integração de crianças e adolescentes em ambiente familiar deve ocorrer de maneira 

igualitária, de forma que é importante atenção e dedicação na adoção de todos os 

institucionalizados.   

 Todavia, à criança ou adolescente portador de necessidade especial é conferido 

prioridade na tramitação processual, em decorrência da lei, sendo a mesma preferência 

concedida aos idosos, por exemplo. Esta se refere aos prazos, pautas de audiências e 

celeridade processual.  

 Somada a essa primazia, encontra-se a prioridade ao instituto da adoção que 

compreende um meio mais ágil em regularizar a situação da criança ou adolescente disponível 

para adoção. Com essa prevalência, a criança ou o adolescente, cujo pátrio poder já foi 
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destituído, que apresente alguma patologia física ou mental, deverá ter preferência em sua 

integração em seio familiar, frente as demais crianças com saúde plena, haja visto, a maior 

necessidade de cuidados que àquela apresenta. 

 Em relação a essa temática, se pronuncia o Desembargador do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, Jones Figueiredo Alves (ALVES, 2014, p.01):  

A dinâmica de preferência ou prioridade, em cadastros, deve ser orientada em favor 

da criança e não aos adotantes inscritos, porque o interesse pela adoção deve ser 
considerada em prol da criança e não dos pais interessados, segundo o princípio do 

melhor interesse do menor, extraído da doutrina da sua proteção integral, já expressa 

no art. 1º do ECA. O interesse maior da criança é um interesse diretor e regente. [...] 

crianças especiais merecem tratamento especial, por óbvio, com prioridade à adoção 

e ao programas de acolhimento, não devendo ser condenadas, indefinidamente, às 

filas de longa espera ou esquecidas em abrigos. 

  

2.3. PROJETO DE LEI Nº 942 DE 2011 

Antes de prosseguir, faz-se necessário breve menção ao projeto de lei 942, de 2011, 

que, embora tenha sido arquivado pela Câmara dos Deputados em 2015, chegou a ser 

aprovado com unanimidade pela Comissão de Seguridade Social e Família. O projeto 

apresentado pelo deputado Carlinhos Almeida tinha como objetivo acrescentar o §2º ao art. 4º 

da Lei 9.250/1995 e dobrar o valor deduzido por dependente adotado ou sob guarda judicial, 

nos casos especificados em lei.  

A partir desta proposta, a ideia era em aumentar a redução do imposto de renda de 

famílias adotantes, em decorrência dos projetos de incentivo às adoções necessárias, 

respaldado pela Lei Nacional de Adoção, e no auxílio de integração destas crianças em um 

novo seio familiar.  

 

2.4. O PROCEDIMENTO PARA A ADOÇÃO ESPECIAL 

Em relação ao trâmite processual, a adoção especial seguirá os mesmos ditames 

jurídicos da adoção tradicional, com a excepcionalidade assegurada pela Lei 12955/2014, cujo 

tempo processual será menor. Em geral, busca-se acelerar todas as etapas, tais como análise 

do pedido, despacho e período probatório de aproximação e adaptação, tendo em vista que, 

muitas dessas crianças já aguardaram muito tempo a adoção e necessitam dos cuidados de 

uma família. 

Entretanto, para de fato existir um procedimento mais célere, primeiramente, se faz 

necessário que existam pretendentes habilitados interessados em adotar essas crianças ou 

adolescentes. Encontra-se neste fator a primeira dificuldade desta modalidade de adoção, haja 

vista que, esses futuros pais disponíveis e que aceitem a especialidade da criança são minorias 

nas estatísticas gerais. 
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Isto posto, é conclusivo que a criação da lei de celeridade nessas adoções foi um 

avanço de grandiosidade, todavia, não é suficiente por si só. Para que esse primeiro passo 

essencial ao procedimento de adoção seja marcado por números crescentes de pais que 

aceitam filhos em suas características especiais, faz-se primordial um maior trabalho de 

conscientização acerca dessa modalidade necessária e de questões que envolvem desde o pré 

cadastro até a efetividade da tutela. É fator fundamental o trabalho de esclarecimento e 

informação dos pretendentes cadastrados.  

Em relação a ordem de preferência dessas adoções, esta assemelha-se a da adoção 

tradicional: os jovens cadastrados em ordem crescente serão encaminhados para os primeiros 

adotantes habilitados. Excepcionalmente, em alguns casos, essa ordem cronológica poderá ser 

alterada, tendo em vista questões objetivas e subjetivas que envolvam o procedimento. O 

ECA defende o respeito a ordem cronológica da habilitações para adoção, todavia, permite 

que exceções sejam aplicadas em situações que configurem melhor solução no interesse do 

adotando. Nos casos dessas adoções especiais pode ocorrer a inversão da cronologia tendo em 

vista a peculiaridade de cada caso e o escasso número de pretendentes disponíveis nesse 

grupo.  

 A permissão para ruptura dessa ordem cronológica no caso de adoções especiais é 

assegurada pelo direito destas crianças e adolescentes conviverem em ambiente familiar e 

também para poupá-las de possíveis novos traumas, uma vez que, além da rejeição de sua 

família originária, algumas dessas crianças já vivenciaram também negativas por outros 

pretendentes na adoção, ocorrendo, inclusive, histórias de tentativa de “devoluções” ou 

desconfiguração da tutela definitiva.  

 Embora ainda seja uma nova inserção na pauta dos Tribunais, essa interrupção da 

ordem cronológica em casos específicos, priorizando o melhor interesse do menor já começou 

a ser aplicada. Vide o primeiro julgado acerca dessa temática, oriundo do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul em um caso de adoção especial de criança portadora de HIV, expresso 

a seguir: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. GUARDA E ADOÇÃO. CASAL NÃO 

HABILITADO. CASO EXCEPCIONAL. CRIANÇA QUE FOI REJEITADA POR 

CASAIS INTEGRANTES DA LISTA DE ADOTANTES EM RAZÃO DE SER 

PORTADORA DE HIV. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. O 

desatendimento à lista de pretensos adotantes inscritos é admissível em casos 
excepcionais, em que evidenciada situação peculiar, quando evidenciado o interesse 

predominante da criança e na busca e melhor atendimento a mesma. Tendo a menor 

sido rejeitada por casais integrantes da lista de adotantes, por ser portadora de HIV, 

e estando integrada à família dos requerentes, em pleno período de adaptação, 

demonstrado que a criança já possui vínculos afetivos, impõe-se desconstituir a 

sentença para reabertura da instrução, bem como a retomada das visitas enquanto 

não definido o destino ao menor, na busca de seus interesses prevalentes. 
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APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 

70040242711, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz 

Planella Villarinho, Julgado em 23/03/2011) 

 

Antes de encerrar a análise procedimental, cumpre fazer um adendo acerca do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), que consiste em um provento assistencial 

destinado às pessoas portadoras de necessidades especiais. O BPC, fruto da Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), consiste em um salário mínimo destinado a pessoa portadora de 

necessidade especial que comprove que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 

¼ do salário mínimo. Por ser um valor muito baixo para comprovação, em que a renda por 

pessoa seria de cerca de R$ 259,00 reais (com base no salário mínimo vigente, R$ 1.039,00), 

poucas famílias requerem este benefício.  

Todavia, as famílias adotantes de crianças ou adolescentes portadores de necessidades 

especiais, que se enquadrarem no requisito, poderão fazer o requerimento do BPC, uma vez 

que, esse é direito da pessoa, não se restringindo à concessão apenas para a família originária. 
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3. DADOS DO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO 

3.1. O PAINEL DO SNA 

 Como mencionado anteriormente, no ano de 2019, o Conselho Nacional de Justiça 

implementou um painel on-line com dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 

(SNA). Este painel tem como objetivo disponibilizar dados e informações acerca de crianças 

ou adolescentes em programa de acolhimento institucional ou familiar, que ainda não 

passaram pela destituição oficial do pátrio poder, e também dos que, pertencendo a esse 

programa, encontram-se disponíveis para adoção. 

 Esta nova plataforma surgiu como uma importante ferramenta de visibilidade das 

crianças e adolescentes que se encontram em busca de um novo seio familiar, consistindo em 

uma integração nacional de dados e informações. Essa inovação veio como uma maneira de 

suprimir a ineficiência encontrada pela divulgação de dados do Cadastro Nacional de Adoção, 

que também é considerado recente na cronologia da adoção, visto que, até antes de sua 

criação, as informações eram apenas locais. 

 O Cadastro Nacional de Adoção (CNA), criado em 2009, contemplava apenas as 

crianças e os adolescentes que já haviam passado pela destituição do poder familiar. Todavia, 

nem todas as crianças que estão disponíveis para adoção já passaram pelo afastamento deste 

poder, uma vez que, alguns juízes optam por realizar a retirada do pátrio poder apenas quando 

ocorre o encontro de uma família substituta, haja visto que, aquela ação consiste no marco 

autorizatório para retirada de uma nova certidão de nascimento. E, ocorre um temor, por parte 

destas autoridades judiciárias, de que ocorra a devolutiva da criança ou do adolescente.  

 A problemática encontrada no CNA estava relacionada ao fato de que muitas crianças 

já se encontravam disponíveis para adoção, aguardando o encontro de uma nova família para 

formalização da restituição do pátrio poder, mas não se encontravam inscritas no Cadastro. 

Essa não inscrição tornavam as crianças “invisíveis” aos pretendentes e tinham como 

consequência a espera, por anos, de uma adoção de um menor que sequer configurava nos 

registros. Além dessa questão, ocorria, por vezes, de um criança ter sido adotada mas não ter 

tido “baixa” no Cadastro, continuando disponível para novas famílias. 

 Dessa forma, passou-se a defender o uso de um sistema de maior integração e 

compatibilidade com os reais números dessa temática. Já utilizado no estado do Espírito Santo 

e tendo sido declarado como eficaz pelo Judiciário local, decidiu-se pela ampliação do 

Sistema de Acolhimento e Adoção para nível nacional, fundando o então conhecido SNA. 

Dessa forma, o SNA regional passa a ser unificado e a abranger toda a territorialidade 

nacional. Todavia, por se tratar de um momento de transição, alguns estados seguem usando o 
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CNA, o que acaba por gerar dados distintos dos reais, colhidos pelo SNA. Essa discrepância, 

levemente a moderada, pode ser observada nos gráficos anexados ao final do trabalho.   

 Através dessa então nova plataforma, que é atualizada diariamente, é possível 

averiguar por categorias as crianças ou adolescentes que se encontram cadastradas, 

especificando-os por idade, gênero, estado, presença ou não de doenças e por grupo de 

irmãos. Ademais, apresenta o número de pretendentes por estados, por interesses e 

características que estes colocam como aceitáveis nas fichas entregues durante o processo de 

habilitação. Neste modelo, a partir do momento em que uma criança é adotada, ela tem a sua 

baixa realizada pelo Poder Judiciário e ao ter a destituição definitiva sai da estatística do 

painel. 

 Dentre algumas novidades inseridas por essa plataforma, observa-se a inserção de um 

sistema para acompanhamento na ordem da fila para adoção, demonstrando o número exato 

da posição do candidato, quantas pessoas estão a sua frente e sua relação para com as demais 

pessoas que buscam o mesmo perfil. Outra inovação foi a criação de uma senha para cada 

candidato acompanhar, em tempo real, a evolução do seu processo, pelo próprio painel. 

Tendo em vista o funcionamento deste painel, neste presente capítulo, busca-se 

apresentar, de maneira objetiva e com base em figuras retiradas da própria plataforma, os 

números relacionados a adoção no Brasil, especificamente os que se relacionam com a adoção 

especial. 

 Como um adendo, explica-se que em todas as figuras será encontrado unicamente o 

termo criança e não criança e adolescente. Todavia, aquele termo se aplicará para esses dois 

grupos, uma vez que, para o CNJ criança é aquela pertencente a faixa etária de 0 a 18 anos. 

Assim, quando for mencionado o termo criança este estará abarcando as crianças e os 

adolescentes. 

 

3.2. ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 Os dados apresentados a seguir foram retirados do site do CNJ no dia 22 de Julho de 

2020, às 19 horas. A última atualização como comprovada na figura a seguir, havia ocorrido 

às 10 horas deste mesmo dia. 

 No dia em que foi realizada a captura de dados, no Brasil, os índices apontavam para 

um número de 32.448 crianças acolhidas no país. Cumpre lembrar que o número de crianças 

acolhidas não revela a exatidão de crianças disponíveis para adoção, uma vez que, este 

número consiste em um grupo maior, relacionado a todas as crianças acolhidas, em abrigos 

institucionais ou em programas de acolhimento familiar, que ainda aguardam a tentativa de 
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reinserção em sua família originária, que estão em processo de destituição do poder familiar 

ou já tiveram o pátrio poder destituído e nas que se encontram vinculadas a algum processo de 

adoção em curso. Este grupo maior se subdivide nas crianças aptas e disponíveis para serem 

adotadas.  

Ainda assim, nessa lógica poderia ser afirmado que no país existe uma possível família 

para cada criança que se encontra em situação de acolhimento, haja visto que, encontram-se 

cadastrados e habilitados 36.163 pretendentes.  

 Na figura 1, observa-se uma comparação entre pretendentes disponíveis e crianças 

acolhidas que se encontram disponíveis para serem adotadas. É notório que não há uma super 

contradição de um grupo para outro, sendo possível, em um primeiro momento, conciliar 

ambas vertentes analisadas. No entanto, em imagens seguintes, será observada a discrepância 

ainda existente nesta relação quando adiciona-se as características procuradas pelos 

habilitados. 

Figura 1 - Pretendentes Disponíveis x Crianças Disponíveis para adoção 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Como pode ser observado na figura 2, o Brasil consta com um número de 32.448 

crianças em programa de acolhimento institucional ou familiar. Sendo que, predominam no 

gráfico os estados pertencentes à região Sul e Sudeste, o que pode ser explicado pela 

densidade populacional destas cidades. Em lugares de maior população far-se-á considerável 

que exista um maior número de crianças em situação de acolhimento, através de uma possível 

dinâmica vetorial crescente para cada fator. Um maior contingente populacional pode revelar 
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maiores números de crianças nessas regiões. Assim, por apresentar maior número de crianças, 

ao contabilizar as crianças abandonadas, estas podem sobressair a de demais regiões devido à 

densidade. Cidades maiores e mais desenvolvidas podem apresentar maiores instituições. E 

com todos esses altos números, provavelmente apresente maior índice de disponibilidade para 

adoção.   

