
0 

 

 



1 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALUNA: FABIANA HELENA DO 

ROSARIO DE SOUZA 
 

 

 
 

O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR: 
pensando as contradições, limites e 

potencialidades dos processos de adoção de 
adolescentes brasileiros após a implementação da 

Lei nº 12.010/2009                              
 

 

Rio das Ostras - RJ 
2013 



2 

 

 
 
 

FABIANA HELENA DO ROSARIO DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 

O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR: pensando as contradições, limites e 
potencialidades dos processos de adoção de adolescentes brasileiros após a 

implementação da Lei nº 12.010/2009                                                               
 
 
 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Graduação em Serviço Social da 
Universidade Federal Fluminense – Polo 
universitário de Rio das Ostras, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de 
Bacharel em Serviço Social. 

 
 
 

 
 

 
 

Orientador: PROFESSOR FELIPE BRITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio das Ostras - RJ 

2013 



3 

 

 
FABIANA HELENA DO ROSARIO DE SOUZA 

 
 

O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR: pensando as contradições, limites e 
potencialidades dos processos de adoção de adolescentes brasileiros após a 

implementação da Lei nº 12.010/2009                                                               
 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Graduação em Serviço Social da 
Universidade Federal Fluminense – Polo 
Universitário de Rio das Ostras, como 
requisito parcial para  a obtenção do Grau de 
Bacharel em Serviço Social. 

 
 
 

Aprovado em______/ ______/ _________. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

________________________________________________ 
                                                                                                                             

Professor Felipe Brito – Orientador  
Universidade Federal Fluminense/ Polo Universitário de Rio das Ostras 

 
 

________________________________________________ 
 

                                                                                                                
Professora Clarice da Costa Carvalho   

Universidade Federal Fluminense/ Polo Universitário de Rio das Ostras 
 
 

________________________________________________ 
                                                                                          

Professora Maria Raimunda P. Soares 
Universidade Federal Fluminense/ Polo Universitário de Rio das Ostras 

 
 
 
 

 

Rio das Ostras 
2013 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este trabalho a todos os adolescentes 
brasileiros, que aguardam institucionalizados 
a adoção. Mesmo sem saber, possibilitaram a 
realização deste trabalho. 

 
 



5 

 

 

 
 

AGRADECIMENTOS  
 
 
 
 

À minha mãe, Sebastiana Maria, verdadeiramente a maior mestra da minha 
vida e que sempre acreditou em mim e, apesar das circunstâncias mostrarem o 
contrário, manteve a fé.  
 
Ao meu Pai, Ronilton de Souza e aos meus irmãos, Fabio, Junior e Vinicius, 
que se sempre me incentivaram a continuar. 
 
Ao meu orientador Dr. Felipe Brito, que me ajudou com as suas precisas e 
incisivas pontuações. 
 
À equipe multiprofissional do NASA – Núcleo de Atenção à Saúde do 
Adolescente, que com um trabalho sério, comprometido em atender de uma 
forma qualificada aos usuários, promoveu, a minha aproximação com a 
temática: adolescência. 
 
À todos os docentes do curso de Serviço Social, do Polo Universitário de Rio 
das Ostras, que compartilharam os seus conhecimentos, nos provocando a 
todo tempo, a termos  uma reflexão crítica.  
 
Aos discentes do curso, que com o passar do tempo nos tornamos amigos, 
compartilhando as mesmas expectativas; Eunice Frederico, Rejane Cristina, 
que vivenciaram e vibraram juntamente comigo, a cada etapa vencida, nesta 
fase de graduação.  
 
À todos os meus amigos, que sempre estiveram torcendo por mim. 
 
À todas as outras pessoas que direta ou indiretamente colaboraram com o 
sucesso deste trabalho.  
 
À Deus, sempre presente, que sempre coloca no meu caminho pessoas 
especiais. Aquele que me concede forças para vencer os obstáculos da vida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um tempo em que é preciso 
abandonar as roupas usadas, que já 
tem a forma do nosso corpo, e 
esquecer os nossos caminhos, que nos 
levam sempre aos mesmos lugares. É 
o tempo da travessia: e, se não 
ousarmos fazê-la, teremos ficado, para 
sempre, à margem de nós mesmos. 
 

Fernando Pessoa 



7 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

Introdução .........................................................................................................11 

 
CAPÍTULO I  - A família como um dos pilares da arquitetura social 

burguesa     

1. Breves Considerações Históricas sobre a Instituição Família na sociedade 

capitalista ..........................................................................................................14 

1.2. Acompanhando Reconfigurações Importantes da Família Brasileira ........16   

  

CAPÍTULO II - Notas sobre a história legal da adoção no Brasil ...............22 

2.1 Considerações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente............24 
 
2.2  A Adoção após o ECA ..........................................................................26 
 
2.3 Significados e impactos da adoção para Adotados/ Adotantes ............30 
 
2.4 Os Desafios no Processo de Adoção Brasileiro ....................................39 
 
2.5 Os Trâmites Legais do Processo de Adoção no Brasil .........................43 
 

2.5.1 Vara da Infância da Juventude e do Idoso .....................................44 

2.5.2 Conselho Nacional de Justiça ........................................................45 

2.5.3 Ministério Público ............................................................................46 

2.5.4 CNA ................................................................................................46 

2.5.5 CNCA ..............................................................................................47 

2.5.6 Equipe Técnica da Justiça da Infância e da Juventude .................47 

 

CAPÍTULO III - Atuação Profissional do Assistente Social Frente ao 

Processo de Adoção Brasileiro   



8 

 

3.1 Breve Histórico da Emergência e Desenvolvimento do serviço social no 

Brasil ......................................................................................................49 

3.2 O Serviço Social e o Campo Sócio-Jurídico no Brasil ...........................53 

3.3 Os Papéis e Desafios do Assistente Social nos Processos de Adoção no 

Brasil ......................................................................................................56 

Considerações Finais .......................................................................................60  

Referências Bibliográficas ................................................................................64  

 Legislação Citada ............................................................................................65 

Materiais obtidos por meios eletrônicos ............................................................67 

ANEXOS............................................................................................................69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

CBCISS     Centro Brasileiro de Cooperação  e Intercâmbio de Serviço social ; 

CEAS        Centro de Estudo e Ações Sociais de são Paulo; 

CEAT         Centro de Apoio Técnico do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais; 

CNA           Cadastro Nacional de adoção; 

CNCA         Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos; 

CNJ            Conselho Nacional de Justiça; 

ECA            Estatuto da Criança e do Adolescente; 

FEBEM       Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor; 

FUNABEM  Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor; 

IBGE            Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

LOAS           Lei Orgânica de Assistência Social; 

MP               Ministério Público;  

NASA           Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescentes; 

RS                Rio Grande do Sul; 

SAM            Serviço de Assistência ao Menor; 

SOC            Sociedade de Organização de Caridade;  

STJ             Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as alterações ocorrida na Lei 
nº 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em decorrência 
da promulgação da Lei 12.010/2009,  no que tange ao processo de adoção dos 
adolescentes brasileiros, de 12 a 17 anos. Para a construção deste trabalho, 
realizou-se um levantamento  bibliográfico, a fim de realizar uma 
contextualização histórica da instituição família, sua representatividade na 
sociedade capitalista, além das mudanças que ela vem passando. Em seguida, 
foi feito um breve resgate das legislações relacionadas ao processo de adoção 
brasileiro, desde o Código Civil (1916) até a Lei nº 12.010/09,  efetuando-se 
uma análise comparativa entre o ECA e a Lei  nº 12.010/09, no sentido de 
captar linhas de continuidade e descontinuidades. Ademais, foi empreendida 
uma análise dos  impactos e significados que envolvem  a  adoção na vida dos 
adotados e adotantes, como se apresentam de modo diferente para cada um. 
Foi mapeado os caminhos da adoção, com as instituições envolvidas nesse 
processo. Levantou-se, ainda, os desafios presentes  no   processo de adoção 
brasileiro, enfatizando a adoção “tardia” e a "inter-racial” e toda a seletividade, 
marcante nesse processo. A atuação do assistente social frente ao processo 
de adoção também foi analisado, por intermédio de um breve resgate histórico 
da profissão e sua inserção no campo sócio-jurídico, assinalando o papel e o 
desafio do assistente social nos processos de adoção no Brasil. Os dados 
obtidos através do CNA fundamentaram todo o trabalho, onde conclui-se que 
houve, sim, um avanço legal no que tange a garantia do direito a convivência 
familiar e comunitária da criança e do adolescente brasileiro, mas que não 
provocou mudanças significativas para os mesmos, visto que a questão da 
adoção no Brasil não padece pela falta de legislação e de interessados a 
adotar, mas sim da construção de uma nova “cultura de adoção” e de 
transformações estruturais da formação social brasileira, capazes de sustentar 
tal construção.  
 
 

Palavras-chave: Processo de Adoção, Adolescente, Lei 12.010/09, 
Seletividade. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este trabalho pretende abordar o processo de adoção no Brasil após a 

implementação da Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009, dando ênfase a faixa 

etária entre 12 e 17 anos. Esta lei surgiu com o propósito de aperfeiçoar a 

garantia do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e 

comunitária, na forma prevista na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

As crianças e os adolescentes institucionalizados são cidadãos dotados 

de direitos. Enquanto tais portam o direito de serem criados e educados no seio 

de uma família, ainda que seja uma família substituta por adoção, no caso de 

se esgotarem as possibilidades da permanência na chamada “família natural”. 

Porém, o crescente aumento do número de adolescentes à espera da adoção 

suscita o abarrotamento dos abrigos. Segundo o último balanço do Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA), divulgado no dia 24 de março de 2011 pela 

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há 

atualmente no Brasil 4.416 crianças e adolescentes aptos para serem 

adotados. 

Deparando-nos com essa realidade, questionamo-nos sobre os motivos  

que acarretam a permanência de crianças e adolescentes nas instituições, já 

que se tem uma “fila de espera” de pessoas interessadas a adotar. Surge, 

então, o nosso interesse em analisar e problematizar o processo de adoção 

brasileiro nos dias atuais.  Ademias, com a aprovação da Lei 12.010 de 3 

agosto de 2009, também chamada a “Nova Lei da Adoção”,  é importante 

captarmos linhas de continuidade e ruptura desse processo. 

 Tendo ciência dos desafios que envolvem pesquisar o processo de 

adoção brasileiro na atualidade, sobretudo de adolescentes entre 12 a 17 anos, 

os dois anos de estágio curricular em Serviço Social realizado no Núcleo de 
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Atenção à Saúde do Adolescente de Rio das Ostras (NASA)1 foi uma fonte de 

motivação e aproximação com o universo da adolescência,  em todo as suas 

contradições e potencialidades. 

O balanço realizado pelo CNA aponta que o número de adolescentes 

aguardando a adoção é bem maior do que o número de recém-nascidos e de 

crianças de um ano de idade. Esse dado demonstra que os adolescentes 

institucionalizados aptos a serem adotados não estão sendo adotados.  Assim 

a análise do processo de adoção dos adolescentes brasileiros entre 12 a 17 

anos, após a implementação da Lei nº 12.010/09,  tendo como referencia a 

agilidade na garantia do direito do adolescente à convivência familiar torna-se  

desafiador convite. 

   Como o processo de adoção brasileiro encontra-se centralmente 

atrelado ao modelo nuclear de família, é indispensável investigar e 

problematizar a instituição familiar nas suas múltiplas determinações. A família 

não é um dado natural, mas um produto de relações históricas e sociais que, 

atualmente, vem passando por profundas transformações. 

Com efeito, quando uma pessoa/ou família decide adotar uma criança 

ou adolescente, há todo um processo legal para ser seguido, pautado nas 

legislações brasileiras voltadas para o direito da criança e do adolescente. 

Desde o Código Civil Brasileiro (1916), onde o tema foi abordado pela primeira 

vez no país, até a Lei nº 12.010/09, legislação em vigência, ocorreram várias 

mudanças. Dispomo-nos  no presente trabalho ao estudo dos principais 

aspectos dessas mudanças. 

 Quando falamos de adolescente, logo nos vem a mente “fase 

complicada” a ponto de rotulá-los como “aborrecentes”. Sendo essa etapa da 

vida um período de grandes transformações, julgamos também necessário 

pesquisarmos o período da adolescência e, até que ponto, isso pode interferir 
                                                           
1O NASA – Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente, fica localizado PSF- Âncora (Posto da 
Família do Bairro Âncora, Rio das Ostras). É um programa vinculado à política de saúde do 
município, seu objetivo é promover a atenção integral à saúde dos adolescentes  e jovens de 
10 a 19 anos. 
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no processo de adoção. Esse ponto da pesquisa é importante na medida em 

que as famílias interessadas na adoção costumam se basear em perspectivas 

idealizadas dos processos relacionais entre pais e filhos, que excluem 

adolescentes e, sobretudo, adolescentes negros (colocando a problemática da 

seletividade étnico-racial como um dos aspectos prioritários de nossa 

pesquisa). Será que após a implementação da Lei nº 12.010/09 o processo de 

adoção dos adolescentes entre 12 a 17 anos sofreu mudanças substantivas na 

garantia do direito à convivência familiar? 

Compreender de que forma esse direito está sendo garantido, e se está , 

efetivamente, garantido, também é dever profissional do Assistente Social, já 

que o mesmo atua com políticas sociais, e tem um projeto profissional 

comprometido com a e concretização universal  dos direitos sociais, civis e 

políticos.   

Como o  Serviço Social também está presente no processo de adoção 

brasileiro, o assistente social tem um relevante papel a desenvolver, permeado 

de desafios à atuação profissional.  Assim, o Serviço Social no campo jurídico 

brasileiro vem se consolidando com o decorrer dos tempos, isso também 

constituirá nosso objeto de análise no presente trabalho. 
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CAPITULO I  
 

 

1. A FAMÍLIA COMO UM DOS PILARES DA ARQUITETURA 
SOCIAL BURGESA  
 

 

1.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A                    
INSTITUIÇÃO FAMÍLIA NA SOCIEDADE CAPITALISTA  

 

Pesquisar o processo de adoção brasileiro na atualidade é algo 

desafiador, sobretudo quando da adoção de adolescentes entre 12 a 17 anos 

pelo alto nível de complexidade envolvido. A definição da palavra adoção pelo 

Aurélio(1993) é “a ação ou efeito de adotar”, sendo uma das definições de 

adotar “ atribuir ( a um filho de outrem) os direitos de filho próprio; perfilhar”. 

Mas o ato de adotar não pode ser definido simplesmente pela concessão dos 

direitos de filho biológico a uma criança ou adolescente que aguarda a adoção.  

Para se falar de adoção, é necessário primeiramente compreendermos o 

significado/tipologia da família em nossa sociedade. Assim, a instituição família 

não pode ser tratada como algo natural, mas sim como uma construção 

histórica social. Com isso, sim está sempre em movimento, inserida em 

processo de transformação. Em cada época e em cada sociedade, desde muito 

cedo, já está embutido nas crianças, a concepção de família, seja ela qual for. 

Hoje, já quando criança, nas brincadeiras. Há um momento de brincar de 

“casinha”; por exemplo, em que as crianças montam aquilo que elas entendem 

como família: Uma delas é a mãe, a outra é o pai, e em geral, deve aparecer 

na brincadeira os filhos, que podem até ser as bonecas e bonecos.. As mães 

normalmente ficam em casa cuidando da casa e dos filhos e o pai vai para o 
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trabalho. Olhando de fora parece algo natural: quem ensinou isso para aquelas 

crianças? 

Ainda na fase da infância, quando se inicia o período escolar, quando 

chega o momento dos rabiscos e desenhos, e a criança desenha uma família 

qualquer, sempre tem a mãe o pai e os filhos. Mas a coisa começa a mudar 

quando a criança cresce um pouco mais e tem que desenhar sua família. Ali 

surge a questão: será que ela tem uma família? Pois ela não tem um pai ou 

não tem uma mãe ou é criada pela avó, ou tem dois pais ou duas mães. Já 

neste momento, os pesquisadores do tema e os trabalhadores da infância e 

adolescência devem encarar as questões: o que é família e qual é o seu papel 

na sociedade? 