Figura 2 - Número total de crianças ou adolescentes acolhidos 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

Cabe um adendo explicitando a diferença entre o acolhimento institucional e o 

familiar. O acolhimento institucional, como conhecido normalmente, consiste no 

direcionamento da criança em processo de desconstituição do pátrio poder ou de tentativa de 

reinserção familiar para os abrigos, anteriormente conhecidos como orfanatos. Já o 

acolhimento familiar consiste na situação em que a criança é retirada da sua família originária 

por algum motivo judicial e não é direcionada a nenhum abrigo ou instituição. Esta criança é 

direcionada a alguma família, inscrita no cadastro de pais acolhedores, e lá permanece até que 

se façam os estudos de sua situação e defina o que será feito na próxima etapa. É definido se 

ocorrerá o retorno à família de origem ou a algum membro desta ou se o menor irá para as 

instituições de acolhimento. Este acolhimento pode demorar cerca de 8 a 10 meses, por 

exemplo. 

 É importante salientar que há uma diferenciação entre o Cadastro de Família 

Acolhedora e o Cadastro Nacional de Adoção. Famílias cadastradas no acolhimento não 

podem realizar a adoção das crianças ou adolescentes que acolhem, salvo casos muito 

excepcionais, como será o de uma das mães entrevistadas no próximo capítulo.  

Realizada as considerações iniciais, passa-se a restringir os grupos e apresentar dados 

que se relacionam diretamente com a adoção especial. Na figura 3, é observado que destas 

32.448 crianças acolhidas, 851 (cerca de 2,6%) apresentam algum tipo de deficiência, seja ela 

intelectual ou física. 
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Figura 3 - Crianças deficientes acolhidas 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Destas crianças que apresentam alguma modalidade de deficiência e estão em situação 

de acolhimento, mais da metade delas se encontram nos estados mais desenvolvidos da 

Federação, sendo na região Sudeste ou Sul, como apresentado na figura 4. São Paulo lidera o 

número de casos com 192 crianças, o equivalente a cerca de 20% da totalidade de crianças.  

 

Figura 4 - Crianças deficientes acolhidas por região 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Passada a análise do número geral de crianças em situação de acolhimento e das que 

acolhidas, apresentam alguma modalidade de necessidade especial, a figura 5 expõe o número 

total de crianças disponíveis para adoção.  

É importante relembrar que este número é diferente do apresentado no balanço das 

crianças em situação de acolhimento, uma vez que, esta é uma apuração geral de crianças que 

se encontram nos abrigos institucionais ou de famílias acolhedoras. Todavia, muitas dessas 

crianças ainda se encontram no processo de tentativa de reinserção no seio familiar originário 

ou já estão vinculadas a algum procedimento de adoção, aguardando o trâmite processual 

desta.  

 Assim, na figura 5, é apresentado o real número de crianças que estão disponíveis para 

serem adotadas, ou seja, menores que já passaram pela tentativa de reinserção familiar e 
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tiveram o pátrio poder destituído, sendo encontradas oficialmente aptas para ingressarem em 

um novo âmbito familiar. No Brasil, atualmente, 5.226 crianças aguardam apenas que uma 

família a escolha e que se inicie o trâmite processual para serem inseridas em um novo lar.  

 

Figura 5 - Crianças ou adolescente disponíveis para adoção por região 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Dessas 5.226 crianças disponíveis, segundo a fonte ora analisada, 4.765 crianças, o 

que equivale a cerca de 90%, não apresentam modalidade alguma de deficiência. A contagem 

de crianças que apresentam alguma especialidade consta em 461, sendo que, destas crianças, 

336 (6,4%) apresentam deficiência intelectual e 125 (aproximadamente 3,3%) possuem 

deficiência intelectual e física, conforme demonstrado na figura 6.  

 

Figura 6 - Crianças ou Adolescentes disponíveis para adoção 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 A figura abaixo realiza a divisão, por região, das 336 crianças que apresentam 

deficiência intelectual e estão disponíveis para adoção. Novamente predominam estados do 

Sul e do Sudeste, com liderança do Rio Grande do Sul, que apresenta 64 casos, seguido de 

São Paulo, que apresenta 58.  
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Figura 7 - Crianças com deficiência intelectual disponíveis para adoção por região 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Já a figura 8 apresenta a divisão, também por região, das crianças que apresentam 

deficiência intelectual e física. Nesta contagem São Paulo lidera com 23 crianças e é seguido 

pelo Rio Grande do Sul, com 20 crianças, e Minas Gerais, com 18. 

 

Figura 8 - Crianças com deficiências gerais disponíveis para adoção por região 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Apresentado o número de crianças disponíveis e especificado as que se relacionam à 

adoção especial, passa-se para a análise dos pretendentes disponíveis. De acordo com o CNJ, 

atualmente no Brasil, 36.163 pessoas estão caracterizadas como pretendentes disponíveis para 

adoção. Esse valor considerável representa o total de indivíduos cadastrados no SNA, não 

refletindo o número de habilitados. O alto índice revela o número de pessoas que se 

inscreveram para fazer parte do Cadastro Nacional. Dentro desse valor encontra-se os 

pretendentes que já estão habilitados a adotar e os que estão em fase de análise. 

 Novamente ocorre a predominância dos estados pertencentes à região Sul e Sudeste, 

localidades com o maior número de crianças disponíveis. São Paulo predomina na busca por 

novos filhos, com cerca de 8.600 pretendentes, como observado na figura 9. Fato este que 

pode ser relacionado novamente com a densidade populacional dessas duas regiões. 
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Figura 9 - Pretendentes disponíveis 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Dos 36.163 pretendentes disponíveis, 33.567 aceitam apenas crianças que não 

apresentem modalidade alguma de deficiência. Apenas 2.596 candidatos, um valor ínfimo 

perto da totalidade apresentada, aceitam em suas fichas a adoção de crianças que apresentem 

alguma necessidade especial. Desse valor, 1.512 (4,2%) pessoas aceitam crianças com 

deficiência física e 1.084 (3,4%) admitiram, em seu cadastro, crianças com deficiência 

intelectual, vide a figura 10.  

 

Figura 10 - Pretendentes disponíveis 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Dentre os pretendentes que aceitam crianças com deficiência física, a maior parte se 

encontra no estado de São Paulo, o que pode ter como hipótese o fato do desenvolvimento da 

cidade, de uma melhor acessibilidade e de maiores recursos para os pais criarem essas 

crianças. Os dados das regiões Norte e Nordeste são muito baixos, podendo correlacionar com 

o fator do baixo desenvolvimento dessas regiões, ausência de preparo das cidades e pouca 

acessibilidade para receber portadores de necessidades especiais. 
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Figura 11 - Pretendentes que aceitam crianças com deficiência física por estados 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

Já quando a questão é relacionada a crianças com deficiência intelectual, observa-se 

certo equilíbrio entre os pretendentes que aceitam essa característica, por região. Não é algo 

tão destoante como o da figura anterior. Acontecendo, até mesmo, de estados da região 

nordeste e centro-oeste terem um maior índice de aceitabilidade do que estados da região 

Sudeste, como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vide a figura 12.  

 

Figura 12 - Pretendentes que aceitam crianças com deficiência intelectual por estados 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Dentre os dados diários lançados no painel do CNJ, verifica-se a presença dos dados 

de crianças em processo de adoção. Essas crianças não constam mais como disponíveis, mas 

sim como vinculadas a uma possível nova família, uma vez que, estão vivenciando o trâmite 

judicial para serem adotadas. Atualmente 3.081 crianças encontram-se em processo para 

pertencerem a um novo seio familiar, como demonstrado na figura 13, apresentada na página 

subsequente a esta. 
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Figura 13 - Crianças e adolescentes em processo de adoção 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Dessas crianças que estão em processo de adoção, apenas 30 pertencem ao grupo de 

portadores de necessidades especiais, conforme demonstrado na figura 14. Esse dado equivale 

a cerca de 1% do total, o que se torna totalmente alarmante e preocupante ao se observar o 

índice considerável de crianças e adolescentes deficientes que se encontram em abrigos ou 

casas acolhedoras e precisam ser aceitos pelos pretendentes para iniciarem o processo de 

adoção.  

Figura 14 - Crianças e adolescentes em processo de adoção 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Dessas 30 crianças portadoras de necessidades especiais que se encontram em 

processo de adoção, mais da metade continuam entre os estados do Sul e do Sudeste, com 

atenção especial para os 9 casos em trâmite em Santa Catarina e 7 em São Paulo. O que 

chama atenção na figura a seguir, é que o Rio de Janeiro não se encontra presente na planilha, 

demonstrando que neste estado sequer existe um caso de adoção especial em trâmite no 

presente momento.  



50 
 

Figura 15 - Criança com deficiência em processo de adoção por estados 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Por fim, serão apresentados os dados de crianças ou adolescentes que foram inseridos 

em um novo seio familiar a partir de janeiro de 2019. Com base nesse referencial, é observado 

que 3.522 crianças foram adotadas nesse período demarcado. Dessas adoções, São Paulo e 

Paraná continuaram liderando em maior quantidade de casos. O que gerou certo espanto foi o 

baixo índice de adoções no Rio de Janeiro, que ficou atrás de estados como o Mato Grosso do 

Sul e Pernambuco, menos populosos que àquele. 

 

Figura 16 - Crianças ou Adolescentes adotados a partir de janeiro de 2019 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Das crianças adotadas no período em análise, apenas 21 (o equivalente a cerca de 

0.6%) delas apresentavam alguma modalidade de deficiência. Esse valor é considerado 

totalmente inexpressivo quando se observa que 98.9% das crianças adotadas eram 

consideradas normais.  

 A partir desta numeração e relembrando os dados anteriormente apresentados, 

observa-se o quão dificultoso ainda tem sido a adoção de crianças especiais no país. Apenas 

21 delas foram adotadas, enquanto quase 500 crianças portadoras de necessidades especiais 
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ainda encontram-se em abrigos precisando lidar com a expectativa de uma futura adoção a 

partir de ruptura de preconceitos e padrões pré determinados.     

 

Figura 17 - Crianças ou Adolescentes adotados a partir de janeiro de 2019 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

 

 Dentre essas 21 crianças, que venceram preconceitos e foram acolhidas em um novo 

lar, 19 destas foram acolhidas nas duas regiões de maior desenvolvimento do país, o que pode 

revelar um maior grau de esclarecimento e conhecimento acerca desta questão, além de serem 

cidades com maiores preparos e índices de acessibilidade maiores. Em primeiro lugar aponta-

se a região Sudeste, fruto de um berço capitalista e desenvolvido. Só nesta região, 10 adoções 

ocorreram em São Paulo, cidade marcada por uma maior contextualização com temáticas 

globais e conhecida por apresentar pessoas com observações mais liberais, o que nos dizeres 

populares consideram “pessoas de mente aberta”. Essa mentalidade é significativa para a 

ruptura do preconceito e aceitação dessa adoção tão especial. Atrás da região sudeste, é 

observado números expressivos dessas adoções na região Sul, que encontrou 7 famílias que se 

abriram e deram uma chance a uma nova criança, mesmo sabendo de suas limitações.  

 

Figura 18 - Crianças com deficiência adotadas desde janeiro de 2019 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 
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Tendo sido apresentado as referidas imagens e analisado os números que elas revelam, 

conclui-se que, embora a temática da adoção especial tenha começado a demonstrar maior 

inserção no panorama das adoções, com um exíguo crescimento, os dados ainda “emitem um 

sinal vermelho”.  

Atualmente, o que ainda é encontrado é um número relativamente alto de crianças e 

adolescentes portadores de necessidades especiais aguardando para serem adotados. E, essa 

espera, não se relaciona ao trâmite processual propriamente dito e não tem como solução a 

celeridade proposta pela Lei 12.955/2014. A questão ultrapassa o âmbito jurídico e atinge o 

psíquico, a moralidade e os valores de cada indivíduo. Coloca a prova o quão retrógada ainda 

é a mentalidade do brasileiro quando o assunto é romper barreiras, aceitar o que é diferente e 

colocar em prática o tão utópico tratamento igualitário.  

Com esse painel, ficou notoriamente constatada a discrepância entre crianças especiais 

disponíveis para adoção e futuros pais que aceitam essas especialidades. Habilitados que 

buscam a criança idealizada para sua própria satisfação e não para desfastio do menor.  

Evidencia-se que esta modalidade necessária de adoção, assim como as demais, 

precisa entrar em pauta como fator conscientizador e de quebra de barreira dos indivíduos. 

Faz-se necessária a maior informação acerca da importância dessas adoções e da necessidade 

de chances serem dadas a ela. Grupos de apoio existem e, mais do que nunca, precisam ser o 

veículo da ruptura com preconceitos e do incentivo às adoções especiais. 

Apenas quando direito e mente se unirem e caminharem lado a lado é que, de fato, 

contrastes, como o acima verificado, serão suprimidos e, cada vez mais, adoções tão especiais 

serão verificadas. Porque adotar já é um ato nobre e especial, mas adotar uma criança ou um 

adolescente estigmatizado na sociedade e dar a ele uma chance de sentir o que é o amor e o 

cuidado torna tudo, ainda mais, especial.  
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4. O SIM PARA A ADOÇÃO ESPECIAL 

 O presente trabalho partiu da observação de um caso específico de adoção especial, 

ora analisado. Dessa forma, foi constituído a partir de um modelo que abordasse as partes 

teóricas e objetivas necessárias e finalizasse com um relato pessoal, subjetivo e dotado dos 

sentimentos de mães que passaram pelo procedimento de adoção, uma vez que, o depoimento 

de uma “mãe especial” traz a vivência de uma situação, exala sentimentos e emoções e gera 

uma ligação com essa história narrada. 

 Isto posto, entre os meses de junho a agosto, ocorreram entrevistas e conversas com 

mães que passaram pela experiência de adotarem crianças portadoras de necessidades 

especiais, anteriormente ou posteriormente à promulgação da lei 12.955/14.  

Tendo em vista que, essas entrevistas ocorreram no contexto da pandemia mundial da 

Covid-19, esclarece-se que a metodologia utilizada consistiu em diálogos através do 

aplicativo whatsapp, vídeo chamadas, ligações telefônicas e trocas de textos por e-mail. 

Para estes diálogos foi utilizado um breve roteiro com questões que seriam 

importantes ao objetivo da pesquisa e serviam como orientações para as mães acerca do que 

relatarem. Todavia, como o próprio título revela, a ideia primordial era um relato subjetivo, 

dotado de carga emocional e que possibilitasse às mães se abrirem sobre o que sentissem 

vontade de falarem. Assim, o roteiro funcionou como um meio de comunicação semidirigido 

e a partir dele, novos assuntos foram sendo inseridos, deixando sempre em evidência a total 

liberdade de cada mãe em realizar o seu relato.  

 O contato com essas entrevistadas surgiu a partir dos grupos de adoção, sendo eles: 

ATE – Adoção Tardia e Especial, Histórias da Adoção e Resgatando anjos – Grupo de Apoio 

à Adoção. Um caso especial foi decorrente de relações de parentesco e amizade.  

 Por fim, cumpre afirmar que todas as entrevistadas autorizaram o uso de seus relatos 

nesta pesquisa, através da assinatura de um termo de responsabilidade de uso de dados e 

nomes. Entretanto, para preservar a identidade e a história das pessoas, famílias e, em 

especial, das crianças e adolescentes envolvidos, optou-se por realizar a troca dos nomes 

citados durante a entrevista. Assim, os relatos serão transcritos na íntegra com a presença de 

um * informando a alteração de nomes.  

 Em relação a contextualização das histórias, esta será mantida, todavia, sem a 

identificação do nome da participante. Será utilizado o termo Mãe e o número correspondente 

a apresentação cronológica da entrevista. 
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4.1. MÃES PARTICIPANTES: 

Foram selecionados os relatos de 7 mães para serem apresentados. 

Mãe 1: 55 anos, moradora de Petrópolis – RJ, é divorciada e atualmente encontra-se 

aposentada, atuando como boleira. É formada em contabilidade e agora cursa o 7º período de 

sua graduação, em psicologia. Foi casada por 27 anos e tentou engravidar algumas vezes, 

todavia, apresentava dificuldades e não conseguiu alcançar a sonhada gestação. Há 10 anos 

atrás, mesmo tempo em que se aposentou, vivenciou a situação de um divórcio. Encontrava-se 

em depressão até que veio a conhecer quem seria seu filho. Adotou Junior*, na época com 6 

meses de idade, que apresentava necessidades especiais como: deficiência visual, mudez e 

deficiência física, não conseguindo se locomover. Sua história ficou nacionalmente conhecida 

quando ela participou do quadro “Quem quer ser um milionário?” do programa Caldeirão do 

Huck. 

Mãe 2: 49 anos, de Franca-SP, formada em economia e casada há 35 anos com um 

representante comercial, de 49 anos também. Atualmente não trabalha, uma vez que, 

apresenta deficiência visual oriunda de uma doença degenerativa. Em 2012, perdeu a visão 

total do olho esquerdo e passou a apresentar apenas 3% do olho direito. A Mãe 2 iniciou seus 

trabalhos voluntários em um abrigo de sua cidade há 24 anos atrás e é inscrita no Cadastro 

Nacional de Adoção e no Cadastro Nacional de Família Acolhedora, tendo já realizado o 

acolhimento de 35 crianças. Embora nunca tenha apresentado infertilidade ou dificuldades 

para engravidar, iniciou a sua formação familiar com uma adoção tardia, ao adotarem 

Marina*, com 4 anos na época, hoje com 26 anos. Sua segunda adoção ocorreu 6 meses 

depois e foi interracial, ao adotar Luisa*, uma bebê negra de 1 ano, agora com 23 anos. A 

terceira filha do casal foi fruto de uma decisão em engravidarem, nascendo Patrícia*, agora 

com 16 anos. Decorrido certo tempo, realizaram outra adoção super tardia com prováveis 

diagnósticos (surdez, mudez e atraso intelectual) de uma menina de 12 anos, hoje apresenta 

26 anos e a negativa de todos os diagnósticos, uma vez que, todas problemáticas relatadas 

eram emocionais. Em 2017, realizaram o acolhimento de uma criança de 11 dias que 

apresentava epilepsia, sequelas de sífilis e síndrome alcóolico fetal. Ao ter confirmado o 

prognóstico de vida da bebê em 2 anos e não ter tido interessado algum no CNA, conseguiram 

uma excepcionalidade e adotaram Vitória*. Diagnosticada com AME, ela faleceu em 23 de 

Março de 2020. Em Maio de 2020, em meio a pandemia, foram tocados novamente e 

adotaram Flavio*, de 1 ano e meio, que apresenta paralisia cerebral e outras complicações e 

respira mediante aparelhos. 
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Mãe 3: 46 anos, originária de Piracicaba – SP, moradora de Porto Real – RJ e casada 

com um homem, de 57 anos, bacharel em direito e técnico dos Correios. É formada em direito 

e foi a advogada atuante no pedido de adoção de seu filho. A Mãe 3 se descreve como 

“advogada por formação e mãe por opção”. Em 2014, o casal adotou Mário*, diagnosticado 

com paralisia cerebral. Ao início do processo de adoção, Mário constava com 4 anos e 10 

meses de idade, hoje encontra-se com 11 anos, pratica natação, joga futebol e toca violão, 

participando de apresentações da igreja que frequentam. 

Mãe 4: 48 anos, formada em ciências contábeis e empregada como encarregada de 

recursos humanos e departamento pessoal, de São Paulo (capital) e casada há 22 anos. O 

casal, desde o início do matrimônio, desejava serem pais e por 10 anos tentaram reverter a 

situação de infertilidade. A Mãe 4 passou por duas inseminações e um fertilização in vitro 

sem sucesso, até que decidiram pela adoção. Foi então que o casal adotou o menino Luis*, no 

estado da Bahia. Luis* nasceu com uma má formação cerebral conhecida como 

Esquizencefalia, onde parte do cérebro não se desenvolveu e deu origem a hidrocefalia, 

paralisia cerebral e epilepsia de difícil controle. Hoje ele se encontra em regime home care, 

com um UTI instalada em seu quarto e sob os cuidades, 24 horas por dia, de uma equipe de 

enfermagem. Após cerca de 2 anos da adoção de Luis*, a Mãe 4 descobriu uma gestação e 

deu origem a uma menina, Bruna*. 

Mãe 5: de 35 anos, é casada com um homem de 34 anos e, ambos são originários de 

São Paulo. Atualmente moram em Vitória em decorrência da profissão da entrevistada, ela 

atua como terapeuta ocupacional.  A Mãe 5 descobriu em 2015 descobriu que tinha um 

problema no útero e teria dificuldade em engravidar. Em 2019, o casal realizou a adoção de 

um menino que na época tinha 9 anos e hoje está com 10 anos, que apresenta uma deficiência 

intelectual. Essa deficiência já foi investigada em várias vertentes e não há uma resposta do 

que ela decorreu ou de onde pode ter sido originada. Foi uma adoção tardia, de uma criança 

negra em um família interracial, e com diagnóstico de deficiência. O casal continua na fila 

para mais uma ou duas crianças. 

Mãe 6: bacharel em direito, é casada com uma médica. O casal, residente em 

Blumenau – SC, têm 5 filhos, sendo todos frutos de adoções. Os dois filhos mais novos são 

especiais. A primeira adoção especial, ocorrida em 2013, foi de Mariana*, de 8 anos, 

diagnosticada com esquizencefalia de lábio aberto esquerdo, tendo como consequência a 

ausência de 60% de massa cefálica. A segunda adoção, do filho caçula da família, foi de um 

menino, João*, de 6 anos. O menor foi adotado aos 8 meses de vida sem diagnóstico algum, 

consistindo em uma adoção “normal”. Aos 2 anos foi diagnosticado com autismo em grau 
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moderado. Juntas escreveram uma música intitulada “Amor Incondicional” para os seus 5 

filhos, deixando uma linda mensagem sobre a adoção. 

Mãe 7: 32 anos, casada, professora e mãe de dois filhos: Igor* (biológico), de 16 anos, 

e Carolina*, de 4 anos, fruto de uma adoção especial ocorrida há 2 anos. A família é de Itararé 

– SP. Carolina* nasceu prematura e apresenta paralisia cerebral e existe uma investigação de 

síndrome alcoólica fetal. 

 

4.2. O NASCIMENTO COMO MÃES: 

Neste item, se buscará estabelecer uma análise das motivações e dos desafios para a 

consolidação do vínculo de parentesco. Para tanto, inicialmente, se investigará as motivações 

que levaram as 7 participantes a adotarem, acompanhados do desafio enfrentado desde o 

conhecimento daquela criança que se encontrava para adoção, o encontro com esta, o tempo 

demandado para o trâmite processual e a receptividade deste novo membro dentro de seu seio 

familiar e social. Posteriormente, será analisada a questão do pós adoção, através da 

adaptação deste novo ente familiar, bem como de preconceitos vividos e sentimentos 

experimentados.  

4.2.1. AS MOTIVAÇÕES PARA ADOÇÃO: 

Como tratado ao longo deste trabalho, a adoção consiste em uma construção que parte 

do afeto e se consolida através de uma proteção jurídica. O marco para o início deste trâmite 

jurídico se perfaz pela vontade individual ou do casal em serem pais, acompanhada de uma 

determinada motivação. 

Ao avaliar o primeiro relato, percebe-se que houve um desejo interno decorrente da 

ausência de filhos biológicos. A partir de um divórcio e do sentimento de solidão gerado, Mãe 

1 encontrou a necessidade em se estabelecer a maternidade.   

 “Durante toda minha vida quis muito ser mãe, porque até então fui quase 

mãe para meus irmãos, fui uma tia presente para os sobrinhos, mas era algo 

intrínseco na minha alma a vontade de ter uma família minha, com filhos meus. 

Minha vida estava vazia e sem graça, Nunca pude engravidar e isso era frustrante. 

Aos 45 anos veio a aposentadoria junto com a separação. Estava totalmente só!”  

(MÃE 1) 

 

Já para outras mulheres, como foi o caso da Mãe 2, a característica materna já se 

perfazia desde a infância e tornou algo inerente a sua personalidade. Com o passar dos anos e 

as adoções realizadas, esta mãe encontrou no luto e na dor de ter perdido uma filha especial, 

uma nova motivação: dar uma família à crianças e adolescentes com graves doenças e com 

baixos prognósticos de vida.   
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“Eu falo que a minha vida é ser mãe. Desde que eu era pequena, uma 

criança de 9 ou 10 anos, quando minha mãe me perguntava o que eu queria ser 

quando eu crescesse, eu falava: eu quero ser mãe, eu nasci pra ser mãe! 

(...) Durante as internações da Vitória*, porque 90% da vida dela foi no 

hospital, eu convivi com muitas crianças e mães de crianças especiais. As vezes 

chamo de genitoras, porque elas abandonam lá dentro, como foi o caso dela. Elas 

batem, não querem, rejeitam, por causa do filho ser assim. E foi quando aqui em 

casa, nós tomamos a decisão que os nossos próximos acolhimentos e nossas 

próximas adoções seriam somente de crianças especiais. Não que as outras não 

precisem, mas seria nosso foco. A Vitória* não passou pela nossa vida em vão, 

ela veio pra mostrar qual é a necessidade e pra mostrar que eu aprendi e que eu 
posso fazer por outras crianças. Assim, abrimos nosso cadastro para o casos mais 

que especiais. Porque nossa intenção não seria uma criança com algum problema 

intelectual ou alguma deficiência mental ou uma síndrome de down ou autismo. 

Nosso foco era acolher, conviver e amar uma criança que as vezes não tem um 

prognóstico de vida, que o período de vida seja curto. Isso é o que nos motivou, 

nós perdemos a Vitória, conseguimos superar e estamos aqui para fazer por 

outros.” (MÃE 2) 

 

A motivação em adotar uma criança e aumentar o seio familiar pode não ser 

decorrente apenas do anseio da mulher em ser mãe, mas sim, de um casal em se tornar pais. 

Dentre os inúmeros fatores que levam a essa decisão, grande parte encontra-se relacionada à 

dificuldade ou impossibilidade gestacional. Uma vez tendo como inviável o nascimento de 

um filho pela “via biológica”, muitos casais recorrem ao ato de adotar, como foi o caso das 

famílias representadas pelas Mães 3, 4 e 5. 

“Eu sempre comentei com meus pais e irmãos que se, ao chegar aos 40 anos, 

eu não tivesse filhos biológicos, eu adotaria. Independente de ter ou não um 

companheiro. E eles sempre me deram força. Luis* sempre quis mais um filho, de 

preferência adotivo. Quando do namoro comentávamos que queríamos um filho e 

inclusive sobre nossos sonhos de um filho adotivo. Nos casamos em 2010 e em 2011 

começamos as tentativas de um filho pelas vias naturais, pois sou contra métodos 

artificiais e fertilização. Passado um ano, e nada do nosso filho ser concebido 

naturalmente, mesmo nós clinicamente sermos aptos, demos entrada no pedido de 
habilitação para adoção. Não tínhamos preferência por nada, queríamos ser pais 

e ponto. Sempre pensei que se fosse concebido um filho eu não poderia escolher, 

então deixamos para que fosse feita a vontade de Deus.” (MÃE 3) 

 

“(...) Depois de 10 anos de casamento sofrendo de infertilidade, duas 

inseminações e uma fertilização in vitro sem sucesso, o nosso desejo de nos tornar 

pais só aumentava, resolvemos que era o momento de adotar uma criança.” 

(MÃE 4) 

 

“Em 2015 eu descobri que eu tinha algum problema no útero e isso teria 

como consequência a dificuldade em engravidar. Vivi esse luto, fiquei lidando com 

a questão dessa prole que não viria tão fácil, dessa forma que entendemos como tão 
natural, mas sempre considerei a possibilidade de adotar. Passei um período 

dedicando a minha carreira e não tivemos muito tempo para lidar com essa questão. 