Conforme já mencionado anteriormente, é equivocado conceber um 

modelo universal e inalterável de família. No texto de Reis (2004, p.106-111), 

Mark Poster, trabalha com quatro tipos de família. A primeira é a família 

aristocrática em que não era atribuído valor algum à privacidade, assim como à 

domesticidade, cuidados maternos ou relações íntimas entre pais e filhos. Já 

na família camponesa, que é o segundo tipo de família, havia traços da família 

aristocrática embora sua organização fosse diferente: não era o espaço privado 

o privilegiado e os laços emocionais se estendiam para fora dela, de modo que 

a dependência das crianças não recaía inteiramente nos pais, mas 

principalmente na comunidade.  A terceira família é a proletária, que surgiu a 

partir da família camponesa. A família proletária sofreu várias mudanças até  se 

amoldar ao o modelo familiar burguês e este processo se deu em três fases, 

em meio à  penúria social e econômica. Inicialmente foi caracterizada por 

formas comunitárias de dependência e apoio mútuo. Na segunda fase, há uma 

aproximação dos padrões burgueses de diferenciação de papéis sexuais, com 

as mudanças que ocorreram na organização da vida do trabalhador. Com a 

mudança da família operária para os subúrbios surge a terceira fase, que 

ocorreu no século XX, na qual os vínculos com as comunidades são desfeitos. 

A quarta família nasceu na Europa, em meados do séc. XVIII: a família 

burguesa criou novos padrões de relações familiares, rompendo assim com os 

modelos familiares vigentes. No início do séc. XIX, esses padrões já estavam 

nitidamente estabelecidos, pois a família já havia adquirido um fechamento em 
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si mesma, e o lar passou a ser o espaço exclusivo da vida emocional. Com isso 

ocorre uma rigorosa divisão de papéis sexuais. Há também mudanças nos 

padrões de higiene, e os filhos passam a ter total dependência em relação aos 

pais. Os padrões da família burguesa são dominantes, difundidos entre outras 

classes sociais, mas com gritantes conflitos instalados em seu interior, 

desencadeados, sobretudo, pelas gerações mais novas. 

 

1.2 ACOMPANHANDO RECONFIGURAÇÕES IMPORTANTES DA 
FAMÍLIA BRASILEIRA  

 

Com o constante processo de mudança da configuração familiar, a 

família brasileira também, ao longo dos séculos, veio se transformando. 

Segundo Gueiros (2002,p.110), as mudanças que ocorreram no Brasil, a partir 

da segunda metade do século XIX, acarretou em um questionamento sobre o 

modelo patriarcal, desencadeando assim a “família conjugal moderna”. 

 Entre os vários acontecimentos que contribuíram para o surgimento de 

uma nova concepção de família brasileira, destacamos algumas de muita 

relevância.  Não seguindo uma ordem cronológica dos fatos, o primeiro 

acontecimento a ser destacado é o surgimento da pílula anticoncepcional, que 

contribuiu muito para que as mulheres passaram a poder dizer quando e 

quantos filhos queriam ter. Com isto, a configuração familiar sofreu alterações, 

o número de filhos na família brasileira diminuiu. 

O divórcio também foi um acontecimento que provocou uma grande 

mudança na família brasileira. Ele veio como uma forma de dissolver a 

sociedade conjugal de uma forma definitiva, desenhado assim um novo perfil 

da família brasileira, famílias chefiadas ou pelo pai ou pela mãe.   Há quase 35 

anos a lei do divórcio (Lei Nº 6.515, de 26 de Dezembro de 1977) foi aprovada 

e, desde então, é crescente o número de famílias monoparentais, onde os 

filhos estão sendo criados por um só dos pais. A pesquisa divulgada pelo 

IBGE, no censo 2010, aponta um aumento no número de famílias 

exclusivamente chefiadas por mulheres que, no ano de 2002, eram de 22, 2%, 

e, em 2010, passou para 37,3%. Em contrapartida houve um decréscimo de 
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famílias chefiadas somente pelos homens que eram de 77,8%, passando para 

62,7%.  

Quando há o rompimento conjugal, entra em questão a situação dos 

filhos: com quem irão ficar? Os filhos que, em tese, estavam sobre os cuidados 

do pai e da mãe, que juntos ofereciam cuidado, carinho, educação, proteção, 

com o rompimento conjugal  vêem o cenário mudar. Então, surge o dilema: 

com quem fica os filhos, como garantir que esta criança ou adolescente 

continue recebendo o cuidado, afeto, educação, proteção de ambos os pais, 

sem ter  a quebra do vinculo com nenhum deles e assim garantir um menor 

impacto? 

A família brasileira passa por uma  outra reconfiguração, onde os pais, 

agora separados, dividem a  responsabilidade da criação dos filhos. Surge, 

então, o conceito de guarda que, segundo Canezin (2010), é um meio 

necessário para a efetivação do poder familiar. Um dos pais (na maioria da 

vezes, não por acaso, as mães) fica com os filhos na incumbência de prestar 

os cuidados cotidianos que necessitam. Ao outro pai é assegurado o direto de 

visita e de fiscalização dos cuidados prestados pelo guardião (que, geralmente, 

é  guardiã). Nos dias atuais, a legislação que regula o processo de guarda no 

Brasil é a Lei nº 11.698, de 13 de Junho de 2008, criada com o intuito de 

instituir e disciplinar a guarda compartilhada, alterando, assim, a redação dos 

arts. 1.583 e 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil. 

“Indubitavelmente, a regulamentação da Lei 11.698 de 2008 foi um importante 

passo para a humanização e democratização da guarda jurídica de crianças e 

adolescentes no Brasil.” (Franzoso 2010, p.17). 

Conforme analisa Canezin (2010,p.3), 

 
a guarda compartilhada veio à tona para suprir as deficiências dos 
outros tipos de guarda, principalmente a unilateral, onde há o 
tradicional sistema de visitas do pai, e a mãe é quem toma todas as 
decisões sobre a vida da criança. Tal sistema privilegia a mãe, na 
esmagadora maioria dos casos, gerando relevantes prejuízos, tanto de 
ordem emocional quanto social, aos filhos. 
 

Na guarda compartilha, há uma equivalência de autoridade, direitos e 

deveres dos pais separados sob os filhos, contrastando com a guarda 

unilateral, onde um dos pais fica com a guarda dos filhos, e o outro fica com o 
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direito de visitas, como já mencionado acima. O § 1º do art. 1.583 da lei 

11.698/08 diz: 

Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores 
ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e por guarda 
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 
deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.  

 
Na guarda alternada ou dividida, que também é uma modalidade de 

guarda, assim como o aninhamento ou nidação, os filhos ficam um tempo com 

o pai e outro com a mãe, mediante uma divisão equitativa. Já no aninhamento 

ou nidação, a rotina do filho é mantida,  pois ele reside em  uma única casa, 

diferente da guarda alternada ou dividida. No aninhamento,   são os pais que 

se  revezam,  periodicamente.  

Nas palavras de Franzoso: 

 
No aninhamento ou nidação, os filhos residem em um local fixo e 
recebem os pais, alternadamente, em períodos distintos. Percebe-se 
que é um modelo raro de guarda e de difícil aplicação, até mesmo por 
importar na mantença de uma terceira casa, hipoteticamente, a cargo 
de ambos os genitores (2010, p.19). 
 

A guarda alternada, de acordo com Franzoso (2010), além de provocar 

nas crianças uma dificuldade no desenvolvimento da personalidade, atém-se 

mais para os interesses dos pais do que dos filhos. Hoje, conforme o art. 1.583 

do Código Civil, estão instituídas a guarda compartilhada ou a unilateral, sendo 

priorizada a guarda compartilhada, visando garantir a proteção e o bem estar 

da criança e do adolescente, posto que o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) dispõe, no seu art. 33 que: 

 
a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

 

As reconfigurações provocadas pelo divórcio na família brasileira vão 

além, pois quando os divorciados constituem um novo matrimônio, aquela nova 

família tem uma outra composição, bem diferente da tradicional. Esta família é 

composta pelo marido e esposa que já trazem filhos do primeiro casamento - 

os chamados enteados, e em alguns casos surge os filhos do novo matrimônio. 

Não são raras as famílias com está configuração denominadas, no censo de 



19 

 

2010, famílias reconstituídas, cuja a porcentagem atingia (segundo o mesmo 

censo) 16,3% das famílias brasileiras. 

Um outro acontecimento importante foi a inserção da mulher no mercado 

de trabalho, que impactou  a tão conhecida divisão dos papéis sociais da 

mulher e do homem na família, como foi exemplificado acima com a brincadeira 

de “casinha”;  a mulher que antes cuidava exclusivamente  do lar,  a  tão 

conhecida “dona de casa” agora é também a trabalhadora, , ou seja, ela 

também passa a atender as necessidades do capital, vendendo sua força de 

trabalho e o pai, o provedor do lar, o mantenedor, além de dividir as despesas 

do lar com a mulher, divide também em algumas famílias as tarefas domésticas 

que eram antes atividades exclusivamente femininas. E, em alguns casos, a 

mulher passa a ser quem sustenta a casa. 

O último acontecimento a ser destacado é a união homossexual, que 

vem gerando novas ressignificações no padrão tradicional  de família, no Brasil 

e no mundo. Neste novo arranjo familiar o tema da adoção está bem presente 

pelo fato de ser uma das alternativas mais presentes que o casal homossexual 

dispõe para ter filhos. A homoparentalidade é um assunto em evidência, sendo 

diversos os motivos que provoca esse destaque. No dia 27 de abril de 2010, o 

Jornal Nacional da Rede Globo noticiou que o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça) autorizou a adoção de crianças por casal homossexual no Rio Grande 

do Sul – RS. A advogada do casal declarou que “a decisão era um marco no 

direito da família brasileira”. Segundo a reportagem, este caso foi o primeiro 

envolvendo o  reconhecimento do direito de casais homossexuais a adotarem 

filhos pelo STJ. Aliás, os próprios ministros consideraram este fato como 

inovador. 

É importante, ainda, fazermos menção às famílias formadas pela  a 

coexistência de três ou até mesmo quatro gerações na mesma casa. São 

famílias onde os avós moram com seus filhos, netos e, muita das vezes, até 

bisnetos. São diversos os motivos que ocasionam essa situação, que  podem 

estar relacionados tanto a necessidade dos idosos  quanto  dos  próprios filhos. 

Em muitas das vezes, nas relações intergeracionais os avós não 

desempenham somente o papel daqueles que mimam, brincam, conversam, 
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narram historinhas infantis ou contam as antigas historias familiares para os 

netos ou bisnetos.  

Na sociedade contemporânea, as atribuições dos avós é muito mais 

abrangente, incluindo o auxilio aos filhos na criação/educação dos netos. 

Muitos ficam com os netos para o filho(a), genro, nora trabalharem, e em 

muitos casos os avós contribuem financeiramente com o sustento da família, 

dos netos. Segundo Vitale (2007 p.96), o acréscimo da contribuição dos idosos 

na rede familiar pode ser fruto da pobreza, do desemprego, do aumento da 

desigualdade e da insuficiência das políticas públicas e sociais, sendo o 

objetivo dos avós ajudarem nas dificuldades da família. Ela ainda afirma que 

isso ocorre, em especial, entre os avós mais pauperizados,  que se utilizam de 

suas parcas aposentadorias. Ademais, existem os avós que possuem a guarda 

dos netos, mediante regulação formal ou não, e efetivamente, os criam, 

justificando que “o neto é filho duas vezes” e, por isso, não pode o 

“desamparar”.  

Com todos estes acontecimentos e outros vários que não foram citados, 

a configuração familiar chamada “família tradicional” ou como muitos autores 

chamam “família nuclear”, deixou de ser o único tipo de família. O mapa da 

família brasileira contemporânea é bem diversificado, mas mesmo com todas 

as transformações em que a família vem passando, o seu papel na sociedade 

capitalista não foi alterado. 

Independente de qual seja a configuração familiar, a família continua 

sendo o local onde pessoas diferentes, ligadas pela afetividade, dividem o 

mesmo espaço e compartilham a vida. Para as crianças e adolescentes, a 

família prossegue como o primeiro local de sociabilidade; é onde eles dão “os 

primeiros passos” para a vida, e recebem cuidados. Conceito reforçado pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988, no seu artigo 227, que diz: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
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Não tem como falar de família sem situá-la na sociedade vigente. Na 

sociedade capitalista, a instituição família não fica imune às contradições entre 

capital e trabalho, às desigualdades e às divisões entre classes. Com isso, não 

podemos analisar a família na sociedade capitalista de forma homogênea e 

unilateral.   

A desigualdade gerada pelo capital reflete na família, e pode ser um 

determinante no modo de relacionamento familiar. Segundo Szymanski 

(2002,p.17), a composição familiar de duas famílias podem ser idênticas, mas 

suas histórias, a classe social de pertencimento, a cultura familiar e sua 

organização significativa do mundo, é o que conta nos modos de 

relacionamento familiar. Mas, a concepção de família como o local de proteção, 

reprodução, mesmo com suas particularidades, estão presente no imaginário 

da família brasileira. 

É evidente que não se tem como requerer das famílias das camadas 

empobrecidas total proteção às suas crianças e adolescentes nesta sociedade 

capitalista, onde se tem um discurso de igualdade de oportunidades, mas que 

na realidade as oportunidades não são para todos. 

Mesmo que a família esteja amparada pelas políticas de proteção social, 

onde a proteção à família, como mostra o Art. 2º da Lei Orgânica de 

Assistência Social (Loas), é um dos seus objetivos. O número de famílias que 

sofrem com a desigualdade provocada pelo capital é bem maior do que o 

número de famílias que as políticas de proteção social conseguem contemplar.  

 

Art. 2° A assistência social tem por objetivos; 
I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à    adolescência e à        
velhice; 

                                      II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; (...)  
 

Partindo deste rápido resgate histórico da tipologia/significado da família 

brasileira contemporânea, podemos constatar que o trabalho de análise sobre 

a família é algo inesgotável, mas fundamental para compreendermos o 

processo de adoção brasileiro na atualidade. 
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CAPITULO II 

 

 

2.  NOTAS SOBRE A HISTÓRIA LEGAL DA ADOÇÃO NO 
BRASIL   
 

No Brasil, somente no inicio do século XX é que encontramos leis que se 

referem à adoção (ver Tabela I). O assunto é tratado, pela primeira vez, em 

1916 no Código Civil Brasileiro, onde permitia que qualquer pessoa que não 

tivesse filhos legítimos ou legitimados, através de um contrato feito com os pais 

biológicos, adotasse um “menor”. A adoção era revogável, e o adotante tinha 

que ter a idade mínima de cinquenta anos, e ao menos dezoito anos mais 

velho do que o adotado. 

Do Código Civil é importante destacar que só podiam adotar pessoas 

que não tinham filhos por motivos biológicos ou que não quiseram ter. Isto 

mostra que não era uma lei que pensava na proteção do “menor”, mas sim uma 

lei favorável ao adotante, que visava suprir sua necessidade. 

Depois dessa iniciativa, tem-se ainda a aprovação, em 1957, da Lei nº. 

3.133, que veio na tentativa de facilitar a adoção.. Ela veio alterando os artigos 

368, 369, 372, 374 e 377 do Capítulo V - Da Adoção - do Código Civil. Agora 

as condições para adotar são outras. A idade mínima do adotante passa de 

cinquenta anos para trinta anos, e o adotante tem que ter pelo menos 

dezesseis anos a mais do que o adotado, mas a adoção permanece sendo 

revogável. 