Em 2017, nos mudamos de cidade e nesse momento o vazio apareceu, já estávamos 

estabelecidos “na vida”. (...) Estar longe da família foi um fator, porque eu tenho 

essa característica de cuidadora, sempre estive no front de cuidar. O que tem a ver 

com a minha escolha profissional, que tem uma perspectiva do cuidado e da 

autonomia como algo central ao processo de cuidado de qualquer sujeito. E isso 

sempre foi uma questão pra mim. A partir do momento que nos colocamos longe 

da família, do cuidado com mães e avós, encontramos o desejo em ter a nossa 

família. E ai conversamos sobre a adoção. Meu marido pediu para fazermos uma 

nova investigação sobre a minha infertilidade, mas eu já sabia que não conseguiria, e 
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eu não queria fazer um processo de fertilização. Nessa investigação descobrimos que 

eu tinha um outro problema, diferente do que o que antes havia sido diagnosticado. 

Nesse período uma tia minha, um pouco distante e mais velha falece no parto, em 

decorrência do mesmo problema que eu tinha no útero. Decidimos que não iriamos 

passar por isso, mesmo que os médicos falassem que teria chance de ocorrer, porque 

eu e meu marido entendemos que a constituição familiar vai muito além, ela 

não está relacionada com a biologia, mas sim com o que vamos poder construir 

os nossos laços de pertencimento no mundo. E acho que tem uma coisa que é 

muito bonita e muito importante pra mim de que eu não via, nesse momento, um 

filho como um projeto tão egoico, no sentido dele ser algo muito semelhante a 

mim que eu trazia para o mundo. Mas a gente tem um amor tão absoluto pelo 

mundo, uma fé na vida em si, que falávamos na importância em poder amar o 

diferente, em um sentido que eu não amo esse filho porque ele é parecido 

comigo, mas porque eu o amo, nós vamos criar uma comunidade, um 

pertencimento. Nesse momento entendemos que a via da adoção seria mais 

interessante. 

(...) Antes de iniciarmos a segunda rodada de investigação do problema do 

meu útero, estávamos desde meados de 2018 frequentando um grupo de apoio à 

adoção para entender “qual é que era”, sem nenhuma grande pretensão e entendendo 

que um dia talvez teríamos um filho. Fomos conhecer o mundo da adoção, como 

funcionava e passei a aprender e ler sobre a busca ativa e a adoção de crianças 

maiores. Nisso eu vi um vídeo do SEJA (programa de busca ativa para adolescentes 
e crianças com deficiência, tidos como inadotáveis), que se chama “Esperando por 

você” e nesse primeiro vídeo tinham dois irmãos, um de 6 e um de 8 anos, se 

apresentando. Quando eu vi esse vídeo foi um arrebatamento absoluto, chorei muito 

e fiquei bem tocada. Tenho a sensação que, desde desse meu primeiro encontro com 

esse vídeo, tudo que eu via, eu criei a imagem dessas duas crianças como as crianças 

desejadas. Não as crianças, mas a figura. Dois meninos negros, magrinhos, de 

óculos, maiores e afins.  

(...) Nisso o tempo passou, resolvemos que iríamos adotar e nos habilitamos. 

Passamos a conversar e nisso, eu e meu marido, pensávamos o quanto ter um filho 

é uma dança no escuro e a escolha de qualquer perfil falava muito mais sobre a 

gente e dos nossos medos, do que sobre aquela criança. Assim, nessa 
classificação bizarra no critério em criança com doença e deficiência, entendemos 

que deixaríamos o nosso critério um pouco aberto, não muito, mas um pouco aberto 

para encontrarmos com as histórias que chegassem e que também bancaríamos uma 

adoção tardia, até uns oito anos e meio, e de um grupo de irmãos, porque queríamos 

manter essa unidade fraterna. Assim nosso perfil passou a ser de criança com 

deficiência, maior e com irmãos.” (MÃE 5) 

 

Por fim, encontra-se no amor e na esperança em dar a uma criança o que lhes é 

negado, devido as suas circunstâncias físicas, psíquicas ou biológicas, a razão para acolhê-la. 

Como foi o caso da Mãe 6 e sua esposa, que haviam desejado serem mães de uma menina e 

encontraram na intensa negativa de adoções de Mariana* o motivo maior para escolhê-la.   

“Sempre quisemos uma menina e a história da Mariana foi muito chocante, 

porque 59 habilitados já haviam passado por ela e não a quiseram por causa do 

problema cerebral dela, por ser portadora de necessidade especial.” (MÃE 6) 

 

A partir destes relatos, tem-se que as motivações inerentes ao ato são fortes. Mas, por 

outro lado, surgem aspectos marcantes como as dificuldades, os medos ou os anseios 

encontrados, como será tratado no item a seguir.  
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4.2.2. DIFICULDADES, MEDOS OU ANSEIOS: 

O desejo em construir uma relação de maternidade não passa apenas pelo aspecto do 

afeto ou do interesse em exercer o papel materno. Há, também, um lado marcado pela 

superação de desafios e de enfrentamento dos obstáculos mentais encontrados pelo caminho. 

Para a Mãe 1 a maior dificuldade consiste na ruptura de tabus, uma vez que, estes 

precisam ser esquecidos e não se configuram com obstáculos para quem pretende adotar. 

 “Eu sou sozinha, não ganho uma boa aposentadoria, não sou tão nova, mas 

nada é obstáculo para quem pretende adotar. Os tabus precisam ser 

esquecidos. (...) Meu filho tem um crescimento acompanhado por vários médicos e 

terapeutas e algumas pessoas me perguntam como consigo, com 2 salários por mês, 
arcar com tantas despesas, eu respondo que “tudo é possível ao que crê”, onde há 

amor, há condições de você mudar tudo ao seu redor e seguir.” (MÃE 1) 

 

Dentre as dificuldades encontradas pela Mãe 2 e sua família, a mais marcante estava 

no fato de conhecerem o prognóstico de Vitória* e saberem que o tempo com ela seria curto. 

Foi preciso encarar a certeza de que uma hora a morte chegaria para aquele bebê.  

“Não foi fácil porque já a adotamos sabendo que, embora tivéssemos 

esperança, o tempo de vida dela com a gente seria bem curto. Não é fácil.” 

(MÃE 2, sobre a adoção de Vitória) 

 

Entre a fase de habilitação e a de concessão final da adoção, inúmeros pensamentos 

percorrem a cabeça dessas mães. Dentre os medos gerados, pode-se encontrar, por exemplo, o 

de não encontrar todo o respaldo e acessibilidade necessários para o crescimento da criança 

portadora de necessidade especial. Vide o caso da Mãe 3, que temia por não encontrar a gama 

de profissionais necessárias para o cuidado de seu filho. 

“As dificuldades, medos e angustias durante o período de espera entre o 

pedido de habilitação e conhecer o Mário* foram grandes. Creio que a maior foi a 

angustia da espera, pois mesmo sendo uma adoção ampla, nosso telefone somente 

tocou uma única vez. E não fomos o conhecer, pois a assistente social da comarca 
do Rio de Janeiro que nos ligou disse que para conhecer a criança deveríamos 

aceitá-la sem vê la. Em outra etapa, pontuaria insegurança quando fomos conhecer o 

Mário*, pois ele precisava de múltiplos profissionais para melhorar a "vidinha" dele, 

e nosso maior medo foi não ter disponível essa gama de profissionais aqui na 

nossa região. Mas encontramos todos.” (MÃE 3) 

 

Além deste medo para com a questão estrutural da criança, é possível observar que 

muitas mães encontram insegurança até o momento da concessão da tutela definitiva, haja 

visto que, não sabem o que esperar dos pais biológicos da criança em processo de adoção. 

Observa-se o que enfatiza a Mãe 4.  

“A mãe adotiva, no fundo, sempre tem medo da biológica mudar de ideia 

e querer a criança de volta. Nós vemos muitos casos assim e a justiça sempre 

pende para o lado da biológica. Meu medo era dessa mulher, que sabia que o Luis* é 

uma criança com necessidades especiais, resolvesse que iria ficar com a criança 

somente interessada no benefício do LOAS, que receberia se ficasse com ele. Nunca 
se sabe o que vai no coração das pessoas, esse medo me acompanhou por 6 anos. 

Graças a Deus tudo se resolveu e isso nunca aconteceu”. (MÃE 4) 
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Encerra-se a observação deste tópico com o relato de duas mães que viram na possível 

dificuldade ou medo, uma forma de encarar a questão com um olhar de esperança e de ruptura 

com os anseios negativos.  

“A medicina nos mostrou com exames que ela jamais andaria ou falaria, mas 

quando peguei Mariana* no colo, não tive medo das dificuldades, olhei para minha 

esposa e disse vamos levá-la para nossa casa, ela é a nossa filha Mariana*, que 

recebeu esse nome por ser uma guerreira e vitoriosa. E profetizei naquele momento 

que ela andaria e falaria aos 4 anos de idade, e assim aconteceu meu milagre 

chamado Mari*.” (MÃE 6) 

 
“Nunca olhei para ela como um diagnóstico de uma criança "especial", eu 

sempre olhei para Carolina* como filha, a "deficiência" era somente um detalhe 

assim como a cor dos olhos e os lindos cachos do cabelo. Fomos acolhidos por uma 

equipe incrível que nos orientou tudo sobre nossa filha, e isso é muito importante, 

você coletar o máximo de informações sobre tudo que cerca seu filho, quando fomos 

para casa e olhei para ela na cama dormindo tranquila ao lado do meu outro filho, 

chorei muito e pedi a Deus força para enfrentar tudo que viria pela frente”. (MÃE 7) 

 

Passado os pensamentos que rodeiam e permeiam uma escolha como essa, entra-se no 

tópico dedicado ao “sim” destas mães. 

 

4.2.3. COMO FICOU SABENDO DA CRIANÇA QUE SE ENCONTRAVA 

DISPONÍVEL PARA ADOÇÃO E DISSE O SONHADO SIM: 

Cada processo de adoção é marcado por sua história e sua peculiaridade. Nesta 

jornada, duas vidas são interligadas e passam a poder constituir uma só. A partir do momento 

em que uma candidata à adoção conhece a disponibilidade de uma criança, o seu sim passa a 

ser o início desta união. 

Este foi o caso da Mãe 1, mãe que conheceu a história de seu filho através de 

enfermeiras, que frequentavam a feira em que ela auxiliava o irmão vendedor, e a partir dali, 

sentiu-se parte da história de Junior*.  

 “Meu irmão produzia roupas e aos finais de semana vendia em feiras na 

cidade do Rio de Janeiro e proximidades, vendo meu estado depressivo me convidou 

para ir ajudá-lo nas vendas. Uma dessas feiras ficava em Duque de Caxias e sua 
localização era muito próxima a um hospital infantil. Algumas enfermeiras saíam de 

seus plantões e iam para a feira. Fiz muitas amizades com funcionárias deste 

hospital e acabávamos conversando sobre casos que aconteciam nos plantões.  

Até que um dia fiquei sabendo de um menino que iria completar 6 meses e 

iria ser transferido para um orfanato nas próximas semanas. As funcionárias estavam 

muito tristes por se tratar de uma criança especial, com múltiplas deficiências. Elas 

deduziam que ele não sobreviveria em um ambiente sem cuidados contínuos. 

Inexplicavelmente aquela história começou a fazer parte de todo o meu 

consciente e inconsciente. Mesmo que tentasse eu só pensava naquela criança. 
Por se tratar de crianças violentadas e abandonadas elas estavam sob a guarda do 

Estado e era proibido visita-las, a única coisa que eu sabia dessa criança especial é 
que era um menino. (...) Foi então que pensei: se eu tivesse engravidado algum 

dia eu não teria condição de escolher por um filho são ou um filho doente, e que 

ser mãe era a minha realização e algo dentro de mim já existia, talvez como 

uma gestação imaginária.” (MÃE 1) 
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Existem encontros que representam o verdadeiro sentido do ditado popular “porque 

era para ser” ou “estava escrito para acontecer”. Esse foi o caso da Mãe 2 que, após a 

realização de um acolhimento, o primeiro especial em sua família, e do conhecimento do 

prognóstico de Vitória*, a mãe acolhedora sabia que aquela seria sua filha. O que não 

esperava era que uma nova ligação viria a ocorrer, pouco após a perda de sua filha, e 

demarcaria a história de um novo sim. 

“Em 2017, realizamos o acolhimento de uma criança que chegou aqui com 11 

dias. Ela havia nascido aqui na Santa Casa de Franca e ao nascer já havia sido 

abandonada, a mãe não quis chegar a conhecê-la porque ela já apresentava alguns 

problemas. Nos apaixonamos imensamente por ela e já sabíamos, devido a todo 
nosso histórico, que seria difícil encontrar uma adoção pra ela. Tentaram realizar a 

restituição do pátrio poder, mas a mãe sequer quis conhecê-la, não foi a reunião e 

disse que não queria contato. Vitória* era acolhimento mas era um caso totalmente 

especial, um caso atípico e nos cadastramos para que, caso não houvesse adoção, 

teríamos o interesse sim em tê-la como filha. Nesse tempo ela foi apresentando cada 

vez mais probleminhas, com 1 ano já não se mexia mais e veio o diagnóstico do 

Hospital das Clínicas que ela tinha AME (Atrofia Espinhal tipo 1) e que o 

prognóstico de vida dela era até os dois anos. Foi uma bomba para nós e o que de 

fato determinou que ela seria nossa filha. Sabíamos que só poderíamos adotá-la se 

não houvesse nenhum habilitado interessado na adoção, pois éramos acolhedores e 

não poderíamos “furar fila”. Isso tem que ser muito claro, que não adianta uma 

família se cadastrar como acolhedora para abreviar o tempo de uma adoção, não é 
esse o caminho, o caso de nossa filha era excepcional. Ela não conseguiu adoção 

alguma, correram o cadastro e nem no Cadastro Nacional ela conseguiu algum casal 

interessado, assim sabíamos que se não ficássemos com ela, ela iria para uma 

instituição. Tanto é que na audiência o juiz questionou se queríamos ficar com ela 

ou se iríamos entrega-la para a instituição. E ai adotamos a nossa princesa Vitória*, 

nossa primeira adoção especial.” (MÃE 2) 

 

“Após a perda da Vitória*, no dia 20 de maio, em meio a pandemia, eu recebi 

uma mensagem do Busca Ativa, de Campo Grande – MS, que havia uma criança nas 

condições que a gente queria, que encaixaria no nosso perfil. E foi ai que dissemos o 

nosso sim.” (MÃE 2) 
 

Desses encontros traçados, encontra-se também o da Mãe 4 com Luis*, onde uma 

ligação entre dois estados foi o suficiente para unir essa mãe ao seu filho.  

“Nosso perfil era um menino de até três anos, sem doenças graves. 

Esperávamos nossa habilitação em São Paulo. No estado da Bahia, onde tenho 

parentes que sabiam do nosso desejo de adoção, uma prima, que trabalhava como 

enfermeira no hospital da cidade de Wenceslau Guimarães, me ligou dizendo que 

uma mãe havia dado a luz a um menino e não poderia criar a criança, deixando-o 
para adoção. Naquele momento em 09/07/2008 nascia o meu filho Luis*. A mãe 

biológica não tinha feito pré natal, fez uma única ultrassonografia para ver o sexo da 

criança, que revelou que seria uma menina. Esta seria doada a um casal da cidade, 

mas como a ultrassonografia estava errada, nasceu um lindo menino e o casal se 

recusou a ficar com o bebê. Sendo assim, a mãe biológica, por motivos financeiros, 

não poderia ficar com a criança e queria “doar” a outra pessoa”. (MÃE 4) 

 

A importância dos grupos de apoio à adoção foi apresentada nesta presente pesquisa e 

se confirma a partir do depoimento da Mãe 3, mãe que conheceu a história e a disponibilidade 

para a adoção de Mário* a partir de um membro ativo do grupo Filhos do Amor.    
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“Só conhecemos o Mário* por causa da assistente social de Rio das Flores, 

que começou a atuar no caso dele e conversou com diversos colegas. E foi através 

da colega de Resende, que participava ativamente no GAARFA, que ficamos 

sabendo do Mário*”. (MÃE 3) 

 

Outra história traçada a partir do envolvimento de um grupo de apoio à adoção foi a da 

Mãe 5. A então pré habilitada havia entrado em contato com a história de seu futuro filho 

através do programa “Esperando por você”, um anos antes do cadastro dele ser apresentado a 

ela e a seu marido. 

“Antes de entrarmos com o pedido de habilitação, fui a um encontro do grupo 

de adoção e tinha uma pessoa da Vara da infância fazendo um apresentação. (...) No 

último slide, essa pessoa mostrava as crianças que naquele momento estavam 

disponíveis para adoção no município. Não mostrava a criança em si e nem falava 

muito dela, mas falava desse perfil genérico. E nesse dia, ela apresentou um menino, 
de 9 anos, negro e com uma outra característica que não me recordo. (...) 

Na entrevista com a vara e quando começamos a falar do perfil, meu marido 

me olhou e me falou: acho que a gente não deveria fechar. Porque na época era 

deficiência mental: leve, moderada ou grave, deficiência física: leve, moderada ou 

grave, (...). Na parte das deficiências deixamos leve e moderada, porque grave 

entendíamos que havia uma questão de restrição de mobilidade e que nós somos um 

casal sozinho, não temos família nem muito amigos por aqui, e sabemos que para 

cuidar de uma criança com deficiência grave precisamos de uma rede de apoio. 

Sobretudo por ser uma profissional da reabilitação eu sabia que precisaríamos de 

mais pessoas, que só nós dois não conseguiríamos cuidar de uma pessoa com esse 

nível de demanda. Então fechamos o nosso cadastro em crianças de até 8 anos e 11 

meses, com possibilidade de deficiência leve e moderada. A assistente da Vara nos 
disse que nosso processo seria muito rápido porque, inclusive, já havia uma criança 

no município com o nosso perfil. Eu respondi: um menino negro de 9 anos? E ela 

me questionou como eu sabia, respondi que havia assistido a palestra dela no grupo 

de adoção. Ela confirmou e falou que sim era ele, irmão de um outro menino. Nessa 

hora eu comecei a chorar porque eram as duas crianças do vídeo que eu havia visto 

lá em 2018 e que tinham saído do programa de busca ativa porque supostamente 

haviam sido adotadas. Nessa entrevista ela contou que não, que havia sido tentada 

uma aproximação com uma família, mas que esta família tinha decidido ficar apenas 

com o irmão mais novo do meu filho. A família havia ficado encantada com o irmão 

mais novo, que já era a 5ª tentativa de colocação em uma família, e a vara 

precisou fazer uma decisão muito dura que era separar os irmãos. O irmão mais 
novo havia sido adotado e o nosso filho tinha ficado em um outro abrigo. 

Nesse momento meu marido estava passando por uma investigação de uma 

biopsia de um possível tumor e estávamos vivendo no “meio do olho do furacao” e 

as assistentes pediram para que acalmássemos nosso coração e que se fosse 

necessário suspendesse o processo de habilitação. Saímos decididos a esperar passar 

essa questão. No dia 8 de Agosto recebi um e-mail do CNJ informando que 

havíamos sido habilitados e tínhamos entrado no Cadastro. Nesse mesmo dia, me 

deu um estalo e decidi entrar no programa Esperando por Você, meu filho 

havia voltado e estava oficialmente disponível a adoção. Tínhamos decido não 

adotar naquele ano, não sabíamos como seria, meu marido estava em um 

emprego novo e no processo de investigação da biopsia. Mas no que eu entro no 

site e vejo que nosso filho tinha voltado naquela semana para adoção, 
entendemos que era um terceiro sinal de que ele seria o nosso filho. Já sabíamos 

que ele tinha um diagnóstico de uma doença intelectual moderada e fazia 

acompanhamento na APAE e isso não foi uma questão pra gente em momento 

nenhum. Tínhamos muito claro que o limite era muito mais social do que da criança 

em si. E foi isso, rapidamente já quisemos o conhecer e o adotar.” (MÃE 5) 
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Uma outra forma de unir a história de uma criança disponível para adoção com a de 

uma família pretendente é através do busca ativa, um método que, com base no Sistema 

Nacional de Acolhimento e Adoção, presta-se, como o próprio nome diz, a realizar investidas 

de possíveis pretendentes – já habilitados – para determinados perfis de crianças disponíveis, 

tidas como “de difícil alocação”. Foi assim que a Mãe 7 conheceu Carolina*. 

 “Conheci Carol* em uma busca ativa, nosso perfil já era aberto para uma 

criança especial e quando a vi pela primeira vez tinha a certeza que era minha 

filha.” (MÃE 7) 

 

4.2.4. O ENCONTRO COM O NOVO FILHO: 

A partir do conhecimento de que uma criança encontra-se disponível para pertencer a 

um seio familiar e o sim a ela é concedido, ocorre um momento marcante na vida de todas as 

mães, o primeiro encontro com seu filho. É o que será apresentado neste tópico. 

Relatos marcantes, dotados de amor, afeto e muito sentimento podem ser encontrados 

na fala de três mães a seguir: 

 “Faltavam 3 dias para ele ir para o abrigo, quando eu entrei no hospital com 

a autorização para retirá-lo. (...) Subi as escadas até onde ele estava, com um 

misto de alegria e ansiedade, mas as lágrimas tomaram conta de mim. E foi 
assim que eu conheci meu filho. Ele estava com um macacão apertado, dentro de 

uma cuba tipo bacia. Quando o segurei, senti meu coração transbordando de 

felicidade, não sabia se eu chorava ou sorria. Nos olhos dele eu me vi e tive 

certeza que ele era o filho que eu tanto esperei.  

Eu não vi deficiência, eu vi um filho perfeito que iria receber todo amor 

que eu guardei a vida toda e isso era o bastante. Desse dia em diante nunca 

mais soube o que era depressão, desânimo ou derrota. A partir daquele 

momento, eu não era mais sozinha, eu tinha uma família e era mãe, eu tinha um 

motivo para lutar e vencer nos meus braços, todos os dias.” (MÃE 1) 

 

Esta mãe não encontrou em Junior* uma criança com deficiência, mas sim um filho 

que viria para completar seu sentido de vida e receber todo o amor que ela havia guardado 

para este momento.  

A Mãe 2, em sua paixão “de olhos fechados”, já era apaixonada pelo seu Flavio* 

desde antes do primeiro encontro e neste, não encontrou uma criança com pouco tempo de 

vida, mas sim, uma criança que viveria intensamente o amor de ter uma mãe, até o seu último 

suspiro. 

“Eu não quis que a juíza enviasse foto, eu já estava apaixonada por essa 

criança e se fosse meu filho na barriga eu não saberia o que iria encontrar pela 

frente. (...) Após a assinatura do termo de adoção fui conhecer o meu filho. Quando 

eu cheguei no quarto passei de um lado na cama e o meu marido passou do 

outro, segurei na mãozinha dele (ele teve uma sequela muito grande e não 

apresenta percepção) e falei: “ó, agora a gente tá junto até o último suspiro,  

você sabe disso. Agora eu sou sua mãe e nada vai separar a gente”. Na hora 

ninguém escutou, estava a juíza, a assistente social e a médica que cuidou dele no 

hospital durante os 554 dias que ele lá ficou, mas me perguntaram o que eu havia 
falado pra ele, porque ele tinha sorrido. E é inacreditável, porque ele não sorria, 

ele não apresenta expressão alguma e sorriu naquele momento”. (MÃE 2) 
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Este sentimento intenso de amor também esteve presente na vida das pequenas 

Mariana* e Carolina*. No relato das mães 6 e 7 pode ser percebido um afeto iniciado já no 

primeiro contato com as filhas, onde a relação maternal já havia se estabelecido.  

“Foi amor à primeira vista entre a mamãe e a pequena Mari* (que antes se 

chamava Daiana). Ela veio no meu colo e ficou. Não queria mais me largar.” 

(MÃE 6) 

 

“Quando a vi pela primeira vez tinha a certeza que era minha filha e que não 

poderíamos viver sem ela. (...) primeiro dia que a peguei no colo falei no ouvido 

dela: “Fique tranquila agora a mamãe e toda sua família irá lutar junto com 
você, desculpa por demorar tanto, mais nunca mais você estará sozinha”. (...) 

Fizemos uma semana de aproximação diária. Meu filho me ajudou em tudo, a 

compreender a rotina, medicações, tratamentos, diagnósticos e a principio fui muito 

no "automático", queria saber o que precisava fazer para levá-la pra casa. Carol* 

tomava 9 remédios diferentes, tinha uma disfagia muito grande para líquidos, rolava 

mas não ficava na posição sentada e recusava carinhos, mas logo nos primeiros dias 

essa recusa acabou e começamos ver naquele rostinho lindo muitos sorrisos assim 

que chegávamos no abrigo. No quarto dia, a psicóloga falou que ela chamou 

"mamama", não vi, mas fiquei muito feliz”. (MÃE 7) 

 

4.2.5. O TRÂMITE PROCESSUAL E O TEMPO DEMANDADO: 

Dentro da temática ora analisada, um núcleo de total importância a ser perpassado é o 

do trâmite processual. Como citado no tópico 3 da presente pesquisa, desde 2014 ocorre um 

respaldo jurídico para os casos que envolvam adoção de crianças ou adolescentes portadores 

de alguma deficiência, determinando que seja dado celeridade ao processo e que, delongas 

sejam justificadas. 

A Mãe 1 enfrentou o trâmite judicial anteriormente à vigência da Lei 12.955/2014, 

dessa forma, o tempo demandado para a concessão da adoção foi de 3 anos. Dentre investidas 

no paradeiro dos pais biológicos e inseguranças, a decisão final foi marcada como a realização 

de um parto e um renascimento, conforme o relato a seguir: 

 “Quando ainda era casada, em uma das tentativas de reconciliação, eu 

cheguei a iniciar minha habilitação para adoção, mas meu marido, na época, teve 

quase uma overdose por uso de drogas, que acabei por não concluir. Lembrando 

disso, procurei a vara da infância de Petrópolis e comentei o caso, eles buscaram 

meu processo e viram que não havia sido arquivado, e assim, pedi para conversar 

com o defensor público ou o juiz. Falei da necessidade iminente de buscar aquela 

criança e foi concedida a autorização para retirá-lo do hospital. (...) A parte jurídica 

veio com os termos de guarda e prorrogações durante quase 3 anos, até a 

chegada da adoção. Demorou porque, como ele já havia sido registrado, a 

justiça fez investidas na localização dos pais. Porém como meu filho foi vítima 

de maus tratos, os pais biológicos sempre trocavam o paradeiro por medo de 

uma consequência sobre seus atos. Mas, finalmente conseguiram, através de 

carta precatória, que eles liberassem o poder que detinham.  

O dia que foi promulgada a adoção definitiva foi um dos mais felizes da 

minha vida, foi muito emocionante. Eu e o Junior* saímos aplaudidos pelos 

corredores do fórum. Acho que senti todas as dores de um parto até aquele 

dia”. (MÃE 1) 
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Outro caso ocorrido antes da vigência da medida assecuratória de inclusão foi o da 

adoção de Luis* pela Mãe 4. Ainda sem esse amparo legal, enfrentando um processo em outro 

estado e com um delicado estado de saúde da criança, o que inviabilizava a locomoção do 

casal até a Bahia, o tempo transcorrido foram de 6 anos. No relato a seguir, pode ser 

observada a delonga por parte do magistrado, uma vez que, a este ainda não era cobrada a 

celeridade ou a justificativa pela demora processual. 

“Na verdade, todo o processo de adoção demorou 6 anos para ser 

finalizado. Isso porque era em outro estado e devido aos problemas de saúde do 

Luis*, não tínhamos tempo e nem dinheiro para viajar para a Bahia para resolver e 

nosso advogado havia abandonado o nosso caso. Primeiro, a mãe biológica perdeu o 
pátrio poder, depois ficou “rolando” na mão do juiz até ele assinar a adoção 

definitiva. Então, só em 2014 que recebemos a tão sonhada certidão de 

nascimento com os nossos nomes na certidão e o nosso filho com o nosso 

sobrenome. (é citado o novo nome completo da criança). Sei que isso é somente 

um pedaço de papel, que ele sempre foi nosso filho no coração, mas aquele 

papel era a nossa garantia que dali para a frente somente Deus iria tirar ele da 

gente”. (MÃE 4) 

 

 Os relatos passam a ganhar a característica da celeridade a partir da adoção de Mário, 

realizada pela Mãe 3. Este caso, iniciado dois meses após a promulgação da Lei supracitada, 

teve um trâmite processual considerado rápido, visto que, demandou menos de 1 ano entre o 

conhecimento da disponibilidade da criança e a concessão dos documentos com os nomes dos 

novos pais. 