Uma alteração considerável que esta lei trouxe é o fato de que agora 

todos os casais poderiam adotar, ou  seja não eram mais apenas os casais 

sem filhos biológicos que poderiam adotar. Passou-se a exigir apenas que 

fossem casais com no mínimo cinco anos de casados. 
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Em 1965, foi aprovada e sancionada a Lei nº. 4.655. Esta lei não trouxe 

grandes mudanças no processo de adoção brasileiro - o único ponto foi o fato 

de que agora os adotantes fossem casados a mais de cinco anos, e que um 

dos cônjuges tivesse mais de trinta anos. No caso da ausência de filhos 

biológicos e com esterilidade comprovada poderiam solicitar a legitimação do 

“menor” adotado. Mas, somente “menores” de sete anos de idade poderiam ser 

registrados, e maiores de sete anos quando completaram sete anos já sob a 

guarda do adotante. Mesmo sendo um avanço, esta alteração não contemplou 

a necessidade de todos os “menores” abandonados, ou aqueles nas quais os 

pais tenham sido destituídos o pátrio poder. 

O Código Brasileiro de Menores, a Lei n° 6.697, surge em 10 de outubro 

de 1979. Segundo Alvim (s.d., pg.7), foi somente a partir do Código de 

Menores é que a preocupação por parte do legislador com o adotando passou 

a ser prioridade, não sendo mais considerada a necessidade dos adotantes 

que não podiam ter filhos como prioritária.  

A adoção no Código de Menores passou a ter dois tipos - a adoção 

simples e a plena. A adoção simples, apesar de necessitar de autorização 

judicial, tinha os mesmos parâmetros da adoção do Código Civil, salvo algumas 

alterações como: a destituição do pátrio poder, a possibilidade de mudança de 

prenome, o uso dos apelidos da família substituta e a concorrência em 

igualdade na sucessão hereditária. A adoção simples era destinada às crianças  

maiores de sete anos até os dezoito. 

Já a adoção plena tinha os mesmo parâmetros da legislação anterior no 

que tange à legitimação: era destinada para os menores de até sete anos ou 

para os maiores de sete anos que quando completaram sete anos já estavam 

sob a guarda do adotante. Para o adotante, continuou-se exigindo que um dos 

cônjuges tivesse a idade mínima de trinta anos e que eles tivessem cinco anos 

ou mais de laços matrimonias. A diferença de idade entre o adotante e o 

adotado permaneceu de, no mínimo, dezesseis anos. A adoção plena era 

irrevogável, do ponto de vista legal, e os vínculos do adotando coma sua 

família biológica eram todos extinguidos. Mesmo com todo o avanço que o 

Código de Menores provocou, não se tinha ainda uma legislação que 
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atendesse de forma plena as carências e necessidades das crianças 

brasileiras. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE  

 

No dia 13 de julho de 1990, é decretada e sancionada a Lei n° 8.069, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA, assim como o Código de 

Menores, têm como prioridade o interesse do adotando. Mas, o Estatuto vai 

além: ele é uma grande conquista para as crianças e os adolescentes 

brasileiros, pois é a primeira legislação que os reconhece como cidadãos de 

direito. 

A nova lei abole o termo “menor” e todos os paradigmas que o 

acompanhavam, pois quando se falava do “menor”, a legislação referia-se às 

crianças pobres ou em situação irregular. Assim, é adotado o termo criança, 

que vai de zero até doze anos incompletos, e adolescente, de doze até os 

dezoito anos. O ECA, além de reconhecer a criança e o adolescente como 

cidadãos de direito, tem como base fundamental garantir a proteção integral de 

ambos, sem distinção da classe social de pertencimento. 

O título II, capítulo III, subseção IV do Estatuto da Criança e do 

Adolescente dedica-se à adoção, revelando grandes mudanças no processo de 

adoção brasileiro. A adoção não pode ser feita por procuração, agora todos os 

maiores de vinte e um anos podem adotar, e seu estado civil não é mais um 

critério imprescindível para o adotante. 

A diferença mínima de dezesseis anos entre o adotante e o adotando 

permanece, mas não existe mais dois tipos de adoção, como na legislação 

anterior. A adoção agora é para todas as crianças e adolescentes, vai de zero 

a dezoito anos, é irrevogável e o vinculo com a família biológica é totalmente 

rompido, salvo os impedimentos matrimoniais. Ao adotado é outorgada a 

condição de filho, tendo os mesmo direitos e deveres. 

O ECA trouxe transformações significativas ao processo de adoção 

brasileiro, regulando a adoção feita por estrangeiros que residem ou não no 

País. O estrangeiro que resida fora do País só poderá sair com o adotando do 
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território nacional após ser consumada a adoção. O Estatuto também 

determina  a criação de um registro de crianças e adolescentes em condições 

de serem adotados e um outro de pessoas interessadas na adoção, ambos são  

de responsabilidade da autoridade judiciária.  

A convivência familiar e comunitária é um direito fundamental da criança 

e do adolescente, sendo a família substituta a última opção. O ECA registra 

que toda criança e adolescente têm direito de ser criado e educado no seio de 

sua família. Um ponto muito importante abordado pelo Estatuto é que a perda 

ou suspensão do pátrio poder não pode ser determinada por motivos somente 

econômicos, ou seja, o fato de ser pobre, de não ter recursos materiais, não é 

motivo suficiente para a perda do pátrio poder.  

 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado 
no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 
presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

 

 

Tabela I 

Evolução da legislação brasileira sobre adoção 
LEGISLÇÃO CÓDIGO CIVIL LEI 3.133 LEGITIMAÇÃO 

ADOTIVA 
CÓDIGO DE 
MENORES 

ECA 

Ano da 
legislação 

1916 1957 1965 1979 1990 

Idade mínima 
do adotante 

50 anos 30  30 30 21 

Idade do 
adotando 

Sem restrição Sem restrição 7 7 (plena) 

18 (simples) 

18 

Diferença de 
idade 

18 anos 16 16 16 16 

Permanência Revogável  Revogável Irrevogável a) simples: 
revogável  

b) plena: 
irrevogável 

Irrevogável 
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Filiação 

 

Aditiva 
(parentesco 
civil criado 
entre adotado 
sem romper 
vinculo com 
família 
consanguínea) 

Aditiva Substitutiva 
(cessa ligação 
com família 
consanguínea) 

 

a) simples: 
Aditiva  

b) plena: 
Substitutiva 

Substitutiva 
(integração 
total do 
adotando na 
nova  
família 

Herança 

 

Só pessoa sem 
prole legitima 
tem direito a 
adotar filhos. 
Se permanecer 
filho único, o 
adotado herda 
integralmente. 
Havendo filhos 
legítimos após 
a adoção, o 
adotado terá 
direito à 
metade do que 
couber ao filho 
legitimo. 

 

 

Se for filho 
único o 
adotado 
herda tudo. 
Se ao longo 
do tempo da 
adoção os 
adotantes já 
têm filhos, o 
adotado nada 
herda. Se há 
filhos após a 
adoção, o 
adotado terá 
direito à 
metade do 
que couber 
ao filho 
legitimo. 

Idem 

 

a) simples: 
Idem 

b) plena: 
direitos iguais 

Direitos 
iguais 
(igualdade 
de 
condições 
com os 
filhos 
consanguín
eos). 

 

Fonte: FONSECA, 1995 

 

2.2 A ADOÇÃO APÓS O ECA  

 

Pode se afirmar que o ECA, no âmbito legal,  é uma das legislações 

mais avançadas no que tange a proteção da criança e do adolescente, e a 

instituição da adoção também historicamente sofreu grandes avanços legais. 

Durante quase vinte anos, o ECA regulamentou a adoção no Brasil, mas no 

ano de 2009 ele sofreu algumas alterações, através da Lei n° 12.010 de 3 de 

agosto de 2009. 

A Lei 12.010/09, mais conhecida como a Nova Lei da Adoção, trouxe 

modificações no processo brasileiro de adoção. A lei dispõe sobre o 

aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência 

familiar a todas as crianças e adolescentes, na forma prevista no ECA. 
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Destacamos algumas destas mudanças, que julgamos ser mais pertinentes a 

este trabalho.  

A adoção passa a ser a última opção, onde só deve ser recorrida quando 

esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente 

na sua família natural. O Estado se compromete a intervir de forma que venha 

subsidiar as famílias, como demonstra o quadro abaixo. 

QUADRO COMPARATIVO ECA E A LEI Nº 12.010/09 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

LEI 12.010/09 – NOVA LEI DA ADOÇÃO E 
AS ALTERAÇÕES NO ECA 

 Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o 
aperfeiçoamento da sistemática prevista para 
garantia do direito à convivência familiar a 
todas as crianças e adolescentes, na forma 
prevista pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 
§ 1o A intervenção estatal, em observância 
ao disposto no caput do art. 226 da 
Constituição Federal, 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 
decisão judicial fundamentada. 
§ 2o Na impossibilidade de permanência na 
família natural, a criança e o adolescente 
serão colocados sob adoção, tutela ou 
guarda, observadas as regras e princípios 
contidos na Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990, e na Constituição Federal. 

Fonte: site <http://www.promenino.org.br>. 

 

Uma das mudanças que julgamos ser muito importante é que, salvo 

comprovada necessidade da criança e do adolescente que venha atender ao 

interesse superior dos mesmos, e que seja devidamente fundamentada pela 

autoridade judiciária, a sua permanência em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de dois anos, e sua situação tem que 

ser reavaliada no máximo a cada seis meses. 

Também surge através desta nova lei a concepção da família extensa ou 

ampliada, como sendo aquela que é configurada por parentes próximos da 

criança ou do adolescente com a qual possuam uma relação de convívio. Logo, 

é uma forma familiar que está para além da unidade de pais e filhos ou da 
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unidade do casal, baseando-se em vínculos de afetividade e afinidade entre 

parentes próximos, como veremos melhor no quadro a seguir. 

QUADRO COMPARATIVO ECA E A LEI Nº 12.010/09 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

LEI 12.010/09 – NOVA LEI DA ADOÇÃO E 
AS ALTERAÇÕES NO ECA 

Art.19. Toda criança ou adolescente 
tem direito a ser criado e educado no 
seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente 
livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias 
entorpecentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25 - Entende-se por família natural 
a comunidade formada pelos pais ou 
qualquer deles e seus descendentes. 

Art. 19........................................................... 

§ 1o Toda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a 
autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação 
em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei.               
§ 2o A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária.                                                  
§ 3o A manutenção ou reintegração de criança ou 
adolescente à sua família terá preferência em 
relação a qualquer outra providência, caso em que 
será esta incluída em programas de orientação e 
auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23, 
dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I 
a IV do caput do art. 129 desta Lei.” (NR) 

Art.25. ......................................................................... 

Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou 
ampliada aquela que se estende para além da 
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, 
formada por parentes próximos com os quais a 
criança ou adolescente convive e mantém vínculos 
de afinidade e afetividade. 

Fonte: site <http://www.promenino.org.br>. 

 

A adoção permanece como uma medida excepcional e irrevogável, não 

podendo ser feita por procuração. Neste ponto, a nova Lei da adoção não 

trouxe nenhuma alteração. Como exposto no quadro abaixo, a Lei apenas 

reafirmou o que o ECA já previa. Logo, surge o seguinte questionamento: quais 

são as medidas efetivas que o Estado vem tomando para efetivar este direito, 

já que vivemos em uma sociedade em que o modelo político e econômico 

vigente ainda é muito pautado pelo “Estado mínimo” para as políticas sociais, e 
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só com políticas sociais consistentes e abrangentes se pode assegurar, na 

maioria dos casos, a manutenção das crianças e adolescentes em suas 

famílias naturais. E não estamos aqui nos referindo somente à política de 

assistência social, mas as Políticas Sociais num âmbito geral.  

QUADRO COMPARATIVO ECA E A LEI Nº 12.010/09 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

LEI 12.010/09 – NOVA LEI DA ADOÇÃO E AS 
ALTERAÇÕES NO ECA 

Art. 39. A adoção de criança e de 
adolescente reger-se-á segundo o 
disposto nesta Lei. 

Parágrafo único. É vedada a adoção 
por procuração. 

Art. 39. ........................................................................ 

§ 1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 
qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou adolescente 
na família natural ou extensa, na forma do parágrafo 
único do art. 25 desta Lei. 

§ 2o É vedada a adoção por procuração.” (NR) 

Fonte: site <http://www.promenino.org.br>.  

 
Com a nova Lei, a idade mínima para o adotante passa de vinte e um 

para dezoito anos, no que se refere ao estado civil do pretendente à adoção. 

Não houve alteração, podendo adotar solteiros, viúvos, divorciados, casados 

civilmente, os que mantêm uma união estável: enfim, todos podem adotar. A 

adoção também pode ser feita de forma conjunta por divorciados, ex-

companheiros, mas para isso eles terão que acertar a guarda dessa criança ou 

adolescente, sendo aplicada a guarda compartilhada, mas isso só será 

aplicado, como veremos, de uma forma mais clara no quadro a seguir, quando 

já o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de 

convivência, salvo comprovado o beneficio para o adotado e quando já houver 

um vinculo afetivo entre o adotado e aquele que não ficou com a guarda.    

QUADRO COMPARATIVO ECA E A LEI Nº 12.010/09 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

LEI 12.010/09 – NOVA LEI DA ADOÇÃO E 
AS ALTERAÇÕES NO ECA 

Art. 42. Podem adotar os maiores de vinte e 
um anos, independentemente de estado civil. 

§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os 
irmãos do adotando.                                        
§ 2º A adoção por ambos os cônjuges ou 
concubinos poderá ser formalizada, desde 

“Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 
(dezoito) anos, independentemente do estado 
civil. 

§ 2o Para adoção conjunta, é indispensável 
que os adotantes sejam casados civilmente 
ou mantenham união estável, comprovada a 
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que um deles tenha completado vinte e um 
anos de idade, comprovada a estabilidade da 
família.                                                             
§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, 
dezesseis anos mais velho do que o 
adotando.                                                        
§ 4º Os divorciados e os judicialmente 
separados poderão adotar conjuntamente, 
contanto que acordem sobre a guarda e o 
regime de visitas, e desde que o estágio de 
convivência tenha sido iniciado na constância 
da sociedade conjugal.                                      
§ 5º A adoção poderá ser deferida ao 
adotante que, após inequívoca manifestação 
de vontade, vier a falecer no curso do 
procedimento, antes de prolatada a sentença. 

estabilidade da família.    
§ 4o Os divorciados, os judicialmente 
separados e os ex-companheiros podem 
adotar conjuntamente, contanto que acordem 
sobre a guarda e o regime de visitas e desde 
que o estágio de convivência tenha sido 
iniciado na constância do período de 
convivência e que seja comprovada a 
existência de vínculos de afinidade e 
afetividade com aquele não detentor da 
guarda, que justifiquem a excepcionalidade 
da concessão.                                                 
§ 5o Nos casos do § 4o deste artigo, desde 
que demonstrado efetivo benefício ao 
adotando, será assegurada a guarda 
compartilhada, conforme previsto no art. 
1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil.                                         
§ 6o A adoção poderá ser deferida ao 
adotante que, após inequívoca manifestação 
de vontade, vier a falecer no curso do 
procedimento, antes de prolatada a 
sentença.” 

 

Fonte: site <http://www.promenino.org.br>. 

 

As mudanças aqui destacadas apresentam um panorama da legislação 

que regula a instituição da adoção brasileira nos dias atuais. Não é algo 

minucioso, mas contém elementos para a análise proposta neste trabalho. 

Partindo da premissa de que, pelo menos, no âmbito legal, crianças e 

adolescentes à espera de adoção estão bem assistidas, podemos então 

questionar quais são os entraves presentes nos dias atuais no processo de 

adoção brasileiro? O que leva a permanência prolongada de nossas crianças e 

adolescentes nas instituições, sendo estas, em sua maioria, seu único local de 

moradia? 