“O pedido de guarda com fins de adoção foi muito tranquilo. Optamos 

por fazer na comarca de Rio das Flores, pois, os profissionais daquela comarca já 

conheciam o caso do Mário*. (...) Mário* já tinha a destituição do pátrio poder, 

então foi um processo rápido. Eu nunca tinha feito nada na esfera familiar, foi meu 

primeiro e único caso. O pedido de habilitação foi iniciado em 16/04/2012. Em 

07/08/2012 tivemos a entrevista com a assistente social e em 07/09/2012 com a 
psicóloga. Fomos habilitados no CNA em 14/06/2013 e em 12/04/2014 a assistente 

social Beatrice*, da comarca de Resende, comentou durante o encontro do 

GAARFA da existência de um “menino”. No dia 14/04/2014 fui ao fórum de 

Resende e eles me colocaram em contato com os profissionais da comarca de Rio 

das Flores. No dia 23/04/2014 ocorreu nossa primeira visita ao Mário* no abrigo em 

Rio das Flores. Entre 30/04/2014 e 05/05/2014 ocorreu o primeiro final de semana 

do Mário* em nossa casa. No dia 22/05/2014 foi deferido o pedido de guarda para 

fins de adoção e em 23/05/2014, Mário* veio definitivo para a nossa casa. Em 

29/01/2015, ocorreu a retirada dos documentos para registro em nosso nome.” 

(MÃE 3) 

 

Seja pela peculiaridade do caso, pelo baixo prognóstico de vida ou pela urgência na 

alocação dessas duas crianças em uma família, as adoções realizadas pela Mãe 2 foram 

consideradas totalmente céleres. Tido como um tempo recorde, o trâmite judicial da adoção 

de Flavio* foi de 8 dias e ocorreu em meio a uma pandemia mundial.   

“Na adoção da Vitória* o que demorou foi a fase de acolhimento e até eles 

percorrerem o Cadastro Nacional. Percorreram o Cadastro em Franca, depois no 

estado e depois em nível nacional. Quando percorreram o Cadastro Nacional não 

encontraram nenhum perfil ou pessoas interessadas, as vezes apareciam perfis que se 
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assemelhavam, mas ao serem questionados e saberem da deficiência genética e do 

prognóstico dela, não se interessavam. A partir do momento que teve a decisão 

que não encontrariam nenhum interessado, foi bem rápido o procedimento 

para adoção. Foram mais ou menos dois meses entre definir que ela não teria 

adoção e entrarmos com o pedido de adoção dela. 

A adoção do Flavio* foi recorde e ocorreu durante a pandemia do Covid-

19, demorou apenas 8 dias. No dia 20 de Maio, entraram em contato comigo 

informando que tinham uma criança no perfil do meu cadastro. No dia 21 de Maio, 

conversamos por vídeo no Fórum e falamos que tínhamos interesse sim. Até então 

eu não tinha visto foto, não tinha visto nada. Sabia apenas o histórico médico dele e 

a parte social, a história dele. Mas sem nomes e fotos. No dia 22 de Maio, 
conversamos com todas nossas filhas e todas aceitaram, ficamos super empolgados, 

fazendo cogitação de como seria a aproximação, porque ele estava longe, cerca 14 

horas de viagem de carro. No final do dia 22, a assessora da juíza me ligou e 

perguntou se tínhamos certeza, se havia avaliado o quadro médico dele e se iríamos 

prosseguir com a adoção. Falei que estava tudo certo e conversado e que tínhamos a 

intenção de adotá-lo sim. Fui informada que eles já haviam entrado em contato com 

o juiz da vara de Franca e este já havia passado a eles todo o meu histórico e o meu 

perfil. Nesse momento fui informada que já estava habilitada e autorizada se eu 

quisesse e precisaria que um advogado entrasse com o pedido de adoção. Entrei em 

contato com um primo meu e ele fez o pedido, na sexta feira mesmo. “Na manhã do 

dia 26, me ligaram informando que o pedido havia chegado e a juíza já iria 
despachar e eu poderia organizar a minha viagem para Campo Grande. No dia 27 

saímos de madrugada rumo a viagem e chegamos no dia 28 na hora do almoço. 

Fomos direto ao hospital e assinamos o termo de adoção. Depois de assinado, eu fui 

conhecer o Flavio*.” (MÃE 2) 

 

Outro caso que não enfrentou grandes entraves burocráticos e rapidamente foi 

consolidado foi o relatado pela Mãe 5. Como se tratava de uma caso em que já havia ocorrido 

diversas outras tentativas de inserção familiar, com uma dificultosa ação de separação de 

irmãos, o tempo enfrentado pela nova família foi de apenas 7 meses. Neste relato, acrescenta-

se uma importante colocação desta mãe acerca da relação da Vara da Infância e da Juventude 

após a concessão da adoção definitiva, que pode ser utilizado para reflexões de medidas 

futuras. 

“Acredito que o nosso processo de adoção foi muito peculiar, pois, foi 

muito rápido, desde a parte da habilitação até o momento da aproximação e 

concessão da adoção. Ao todo foram 7 meses. Em Maio de 2019 decidimos iniciar 
o processo de habilitação e neste mesmo mês nos dirigimos a Vara da Infância para 

retirar a relação de documentos. Em 05 de Junho entregamos os documentos no 

Fórum central, que os encaminharia para a Vara para a realização do processo de 

habilitação. No final de Junho fomos chamados para fazer o curso preparatório para 

a adoção e os finalizamos na segunda semana de Julho. No dia 12 de Julho fizemos 

a antevista com a equipe (assistente social e a psicóloga). E no dia 8 de Agosto já 

estávamos habilitados e inseridos no Sistema Nacional de Adoção. Ainda nesta data 

entramos em contato com a Vara informando o interesse no processo de adoção de 

uma criança. Dia 15 de Agosto fomos ao abrigo para conhecer nosso filho, dia 15 de 

Setembro ele veio visitar nossa casa pela primeira vez, no dia 27 de Setembro ele 

veio definitivamente para casa, no dia 11 de outubro saiu o documento da guarda 
provisória e no dia 8 de janeiro de 2020 saiu a sentença final da juíza concedendo a 

adoção dele. Em março desse ano, ele recebeu a nova certidão de nascimento 

constando nossos nomes. 

(...) A Vara da infância daqui é ótima. Mas eu tenho duras críticas ao 

processo de um modo geral. Acho que, de alguma forma, fomos beneficiados 

pela nossa abertura para esse processo de adoção, de uma criança que teve 5 

devolutivas, uma marca tenebrosa pra ela, que é só luz e afeto. Por outro lado, 
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na hora que sai a sentença judicial, a gente é abandonado pela Vara, pelo 

sistema. E agora falando como profissional, considero que isso é bastante difícil, 

sobretudo quando a gente considera uma criança, com esse perfil de devolutivas. 

Acredito que deveria haver um trabalho de maior acompanhamento das famílias 

depois do processo de adoção. Porque é aí que o “bicho pega”, não é durante o 

processo de aproximação, do estágio de convivência. É depois, é no todo dia, no 

enfrentamento com a escola. No meu entendimento o ponto mais nefrálgico é a 

escola.” (MÃE 5)  

 

Ainda no que tange a uma adoção que já apresentava características marcantes na vida 

da criança em voga, devido a intensas tentativas de inclusão em seio familiar, encontra-se a 

realizada pela Mãe 6. Antes de ser definitivamente adotada pela nova família, Mariana* havia 

passado por 59 habilitados, número inolvidável para a trajetória desta criança. Assim, uma 

vez encontrada as duas mães interessadas, o trâmite demandou apenas 1 ano para se efetivar. 

“Passamos por todas as etapas com muita tranquilidade, até porque já 

tínhamos adotado os gêmeos anteriormente. Fizemos o curso no Gapam, as 

visitas com a Assistente Social e a Psicóloga. (...) Não tivemos prioridade, como 

falei anteriormente, já haviam passados por ela 59 habilitados. Fomos chamadas 
pela ordem da fila para saber se tínhamos interesse em adotar uma criança especial.  

(...) Da habilitação até a certidão foram basicamente um ano. Foi uma 

adoção recorde, em menos de uma semana já tínhamos autorização da Juíza para a 

troca da certidão de nascimento dela. Não houve nenhum tipo de burocracia. Foi 

tudo muito tranquilo e rápido.” (MÃE 6) 

 

Uma vez concedida a adoção, inicia-se uma nova fase marcante dentro deste processo: 

a receptividade dentro do novo seio familiar e social ao qual a criança será inserida. Tal 

assunto será abordado no próximo tópico. 

 

4.2.6. A RECEPTIVIDADE DENTRO DO NOVO SEIO FAMILIAR E SOCIAL: 

A partir do momento em que a nova criança passa a pertencer à família que a adotou, 

esta deverá inseri-la em seu seio familiar e social. Este momento é importante para a 

consolidação do vínculo do novo filho para além da exclusividade com os pais, fomentando a 

criança o sentimento de outros graus de parentescos e pertencimento a rotina dos pais. 

Algumas vezes essa inserção inicial pode ser marcada pelo ciúme, como foi o caso 

relatado pela Mãe 3 acerca do aceitamento de sua enteada, que, no primeiro encontro se 

desfez e consolidou uma intensa história de amor. Ou até mesmo do direcionamento de 

comentários maldosos por parte dos “amigos”, vide: 

“Nunca sentimos ou observamos "olhares" dos nossos familiares em 

relação ao Mário. Nós sempre agimos com naturalidade com a adoção. A única 
pessoa que fez comentário "tanto faz, não me importo com a criança" (e tenho 

certeza que foi por ciúmes) foi a filha do primeiro casamento do meu marido. Mas 

no primeiro contato do Mário com ela, tudo foi esquecido, já que os dois se amaram 

e se amam. Com relação a amigos, tivemos uma amiga que disse "você não 

prefere que eu procure uma criança loirinha e sem deformidades?”. (MÃE 3) 
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Em outras famílias, como na das Mães 4 e 6, a inserção familiar e social do novo 

membro ocorreu sem dificuldades e com a receptividade de todos os membros, conforme se 

transcreve a seguir: 

“A família inteira estava radiante com a chegada do mais novo membro. 

Tivemos apoio de todos. No início, fiquei meio receosa, com medo como os mais 

velhos da família iriam receber o meu filho. Minha mãe era muito prática e 

sempre dizia que “eu ia procurar sarna pra me coçar”. Essas eram as palavras 

dela quando tocávamos no assunto de adoção. Meu marido é filho único, por isso, eu 

tinha receio dos meus sogros não aceitarem uma criança adotada. Mas o desejo 

deles em terem um neto foi maior e quando viram aquele bebezinho lindo, 
ninguém mais lembrava de sangue. Ele era nosso, ele era da nossa família. Esse 

apoio de toda a família sempre foi muito importante para nós, isso nos ajuda muito a 

superar tudo que vivemos.” (MÃE 4) 

 

“Mariana* foi amada desde o primeiro momento. Fizemos o baby chá 

para sua chegada. Toda família participou, assim como nossos amigos.” (MÃE 6) 

 

A partir das leituras das respostas encontradas no questionário, a visão da Mãe 5 sobre 

a receptividade e inserção da criança no seio familiar despertou uma importante temática a ser 

abordada: a aceitação da criança com as características inerentes a ela, sem a negativa de que 

o amor irá suprimir as dificuldades encontradas em razão da deficiência. Neste sentido, 

explicita a Mãe 5 acerca da sua tentativa de desconstrução desta visão: 

“A gente teve uma recepção ótima da nossa família, linda, nas questões 

das dificuldades dele. A família o vê como uma criança agitada, isso que eles 

falam, até porque a gente mora longe da família e só passamos um mês em 

dezembro com eles. É algo meio louco. Abrindo o coração, o que eu percebo é que 

nossa família tem uma dificuldade. Porque nós entendemos que o diagnóstico dele 

não é central na identidade dele, mas também não negamos a deficiência dele. Mas 

percebemos que a família nega, porque ainda tem muito esse discurso porque o 

amor vencerá e pelo amor ele avançará e vai se tornar uma criança tal como as 

outras. A gente não tem essa fantasia, porque eu acho que também é trabalhar 

negando o que ele é e eu tenho podido falar isso com a minha família, tenho 

marcado esse lugar. Tenho falado que eles dizerem que o amor vai mudá-lo, 

eles já estão dizendo que ele funciona errado, que ele não funciona como 

deveria ser. Mas ele funciona como ele é e a partir disso a gente vai se 

constituindo.” (MÃE 5)  

 

4.2.7. O PÓS ADOÇÃO E A ADAPTAÇÃO: 

Uma vez inseridos e apresentados ao seio familiar e social, inicia-se a formação de 

uma nova rotina com aquela criança que agora é pertencente ao cotidiano familiar. Como 

relatado pelas mães entrevistas, a adaptação não se constitui em uma ação fácil e que não 

encontra barreiras, pelo contrário, revela um intenso aprendizado, dia após dia.  

Algumas mães, como a Mãe 2, passaram a dedicar “30 horas” do seu tempo para o 

cuidado com seus filhos. Esta mãe, inclusive, utilizou do aprendizado deixado pela primeira 

filha, para se dedicar a promover o tratamento de seu novo filho, veja: 

“A Vitória* foi a nossa primeira adoção especial e não temos palavras para 

descrever, ela era realmente um anjo. Ela passou por muita coisa e eu vivi 30 horas 

do dia com ela, falo que não eram 24 horas, eram 30 horas. E foi um amor 
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inexplicável. Nossa Vitória*, devido a atrofia, faleceu agora, dia 23 de Março. Ela 

estava muito debilitada e eu como mãe é muito dolorido, mas graças a Deus ele teve 

misericórdia, porque ela estava sofrendo muito. Já estava entubada, não urinava 

mais, já não conseguia se alimentar pela sonda, teve que fazer colostomia, 

vesicostomia. Era um quadro muito complicado. Fizemos o que pudemos e o que 

não pudemos, pudemos dar atenção a 90% da vidinha dela, conseguimos home care 

na justiça. Demos muito amor e ela foi muito amada. 

Com a experiência da Vitória* eu aprendi muito. Aprendi a aspirar, 

traqueostomia, passar sonda, colocar oxigênio, monitoramento, massagem cardíaca. 

Agora estou aqui com o Flavio*, o meu bebezão, ele é lindo, maravilhoso! 

Ele fica também nos aparelhos, não só no oxigênio, mas também no respirador para 
sobreviver e estamos aqui na luta. Ele faz as terapias e as fisioterapias. Não temos 

direito ao LOA. Mas devido a deficiência ele tem direito a leite (dieta da sonda) e a 

fralda e foram negados, mas não desistimos, vamos a luta. O que for de direito dele 

ele vai ter, além de todo carinho e todo amor, nós brigamos pelos direitos sim.  
Ele dorme no bercinho coladinho a minha cama!” (MÃE 2) 

 

Um outro caso marcado pelo cuidado constante e pela busca da melhor qualidade 

possível de vida ao filho e do cumprimento de tudo que lhe é de direito, é o vivenciado pela 

Mãe 4, que enfrentou judicialmente o convênio médico para garantir o tratamento eficaz, 

necessário e seguro para Luis*.  

“Tivemos muitas lutas nesses 12 anos. Ele já passou por 8 cirurgias, inúmeras 

internações (perdi as contas) e hoje ele está em casa, no regime de home care. O 

quarto dele é uma UTI com uma equipe de enfermagem 24 horas por dia. Tem 

fisioterapia respiratória e motora 2 vezes ao dia, fonoaudióloga 2 vezes por semana e 

visita do médico pediatra a cada 15 dias. A cada 3 meses passa por um neuro 
pediatra e faz aplicações de botox para a espasticidades dos membros. De 3 em 3 

meses passa pela gastro pediatra na AACD e uma vez ao ano passa pela fisiatra, 

também na AACD. Ele se alimenta com dieta industrializada pela sonda gástrica, 

respira por ventilador mecânico através da traqueostomia, toma inúmeros remédios 

caríssimos, tem que passar sonda para urinar e só pode sair de casa em ambulância 

de UTI... e assim vai. Tivemos que entrar com um processo contra o convênio 

médico para eles arcarem com todo o tratamento, dietas, medicação e tudo mais. 

Isso que nos ajudar a dar uma melhor qualidade de vida para o nosso filho, pois com 

certeza não conseguiríamos pagar tudo isso.” (MÃE 4) 

 

Adaptações como a do Mário* representaram uma verdadeira demonstração de 

evolução e vitórias. Do abandono as fraldas, a cadeira de roda, a ausência de fala e as comidas 

amassadas para os primeiros passos, o aprendizado da fala, as aulas de natações, violão e 

futebol. Como bem relata a mãe, coisas e sentimentos do coração estavam presentes.  

“O pós adoção foi tranquilo. Adaptação transcorreu sem novidades. Muitas 
idas aos médicos e profissionais da saúde, pois Mário* não tinha diagnóstico quando 

o conhecemos. Ele não andava, não falava, usava fraldas, comia tudo amassadinho. 

Estava numa cadeira de rodas. Nós não trouxemos a cadeira de rodas, pois 

tínhamos certeza que ele conseguiria andar. Coisas do coração que não tem 

explicação. Começou a dar os primeiros passos em setembro de 2015. Ele foi para o 

abrigo com 1 ano e 9 meses e nós nos conhecemos quando ele tinha 4 anos e 10 

meses. Já na primeira quinzena de junho de 2014 Mário foi diagnosticado com 

Paralisia Cerebral”. (MÃE 3) 

 

Duas mães, como será apresentado adiante, também vivenciam o momento da 

evolução gradual de seus filhos, com o abandono do elevado índice de medicamentos, muitas 
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vezes impostos pelo estado, e o rompimento com barreiras antes pré determinadas. 

Desafiando as previsões médicas e a intensa patologização de casos de deficiência pelo 

aparato estatal. Segue o relato das Mães 5 e 7: 

“Quando ele chegou aqui em casa, tomava muita medicação, estava na 

APAE, na fonoaudióloga, estava em um monte de lugar. Nossa primeira ação foi 

achar uma outra equipe para cuidar do nosso filho, uma equipe que trabalhe na 

perspectiva da desmedicalização, na despatologização. Então nos primeiros meses 

diminuímos em 50% as medicações dele. Hoje ele toma 10% do que ele tomava de 

medicação, não passa por muitas terapias, tem acompanhamento psicológico. 

Quando íamos colocar em prática os projetos de cuidado com ele, iniciou a questão 
do Covid-19. Ainda estamos em um estado de exceção desde que ele chegou, tendo 

em vista que nos primeiros meses eu estava acamada por conta de um acidente que 

eu havia sofrido e logo depois entramos em uma pandemia mundial. Mas desde que 

ele chegou tivemos muito avanço.” (MÃE 5) 

   

 “Nossa rotina hoje é como de qualquer outra família, trabalho, meu marido é 

motorista, Igor* estuda e Carol* vai para APAE na parte da manhã. Lá ela faz 

fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicóloga e estuda na estimulação 

precoce. Na parte da tarde vai pra escolinha regular que, além de aprender, brinca 

muito com os amigos, ela adora. Carol* faz acompanhamento com médicos como: 

gastro, geneticista, fisiatra, neurologista, e surpreende a medicina diariamente com 

suas evoluções e conquistas, suas vitórias fazem jus ao seu nome. Hoje faz uso 
apenas de 2 medicamentos, não possui mais disfagia,  senta sozinha, está começando 

a ficar em pé com apoio, brinca e faz muita bagunça. Ela ama músicas e mamãe ama 

laços, nossos dias são mais felizes e cheio de amor por que decidimos dizer sim ao 

“amor perfeito e real”. (MÃE 7) 

 

Embora seja um ato retrógado para o desenvolvimento alçado pela aldeia global a qual 

a população do século atual se insere, muito ainda se debate acerca da existência do 

preconceito em relações tidas como diferentes. Dotado por uma intolerância e por um juízo de 

valor sem razões objetivas, este preconceito, nestes casos em análise, pode ser observado em 

falas, gestos ou ações contra os pais ou contra a criança em si. Dessa forma, tornou-se 

necessário abordar esta temática no tópico que a seguir se apresenta. 

 

4.2.8. A EXISTÊNCIA DO PRECONCEITO: 

Entre os preconceitos encontrados e citados pelas mães, chama atenção a existência 

deste juízo de valor negativo e errôneo por parte dos próprios médicos ou profissionais da 

saúde. Como o que foi relatado pelas Mães 3 e 4, veja: 

“Encontramos preconceito com pediatras que não colocaram a mão no 

Mário* durante a consulta. Preconceito com fisioterapeuta que disse que não 

tinha muito o que fazer. Mas encontramos muitas pessoas boas e disponíveis 
para o nosso filho. Inclusive a escola, sempre foi totalmente engajada.” (MÃE 3) 

 

“O neuro pediatra que o levamos em São Paulo, conhecido no meio médico, 

quando abriu a tomografia do crânio do Luis* foi bem duro conosco, aconselhando 

inclusive a desistência da adoção, pois, a acriança tinha problemas neurológicos 

gravíssimos”. (MÃE 4) 
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Já a Mãe 6 afirmou que o preconceito sofrido por ela e sua família constitui-se pelo 

somatório de serem uma formação familiar com núcleo maternal constituído por uma relação 

homoafetiva, com adoções tradicionais e especiais.   

“Até hoje enfrentamos o preconceito, por sermos um casal homoafetivo e 

por termos 5 filhos, dos quais 2 são especiais. Mas luto pelo direito deles.” 

(MÃE 6) 

 

 Ainda dentro dos preconceitos tocantes a figura da criança, a Mãe 5 relatou que, na 

atual fase de desenvolvimento de seu filho, as maiores dificuldades encontram-se no fato de 

se constituir uma adoção interracial, ou seja, uma criança negra adotada por pais brancos. 

Somando a esse discurso, foi extraída uma interessante abordagem desta entrevistada acerca 

de um outro viés de preconceito, o que enxerga pessoas que adotam crianças especiais como 

seres diferenciados, anjos da sociedade e que estão realizando uma caridade. 

“É uma questão curiosa pra gente, porque com a pandemia tudo mudou e 

tivemos circulação social apenas de setembro a janeiro, tendo em vista que eu havia 

me acidentado e depois veio a pandemia mundial. A gente passou por algumas 

questões. Mas acredito que tem a questão das pessoas falarem o quanto somos 

anjos do céu, anjos na Terra e a gente fica bastante incomodado com isso. 

Porque não foi altruísmo, não foi uma benevolência, não foi uma caridade. A 

gente o adotou porque a gente queria ter uma família. A gente tinha uma 

demanda de amor, queria mais gente na nossa família e não porque a gente 

sentia que deveria fazer o bem. (...) 
Ele ainda é pequeno e acredito que a deficiência intelectual vai ficar muito 

marcada na adolescência, na juventude e na vida adulta, como um grande abismo, 

uma grande diferença. Mas hoje, até então, as grandes dificuldades estão no fato 

de ser uma criança negra.  Sabemos que temos muitas lutas num mundo tão 

duro e tão preconceituoso. Sabemos que podemos dar conta e podemos estar ai 

lutando pelo que nós acreditamos, por um mundo de maior dignidade e maior 

respeito.” (MÃE 5) 

  

Encerrado os tópicos de relatos e percepções sobre questões específicas do instituto da 

adoção, passa-se a uma abordagem, ainda mais, subjetiva, através de trechos extraídos das 

entrevistas onde essas mães transparecem os sentimentos experimentados com a recepção de 

um novo filho especial. 

 

4.2.9. SENTIMENTOS EXPERIMENTADOS:  

Recém vivenciado o luto pela perda de Vitória*, a Mãe 2 abriu o coração sobre a 

adoção da filha, que já apresentava um baixo prognóstico de vida, e de como o amor foi 

importante nesta passagem. Desta força encontrada no luto, ela tira a dedicação para que 

Flavio* tenha o melhor tempo vivido possível. 

“Após a perda da Vitória* o que fica é que história continua e o que a 

gente pode fazer pelo próximo é cuidar, fazer e amar. Amar não tem custo, 

amar não tem valor e amar é uma decisão. E a gente decidiu em tê-lo como filho. 

No amor a gente não precisa ter nada em troca, é fazer e amar sem querer 

receber. E cada detalhe, cada sorriso ou tentativa de sorriso, já é um presente 
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pra gente. Nossa princesa, nosso anjo nos fez sermos melhores e nos ensinou o que 

é amar sem esperar nada em troca. Ela é, foi e será sempre muito especial. 

Agora temos o Flavio* e o que definimos aqui em casa foi que o tempo que 

for, não sabemos quanto tempo será, se o tempo vai ser curto ou longo, mas o 

tempo que for vai ser vivido da melhor forma possível.” (MÃE 2) 

 

Para as Mães 1, 4 e 7, os sentimentos vivenciados giram ao entorno da formação da 

família, da realização em se tornarem mães e do vínculo de amor construído. A seguir é 

apresenta a vivência dessas três mães:  

“Depois que me tornei mãe, minha vida mudou e, para melhor. Eu voltei a 
estudar e estou no 7º período de Psicologia, tenho planos para trabalhar com famílias 

que querem adotar e não conhecem a adoção tardia e especial. (...) Sou uma mãe 

totalmente realizada e feliz.” (MÃE 1) 

 

 “Somos felizes com a nossa família e jamais nos arrependemos da adoção do 

nosso filho. Nosso amor por ele é enorme, ele é nosso e nós somos dele, pra 

sempre”. (MÃE 4) 

 

“Carolina* chegou dominando a casa como se ela sempre tivesse feito parte 

de tudo, não conseguimos nem lembrar como era antes dela. Hoje, nossas lutas são 

para garantir os direitos dela, como tratamentos de saúde, terapias, lazer, inclusão. 

Mostrar que ela é capaz de fazer tudo que ela quiser, a única diferença é que 
necessita de adaptações e graças a Deus todas as lutas estão sendo vencidas. 

Carol* nos dá força e coragem para nunca desistir, mostra um mundo novo 

onde não há espaço para lamentações, só para vitórias." (MÃE 7) 

 

Já para a Mãe 5, a sua experiência vivenciada ultrapassa a questão do diagnóstico ou 

da deficiência apresentada pelo seu filho, uma vez que, a história dele é constituída por 

diversos fatores e que ele apenas apresenta uma forma diferenciada de produzir e se relacionar 

com o que o cerca, uma vez que se exprime na forma como lhe é possível. Segue a lição 

exalada por essa mãe:  

 “Com relação a deficiência dele, temos uma questão principal de que é uma 

deficiência intelectual que não está marcada na pele nem no rosto do nosso filho. 

Então isso não é um dado quando a gente se apresenta e ele se apresenta 

inicialmente para o mundo. A gente não fala disso pra todas as pessoas. A nossa 

família sabe logicamente, os nossos amigos e quem a gente pede algum apoio e tal. 

Mas a gente entende que a história dele tem tantas outras coisas e ele é tanta 

outras coisas que isso é mais um ponto, mas não é central a experiência dele de 

vida. A marca da deficiência traz algumas dificuldades sim, singularidades 

para o nosso cotidiano, mas não é a marca principal da nossa experiência com 

ele. (...) 
Acredito que seja uma questão do quanto o Estado medicalizou meu filho, 

patologizou ele, uma criança que desde os três anos de idade toma medicações 

fortíssimas e foi o tempo todo, dos 3 aos 9 anos, como o especial, o deficiente. Eu, 

particularmente, não gosto dessa palavra especial, a gente não tem usado. A corrente 

teórica que eu sigo não utiliza esse termo porque acreditamos que ele mais cria 

abismos do que aproxima. Então ele não é uma criança especial, ele é uma 

criança que vê, produz e se relaciona com o mundo do modo que ele pode se 

relacionar. 
(...) Essa criança é só luz e afeto. Não consigo entender como outras pessoas 

encontraram ele e não enxergaram o presente que ela é. Por outro lado me sinto 

honrada de ter podido encontrar com ela. 
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(...) Acho que o mundo é muito mais ácido e duro com as dificuldades do 

meu filho, do que de fato as dificuldades dele os são. E é isso, estamos fazendo 11 

meses de família agora e é um presente. Somos muito grato.” (MÃE 5) 

 

Realizada esta exposição, o que se extrai é uma percepção de que a criança, ainda que 

especial, é entendida como um sujeito dotado de suas capacidades e de sua forma particular 

em interagir com o seio social ao qual está submerso. Cada uma, com sua característica e 

peculiaridade traça sua história em suas novas famílias e tornam-se motivos de sorrisos, 

alegrias e realizações. Nasce uma luz para que, cada vez mais, sejam elevados os números de 

adoções especiais e novas chances de construírem histórias. A cada adoção nasce uma mãe, 

um filho e toda uma família. 