 

2.3 O SIGNIFICADO E O IMPACTO DA ADOÇÃO PARA 
ADOTADOS/ADOTANTES  

 

Para podermos falar sobre o significado e o impacto da adoção para as 

crianças e adolescentes que aguardam este momento, primeiramente se faz 

necessário nos fazermos as seguintes perguntas: quem são estas crianças e 
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adolescentes? De onde vêm? Onde estão? Fazendo estes questionamentos 

talvez possamos  nos aproximar o mais perto possível da compreensão do que 

significa a adoção e o seu impacto para estas crianças e adolescentes. 

A Lei 12.010/09 trouxe um aperfeiçoamento no que tange ao direito das 

crianças e adolescentes à convivência familiar já prevista pelo ECA. A 

institucionalização é apontada como a última opção, ela só será realizada 

apenas quando todas as possibilidades de manter a criança e o adolescente 

em sua família, tiverem sido totalmente esgotadas. Posteriormente ao ECA, os 

abrigos assumiram o caráter preventivo(ou, pelo menos, deveriam assumir), 

mas nem sempre foi assim: a institucionalização já teve um caráter 

exclusivamente correcional-repressivo como o SAM (Serviço de Assistência ao 

Menor) que era ligado ao Ministério da Justiça, o SAM foi criado no ano de 

1942, segundo Rosane Janczura³ (2005,p.5), ele foi instituído como uma 

política nacional sendo a  lógica correcional-repressiva  sua base, e era 

previsto o recebimento dos menores abandonados e delinquentes.  

Anterior ao SAM, instaura-se no Rio de Janeiro, em 1922, o primeiro 

estabelecimento público de atendimento a crianças e adolescentes. Antes não 

havia nenhuma atuação do Estado nesta questão, e era a Igreja Católica que 

atuava, principalmente através das Santas Casas de Misericórdia onde ficavam 

as tão conhecidas Rodas dos Expostos. Rampazzo e Mative (s.d., pg.3-4) 

relatam que: 

 
O Brasil foi colônia de Portugal, e importou dele a roda dos expostos ou 
enjeitados, era uma porta giratória, conectada com a instituição (Santa 
Casa de Misericórdia) onde as crianças eram depositadas em uma 
gaveta que ao girar leva as crianças para dentro da instituição, 
podendo manter em sigilo a identidade da pessoa que ira deposita-la. 
O motivo do abandono eram a gravidez indesejável ou a situação de 
pobreza da família. Rampazzo e Mative (s.d,pg.3-4) 

 
Retomando ao SAM, em 1964 ele acaba, após trinta anos de luta da 

sociedade, que queria dar fim as práticas totalmente repressivas, abusivas e 

desumanas cometidas pelo SAM, e surge no início do Regime Militar, com um 

caráter claramente assistencialista, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor 

(PNBEM), que deveria ser executada pela FUNABEM (Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor) e pela FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do 

Menor). Assim como o SAM, a FUNABEM também era ligada ao Ministério da 
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Justiça, sendo que, em 1972, ela foi transferida para a Previdência Social, onde 

permaneceu até 1986.  

A FUNABEM e a FEBEM não foram diferentes do SAM: as práticas 

abusivas, repressivas e desumanas foram a triste marca histórica dessas 

instituições, o público alvo continuou sendo os menores em “situação irregular”, 

ou seja, crianças e adolescentes pobres, “menores” abandonados, os que 

sofrem maus-tratos, “menores” infratores. Mas, o marketing promovido em 

torno dessas instituições era tão  grande, que levaram muitas famílias pobres a 

acreditar fielmente que a internação dos seus filhos era a melhor opção para 

garanti-los um futuro melhor, que eles iriam ter educação, aprenderiam uma 

profissão e iriam sair do dito “mau caminho”.  

Com o discurso de produzir os futuros cidadãos brasileiros, era 

mascarado o real proposito da institucionalização dessa época: garantir a 

segurança nacional, pois neste contexto o entendimento que se tinha das 

crianças e adolescentes pobres era de uma ameaça à ordem pública. A 

institucionalização visava garantir o afastamento dessa “ameaça” para 

promover a segurança nacional. 

O Brasil adota, através da Constituição Federal de 1988, a Doutrina das 

Nações Unidas de Proteção Integral à Criança (1979), onde a satisfação de 

todas as necessidades das pessoas até dezoito anos deveriam ser garantidos, 

não sendo apenas o aspecto penal do ato praticado pela ou contra a criança 

sua abrangência. Esta doutrina é consagrada no artigo 227 da Constituição de 

1988, e logo em seguida em 1990 pelo ECA. Mesmo sendo um dos meios de 

proteção oferecidos pelo o Estado, os abrigos continuam atendendo as 

crianças e adolescentes pobres. 

A desigualdade tão marcante na sociedade capitalista, onde há um 

grande contraste entre as classes sociais, provoca uma infância desigual, e a 

institucionalização continua sendo, em sua maioria esmagadora, de crianças e 

adolescentes pobres, em situação de abandono, ou que cometem algum ato 

infracional, órfãos, ou aqueles que por algum motivo sua família teve a perda 

do poder familiar. Segundo o último balanço do Cadastro Nacional de Adoção 

(CNA), divulgado no dia 24 de março de 2011 pela Corregedoria Nacional de 
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Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Brasil há atualmente 4.416 

crianças e adolescentes aptas para serem adotadas. 

O balanço do CNA também apresenta o perfil das 8.598 crianças e 

adolescentes que já passaram pelo cadastro. Nas tabelas abaixo, podemos ter 

informações sobre a raça/etnia e a faixa etária dessas crianças e adolescentes.  

 

RAÇA/ETNIA Nº % 

Branca 2.518 29,29 

Negra 1.509 17,55 

Parda 4.491 52,23 

Amarela 41 0,48 

Indígena 39 0,45 

Fonte: site www.cnj.jus.br/ 

 

FAIXA ETÁRIA Nº 

Adolescentes com 13 anos 715 

Crianças com 0 ano 80 

Crianças com 1 ano 237 

Crianças com 2 anos 340 

Crianças com 3 anos 345 

Fonte: site www.cnj.jus.br/ 

 

Uma informação importante, que também foi divulgada neste balanço, se 

refere ao número de irmãos destas crianças e adolescentes. Segundo o CNA, 

6.105 possuem irmãos (71% do total). Mas, no banco de dados do Conselho 

Nacional de Justiça apenas 1.567 deles têm seu familiar cadastrado (o que 

representa 18,23%). 

Por mais que se encontre abrigos onde os cuidadores sejam mais 

dedicados no cuidado das crianças e adolescentes que se encontram 

institucionalizadas, tendo como base as Orientações Técnicas para os Serviços 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2008), que vem estabelecendo 
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parâmetros para estes serviços, tendo em vista proporcionar um ambiente mais 

acolhedor possível.  A esperança de ser adotado é presente nas crianças e 

adolescentes institucionalizados, pois, fora as exceções, as estruturas dos 

abrigos na realidade não atendem as suas reais necessidades, ficando muito 

aquém do ideal para garantir a proteção integral das crianças e adolescentes 

institucionalizadas. 

Conhecendo um pouco quem são as crianças e adolescentes que 

aguardam institucionalizadas a adoção, podemos arriscar a dizer que as 

mesmas ficam fragilizadas e sujeitas a qualquer situação. Assim, para eles a 

adoção tem um significado muito grande, maior do que simplesmente receber 

os direitos de filho próprio. A adoção permite o acesso a uma família, um lar, 

proteção, cuidado, pois como já foi registrado acima, independente da classe 

social, a concepção da família como o “porto seguro” está presente no 

imaginário de todos, e não tê-la, não fazer parte de uma, provoca sofrimento e 

angústia. 

Quando uma criança ou adolescente é adotado, o impacto em sua vida é 

muito grande, pois a mudança é radical, principalmente para os adolescentes e 

as crianças maiores de seis, sete anos, que já têm uma vivencia maior A 

adoção vem como o rompimento deles com a instituição e abre uma nova 

expectativa de vida. É um momento de muita euforia, mesmo que em alguns 

casos o período de adaptação seja um pouco complicado. A adoção para eles 

é a grande oportunidade. Em contrapartida o impacto da não adoção também é 

grande, a frustração, decepção, a permanência na instituição, a mãe desejada 

e não alcançada, o adiamento do “porto seguro”. A longa espera para alguns 

deles lidar com essa situação pode ser muito difícil, doloroso, devastador. 

Analisando esta realidade, podemos nos questionar: se a família tão 

desejada e idealizada não chega, como ficam estas crianças e adolescentes? 

Se a adoção, que é a última opção para garantir à criança e o adolescente uma 

base, em tese, segura para o processo de socialização não acontece, o que 

fazer? Será que a instituição família é o único espaço capaz de garantir o 

cuidado, proteção, educação, socialização para nossas crianças e 

adolescentes? 
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Com base nos dados já expostos acima, podemos identificar um número 

grande de crianças e adolescentes institucionalizados e que não conseguem 

ser inserido em uma família. Com isso, sua permanência na instituição é 

inevitável, obrigando-nos a pensar meios para transformar nossas instituições 

de acolhimento em ambientes capazes de garantir condições de pleno 

desenvolvimento de nossas crianças e adolescente.  Segundo Martins e 

Szymanski (2004, p. 186), 

 
seria vital que as crianças que vivem numa instituição pudessem ter um 
adulto que as vissem de forma singular, diferenciando-as do resto do 
grupo e mantendo com elas um vínculo. Isto é impossível de acontecer 
em complexos institucionais, com enormes pavilhões, onde são 
depositadas centenas de crianças com poucos adultos interagindo com 
elas. 

A participação dos adultos na formação das crianças e adolescentes é 

fundamental, o cuidado, o educar, a troca  fazem parte da relação entre criança 

e/ou adolescente com o adulto. Para as crianças e adolescentes 

institucionalizados nos dias atuais, essa relação/interação é praticamente 

impossível, e quando não ocorre a adoção eles atingem os 18 anos com esse 

déficit em sua formação. Uma forma de tentar mudar essa situação, ainda 

segundo Martins e Szymanski (2004, p. 186), 

 
deveria considerar a possibilidade de uma organização de grupos num 
formato semelhante ao da família – pequenos grupos, tendo adultos 
responsáveis com presença constante, incluindo crianças de várias 
faixas etárias e um acompanhamento individualizado. 

 
Os significados e impactos da adoção não têm somente um lado. No 

outro lado da relação estão os adotantes, e também temos que nos atentarmos 

para este fato. Quando um adotante adota uma criança ou adolescente, essa 

decisão possui grandes significados e impactos. 

Com base nos dados apresentados na tabela abaixo, podemos nos 

apropriar um pouco do perfil dos adotantes brasileiros. Os dados são 

subdivididos nos seguintes itens: idade, estado civil, motivo da adoção, grau de 

escolaridade, classe social e cor de pele. 

 

Perfil dos adotantes 

Idade Entre 30 e 40 anos 
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Estado civil Casados 

Motivo da adoção Infertilidade 

Grau de escolaridade Nível superior 

Classe social Média-baixa 

Cor da pele Branca 
Fonte: Revista de Ciências Humanas, 2010. 

 

Podemos observar que a idade média dos adotantes corresponde à 

faixa etária adulta, momento em que as pessoas, seguindo um padrão cultural 

do capitalismo tardio, não apenas buscam estabelecer uma família, mas se 

envolvem  em financiamentos para comprar a casa própria, carro e outras 

mercadorias. No tocante ao estado civil, desde o ECA, viúvos, solteiros podem 

adotar, mas há uma predominância dos casados interessados na adoção. 

A infertilidade aparece como o motivo mais comum entre os casais que 

estão na fila da adoção. Isto nos leva a pensarmos até que ponto conseguimos 

romper com a visão da adoção como uma forma de suprir a necessidade do 

adotante, como era vista no Código Civil Brasileiro, conforme já foi citado 

acima. A cobrança feita pela sociedade a um casal, para se ter filhos, pode ser 

a explicação desse dado: o casal pode vê na adoção o caminho para atender 

seu desejo de maternidade e/ou paternidade, e mais do que isso,  a adoção 

pode ser um meio de resposta à cobrança feita pela sociedade. Se 

conseguimos assegurar, legalmente, a adoção como uma das formas de 

proteção da criança e do adolescente, ainda persiste, numa dimensão cultural 

e ideológica, a instrumentalização da adoção como algo a ser utilizado 

somente para proporcionar a chance ao adotante de exercer sua 

maternidade/paternidade. 

No que tange ao grau de escolaridade dos brasileiros pretendentes à 

adoção, é predominante o nível superior. Já a classe social dos mesmos é a  

classe média baixa, que segundo Menezez (2007), este fato pode ser 

explicado, por  ser a condição financeira também um dos requisitos para o 

pretendente ser habilitado à adotar.   

A raça/etnia dos pretendentes à adoção no Brasil refere-se 

predominantemente a casais brancos, que de acordo com Neto e Pachá, 
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(2008) justifica a maior procura dos adotantes por crianças brancas.  

Acreditamos está aqui um dos pontos centrais do contraste existente entre o 

número de interessados à adoção e o das crianças e adolescentes aptos a 

serem adotados. Este fato explica o motivo de se ter quase 30 mil casais na 

espera pela adoção, como divulgou o telejornal Bom dia Brasil, na sua edição 

do dia 25/05/2012, para 4.416 crianças e adolescentes aptas à adoção 

conforme o último balanço feito pelo CNA divulgado em 2011, e a permanência 

das mesmas nos abrigos.  

O CNA divulgou, no dia 03/01/2013, por intermédio da Agência CNJ de 

Notícias, alguns dados2 comparativos de 2010 e 2012 que indicam um maior 

número de adotantes propensos a não desistirem da adoção por causa da 

raça/etnia da criança ou adolescente. Não obstante, a seletividade racial ainda 

infere centralmente no processo de adoção. Tais dados mostram que dos 

28.780 pretendentes cadastrados, hoje, 37,75% não se importam com a 

raça/etnia da criança ou do adolescente a ser adotado, diferente de dois anos 

atrás, em 2010, onde apenas 31,4% dos 30.378 cadastrados, não se 

importavam.   Logo, a porcentagem dos pretendentes que estão interessados 

em adotar crianças ou adolescentes de qualquer raça/etnia aumentou 6,35%, o 

que não deixa de ser um ponto positivo, mesmo que o número de pretendente 

tenha diminuído. Esse dado pode ser um indicativo de que os programas 

obrigatórios de preparação do pretendente à adoção, exposto na Lei 12.010/09, 

que veremos melhor mais a frente, possam estar suscitando  pequenos 

resultados positivos. Mas, ainda é prematuro  afirmar  que o  perfil dos 

interessados à adoção no Brasil mudou , pois a seletividade racial envolvida no 

processo de adoção brasileiro ainda está estampada nos dados do último 

balanço do CNA, divulgado em 2013.  

O CNA também divulgou3 que diminuiu o número de crianças pardas 

aguardando a adoção - agora são 2.559. Mesmo tendo diminuído, se 

somarmos o número das crianças e adolescentes pardas e negras que 

aguardam para serem adotadas, como já vimos em tabela acima,  chega a 

                                                           
2
  Dados disponíveis no site do CNJ. http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/22951-aumenta-numero-de-

adotantes-indiferentes-a-raca-de-criancas 
3
   Dados disponíveis no site do  CNJ. http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/22951-aumenta-numero-de-

adotantes-indiferentes-a-raca-de-criancas 
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quase  70%, e o número de interessados à adoção aguardando a chegada da 

criança que tenha o perfil desejado só cresce.  Não somos “racistas”, todos 

afirmam, mas a seletividade racial está instalada no processo de adoção, 

evidenciando o quanto estamos impregnados de preconceitos, reproduzidos, 

muitas das vezes, sem a nossa percepção imediata. Assim, o impacto da 

seletividade racial no processo de adoção não é problematizado, mantendo-se 

camuflado, apesar das estatísticas o denunciarem.  