Dessa forma, a fim de encerrar esta exposição com a carga de sentimentalismo, amor e 

emoção encontrados nas entrevistas, optou-se por finalizar com um tópico destinado a 

percepção das adotantes, bem como, com mensagens deixadas por elas para outras mães, 

famílias ou futuros adotantes.  

 

4.2.10. PERCEPÇÃO DOS ADOTANTES: 

Este tópico, como mencionado acima e como o próprio título sugere, será destinado a 

apresentar trechos com percepções das adotantes que nasceram ou renasceram como mães. 

Dotado de uma carga emocional e subjetiva, será composto apenas pelos relatos delas, sem 

comentários entre as transcrições, objetivando um encontro sentimental entre o que essas 

mães têm a ensinar e a dizer e a observância do próprio leitor. Entende-se ser de profunda 

necessidade um espaço para dar voz a essas mulheres, onde elas possam expor suas narrativas 

e direcionarem uma mensagem para o seio social. É o momento destinado às mães e as suas 

narrativas.  

Assim se expõe. 

 “Sempre falo “todos os filhos são especiais e todos têm suas necessidades”, 

filhos não podem ser escolhidos como mercadoria em uma vitrine, por cor, idade, 

sexo e diagnósticos. Filhos são filhos e o elo que nos une vai além de qualquer 

idealização.” (MÃE 1) 

 

“As pessoas tem que ter a noção e a ciência de que tudo é possível e eu 

sempre tive comigo que se uma pessoa faz, eu também posso fazer. E é o que eu 

sempre ensinei pra minhas filhas: se vocês tiveram uma oportunidade, outras 

crianças também podem ter. Tem muitas crianças que ficam desacreditadas, 

descrentes em ter uma família, seja pela idade, pela cor ou pelo problema, e isso nós 
não podemos deixar apagar, porque sempre tem uma esperança. Sempre terá uma 

chance. A própria equipe de médicos do Flavio* não tinha mais esperança e na vida 

uma coisa que não podemos perder é a esperança. Enquanto não for o fim, e este é 

determinado por Deus, e tiver o último suspiro, há esperança.” (MÃE 2) 

 

“Eu quero deixar uma breve mensagem para as mães de coração de que o 

amor vence, o amor elimina qualquer obstáculo. O amor de uma criança, do seu 
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filho, olhando pra você e te agradecendo com os olhos cheios dele. Não tem nada 

nesse mundo que se compare a essa simplicidade tão carregada de emoção e de 

carinho que um filho pode te dar. Não é fácil, tem dias que dá vontade de entrar 

embaixo do chuveiro e chorar, chorar e chorar. Mas ao sair debaixo do chuveiro, 

depois de um longo choro, e olhar pra cara do meu filho e ver que ele está lá me 

esperando e me agradecendo com aquele sorriso e com aquele abracinho a qualquer 

hora, supera qualquer dor, sofrimento, qualquer abnegação que tive de fazer da 

minha vida. Então eu só digo assim: mães sejam mães de verdade, abracem seus 

filhos, não importa se é adoção especial ou adoção normal, acho que cada um sabe 

até onde são as suas condições físicas, emocionais e financeiras. Cada um sabe o que 

consegue fazer. Pra mim a palavra é amor, amor, amor e amor. Eu não trocaria, eu 
faria tudo de novo e de novo, quantas vezes Deus me desse vida, eu teria o Mário* 

como o meu filho. E eu faria tudo de novo. E se pudesse, eu faria um pouco mais do 

que eu já fiz por ele.  

É o amor. O amor puro, sincero, sem cobranças. O amor sem condições. O 

amor que soma. O amor sublime.” (MÃE 3) 

 

“Não escolhemos um filho com necessidades especiais, pensávamos que 

não teríamos condições de criar uma criança assim. Somos de classe baixa, 

trabalhadores esforçados, não temos condições financeiras boas, mas Deus achou 

que seríamos capazes. Nos enviou nosso filho dessa maneira e jamais nos 

arrependemos da adoção, nunca passou por nossa cabeça desistir, NUNCA. O DNA 
da alma fala mais alto que tudo”. (MÃE 4) 

 

“A gente decide pela adoção porque a gente acredita muito na vida. E que é 

o amor mesmo que muda as coisas, é essa fé na vida, fé no outro que faz o mundo 

ser um lugar melhor. Então a gente entedia que mais do que ficar brigando com meu 

corpo para ter um filho que fosse com a nossa carinha, a gente queria fazer o amor 

multiplicar no mundo. Então foi por isso.” (MÃE 5) 

 

“Quando adotamos um filho, também somos adotadas como mãe” (MÃE 6) 

 

Uma vez apresentada estas mensagens extraídas do amor mais íntimo dessas mães, 

encerra-se a presente pesquisa e passa-se para as considerações finais. Conclui-se reafirmando 

a problemática exposta desde o começo desta dissertação, a adoção especial consiste em uma 

pauta de supra importância para a coletividade social e ainda necessita se fazer mais presente 

nos debates e pautas nacionais. Muito além de medidas assecuratórias ou jurídicas, o fator 

central que deve permear esse espaço de fala deve ser pautado pela informação, 

conscientização e a ruptura com barreiras e preconceitos.  

Faz-se necessário uma normalização do que é tido como tão diferente. Para que assim, 

novos relatos e novas histórias de formações familiares como as expostas acima deixem de 

chocar tanto por serem algo ainda tido como raro e passem a constituir apenas o renascimento 

normal de um lar.  

Assim se encerra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 O presente trabalho teve como objetivo central abordar a questão da adoção especial 

através de um viés objetivo, ao apresentar o instituto e expor dados alarmantes encontrados no 

Painel do Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, integrado a um olhar subjetivo, 

decorrente do depoimento marcante de mães que adotaram crianças portadoras de 

necessidades especiais.   

 No Brasil, a adoção foi inserida ainda durante a formação colonial, decorrente da 

incorporação de valores lusitanos. Esta modalidade de formação familiar somente recebeu um 

forte impulso após a Primeira Guerra Mundial, motivado pelo súbito e elevado índice de 

orfandade causado pelas inúmeras mortes parentais causadas durante a batalha. Mediante esse 

voo alçado, este instituto assume a pauta nacional e passa a ter maior aplicabilidade em quase 

todos os países da aldeia global. 

 Abordada, inicialmente, no Código Civil de 1916, foi apenas em 1965 que ocorreu o 

marco da adoção no país, com a promulgação da Lei 4.655, que abriu margem para leis 

posteriores que tangiam a esta temática. Com o surgimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990, a adoção deixou de ser regida pela Lei Civil Nacional para seguir o 

diploma ora criado. O ápice deste instituto, dentro do âmbito jurídico, ocorre em 2009 com a 

criação da Lei Nacional de Adoção. A partir da LNA, a adoção assume um importante espaço 

de debates, tanto no âmbito jurídico quanto no social, chamando atenção para importantes 

temáticas como a das adoções necessárias. 

 Uma vez entendida a importância em se adotar, volta-se a ideia de rompimento de 

preconceitos e padrões. Embora a sociedade tenha evoluído no sentido de entender que a 

adoção apresenta uma extrema importância social e de cumprimento de direitos 

constitucionais, esta passa a enxergar neste instituto uma escolha dos pais, uma modalidade de 

cumprir anseios e desejos de duas pessoas que querem ter o filho pré-determinado e 

idealizado. Busca-se um preenchimento catalográfico para padrões e perfis escolhidos pelos 

pretendentes, que se negam a olhar para a criança em si. 

 Isto posto, encontra-se a primeira problemática da adoção em caráter geral. Os pais 

querem escolher e preencher anseios próprios, sem olhar para o que realmente interessa, o 

direito de uma criança ou um adolescente em ter uma família. Busca-se o modelo 

“padronizado” de filho: menor de 2 anos, branco, sem irmãos e sem doenças físicas, psíquicas 

ou intelectuais. E, nessa busca, demonstra-se que não ocorre uma prioridade e preocupação 

com a criança propriamente dita nem com o seu direito constitucional em pertencer a um seio 

familiar, mas sim com pessoas que anseiam serem pais.  
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 A partir desta busca por um perfil padrão, adoções de casos considerados “fora do 

perfil” se tornam cada vez mais dificultosas, culminando na criação de uma nomenclatura 

para abordar esses casos mais dificultosos, qual seja: Adoções Necessárias. Esse tipo de 

adoção é encarado como de maior necessidade frente às demais, tendo em vista que, em um 

dizer popular, consiste em uma “corrida contra o tempo”. São adoções tardias, interraciais, de 

grupo de irmãos e de portadores de necessidades especiais, que podem culminar em anos de 

abandono de uma criança ou de um adolescente dentro dos abrigos. 

 Visando minimizar o abismo entre uma adoção tida como “normal” e uma adoção 

necessária, criam-se grupos de apoio à adoção, cujo objetivo central é de orientar, aconselhar 

e formar grupos de pais que se interessam em outros perfis e passam a integrar uma busca 

ativa. Assim, encontrado um pretendente para um menor não aceito por nenhum integrante da 

ordem cronológica do Sistema, o grupo pode intervir e fazer indicação própria. 

  Realizada esta breve exposição, passa-se as considerações finais da Adoção Especial, 

fruto da presente dissertação.  

 Como foi abordado no ponto 3 deste estudo, a adoção especial consiste na modalidade 

de inserção familiar de crianças ou adolescentes que apresentam alguma necessidade especial. 

Pois bem, cumpre expor que, embora a sociedade tenha alçado grandes desenvolvimentos em 

seus diversos setores, inclusive no âmbito social, ainda ocorre um alto índice de preconceito 

com o que é considerado “diferente”. Gera-se uma mentalidade de estranheza ao que não se 

encaixa a um “padrão social” e acaba-se por excluir este “diferente” do seio social. No 

instituto da adoção, esta atitude não se difere. Casos que envolvam adoções especiais 

constantemente encontram dificuldades em serem realizados, porque a maioria dos 

cadastrados fecha seu perfil procurado. Assim, poucas chances são dadas a essa adoção. 

 O que esta expresso acima foi comprovado a partir da inserção dos dados gráficos 

retirados do painel do SNA, fruto do CNJ, apresentados no capítulo IV do presente estudo. Na 

análise ora realizada, tornou-se nítida a discrepância em todas as vertentes analisadas. Embora 

os casos especiais constituam um menor número frente ao número de crianças “normais” 

acolhidas, este também constitui o menor caso de aceitação pelos pretendentes, de processos 

em vigor e de adoções realizadas no último ano. Como foi apresentado na última figura 

inserida, o casos de adoções especiais constituíram apenas 0,6%  do total de adoções desde o 

ano de 2019.  

 Este valor torna-se chocante e leva a um questionamento: onde está a ineficiência 

desse sistema? Estaria na ausência do amparo legal? A criação da Lei 12.955/2014 demonstra 

que não. Pode até haver uma ação deficitária por parte dos legisladores, que não contemplam 
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maiores formas de realização de políticas inclusivas para adoção. Mas como foi demonstrada 

com as entrevistas das mães, a Lei promulgada tem tornado mais eficazes os trâmites 

processuais das adoções especiais. Casos como o das Mães 2 e 6 revelam a agilidade 

processual enfrentada, com concessão da adoção em prazos recordes, inferiores há uma 

semana.  

 Lógico que novas ações legislativas urgem necessárias para respaldar a adoção 

especial, todavia, a análise objetiva da lei e dos gráficos revelou que a maior necessidade atual 

está em um maior aceitamento social. Ainda faz-se necessário que o poder público volte seu 

olhar para projetos de promoção e incentivo da adoção especial, seja através de maiores 

campanhas, panfletagens, palestras ou até mesmo de criação de novos planos de metas.  

 Como foi extraído da entrevista de algumas mães, existe um preconceito não só pelo 

indivíduo que desconhece a criança portadora de necessidade especial, mas até da própria 

entidade médica. Relatos como o das Mães 3 e 4 explicitaram que existe preconceito até pelos 

responsáveis em cuidar da saúde destas crianças. Desta forma, torna-se nítido que o passo 

primordial para alçar a adoção especial é a ruptura de preconceitos, rompimento com amarras 

arcaicas. 

 Nesse sentido, importantes ações têm sido realizadas pelos grupos de apoio à adoção, 

respaldados pela ANGAAD. Estes grupos, em conluio com pais adotantes, passam a defender 

ativamente a bandeira das adoções especiais e as inserem no cenário midiático nacional. Hoje, 

a maior inserção nos locais de debate já favorece a ruptura destes preconceitos e sinaliza 

novos caminhos, novas realidades e um tratamento mais igualitário. Somado a essa questão, 

acredito que direcionar essa pauta para importantes espaços de conhecimento, torna-se de 

extrema relevância social, a exemplo da inserção dessa pauta no âmbito universitário. 

 Dessa forma, além de toda exposição e possível abordagem crítica, este trabalho serviu 

também como uma forma de atrair atenção para o debate da adoção especial dentro das 

Universidades. A partir de uma intensa dificuldade em se encontrar obras, relatos e 

dissertações acerca deste tema, a opção em prossegui-lo decorreu da sinalização de uma 

possível abertura de caminhos para que novos estudantes se interessem por essa pauta e 

passem a estudar sobre ela. O espaço acadêmico já se insere como um local aberto ao diálogo 

e distante de preconceitos e ele pode ser o instrumento de propulsão dessa temática, do estudo 

de políticas, especialmente sociais, de inclusão dentro das adoções e da ruptura de padrões. 

 Quanto maior a abordagem pela aldeia social, mais “normal” será adotar o que é visto 

como especial.  
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ANEXOS: 

 

GRÁFICOS DO ANTIGO CADASTRO NACIONAL: 

 

ANEXO 1: Total de crianças/adolescentes cadastrados 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

Produção: João Felipe Stuart 

 

ANEXO 2: Crianças/Adolescentes que apresentam alguma doença ou deficiência 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

Produção: João Felipe Stuart 
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ANEXO 3 – Total de pretendentes 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

Produção: João Felipe Stuart 

 

ANEXO 4 – Pretendentes que aceitam crianças com algum tipo de doença ou deficiência 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2020) 

Produção: João Felipe Stuart 
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