A questão do racismo no Brasil não se trata apenas de intolerância 

comportamental, mas está relacionada ao modo de estruturação e 

funcionamento do capitalismo periférico, que é de origem colonial e 

escravocrata. Quando nos deparamos com notícias nos jornais, revistas, 

telejornais, rádios e internet, ou com pesquisas divulgadas por instituições 

como IBGE, onde vemos que os negros ainda hoje têm um salário menor em 

relação aos brancos e que também ocupam, majoritariamente, postos 

subalternizados; ou que os negros sofrem mais com homicídios do que os 

brancos e que também ocupam a primeira posição em encarceramento, logo 

podemos constatar que a formação social brasileira e o seu modo de 

funcionamento são racistas.   No ano de 2011, no dia 16 de novembro foi 

divulgado4  uma reportagem que tinha como titulo “Brancos recebem 84% a 

mais do que os negros no Ceará, diz IBGE”,, a reportagem apresenta a 

diferença de salário entre negros e brancos dividindo-os por faixa etária. A 

conclusão foi de que no Ceará os brancos possuem um maior rendimento 

médio em todas as faixas etárias pesquisadas. O mesmo site também divulgou, 

treze dias depois, no dia 29, uma outra reportagem, agora falando sobre o 

índice de homicídios também do Ceará a reportagem é  sobre o  estudo  “A Cor 

dos Homicídios no Brasil”; divulgado pela Secretaria de Política de Promoção 

da Igualdade Racial. De acordo com o estudo, o número de brancos 

assassinados é bem menor do que o de negros, que chega a ser quase 6 

vezes maior que o de brancos, estatística que se confirma também no âmbito 

nacional, onde entre 2002 e 2010 a taxa de homicídios dos jovens negros 

passou de 69,9 para 72, diferente dos jovens brancos que diminuiu de 40,6 

                                                           
4
  No Site: http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/11/brancos-recebem-84-mais-do-que-os-negros-no-

ceara-diz-ibge.html 
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para 28,3, em cada 100 mil pessoas. Tratando-se  do sistema prisional 

brasileiro, os negros também são os mais encarcerados. A Secretaria de 

Diretos Humanos divulgou no seu site5 dados sobre o sistema penal brasileiro, 

dados obtidos pelo Relatório Nacional do Estado Brasileiro que foi apresentado 

no Mecanismo de Revisão periódica Universal do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas – 2012. Segundo o relatório, no que tange ao 

perfil da população carcerária brasileira, é preponderantemente jovem, 

masculino, negro e de baixa escolaridade, onde em 2011, 57,6%  da população 

no sistema penitenciário eram negros e pardos e 34,8% eram brancos.  De 

acordo com o (Segundo Relatório Nacional do Estado Brasileiro, 2012  p.16), 

“este quadro orienta as iniciativas multissetoriais para enfrentar o racismo 

institucional, reduzir a pobreza e estimular a educação e a inclusão produtiva 

de jovens.”  

Além da seletividade racial, no processo de adoção brasileiro também há 

seletividade no que tange às condições físicas da criança ou do adolescente 

que será adotada. A criança ou o adolescente portador de necessidades 

especiais ou com alguma doença, os considerados não saudáveis, também 

são excluídos da lista dos interessados à adoção, tal como as crianças maiores 

de dois anos e os adolescentes, conforme veremos melhor, mais à frente. 

 

2.4 OS DESAFIOS NO PROCESSO DE ADOÇÃO BRASILEIRO   

 

Como já vimos, o processo de adoção brasileiro está marcado pela 

seletividade, na maioria das vezes naturalizada pela sociedade.  A escolha dos 

casais que estão na fila da adoção aguardando um recém-nascido ou a procura 

por uma criança de até dois anos também tem a sua explicação. O balanço 

comparativo do CNA, divulgado em 2013, também apontou que a exigência 

dos interessados à adoção de crianças menores de um, dois anos, diminuiu: 

onde antes representavam 19,6% dos adotantes, agora representam 16,16%. 

Mas, se analisarmos os dados da tabela abaixo, identificamos que, por mais 

                                                           
5
Site:http://www.sedh.gov.br/cooperacao/revisao-periodica-

universal/Relatorio%20Nacional_RPU_Brasil_port_VERSaO_FINAL.pdf 
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que se  tenha mais pessoas interessadas em adotar crianças com mais de dois 

anos, vemos que das crianças e adolescentes  aptos a serem adotados, a faixa 

etária de menor número é a de crianças com 0 anos, que vem seguida já com 

uma diferença bem grande das com um ano. Com o avançar da idade, maior é 

o número de crianças e adolescentes institucionalizados, e menor a 

possibilidade de adoção. 

 

FAIXA ETÁRIA Nº 

Adolescentes com 13 anos 715 

Crianças com 0 ano 80 

Crianças com 1 ano 237 

Crianças com 2 anos 340 

Crianças com 3 anos 345 

Fonte: site www.cnj.jus.br/ 

 

O número de adolescentes na fila da adoção é grande e a permanência 

na instituição é justificada pela fato de serem adolescentes. No processo de 

adoção brasileiro, a adoção tardia é um grande desafio, muito maior quando se 

trata de adolescentes entre 12 a 17 anos. A adolescência é o período da 

transição da infância para a fase adulta, que vem carregada de mudanças 

físicas, cognitivas, psíquicas e emocionais. É nesta fase que surgem os 

questionamentos e a busca do “eu”; é o momento de profundas 

transformações. Logo, o adolescente necessita ter um suporte, um norteador 

para que ele possa passar pela adolescência da melhor forma possível. 

A crítica feita ao adolescente na sociedade brasileira cria um estereótipo 

do adolescente sendo o “rebelde”, “desobediente”, “o irresponsável”, “o 

inconsequente” - é o chamado “aborrecem-te”, o que “dá trabalho” para os pais. 

Quando este adolescente é pobre e negro, a visão que se tem dele ainda é 

pior, porque também é visto como um “perigo” à sociedade, um potencial 

ladrão, delinquente, traficante etc. Ademais, quando este adolescente (pobre e 

negro) está institucionalizado, mesmo que não seja em uma instituição 
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socioeducativa, a institucionalização, por si só, já é tratada como uma espécie 

de “atestado de delinquência”.    

A adoção é cercada de mitos e medos, que impossibilita, em muitos 

casos, sua realização, e se tratando da “adoção tardia”6 esses mitos e medos 

se tornam muito mais evidentes. Quando um casal opta a adotar somente um 

recém-nascido essa atitude está carregada de medos e mitos construídos 

culturalmente pela sociedade sobre a prática da adoção.  Em nossa sociedade, 

gerar um filho é algo supremo, pois é a garantia da continuidade da família, e 

mais, é o prolongamento dos seus pais, que diz com orgulho “este é sangue do 

meu sangue”, a consanguinidade é tão valorizada, que 

ideologicamente/culturalmente é usada como um meio, como um termômetro   

para avaliar a índole, caráter de uma criança ou adolescente, como no ditado 

popular “filho de peixe, peixinho é”. 

Se o pai ou a mãe são pessoas consideradas de “má índole”, “de caráter 

duvidoso” ou se praticam ou praticaram alguma infração, e seu filho  

adolescente é apreendido praticando um ato infracional,  lidamos com a 

situação com uma “certa  naturalidade”, não nos espantamos, pois acreditamos 

no dito popular já mencionado acima - “filho de peixe, peixinho é”. Com isto, 

estamos afirmando ou sugerindo que a “má índole”, a criminalidade, a 

delinquência etc. são traços hereditários, está no sangue, no DNA. Esta 

compreensão atinge a instituição da adoção, criando medo e mitos que 

precisam ser desconstruídos. Não saber da índole dos pais biológicos da 

criança ou do adolescente a ser adotado pode provocar muito medo ao 

adotante. Maux e Dutra (2010, p.10) fazem menção a uma pesquisa que 

concluiu que o desconhecimento sobre a herança genética se apresenta como 

o preconceito mais grave da população geral referente à adoção.  

 
 

“[...] Para os participantes de sua pesquisa, adotar poderia ser um 
risco, já que haveria a possibilidade de adotar alguém com “sangue 
ruim”, ou seja, com traços negativos de comportamento e 
personalidade”.  

 
                                                           
6
 Adoção de crianças maiores de 2 anos e de adolescentes. 
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Assim, as crianças e adolescentes pobres e negras  institucionalizadas 

que aguardam a adoção continuam sendo riscadas da lista dos interessados 

em adotar, já que o negro e pobre, desde o período escravocrata, é associado 

à delinquência, vagabundagem, marginalidade. A recusa de não adotar 

crianças negras, aprofunda mais os desafios presentes  no processo de 

adoção brasileiro, já que as crianças maiores de 2 anos e os adolescentes 

considerados velhos demais para serem adotados são em sua maioria negros. 

Logo, superar o desafio da “adoção tardia” se torna mais complexo. 

A maternidade/paternidade presente no imaginário das pessoas envolve 

o cuidado com os recém-nascidos onde o ato da amamentação, da troca de 

fraldas, do banho no bebê etc. afirma, representa  a experiência de ser mãe e 

pai. A adoção de uma criança mais velha ou de um adolescente obstruiria  

essa afirmação/representação. A “adoção tardia” esbarra no desejo dos  casais 

em experimentarem, vivenciarem essas etapas da maternidade/paternidade.  A 

expectativa que a adoção de um recém-nascido  proporcionaria um vínculo 

afetivo maior do que a adoção de um adolescente e de que a adaptação seria 

um processo mais fácil, vem motivando a escolha dos adotantes por crianças 

menores de dois anos, de preferência  recém-nascidos. Além disso, a adoção  

de um recém-nascido pode provocar a ilusão de que o processo 

educativo/formativo será necessariamente, mias “tranqüilo”, ancorada na visão 

de que uma criança mais velha e, principalmente, um adolescente já estariam 

com o “caráter”/ “personalidade” plenamente  fixado,  consolidado.     

Não estamos desconsiderando, ignorando o fato de que as crianças 

mais velhas e, mais ainda, os adolescentes já possuam  algumas 

características subjetivas formadas, formatadas, gerando desafios  

suplementares ao processo educativo/formativo e à adaptação do adotado na 

nova família.  Mas, o fato da criança ser mais velha não constitui fator  

determinante para que a relação do adotante com o adotado transcorra de 

modo conturbado, desgastante, assim como  o fato da criança ser  menor de 

dois anos ou recém-nascida não garanta uma relação plenamente harmoniosa. 

  Na “adoção tardia”, quando se trata de adolescentes entre 12 a 17 

anos, onde o questionamento, a busca de identidade as alterações hormonais, 

estão em evidência, Becker, (2003, p.9) diz que:  “...o adolescente é um ser em 
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desenvolvimento e em conflito. Atravessa uma crise que se origina 

basicamente em mudanças corporais, outros fatores pessoais e conflitos 

familiares”. Isso acaba somando negativamente com os mitos e medos que 

cercam a adoção, inviabilizando  assim o direito deles à convivência familiar. 

Logo, nos deparamos  novamente com a seguinte questão:  como podemos 

garantir a essas crianças e adolescentes, quando não são adotados, condições  

plenas de desenvolvimento e socialização?  

Frente a esta questão,  não temos neste trabalho a pretensão  de 

oferecer aqui uma “receita de bolo”, com o passo a passo do que devemos 

fazer, queremos apenas apontar para a necessidade que temos em nossa 

realidade de buscarmos meios para garantir à criança e o adolescente 

institucionalizados o direito à  proteção, sem centralizarmos tanto essa garantia 

no modelo burguês de família nuclear. 

.  

2.5 OS TRÂMITES LEGAIS DO PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL  

 

Há um caminho a ser percorrido pelos os interessados à adoção, e esse 

caminho muitas das vezes é usado como justificativa da não adoção ou da 

adoção informal, conhecida como “adoção à brasileira”. Alegando que o 

processo de adoção brasileiro é muito demorado, muitos optam por não adotar 

ou por fazê-lo  às margens da legalidade. 

Os percursos desse caminho não são amplamente divulgados. Com 

isso, muitas das vezes são desconhecidos pelas pessoas que se interessam 

em adotar. O processo de adoção no Brasil envolve instituições, que se 

utilizam de algumas ferramentas e também de um trabalho interprofissional. A 

Vara da infância e juventude, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério 

Publico são  instituições envolvidas nesse processo, onde contam com 

ferramentas como o CNA e o CNCA - Cadastro Nacional de Crianças e 

Adolescentes Acolhidos  para auxiliarem  na condução dos procedimentos da 

adoção, tendo como profissionais atuantes os juízes e sua equipe técnica  

(assistentes sociais e/ou psicólogos) e promotores de justiça, dentre outros. 
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Para se adotar uma criança ou adolescente no Brasil, é preciso dar-se 

inicio a um processo judicial perante o juiz, e só após todo o procedimento e 

avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, o 

pretendente será ou não prolatado á sentença de habilitação. A participação do 

pretendente à adoção nos programas oferecidos pela Justiça da Infância e da 

Juventude segundo a Lei 12.010/09 é obrigatória. 

 
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. 

 
  Sendo habilitado o nome do pretendente à adoção, juntamente com o 

perfil da criança por ele desejada, será incluído pelo juiz no CNA.  No CNA, 

haverá um cruzamento dos dados no sistema, que irá apresentar a listagem 

com base nas informações concedidas pelo pretendente, de crianças ou 

adolescentes que estão aptos à adoção e que se encaixam no perfil por ele 

desejado. A fixação da posição do pretendente na “fila” da adoção será feita de 

acordo com ordem cronológica de habilitação. E, somente em casos especiais,  

previstos no § 13 do art. 50 da Lei 12.010/09,  a adoção poderá  ser deferida 

sem o cadastro prévio do pretendente. 

   

§ 13.  Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato 
domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei 
quando:  

 I - se tratar de pedido de adoção unilateral;       
 II - for formulada por parente com o qual a criança ou 

adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade;  
 III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal 

de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de 
tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e 
afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer 
das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.  

 
 
2.5.1 Vara da Infância, da Juventude e do Idoso 
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No ano de 1923, foi criado no dia 20 de dezembro o 1º juizado de 

Menores do Brasil e da América Latina, sendo o juiz Mello Mattos a figura 

central. A tônica do trabalho do Juizado de Menores nas palavras de Batista 

(2003, p.70) era de “analisar jovens negros e pobres acusados de crimes 

contra a propriedade”.  

Após o ECA, cada estado e o Distrito Federal ficaram na incumbência de 

criar as varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, conforme 

expresso no  art. 145 do Estatuto, dando assim fim ao Juizado de Menores. 

São várias as competências da Justiça da Infância e da juventude. Destacamos 

entre elas o conhecimento de pedidos de adoção e seus incidentes.  

É na Vara da Infância, da Juventude e do Idoso onde se desenrola os 

trâmites do processo de adoção brasileiro, sendo o primeiro local onde o 

interessado à adoção deve se dirigir para dar início ao processo judicial, no 

qual tem que constar qualificação completa, dados familiares, cópias  

autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa 

ao período de união estável, cópias da cédula de identidade e inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, comprovante de renda e domicílio, atestados de 

sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais e certidão 

negativa de distribuição cível. É na Vara que o pretendente à adoção habilita-

se, atualiza os dados (para o já cadastrado) e é concluído todo o processo. 

 

2.5.2 Conselho Nacional de Justiça 

 

O Conselho Nacional de Justiça é uma instituição que atua em todo o 

território nacional, criada pela emenda constitucional nº 45 de 30 de dezembro 

de 2004. O Conselho é um órgão do Poder Judiciário brasileiro, e é de sua 

competência manter o “bom funcionamento da justiça brasileira”. 

O desenvolvimento do CNA foi de responsabilidade do Conselho, que 

também tem a responsabilidade de administrá-lo em nível nacional, sendo sua 

competência:  

� manter o sistema em funcionamento; 
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� modificar, incluir e excluir funcionalidades e campos para melhor atingir 

os objetivos do sistema; 

� garantir a segurança do sistema e dos dados neles contidos, devendo 

promover as medidas para assegurar que os usuários terão acesso 

apenas às funcionalidades próprias de seu perfil; 

� fornecer senha para as Corregedorias - Gerais dos Tribunais de Justiça 

dos Estado da Federação.    

(Fonte: Guia do Usuário 2009) 

 

2.5.3 Ministério Público 

 
Segundo o art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988, o Ministério 

Público “é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”. Assim, ele também atua no 

processo de adoção brasileiro. Segundo o inciso III do art. 201 do ECA, o MP 

tem como uma de suas incumbências “oficiar em todos os demais 

procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude”,  ou 

seja, precisa dar o seu parecer ao processo judicial de habilitação do 

interessado à adoção. Caso julgue necessário, o Ministério Público poderá 

requerer algumas diligências que, segundo a Lei 12.010/09, serão avaliadas 

pela autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após constar 

nos autos que o pretendente à adoção concluiu sua participação no programa 

referido no art. 197-C  da mesma Lei.  

  

2.5.4 CNA 

 

O CNA – Cadastro Nacional de Adoção - é um banco de dados, único e 

nacional, administrado pelo CNJ; é uma ferramenta utilizada pelos juízes na 

condução dos procedimentos de adoção por ser precisa e segura, onde é 

composta de informações dos pretendentes habilitados á adoção e também 

das crianças e adolescentes aptos a serem adotados. O CNA foi lançado em 
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29 de abril do ano 2008, na tentativa de desburocratizar o processo de adoção, 

tendo em vista que: 

� uniformiza todos os bancos de dados sobre crianças e adolescentes 

aptos a adoção no Brasil e pretendentes; 

� racionaliza os procedimentos de habilitação, pois o pretendente estará 

apto a adotar em qualquer Comarca ou Estado da Federação, com uma 

única inscrição feita na Comarca de sua residência; 

� respeita o disposto no artigo 31 do ECA, pois amplia as possibilidades 

de consulta aos pretendentes brasileiros cadastrados e garante que 

apenas quando esgotadas as chances de adoção nacional possam as 

crianças e adolescentes ser encaminhados para adoção internacional; 

� possibilita o controle adequado pelas respectivas  Corregedorias -Gerais 

de Justiça;  

� orienta o planejamento e formulação de políticas públicas voltadas para 

a população de crianças e adolescentes que esperam pela possibilidade 

de convivência familiar. 

(Fonte: Guia do Usuário 2009 ) 
 

2.5.5 CNCA 

 

O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos – CNCA, 

assim como CNA, é uma ferramenta utilizada pela Justiça da Infância e 

Juventude. O CNCA é um banco de dados onde são consolidados os dados de 

crianças e adolescentes acolhidos em abrigos e/ou estabelecimentos mantidos 

por ONGs, igrejas e instituições religiosas em todo o país. 

O CNCA foi criado no dia 27 de outubro de 2009, por meio da 

Resolução-CNJ nº 93: “visa complementar o banco de dados do Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA) e contém o histórico de crianças e adolescentes, 

destituídos ou não do poder familiar, que se encontram em entidades de 

acolhimento.” .” A consulta desses dados é restrita, mas sua divulgação  é feita 

pela Agência CNJ de Notícias. 

 
2.5.6 Equipe Técnica da Justiça da Infância e da Juventude 
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O processo de adoção brasileiro envolve uma equipe interprofissional, 

visando atender ao melhor interesse da criança e do adolescente. Nos trâmites 

legais do processo de adoção, a intervenção da equipe interprofissional à 

serviço da Justiça da Infância e da juventude é obrigatória, sendo sua  

incumbência  a elaboração de estudos psicossociais e a participação  na etapa 

obrigatória da preparação do pretendente à adoção.  

 
Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional 
a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar 
estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a 
capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma 
paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e 
princípios desta Lei. (Lei 12.010/09) 

 
O trabalho da equipe interprofissional segue em todas as etapas do 

processo, em alguns casos ela pode ser a porta de entrada, como no caso da 

divisão do Serviço Social da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca 

do Estado do Rio de Janeiro, o primeiro local a ser procurado pelo interessado 

à adoção para receber orientações referentes ao procedimento de habilitação. 

Além da participação nos programas e a elaboração de estudos psicossociais, 

a equipe também acompanha e avalia o período da guarda provisória, até ser 

proferida pelo juiz a sentença de adoção. 
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CAPITULO III 

 

3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL 
FRENTE AO PROCESSO DE ADOÇÃO BRASILEIRO  
  

 Neste capítulo, abordaremos a atuação do assistente social frente ao 

processo de adoção brasileiro, fazendo primeiramente um breve resgate 

histórico da profissão, destacando alguns momentos relevantes, como os 

seminários de teorização e seus desdobramentos. Em seguida, trataremos, de  

uma forma breve, como ocorreu a inserção do Serviço Social no campo sócio-

jurídico brasileiro, e sua atuação. Finalizaremos este capítulo com uma análise  

dos papéis e desafios do assistente social nos processos de adoção no Brasil.   

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA EMERGÊNCIA  E DESENVOLVIMENTO DO 
SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL  
 

  

At. 2º Somente poderão exercer a profissão de Assistente Social: 

I-             Os possuidores de diploma em curso de graduação em 
Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento 
de ensino superior existente no País, devidamente registrado no órgão 
competente; 

II-            Os possuidores de diploma de curso superior em Serviço 
Social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por 
estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, 
conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente 
revalidado e registrado em órgão competente no Brasil; (...)  

(Lei Nº 8.662/93) 

 

A Lei de regulamentação da profissão de assistente social, de 1993, nos 

incisos I e II do artigo citado acima, dispõe sobre quem pode exercer a 
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profissão  hoje no Brasil. Assim como a instituição  família e o  processo de 

adoção brasileiro, o Serviço Social vem passando por várias transformações,   

já que também é fruto do  processo dialético da reprodução social. 

Em uma breve contextualização histórica da profissão, nos remetemos a 

sua  gênese que,  segundo Montaño (1998), pode ser analisada, através de 

duas teses totalmente opostas. A primeira tese é a do Serviço Social como a 

evolução da  prática católica de ajuda, de caridade , de filantropia,  utilizado 

para intervir na “questão social”.  Montaño (1998, p.17) diz:    

 
Esta tese tem, por outro lado, uma visão clara  particularistas ou 
focalista,  na  medida em que  ver o surgimento do Serviço Social 
diretamente vinculado as opções  particulares,  tanto pessoais  como 
coletivas, dos sujeitos "filantropo-Profissionais"  em fazer desenvolver  
(sistematizar, organizar, profissionalizar) as ações  que já eram 
desenvolvidas de forma  assistemática, desorganizada e 
voluntariamente. 

 
Já a segunda tese,  defende o Serviço Social como fruto das relações 

sociais,    ou seja,    um produto histórico, uma profissão que surgiu para 

atender uma necessidade  gerada  pela  contradição existente entre capital e 

trabalho. Nesta tese, o surgimento do Serviço Social é visto como uma 

profissão que desempenha um papel claramente político.  

Ainda segundo Montaño: 

 
Assim, o surgimento da profissão deve sua existência à síntese de 
lutas sociais que convergem  num projeto  político-econômico da classe 
hegemonica de manutenção do sistema frente a necessidade de 
legitimar em função  das demandas populares e de aumentar a 
acumulação  capitalista. (ps. 23,24) 

 
No cenário dos Estados Unidos e da Europa, as SOC's - Sociedade de 

Organização de Caridade - também fazem parte da história do Serviço Social. 

Elas tinham o papel de organizar a assistência (caridade) que estava sendo 

prestada pela burguesia (mulheres caridosas) e que estava desorganizada,  

sem controle. As SOC's tinham a função de organizar a assistência em “bases 

cientificas”, sendo esta o resultado da junção entre a Burguesia, a Igreja e o 

Estado, com a pretensão de alargar a assistência aos mais desfavorecidos.   

 Na América Latina, o Serviço Social profissional surge no Chile,  em 

1925,  em Santiago, onde foi criada num país a primeira escola de Serviço 

Social do continente. O Serviço Social surge na América Latina como uma  
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subprofissão, subordinada à profissão médica:  assim inicia-se o Serviço Social 

latino-americano.  

O processo de institucionalização do Serviço Social  no Brasil  se deu no 

século XX. A Igreja Católica, na tentativa de recuperar sua hegemonia,  cria 

através do CEAS – Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo, no ano de 

1936, a primeira escola de Serviço Social do PAÍS, iniciando, assim,  o seu 

processo de institucionalização. A ideologia católica teve uma relação muito 

grande com o Serviço Social no Brasil,  que se fez na inspiração e controle da 

Igreja.  

Segundo Iamamoto e Carvalho (2006,p.213): 

 
A implantação do Serviço Social não é, como se procura observar nos 
itens anteriores, um processo isolado. Relaciona-se diretamente às 
profundas transformações econômicas e sociais pelas quais a 
sociedade brasileira é atravessada, e à ação dos grupos, classe e 
instituição que integram com essas transformações. Seu surgimento se 
dá no seio do bloco católico, que manterá por um período relativamente 
longo um quase monopólio da formação dos agentes sociais 
especializados, tanto a partir de sua própria base social, como de sua 
doutrina e ideologia.  

 
Assim como a sociedade brasileira,  o Serviço Social no país também  

passou por várias mudanças ao decorrer dos tempos, até chegarmos ao 

Serviço Social  que conhecemos hoje. Destacamos dentre  eles,  o período 

desenvolvimentista que,  segundo Aguiar (1989, p. 67), foi um período que 

“marcou e marca nossa história brasileira e, consequentemente, o  Serviço 

Social”.  

Essa  nova perspectiva ideológica foi assumida pelo Serviço Social 

dentro do governo de Juscelino Kubitschek (1956-61), mas já no governo de 

Dutra (1945-50), o Serviço Social  teve experiências em comunidade, e 

medidas foram tomadas pelo governo que posteriormente garantiram  à 

implantação de Desenvolvimento de Comunidade. 

 
Em 1945, ainda na implantação do processo de ‘Serviço Social de 
caso’, começam já pequenas experiências em comunidade, e o mais 
importante é que o governo toma certas medidas que levarão mais 
tarde à implantação de Desenvolvimento de comunidade. .  (Aguiar, 
1989, p. 68). 
 

A busca do país em superar o atraso econômico,  em conquistar o 

desenvolvimento e se modernizar, gerou a necessidade de se ter profissionais 
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e técnicos aptos a difundir tal proposta. Segundo considerações de Castro 

(1989, p.150) “os assistentes sociais foram integrados aos planos de 

desenvolvimento comunitário, já que se considerava que neste campo a sua 

intervenção seria de grande valia [...]”. Conforme o país ia passando por 

mudanças,  o Serviço Social não passava incólume. Ainda de acordo com 

Castro (1989, p.150), 

 
com a sua incorporação plena no desenvolvimento comunitário, o 
Serviço Social passou por um processo de mudanças substantivas que 
incidiram no conjunto da profissão. Socialmente experimentou uma 
etapa de revalorização, que lhe atribuiu novas responsabilidades e lhe 
conferiu uma posição melhor no interior das administrações públicas 
que, também elas, viviam um processo de modernização.     

 

No período desenvolvimentista e nas épocas seguintes,   no cenário 

nacional e internacional do Serviço Social,   aconteceram  inúmeros encontros 

e seminários. Destacamos  o  Primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social, 

o 1º e 2º Congresso Pan-Americano de Serviço Social e à Assistência, sendo o 

2º realizado no Brasil em 1949,  o  II Congresso Brasileiro de Serviço Social  e 

a  XI Conferência Internacional de Serviço Social. Iamamoto e Carvalho (2006, 

p. 350) definem que: “para os Assistentes Sociais – este será o tom das 

declarações – essa nova conjuntura, esse novo clima ideológico que emana do 

Estado representa um momento importantíssimo para o desenvolvimento da 

profissão”. 

Importa-nos aqui focarmos os seminários de teorização realizados no 

interior do  país. Destes seminários resultaram  documentos de teorização do 

Serviço Social que estabeleceram  marcos na profissão. Os Seminários foram 

realizados nas cidades de Araxá (1967), Teresópolis (1970), Sumaré (1978) e 

também no Alto da Boa Vista (1984), promovidos pelo CBCISS – Centro 

Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social, e tinham o estudo 

do Serviço Social nos seus aspectos teóricos e práticos como objetivo. No 

cenário internacional,   em especifico, na America Latina, a busca em se ter um 

Serviço Social crítico, iniciou-se com o 1º Seminário Latino-Americano de 

Serviço Social, realizado em Porto Alegre, no ano de 1965. 

Com o ideário modernizador,   o Serviço Social brasileiro neste período 

passava pelo processo de renovação, que contou com  três direções básicas:  
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• PERSPECTIVA MODERNIZADORA- linha que encontra seu 
auge nas formulações de Araxá e Teresópolis; 
• REATUALIZAÇÃO DO CONSERVADORISMO-  vertente que 
recupera os componentes mais estratificados da herança histórica e 
conservadora da profissão (NETTO, 2001, p. 157) 
• INTENÇÃO DE RUPTURA- manifesta a intenção de romper 
com a herança teórico-metodológica do pensamento conservador, bem 
como com seus paradigmas de intervenção. Tal direção recorre 
progressivamente à tradição marxista.7 

 
 

A profissão de assistente social no Brasil foi regulamentada em 1957,  

através da Lei 3.252 de 27 de agosto. Diante de todas as transformações em 

que o país e a profissão passaram,  surgiu a necessidade de se ter uma nova 

regulamentação da profissão,que ocorreu em 1993,  através da Lei Nº 8.662. 

No mesmo ano,  também é instituído pelo Serviço Social um novo Código de 

Ética, que segundo o CFESS – Conselho Federal de Serviço Social vem 

“expressando o projeto profissional contemporâneo comprometido com a 

democracia e com o acesso universal aos direitos sociais, civis e políticos”.  

 

3.2 O SERVIÇO SOCIAL E O CAMPO SÓCIO-JURÍDICO NO BRASIL  

 

Na atualidade, são diversos os espaços sócio-ocupacionais do 

assistente social brasileiro. Com isso, se apresentam novas demandas 

profissionais, que acabam conferindo novas competências para este 

profissional.  

Conforme destaca Iamamoto (2002,p.13), é necessário 

 

[...] considerar o e redimensionamento dos espaços ocupacionais e das 
demandas profissionais que impões novas competências a esse 
profissional.   A re-configuração dos espaços ocupacionais é resultante 
das profundas transformações sócio-históricas, com mudanças 
regressivas nas relações entre o Estado e sociedade em um quadro de 
recessão na economia internacional, submetida à ordem financeira do 
grande capital. 

 

                                                           
7Fonte: (http://fhtmss.blogspot.com.br/p/reconceituacao-araxa.html)  
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Não temos a pretensão de esmiuçarmos toda a trajetória do Serviço 

Social no campo sócio-jurídico até os dias atuais, queremos apenas resgatar 

alguns pontos que nos propicie condições para analisá-lo.  A inserção do 

Serviço Social no Judiciário brasileiro só ocorreu efetivamente no ano de 1948, 

mas seus primeiros passos foram anteriores. Segundo Valente (2000) foi criada 

a Agência de Serviço Social do Juizado de Menores,  em 30 de outubro de 

1946,  por iniciativa do Doutor Alberto Mourão Russel, juiz de Menores da 

Capital Federal, em colaboração com a Legião Brasileira de Assistência - LBA.  

De acordo com Valente (2000, p.71, 72),  “o Juizado de Menores e o Serviço 

de Assistência ao Menor da Prefeitura são os primeiros, no setor público, a 

contratar Assistentes Sociais”.  

Segundo o “Manual de Procedimento Técnicos” do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, Volume I (2006), foi criado, em 1949,   o Serviço Social de 

Colocação Familiar, que tinha a efetivação da internação do “menor”  como seu 

objetivo, esse trabalho ficou na responsabilidade dos assistentes sociais.   O 

diretor nomeado  na época, foi José Pinheiro Cortez (1950 a 1979) que 

também era assistente social. 

Se pensarmos em pioneiros do Serviço Social brasileiro, iremos chegar 

a nomes como o de Maria Kihel, Albertina Ramos, Maria Esolina Pinheiro, 

Maria Josephina Albano,  que têm uma representação nos primórdios do 

Serviço Social do país e no Rio de Janeiro. Maria Kihel e Albertina Ramos, 

ambas assistentes sociais formadas na Bélgica e participantes da   Escola de 

Serviço Social de São Paulo,   dirigiram o  Curso Intensivo de formação técnica 

de assistentes sociais.  O Curso foi planejado pelo o Juiz de Menores José 

Burle de Figueiredo, pelo Diretor do Laboratório de Biologia Infantil, Leonídio 

Ribeiro, e pela Deputada Carlota Pereira de Queiroz,  em 1936,  no Rio de 

Janeiro.     

Albertina Ramos ainda assumiu o cargo de Assistente Técnica Social no 

Laboratório de Biologia Infantil de Menores, que posteriormente foi assumido 

por Maria Esolina Pinheiro, que, segundo Valente (2000, p.73),  ficou no cargo 

do dia 8 de janeiro de 1938 ao dia 13 de janeiro de 1939, e também “propôs ao 

Juiz de Menores, Doutor Augusto Sabóia Lima, a criação de uma Escola de 

Serviço Social”.  Já Maria Josehpina Albano foi a primeira aluna matriculada no 
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curso de serviço social do Instituto Social, no Rio de Janeiro. Posteriormente já 

formada,  foi trabalhar no juizado de Menores a convite do Doutor Augusto 

Sabóia Lima, onde sua função era de ajudá- lo,  realizando os estudos e 

seleção das crianças que mais necessitavam de auxilio.  

Segundo Valente (2000,p.75), 

 
além do trabalho de seleção para a internação, Maria Josephina 
realizou o cadastro de todas as instituições que prestava a assistência 
à criança na capital federal. Ela permaneceu no Juizado até fevereiro 
de 1941, quando viajou aos Estados Unidos para estudar na New York 
School of Social Work, onde permaneceu até 1942. 
 

Podemos então constatar que os primeiros passos do Serviço social no 

campo Sócio-Jurídico no Brasil se deu nos antigos Juizados de Menores e que 

suas competências foram sendo determinadas conforme as mudanças 

históricas da instituição contratante, no caso o Poder Judiciário,  e da própria 

profissão. E o que é atribuído hoje ao Serviço Social no campo Sócio-Jurídico?  

Segundo Barison (2008, p.56), 

 
ao Serviço Social, concretamente, vem sendo delegado o papel de 
realizar os estudos sociais que são reconhecidos como material que vai 
subsidiar as decisões dos juízes acerca da matéria de cada processo.     

 
O “Manual de Procedimentos Técnicos” do Tribunal de Justiça de São 

Paulo Volume I (2006) vem reforçando a afirmação de Barison (2008) quando 

diz que: os assistentes sociais e os psicólogos também compõem os serviços 

auxiliares da justiça. Eles são responsáveis por oferecer, parecer em 

audiências, subsídios ao magistrado através de estudos específicos. 

 
Estes estudos são transformados em relatórios/laudos e irão compor o 
processo. Ressalta-se que não é atribuição deles a entrega de 
intimação ou citação, sendo reservada apenas a convocação para 
entrevistas, quando se tratar de ato específico do setor. (Manual de 
Procedimento, p.27) 
 

  A atuação do Serviço Social na Vara da Infância, da Juventude e do 

Idoso não é diferente:  aos assistentes sociais dessa instituição  são  atribuídas 

as mesmas funções citadas acima, e o que diferencia é o campo de atuação,  

que apresenta demandas diferenciadas. As competências são as mesma e o 

objeto de trabalho continua sendo a “questão social” em suas diversas 

expressões. Como já foi exposto anteriormente,  é na Vara da Infância, da 
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Juventude e do Idoso onde se decorrem todos os trâmites do processo de 

adoção brasileiro, sendo o assistente social parte da equipe técnica da Vara da 

Infância e da Juventude. Entendermos melhor sua atuação, é bastante 

relevante.   

 

3.3 OS PAPÉIS E OS DESAFIOS DO ASSISTENTE SOCIAL NOS 
PROCESSOS DE ADOÇÃO NO BRASIL   

 

Antes de falarmos sobre as demandas impostas ao assistente social 

judiciário frente ao processo de adoção brasileiro, é importante situarmos a 

questão dos desafios do assistente social enquanto trabalhador assalariado, 

posto que, 

 
embora regulamentado como uma profissão liberal na sociedade, o 
Serviço Social não se realiza como tal. Isso significa que o assistente 
social não detém todos os meios necessários para a efetivação de seu 
trabalho: financeiros, técnicos e humanos necessários ao exercício 
profissional autônomo. (Iamamoto, 2007, p.63). 

Tendo o Serviço Social um atual projeto ético-político comprometido com 

a garantia e viabilização dos direitos políticos, civis e sociais, incumbe ao  

assistente social  assumir um referencial  teórico-metodológico, ético-político e  

técnico-operativo critico, capaz de romper  com o conservadorismo. Souza 

(2008, p.121,122) assim define as três competências:   

 
• Competência ético-política – o Assistente Social não é um 

profissional “neutro”. Sua prática se realiza no marco das relações de 
poder e de forças sociais da sociedade capitalista – relações essas que 
são contraditórias. Assim, é fundamental que o profissional tenha um 
posicionamento político frente às questões que aparecem na realidade 
social, para que possa ter clareza de qual é a direção social da sua 
prática. Isso implica em assumir valores ético-morais que sustentam a 
sua prática – valores esses que estão expressos no Código de Ética 
Profissional dos Assistentes Sociais (Resolução CFAS nº 273/93)5, e 
que assumem claramente uma postura profissional de articular sua 
intervenção aos interesses dos setores majoritários da sociedade; 

• Competência teórico-metodológica – o profissional deve ser 
qualificado para conhecer a realidade social, política, econômica e 
cultural com a qual trabalha. Para isso, faz-se necessário um intenso 
rigor teórico e metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da 
sociedade para além dos fenômenos aparentes, buscando apreender 
sua essência, seu movimento e as possibilidades de construção de 
novas possibilidades profissionais; 

• Competência técnico-operativa – o profissional deve 
conhecer, se apropriar, e, sobretudo, criar um conjunto de habilidades 



57 

 

técnicas que permitam ao mesmo desenvolver as ações profissionais 
junto à população usuária e às instituições contratantes (Estado, 
empresas, Organizações Não-governamentais, fundações, autarquias 
etc.), garantindo assim uma inserção qualificada no mercado de 
trabalho, que responda às demandas colocadas tanto pelos 
empregadores, quanto pelos objetivos estabelecidos pelos profissionais 
e pela dinâmica da realidade social. 

 
As três competências são definidas por Souza (2008) como sendo 

articuladas, não tendo como o assistente social se utilizar de uma 

desconsiderando as outras, pois elas são fundamentais para garantir um 

processo interventivo qualificado frente às manifestações da questão social, 

atendendo assim as demandas postas pelo usuário e pela instituição.  

Executar o seu trabalho em meio a uma sociedade tão contraditória 

como é a sociedade capitalista contemporânea, sendo também o assistente 

social um trabalhador assalariado, assumindo o referencial proposto pelo atual 

projeto ético-político da profissão,  é um grande desafio que o Serviço Social no 

campo Sócio-Jurídico também enfrenta. Como já mencionamos acima, o 

Serviço Social compõem a equipe técnica do Judiciário brasileiro, que tem a 

responsabilidade de subsidiar o magistrado através de parecer em audiências 

e de estudos sociais. Cabe, assim, ao assistente social frente ao processo de 

adoção no País realizar toda a avaliação social necessárias ao processo. 

O Serviço Social,   na maioria das Varas da Infância e da Juventude, é a 

porta de entrada para os interessados à adoção, sendo dele a responsabilidade 

de prestar os esclarecimentos e orientações quanto aos procedimentos,  ou 

seja,  dos trâmites legais do processo de adoção brasileiro.   

Segundo Rampazzo e Mative (s.d, p. 15), 

 
a intervenção do assistente social judiciário frente a adoções baseia-se 
em oferecer suporte à família pretendente à adoção de uma criança, 
orientando-a sobre os trâmites do processo judicial, encaminhando-a a 
grupos de adoção, indicando filmes ou livros sobre o tema e avaliando 
se a família está apta a assumir os cuidados de um filho através do 
referido processo. 
 

 No processo de adoção,  o estudo social feito pelo o assistente social 

tem que possuir subsídios que possibilite a averiguação do preparo e 

capacidade dos pretendentes à adoção. É neste momento que é exigindo do 

assistente social que assumiu o referencial proposto pelo atual projeto ético-

político uma atitude primeiramente investigativa e depois interventiva.  É 
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preciso que o assistente social tenha um domínio teórico-metodológico e 

técnico-operativo para oferecer um trabalho qualificado, que realmente 

promova o bem-estar da criança e do adolescente em questão. 

 
Todavia, o que se propõe hoje no âmbito do Serviço Social é 
justamente a produção de um conhecimento que rompa com a mera 
aparência e busque apreender o que está “por trás” dela, sua essência. 
Para isso, é fundamental que o profissional sempre mantenha uma 
postura crítica, questionadora, não se contentando com o que aparece 
a ele imediatamente. (Souza 2008, p. 123) 

 
Para realizar o estudo social, o assistente social pode utilizar-se de 

alguns instrumentos operativos como, por exemplo, a visita domiciliar, 

entrevistas, estudo de documentos e a observação.  Independente do 

instrumento utilizado, é fundamental que o assistente social se comprometa 

com uma intervenção crítica e investigativa,  como já mencionada acima. 

Afinal, o que o assistente social pretende conhecer através do estudo social? 

Segundo o CEAT – Centro de Apoio Técnico do Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais,  “o objeto de investigação desse profissional é a realidade 

social vivida pelo sujeito, ou seja, nos seus aspectos econômicos, familiares, 

culturais e comportamentais, priorizando o contexto e não os fatos.”  

O estudo social realizado pela assistente social frente ao processo de 

adoção tem por finalidade subsidiar o magistrado, como definido no art. 197-c 

da Lei 12.010/09. Arriscamo-nos,  levantar a hipótese se não seria um dos 

desafios do assistente social nos processos de adoção brasileiro  ter como 

finalidade principal dos estudos sociais a busca da garantia da proteção da 

criança e do adolescente. Pois,  sendo a principal finalidade do estudo social 

subsidiar o magistrado, o assistente social pode cair na armadilha do trabalho 

burocratizado,    preocupando-se  mais,  enquanto trabalhador assalariado, em 

atender aos procedimentos institucionais. 

     Barison (2008, p. 61) afirma que: 

O profissional não pode ceder às tendências conservadoras e 
burocratizantes das instituições. A finalidade última do estudo social 
deve estar relacionada com a garantia dos direitos sociais, políticos e 
civis dos sujeitos envolvidos.     
 

Ressaltamos que a adoção “tardia” e a “inter-racial” também se 

apresentam como desafios para atuação profissional do assistente social frente 
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ao processo de adoção brasileiro nos dias atuais,  já que  a adoção “tardia” e a 

“ inter-racial”  é  um dos grandes desafios do processo de adoção brasileiro,  

hoje. Com isso  ao Serviço Social é  atribuído uma árdua e relevante  “missão”. 

Não estamos sendo aqui “messiânicos”, pois não cabe somente ao 

Serviço Social dar conta dessa demanda.  Consolidar uma nova cultura da 

adoção no Brasil consiste num processo complexo que engloba todos os 

profissionais envolvidos com a adoção, bem como a  sociedade em geral. 

Para além de construirmos uma nova “cultura de adoção”, é preciso 

buscarmos transformações estruturais da formação social brasileira, capazes 

de sustentar tal construção, pois enquanto vigorar uma divisão sexual do 

trabalho altamente desfavorável para as mulheres (e, especialmente, para as 

mulheres negras) os esforços de ressignificação da cultura da adoção 

continuarão limitados (embora importantes). Apesar de alguns avanços 

recentes, as mulheres continuam recebendo menos do que os homens, mesmo 

possuindo o mesmo nível de escolaridade e ocupando a mesma função. 

Segundo dados8 do IBGE, as mulheres, em 2011, mantiveram um rendimento 

inferior as dos homens na casa dos 72,3% -. Ademais, continuam no topo da 

população desocupada (essa é a designação usada oficialmente pelo IBGE 

para identificar os desempregados), representando, em 2011, mais da metade - 

59%. Neste balanço, o IBGE também divulgou que em relação às mulheres 

que não têm emprego 57,6% eram pretas ou pardas (essa é a designação 

usada oficialmente pelo IBGE para identificar negras). 

Estes dados servem para reafirmar que na sociedade capitalista 

contemporânea, apesar de um avanço no discurso contra o racismo, machismo 

e todo a forma de discriminação, o modo de estruturação e funcionamento 

social pautados na seletividade econômica e étnico-racial persiste 

 

 

                                                           
8
 Dados divulgados pelo IBGE, no dia 08 de março de 2012. Publicação especial do dia Internacional da 

Mulher. Disponível em:  

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Merc

ado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf> 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 

Neste presente trabalho buscou-se analisar e problematizar o processo 

de adoção brasileiro  após  a implementação da  Lei nº 12.010/09,  e  as 

possíveis mudanças provocadas na vida dos adolescentes  entre 12 a 17 anos 

que aguardam a adoção, institucionalizados. Ao mesmo tempo, procurou 

desvelar os motivos da permanência dos mesmos nos abrigos, já que nos dias 

atuais o número de pretendentes à adoção é bem superior. 

Para a construção deste trabalho, foi efetuada pesquisa bibliográfica em 

livros, monografias e artigos, que abordam temáticas como “processo de 

adoção”, “concepções da instituição família”, o  “racismo na formação social 

brasileira”, o “Serviço Social” e o e o “Serviço Social no campo sócio-jurídico”. 

A internet também foi utilizada para pesquisa em bancos de obtenção de 

dados/informações, como os sites do IBGE, do CNJ, dentre outros No que se 

refere à fundamentação do direito da criança e do adolescente,  foi utilizado a 

pesquisa documental em documentos oficias, como  a Lei 12.010/09, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição de 1988 etc. 

Como foi visto neste trabalho, o instituto da família não é um dado  

natural, mas é resultado das relações históricas e sociais, e vem passando por 

várias transformações, não sendo mais hegemônico o modelo de família 

nuclear. Mas, mesmo em a tantas transformações, responsáveis por novos 

modelos familiares ou, pelo menos, novas possibilidades familiares, sua 

representação na sociedade não se(ou muito pouco se alterou). Com isso, 

continuou sendo naturalizada como o local, por excelência, onde as crianças 

devem dar  os primeiros passos formativos para toda a vida, como o espaço do 

cuidado e da socialização infantil mais adequado. 
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Assim como a família, o processo de adoção no Brasil também vem 

passando por várias mudanças, desde o Código Civil Brasileiro (1916), onde o 

tema foi abordado pela primeira vez no país, até a Lei nº 12.010/09, a 

legislação em vigor. Passo a passo a adoção, que era feita através de contrato,  

se tornou em um processo judicial;  o que era revogável tornou-se  irrevogável.  

O objetivo  também se alterou: onde prevalecia  uma forma de  atender, em 

primeiro plano,  o interesse do adotante que não tinha filhos, agora  o que 

predomina é o caráter protetivo à criança e ao adolescente aptos à adoção, 

sendo considerado primeiramente os seus interesses/necessidades.  

Concluímos que os impactos e significados da adoção, se apresentam de 

modos  diferentes  para adotante e adotado, mas para ambos a família possuiu 

uma grande representatividade. 

A seletividade está presente no processo de adoção brasileiro, como foi 

exposto neste trabalho. Há um perfil  predominante do tipo da criança ideal a 

ser adotada no Brasil, onde definitivamente o adolescente, o negro, a criança 

portadora de necessidades especiais não se encaixam. A seletividade continua 

sendo uma marca no processo de adoção brasileiro, embora a Lei nº 12.010/09 

tenha instituído a criação de programas que estimule ao interessado a adoção. 

 
 

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. 

 

Por conseguinte, a adoção “tardia” e a “inter-racial”  constitui um grande 

desafio no processo de adoção nos dias atuais, vinculada ao enraizamento 

social do racismo e as correlatas ideologias que o legitimam. 

Conforme destacado, os “primeiros passos” do Serviço Social  no campo 

jurídico foram dados nos antigos Juizados de Menores. Com a implementação 

do ECA   tais juizados foram extintos, e foram criadas as Varas da Infância e da 

Juventude, onde ocorrem , onde se dá todo os trâmites do processo de adoção 

na atualidade. O Serviço Social compõe equipe técnica da Justiça da Infância e 
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da Juventude. Com isso, está presente em todo o desenrolar do processo, que 

tem seu início em um processo  judicial perante o juiz.  

Se o número de interessados em adotar, como vimos, é bem superior ao 

número de crianças e adolescentes institucionalizados que estão aptos a 

serem adotados, e se temos uma legislação que prima pela garantia do direito 

à convivência familiar (que tem a adoção como medida excepcional para 

assegurar este direito), podemos, então, concluir que os embates/entraves do 

processo de adoção não é a falta de interessados a adotar e nem a falta de 

legislações que primam por este direito. Logo, o principal embate/entrave 

presente no processo de adoção brasileiro nos dias atuais é a própria “cultura 

de adoção” que temos e a ausência de transformações estruturais numa 

formação social profundamente desigual e racista. Daí, surge a necessidade de 

rompermos com a “cultura de adoção” que vigora, buscando, coletivamente, 

uma nova cultura, articulada com transformações radicais da sociedade 

brasileira. E que estas venham a ser medidas protetivas, no mais literal da 

palavra. 

O assistente social enfrenta amplos desafios na sua atuação profissional, 

e isso não poderia deixar de incluir o campo sócio-jurídico.  Logo, sendo a 

adoção “tardia” e a “inter-racial” um desafio no processo de adoção brasileiro 

hoje, consequentemente é também um dos desafios da atuação profissional do 

assistente social frente ao processo de adoção brasileiro. 

Com tudo isso, como ficam, então, os adolescentes brasileiros de 12 a 

17 anos que estão aptos a serem adotados após a implementação da Lei nº 

12.010/09? Que mudanças esta Lei provocou efetivamente nas suas vidas? 

Não podemos ignorar o fato de que a Lei nº 12.010/09 provocou um avanço 

quando aperfeiçoou a garantia do direito da criança e do adolescente à 

convivência familiar e comunitária já prevista no ECA. Mas, efetivamente, com 

bases nos dados expostos neste trabalho, podemos concluir que a Lei 

nº12.010/09 não promoveu, até o momento, mudanças significativas para os 

nossos adolescentes de 12 a 17 anos que seguem institucionalizados e 

aguardando serem adotados. 

Sendo assim, não seria este o momento propicio/necessário para 

pensarmos em outras formas, outros meios, outros espaços para assegurar a  
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garantia do direito, do cuidado, proteção, educação, socialização das nossas 

crianças e adolescentes que estão institucionalizados aguardando à adoção? 

Enquanto enfrentamos a árdua “batalha” na busca de construirmos uma nova 

“cultura de adoção”, uma nova “sociedade”, a “superação da desigualdade” etc, 

precisamos elaborar meios para transformar nossas instituições de acolhimento 

em ambientes capazes de garantir condições de pleno desenvolvimento de 

nossas crianças e adolescentes. 
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MODELOS DE PEÇAS PROCESSUAIS 
CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO 

<www.cnj.jus.br/> 
 
 

 
Modelo de Sentença e Ação de Cadastro de Criança – Art. 45. 

 
 
 
Processo n.º.................................  
Ação de Cadastro de Criança – Art. 45  
Requerente: Ministério Público  
 

SENTENÇA N.º ______/____/_____.  
 

Vistos, etc.  
 

O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua representante legal, 
requereu que fosse declarada a disponibilidade da criança mencionada na 
inicial como adotável, pelas razões fáticas e jurídicas contidas na exordial de 
fls. 02, onde sinteticamente, se alega:  

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________  
 

Em despacho de fls. ____, foi designada audiência para ouvir as 
testemunhas arroladas pelo Ministério Público.  

Na audiência, que transcorreu conforme o termo de fls. _____, 
constatou-se: ___________________________________________ 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________.  
 

RELATEI E DECIDO:  
 

A regra geral do Estatuto é que a adoção depende do consentimento 
dos pais, salvo se estes já tiverem falecido ou sido destituídos do poder 
familiar.  

A lei também permite adoção com dispensa de consentimento quando 
os pais são desconhecidos, já que a criança não pode ficar injustificadamente 
por logo tempo em um abrigo ou sob a guarda de fato de alguém que não 
pretende fixar vínculos afetivos e definitivos, privada do convívio familiar – 
direito fundamental, que lhe é assegurado pelo Estatuto – em razão do 
abandono por seus familiares biológicos (Código Civil, art. 1.624: “Não há 
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necessidade do consentimento do representante legal do menor, se provado 
que se trata de infante exposto, ou de menor cujos pais sejam desconhecidos, 
estejam desaparecidos, ou tenham sido destituídos do poder familiar, sem 
nomeação de tutor; ou de órfão não reclamado por qualquer parente, por mais 
de um ano”).  

Ante o exposto, com arrimo no art. 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil, c/c artigos 45, parágrafo 1º e 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
e 1.624 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, para 
fins de declarar a criança de nome  

________________________________________ disponível para 
adoção, determinando a sua inclusão no CNA – Cadastro Nacional de Adoção, 
tão logo transitada em julgado a sentença.  
 

Instauro, nesta oportunidade e desde logo, procedimento a ser autuado 
apartado, para indicação de pretendentes habilitados à adoção 

  
Sem custas.  
P.R.I., em segredo de Justiça.  
_________________de _____________de ________  

 

Juiz da _____ Vara da Infância e da Juventude. 
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Modelo de Sentença - Habilitação à Adoção 

 

 
Modelo de Sentença - Habilitação à Adoção 

 
____________________________________________________________,  
qualificado (a) (s) nos autos, requereu (ram) a sua inscrição como candidato (a) 
(s) a ADOÇÃO, preenchendo a ficha de cadastro extraída do CNA – Cadastro 
Nacional de Adoção, onde assinalou (aram) as unidades da federação onde 
aceita (m) adotar.  
 

Anexou (aram) ao pedido todos os documentos indispensáveis ao 
deferimento do pleito.  
 

O(s) requerente (s) submeteu (ram)-se a período de preparação 
psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica do Juízo.  
 

O Representante do Ministério Público também opinou pelo deferimento 
da inscrição, por estarem satisfeitas todas as exigências legais.  
 

Com efeito, o (a) (s) interessado (a) (s), pelo que se observa da 
documentação acostada aos autos, satisfazem todas as exigências da Lei n.º 
8.069/90, e não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no artigo 29 do 
mesmo Diploma Legal, que impossibilite o (a) (s) requerente (s) de obter (em), 
futuramente, a ADOÇÃO desejada.  
 

Isto posto, julgo procedente o pedido e defiro a inscrição do (a) (s) 
pretendente (s) no CNA - CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO, com 
fundamentos no Artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

.  
Remetam-se os autos ao (Serviço de Adoção), para a inserção dos 

dados no sistema.  
 

Sem custas.  
 

P.R.I., em segredo de Justiça.  
 

____________de ___________de ________  
 

Juiz da _____ Vara da Infância e da Juventude. 
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Modelo de avaliação psicossocial para cadastramento como adotante 

 
AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA CADASTRAMENTO COMO 
PRETENDENTE À ADOÇÃO  
 

DADOS PESSOAIS DO PRIMEIRO PRETENDENTE  
(*) Campos Obrigatórios 
  
*Nome Completo: _______________________________________  
*CPF:____________ *Data de Nascimento:___________________  
*Sexo: ( )Masculino ( )Feminino  
*Estado Civil: ( )Solteiro(a) ( )Casado(a) ( )Viúvo(a) ( ) Divorciado(a) ( )União 
estável ( )Separado Judicialmente  
*N° RG:____________________ * Órgão Emissor:_____________  
*Nacionalidade: _________________________________________  
*Local de Nascimento: ___________ * Estado:_________________  
*Nome da Mãe: _________________________________________  
*Nome do Pai:___________________________________________  
*Escolaridade: ( ) Analfabeto ( )Ensino Fundamental Completo ( ) Ensino 
Fundamental Incompleto ( )Ensino Médio Completo ( )Ensino Médio Incompleto 
( )Ensino Superior Completo ( )Ensino Superior Incompleto ( )Especialização ( 
)Mestrado ( )Doutorado  
*Profissão:  
( ) Empregado de Empresa do setor privado  
( )Empregado de organismo internacional ou organização  
não-governamental  
( ) Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego  
( ) Proprietário de empresa ou de firma individual ou  
empregador-titular  
( ) Membro ou servidor público da administração direta ou indireta  
( ) Aposentado  
( ) Outros 

*Faixa Salarial:  

( )Até ¼ de salário mínimo ( ) De ¼ a ½ salário mínimo  
( )De ½ a 1 de salário mínimo ( )De 1 a 2 salários mínimos  
( ) De 2 a 3 salários mínimos ( )De 3 a 5 salários mínimos  
( )De 5 a 10 salários mínimos ( ) De 10 a 15 salários mínimos  
( )De 15 a 20 salários mínimos ( )De 20 a 30 salários mínimos  
( ) Mais de 30 salários mínimos ( ) Sem rendimento  
E-mail: ________________________________________________  
Religião: _______________________________________________  
*Possui filhos biológicos: __________ Se sim, quantos: _________  
*Possui filhos adotivos:____________ Se sim, quantos: _________  
*Participa de grupo de apoio à adoção:_______________________  
Raça/Cor: ( )Preta ( )Branca ( )Amarela ( )Parda ( )Indígena  
ENDEREÇO RESIDENCIAL (*) Campos Obrigatórios  
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*Endereço: _____________________________________________  
*Bairro: ______________________ *CEP: ___________________  
*Cidade: __________________________________ *UF: ________  
*Tel. 1: ______________ Tel. 2:______________ Fax: __________  
Imóvel ( ) próprio ( ) alugado ( ) outros  
Tipo de Habitação _______________________________________  
N.º de Acomodações (descrição): ___________________________  
Quantas pessoas residem na casa? __________________________  
Grau de parentesco? ________________________________ 
         
ENDEREÇO PROFISSIONAL   
 
Nome da Empresa: ______________________________________  
Endereço: ______________________________________________  
Bairro: ________________________ CEP: ___________________ 

Cidade: ___________________________________ UF: _________  
Tel. 1: ___________ Tel. 2:_____________ Fax: _______________  
 
SEGUNDO PRETENDENTE (*) Campos Obrigatórios  
 
*Há um segundo pretendente: _____________________________  
 
DADOS DO SEGUNDO PRETENDENTE (*) Campos Obrigatórios  
*Nome Completo: _______________________________________  
*CPF:______________* Data de Nascimento: _________________  
*Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  
*Estado Civil: ( )Solteiro(a) ( )Casado(a) ( )Viúvo(a) ( )Divorciado(a)  
( )União estável  
*N° RG:___________________* Órgão Emissor: ______________  
*Nacionalidade: _________________________________________  
*Local de Nascimento: ________________* Estado: ____________  
*Nome da Mãe: _________________________________________  
Nome do Pai:____________________________________________  
*Escolaridade:  
( )Analfabeto ( )Ensino Fundamental Completo  
( )Ensino Fundamental Incompleto ( )Ensino Médio Completo  
( )Ensino Médio Incompleto ( )Ensino Superior Completo  
( )Ensino Superior Incompleto ( ) Especialização  
( )Mestrado ( )Doutorado  
*Profissão:  
( )Empregado de Empresa do setor privado  
( )Empregado de organismo internacional ou organização não-governamental  
( )Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego  
( )Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular  
( )Membro ou servidor público da administração direta ou indireta  
( )Aposentado  
( )Outros 
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*Faixa Salarial:  
( )Até ¼ de salário mínimo ( )De ¼ a ½ salário mínimo  
( )De ½ a 1 salário mínimo ( )De 1 a 2 salários mínimos  
( )De 2 a 3 salários mínimos ( )De 3 a 5 salários mínimos  
( )De 5 a 10 salários mínimos ( )De 10 a 15 salários mínimos  
( )De 15 a 20 salários mínimos ( )De 20 a 30 salários mínimos  
( )Mais de 30 salários mínimos ( )Sem rendimento  
E-mail: ________________________________________________  
Religião: _______________________________________________  
*Data da União: _________________________________________  
*Participa de grupo de apoio à adoção: _______________________  
*Possui filhos biológicos (que não seja com o primeiro pretenden-
te):_____________________  
Se sim, quantos: ________________________________________  
 

Raça/Cor: ( )Preta ( )Branca ( )Amarela ( )Parda ( )Indígena  
 

PERFIL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DESEJADA  
DADOS GERAIS (*) Campos Obrigatórios  
 

*Quantas crianças deseja adotar: ___________________________  
*Faixa Etária: de ____ anos e ____ meses a ___ anos e ___ meses  
*Sexo: ( )Masculino ( )Feminino ( )Indiferente  
*Aceita adotar de outro estado:___________________________  
*Selecione os estados:  
( )AC ( )AL ( )AM ( )AP ( )BA ( )CE ( )DF ( )ES ( )GO ( )MA ( )MG  
( )MT ( )MS ( )PA ( )PB ( )PE ( )PI ( )PR ( )RJ ( )RN ( )RO ( )RR  
( )RS ( )SC ( )SE ( )SP ( )TO ( ) Selecionar todos estados  
*Raça/Cor:  
( )Preta ( )Branca ( )Amarela ( )Parda ( )Indígena ( )Indiferente 

*Não aceita com:  
( )Doença tratável ( )Doença não tratável  
( )Deficiência física ( )Deficiência Mental  
( )Vírus HIV ( )Não faz restrição  
 

DA MOTIVAÇÃO PARA ADOÇÃO  
 

Como surgiu o desejo de adotar uma criança/adolescente?  
______________________________________________________  
Dificuldade ou impossibilidade de procriar? De quem?  
______________________________________________________  
Como se sente(m) a respeito da infertilidade?  
______________________________________________________  
Tentou algum tipo de tratamento? Qual (is)? Durante quanto tempo?  
______________________________________________________  
Quem tomou a decisão final da adoção?  
______________________________________________________  
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Antes de procurar o Juizado da Infância e da Juventude já houve alguma 
tentativa de adoção?  
______________________________________________________  
O que significa adoção para você(s) e quais seus sentimentos em relação a 
isso?  
______________________________________________________  
Existem casos de adoção na família? Quem adotou? Como foi o processo?  
______________________________________________________ 

 
A decisão de adotar foi comunicada aos familiares e amigos? Como reagiram?  
______________________________________________________  
Como pensa (m) em se organizar para a chegada da criança?  
______________________________________________________  
Como e quando pretendem revelar a criança sobre a sua adoção?  
______________________________________________________  
Quais as expectativas em relação ao futuro da criança?  
______________________________________________________  
Visita(m) instituições de acolhimento de crianças? Qual (is)?  
______________________________________________________  
1. RELACIONAMENTO DOS CÔNJUGES:  
______________________________________________________  
2. ENTROSAMENTO FAMILIAR  
______________________________________________________  
3. HISTÓRIA DE VIDA DOS CANDIDATOS  
______________________________________________________  
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PARECER  
______________________________________________________  
 

XXX,       de         de 

 

 

 

 

 

 


